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Maa

sidang istimewa untuk merudingRan renijana UUD negara kesatuan, Berhubung dengan itu maka
pemerintah RIS telah mengundang pemerintah Republik Indonesia untuk turut menghadiri sidang kabinet RIS tsb.

LEBARAN

DIATAS

JOGJAKARTA

KOTA

Dari penerbangan sipil di Jo- .
gjakarta kita mendapat keterang
an bahwa pada hari Lebaran tg
16-7-1950 oleh penerbangan
sipil akan diadakan
penerbangan

Anggauta? D.P.A. ta' dapat
djadi

anggauta

Berhubung keterangan Menteri
bahwa dalam pembentukan

1.30 siang,

sedang

jang akan dipergunakan ialah pe
sawat Dakota Ganadair: kepunja
an GLA.

militer UN

dikurangi
Mulai 1 Agustusjad ” UNCI
akan mengkurangkan djumlah pe
nindjau2 militernja dari 35 djadi
20 orang, demikian diumumkan
"poleh

UNCI

sore

kemarin.

Seal Dewan Pertimbangan RI
memang pernah dipertimbangkan pula oleh Senat RIS. dalam
penjusunan
-renfjana undang?
dasar

Negara

Kesatuan

itu,

ta2nja terdapat

dari

wakil2

jg.

Hal2 jang

masih perlu disele

saikan dan disana sini mempunjai kesulitan2nja

dalam

penje-

lenggarakan pindjaman ini adalah mengenai penetapan badan
jang
mengatur pembelian
barang2 jang diperlukan oleh Indo

nesia dan

badan jang menam-

pung (opvangen) barang2
itu
supaja
dapat dibagi2 kedalam
pasar Indonesia setjara jang se

baik2nja.
Pembesar Kementerian
Ke
makmuran tsb berpendapat per
lu diadakannja suatu ,,pool” bu
“at

melakukan

usaha2

penam-

pung dan pengedaran
barang2
dari pindjaman itu dalam mana

adaan

RI—RIS
kian.

Panitya

tsb menerangkan

didalam '

pe-

njelenggaraan —

perdjandjian2

dagang jg telah diterangkan di

dalam

menjelenggarakan

per

» djandjian2 dagang jang
telah
diadakan dengan negara2 asing
itu Pemerintah
RIS didalam

pun berpendirian

Penambahan

demi .

diadjukan

dulr kepada Presiden Sukarno,
karena hal ini akan sangat mem
perlambat penjelesaian soal.

Dari sumber
resmi

lain dari kalang

Pemerintah

RIS

dida-

tsb.
dari djumlah pindjaman
dari Kementerian RIS kemarin.
achir

bulan

ini atau

awal

bulan

depan ditunggu disini kedatang
ar missi dagang India. Apakah
dalam

tahun

ini

akan

diadakan

Suatu perdjandjian dagang dgn..
India tidak dapat diterangkannja tapi jang sudah dapat diharapkan dengan

Hagang
dagang
lam

kedatangan

misi

India itu perhubungan
antara

India akan

Indonesia

tambah

mengadakan

— dan

rapat.

Dida

sesuatu

per-

djandjian dagang jang baru Pemerintah RIS berpegang sbg da
sar kepada soal besar ketijilnja
produksi dari dalam negeri dan
hubungan
keuangan Indonesia
dengan

Negara2

asing.

Ant.

dalam

perdjandjian

dagang ibu.

Diterangkarmnja Jagi

:

dalam

gja.

PENT/JURIAN2
DIPELABUHAN BERKURANG.
Dikabarkan, bahwa sedjak be
berapa minggu ini pentjurian2 di
pelabuhan Surabaia sudah
agak
berkurang, walaupun
djumlah
pentjurian masih
banjak djuga.

Pendjagaan keluar masuk pelabu-

Irag telah memutuskan
untuk
sokong resolusi Dewan
Keama-

nan mengenai soal Korea.

- Kementerian

luar iegeri

«

Irag

memberitahukan
keputusan tadi
kepada
in sekretaris djendral PBB.
.
Jai

Dalam

konperensi

itu

dibitjarakan

soal2

pembentukan

kementerian

akan

mengenai
pene-

2

kampanje
penemenghadapi
ke-

Barat.

pat

rumah.

Negara tentukan
Swapradja

Dari kalangan jang mengetahui ,KR” mendapat kabar, bahwa selain pasal2 33 dan 27 dari
UUD Republik Indonesia djuga
ada lagi pasal jang ditjantumkan
dalam rentjana UUD negara kesatuan jad, jang telah selesai dibitjarakan dan diterima oleh panitya pleno dari
perundingan
Bersama RIS—RI baru2 ini. Da"
lam pasal itu telah
ditentukan,
bahwa segala produksi
dilapangan pertanian dan perindustrian dinegara kita akan
dikuasai
oleh negara.

ECAFE

1952

dikota

Bandung.

1951

ini

akan

jg

dari

meriam

pantai

ber

— Tjalon perdana menteri Pe
rantjis, Rene Pleven, sibuk berun
ding dengan
lawan2
politiknja
dlm usahanja utk membentuk kabi
net Uni nasional dan mengachiri
krisis kabinet Perantjis jang sudah 15 hari itu lamanja.
Kabinet jang akan datang ini
adalah jang ke-15 sedjak
achir
Perang Dunia II.

Reorganisasi KNIL dan
pengunduran tentara Belanda pada
umumnja dibitjarakan
lagi oleh
putjuk2 pimpinan angkatan
perang RIS dan Belanda
didalam
pertemuan jang diadakan kemarin digedung PM Pedjambon.

thn.
di

Dari

Pakistan.sKemarin pagi Lokhana
tan disertai seorang officier admi
nistrasi dari Unci mengundjungi
kantor Gupernur dan disambut
Ir. Ukar Bratakusuma dan menga
dakan pertemuan perkenalan dg
Sukardan kep. Djaw. PTT Ir Effendi Saleh kepala Djawatan D.
K.A. Ir. Iskandar Karjomanggolo

pihak

Indonesia

hadir

Menteri Pertahanan, Act.
Kep.
Staf Kol. Simatupang dan
Mr
Alibudiardja, Sekdjen Kementeni
an Pertahanan. Putjuk Pimpinan
tentara Belanda
diwakili
oleh
Let. Djen. Buurman yan Vreden,
Komandan tentara Belanda di In
donesia dan Kol. van Langen, Ke
pala Stafnja.
Pertemuan tsb dihadiri
djuga
oleh PM Hatta
dan Komisaris

kepala Djawatan pekerdjaan Umum, Sule dari Djawatan perdagangan dan Sujud kepala DjawaAgung Belanda Dr Hirschfeld.
tan pertanian.
Di Bandung LoDari kalangan jang
mengetakhanatan kundjungi gedung P. “hui didapat keterangan
bahwa
T. T., pensoenfondsen dil. Ia tipada prinsipnja kedua pihak teba di Bandung kemarin sore dam...
enjetudjui tg 26 Djuli 1950
akah segera landjutkan
la
tanggal terachir daripanannja,

ris pertahanan

Amerika

jang

se-

karang ini sebelah selatan Chosan. Disamping
keadaan jang
membahajakan
di front sebelah
barat dimana
tentara Amerika
menghadapi tentara
utara jang
djauh lebih
banjak djumlahnja
Mac Arthur akui pala adanja bahaja antjaman tentara utara dise
pandjang pantai
sebelah timur.
Mac Arthur katakan serangan jg
terus menerus oleh kapal2
perang Inggeris— Amerika dan ang
katan udaranja akan dapat
mc
ngurangi antjaman ini. Sementa
ra itu komunike
tsb. tak njebut
tentang bataljon tentara Amerika
jang hilang, sebagai jang
telah
dikabarkan telebih dulu dan njatakan tak diterima kabar dari pa
sukan2 tsb. dalam 48 djam, setelah mereka terdjebak dibelakang
garis

pertahanan

utara

di Chusan.

tentara

(Ant.

Korea

UP).

kan

tiap

tahun

pada

Minggu

jad.

al.

letnan-djenderal

oleh

Stalin,

anak

Pesawat2

ikut

serta,

dan

—

akan

dipimpin
Vassili

Josef

Stalin. .
terbang
jang akan
terdiri dari 25
ma-

tjam,

diantaranja

(Ant.

UP).N
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PENTJATATAN BUAT ANGKATAN PERANG-USA.
Badan2

“Yak”-L

&.

Korea

Lapis Ba
Utara

terus-menerus

melakukan

gerakan mereka dipantai
barat
Korea.
Balabantuan berlapis badja digerakkan kearah selatan dari Pyongtaek.
Diantara kesatuan2 Utara
jg
terdepan dan kota Taejon, jang
masih ditangan pihak
Selatan,
mengalir sungai Kum jang dang
kal tetapi lebar dan
merupakan
penghalang2 djalan jang
pertama sedjak tentara Utara menjeberangi sungai Han di Seoul.
Keadaan disekitar
Chonan
oleh pihak resmi Amerika dinamakan keadaan ,,tembak lalu la
IE

Bantuan berupa alat2 sendjata
sedang dalam perdjalanan
kearah utara, dan akan
dibagi2kan

kepada

Sekarang

pemuda2

pe-

pasukan2 Amerika.
"ne
EP.

tinggal menjelesaikan soal2 tekniknja sadja diantaranja
tjara2
mengembalikan anggota2 KNIL
jang berasal dari Maluku ketem
pat asalnja. — Ant.

dan

26

tahun

3
7

selekas2nja.

&

rang.
G

DEMONSTRASI ANTIAMERIKA DI ISRAEL.
Anggota2 Partai Komunis Israel dan Partai Mapam mengada
kan demonstrasi di Tel Aviv dan
menudju kekedutaan besar Amerika Serikat, sambil berseru ,,Le
pas
tangan dari Korea!" dan
.Runtuhkan
imperialisme Amerika!”
Sosialis sajap kiri Israel menghendaki supaja pemerintah Israel merobah sikapnja terhadap so
al Korea,
dan umumkan bahwa
mereka akan adakan rapat2 protes diseluruh Israel.
tidak

berbuat

apa2.

(Ant.

AFP).

KIM IL SUNG PUDJI KAUM
GERILJA.
Perdana

menteri

Korea

Utara,

Kim Il Sung, dalam kedudukannja jang baru sebagai penglima

tertinggi angkatan perang Korea
Utara pada hari Saptu menjatakan penghargaannja atas djasa2
pasukan2 gerilja jang telah mem-.
bantu banjak hingga tertjapainja “
la

selandjutnja

mengandjur-

kan, supaja rakjat Korea Selatan
dengan penuh keberanian hingga
kaum agresor Amerika diusir dari tanah airnja.
Dalam pidatonja dimuka Radio
Pyongyang jang lamanja 20 menit itu, Kim menjatakan, bahwa
kaum imperialis Amerika mengadakan pemboman2 membabi bu-

ta terhadap orang2 jang hidup
damai. Tindakan Amerika itu

djelas merupakan agressi terang2
an terhadap tanah-air kita. Demi
kian Kim Il Sung. (Ant. UP.)

—
mat

Komite
Amerika

perbelandjaan
telah

Se-

menjetudjui

kredit sedjumlah 34.700.000 dollar guna tahun padjak 1951.

Dari djumlah ini, 14.000.680.000”

dollar akan dipergunakan untuk
keperluan militer. (Ant, AFP).
— Didistrik Langson,
timurlaut Hanoi di Vietnam Utara, pa
da umumnja orang jang buta huruf sudah tak ada lagi.
Kini
orang2 jang baru2 sadja pandai
membatja, melandjutkan peladjaran mereka disekolah2 rakjat.
— Menurut berita jang terlams
bat, pada achir bulan Djuni lebih
dari 100 tentara Perantjis tewas
dalam pertempuran2 dekat Dong
Trie dan Thinh Liem, dekat Ha
noi. Dua buah desa telah dire- ,
but pasuk

nur diangkat untuk daerah Tries
angkatan

perang

Seri-

kat disana ditarik kembali dan su
paja pangkalan armada disana di
tutup.

1 .

Maksudnja ialah supaja
mengumpulkan djumlah orang laki2
jang berbadan sehat jang dapat
dimasukkan dalam angkatan pe-

ap2 rakjat Vietminh.
SOVJET UNI ULANGI TUN—
Kalan
gan jang lajak diperTUTANNJA TENTANG
. tjaja mengatakan bahwa pemerin
CRIESTE.
tah Pakistan akan
mengawasi
Pemerintah Sovjet telah meng
harga
2 barang jang telah membu
ulangi permintaannja ketika bubung sampai 8076 sedjak mulai
lan April, supaja seorang guperte, supaja

3

rang di New York diperintahkan
untuk mentjatat nama
semua
orang laki2 berumur antara
18

dan kaum gerilja terus berdjuang

Timbulkan keadaan
stembak lalu lari"
Markas besar Mac Arthur ma
lam Senin mengumumkan bahwa”
utara

pentjatatan

jang ingin masuk angkatan

kemenangan2 Korea Utara.

Balabantuan
dja

hari

26 Juli tgl. terachir reorganisasi KNIL

dim.

dilangsungkan

kan

Persendjataan ,,Jamaica”
terdiri dari 9 meriam dari 6 inch.
26 sendjata anti serangan udara
dan 6 terpedo dari 20 inch.
Ant-Rtr.

Dite-

rangkan konperensi ECAPE

besartemba-

tentara,

1952.

sidang konperensi ECAFE

Kapal ,.Jamaica” jang
nja 8.0000 ton itu kena

kaliber 37,5 mm.
Empat orang diantara orang2
jang tewas tadi adalah
anggota

P. S. Lokhanatan Sek.djen ECAFE kemarin pagi terangkan

dhn.

tadi

pantai Korea.

terdapat.

UUD.

KONPERENSI

menembaki

Demikian maklumat kementeri
an angkatan laut Inggris malam
Senin.
Selandjutnja diumumkan bahwa 5 orang anak buah telah tewas, sedangkan seorang lainnja
kemudian tewas karena
luka2
parah: 3 orang lagi mendapat lu
ka2, kerusakan pada kapal tidak

Swapradja ditentukan
dengan UU.
Mengenai Swapradja
dikatakan oleh kalangan tersebut bahva penentuan statusnja kini sudah mendapat penegasan dalam
UUD negara kesatuan nanti. Sta
tus Swapradja dalam UUD akan
ditentukan dengan undang2 negara. Dan selandjutnja
dikatakembali
kan, bahwa penegasan
dapasal
Swapradja menurut
degi
disampin
harus
lam UUD
ngan sjarat, jaitu diadakan demo
kratisering dalam pemerintahan,
jg
harus ada perwakilan rakjat
permuharus
dan
representatip
sjawaratan rakjat.
Atas pertanjaan kalangan itu
mendjawab, bahwa segala keruwetan dalam urusan Swapradja
seperti pada achir2 ini di Surakarta, maka kemungkinan besar
akan diselesaikan dapat sesudah
negara kesatuan berdiri, hingga
kerapemerintah tak akan ada
gu2an lagi dalam menentukan si
kapnja karena sudah penegasan
dalam

Utara, ketika kapal

TP

2

Komunike Mac Arthur mengatakan ditaksir 50 ribu tentara Ko
rea Utara sedang bergerak menudju Taejon sesudah mendudu- .
ki Chosan 36 mil sebelah utara
dan adakan gerakan tekanan untuk mengepung dari.sebelah
timur dan dgn
demikian tentara
tsb. akan sampai dibelakan ga-

Polisi

Kapal pendjeladjah
angkatan
laut Inggris, .,Jamaica” kena tem
akan meriam pantai kepunjaan
dang

mengepung

Taejon —

DEMONSTRASI
BESAR2AN
ANGKATAN
UDARA
SOVJET.
Angkatan
udara Sovjet
Uni
akan
mengadakan
demonstrasi
besar2an — seperti jang
diada-

KAPAL PENDJELADJAH
INGGRIS KENA TEMBAKAN MERIAM
KOREA UTARA.

Korea

Utara

|

kementerian

rangan dalam negara
kesatuan
dan soal2 sekitar usaha memper
satukan kedua kementerian
tsb
jang hingga kini belum dapat di
selesaikan.
N
Lebih landjut pihak jang bersangkutan menerangkan, bahwa
kementerian penerangan'
RI berpendapat hendaknja Kementerian Penerangan nanti tetap berada di Jogja, sedang sebagian jang
langsung untuk urusan keluar da
pat berada di Djakarta.
Hal inipun mengingat pula bah
wa tidak mungkin memindahkan
sebanjak
Pegawai
kementerian
penerangan jang sekarang ada di
Jogja itu ke Djakarta berhubung
kesukaran? perumahan - disana,
sehingga kini banjak
pegawai2
dari Jogja-jang diperbantukan di
kementerian? RIS jang tidak da-

di Bandung bahwa ia sedang me
lihat kemungkinan untuk adakan

nesia untuk mengisi keperluan2

tersangkut

UU

anggauta2

Senat itu tidak perlu

wakil2

Gerakan

konpe-

bersama

han diperkuat dan Mobiele Bri« gade Polisi membantu memperku
hal2 dimana barang2 persediaan
atspendjagaan dipelabuhan.
Per
dari Pemerintah senjdiri tidak lu diterangkan. bahwa kebanjatjukup: memang-dalam perdjan
kan pentjuri2
itu mempergunadjian2 ini akan membuka kesem
kan pas palsu untuk dapat
mapatan kepada exportur2 di Indo suk pelabuhan. (Ant.),

ini dengan tjara darssaluran2 jg
“selaras dengan djandji2 Peme
rintah dengan negara asing jg.

-

penggabungan

di Djawa

antara

bahwa

langsungkan sesudah hari lebaran bertempat di Kaliurang Jo-

Wiwoho,

1950.

ti dengan kedudukan anggauta?

importur2 Indonesia akan turut

serta.
3
Mengenai perdagangan RTS
ilengan
luar Negeri Pembesar

tus

kabar

penerangan RIS dan RI akan di

KOMISI INYERDEPAR—
TEMENTAL.
Hari ini Komisi Tnterdepartemental akan
mengadakan rapat.
antara lain akan dibitjarakan :
«1. Persiapan perajaan 17 Agus

BP KNP.

- Dalam 3 bulan ini akan sudah dapat diterima disini pengi
riman jang pertama dari pindjaman 100 djuta dollar dari EXIM
Bank Amerika itu jakni berupa alat2 pengangkutan jang telah
dollar

| rensi

bersetudju bahwa dalam Negara
Kesatuan
nanti
bentuk Senat
akan ditiadakan. Ant.

2.
Rentjana
rangan dalam

dipilih dari Daerah2 sama seper

an

25 djuta

sa

ta

Pelaksanaan pertama pin—.. djaman Exim Bank
dipesan seharga

Rep. Indonesia

an mungkin didapat persesuaian paham dengan

Pengurangan ini dilakukan me
pat keterangan Pemerintah RIS
ngingat kemadjuah jangsmemuas
hingga kini tetap berpendirian
kan dalam reorganisasi dan pena
bahwa parlemen sementara Ne
rikan kembali angkatan - pergng
gara Kesatuan itu terdiri angBelanda: dan setelah - dipeladjari
gauta2
DPR RIS, BP KNP da
pemandangan2 dari pihak Peme
- anggautaZ Senat.
S.dan
Belanda.
:
julai T Agustus jad “susunan “Orang Kuatirkan bahwa kalau
dalam soal ini tidak diambil pu
penindjau militer UNCI
akan
tusan bidjaksana jaitu dengan
terdiri Australia 5 orang. Belgia
tidak
mengabaikan
keinginan
5 orang, Amerika 5 orang,
Pedan
kepentingan
golongan
terrantjis 3 oran gdan
“Inggris 3
tentu
maka
dari
pihak
Senat
itu
orang.
sendiri
dalam mempersoalkan
Didalam djumlah 21 orang ini
hal diatas itu dapat dialami betermasuk seorang tjadangan unberapa kesukaran. Dalam pada
tuk keperluan jang tidak . terduitu semua golongan memang tlh
ga2 terlebih dulu. — Ant.

— demikian keterangan seorang

DPR

DPR sementara RIS, BP KNIP, Senaat RIS dan Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia, maka Mr. T. Hassan, wakil
Ketua Senaat RIS menjatakan, bahwa mengenai hal itu Senat
RIS berpnedirian bahwa anggauta2 Parlemen sementara Nega
ga Kesatuan itu akan terdiri dari anggauta2 DPR sementara
RIS, BP KNP dan anggauta Senat RIS.

Dinjatakan

Penindjau?

Didapat

parlemen sementara Negara Kesatu

keliling diatas kota Jogja, dengan
pi achirnja Senat berpendapat
pembajaran jang telah
ditentu- ' bahwa anggauta2 Dewan Pertim
kan, guna umum.
bangan Agung tidak dapat di
Diadakannja penerbangan tsb
masukkan didalam
penjusunan
ialah dgn maksud agar supaja
Parlemen Sementara Negara Ke
menambah semangat rakjat dasatuan itu. Dinjatakan
bahwa
lam kalangan penerbangan.
Pedalam pada itu lain kedudukannerbangan akan dimulai pagi dj.
nja dengan senat RIS jg anggau
8.30 sampai

KONPERENSI PENERANGAN RIS — RI

Hassan :

lan

“ Menurut radio Djakarta
hari
“Ini kabinet RIS akan mengadakan

Teuku

5

Nota tanggal 13 Djuni tadi me
njangkal adanja pangkalan arma
da di Trieste, dan dinjatakan bah
wa pasukan2
Serikat jang ada
disana adalah
menurut perdjandjian jang ” mengenai Perantjis
dan Inggris,- sebagaimana termu
at dalam perdjandjian perdamaian dengan Italia. (Ant. Rtr..

ai

sidang !

Mr.

Dadan

Kabinet RIS ber-

/

sPePerangan

diKorea.

— Mingguan Sovjet ,,Literatur

naya Gazieta” hari Minggu

tu-

duh sekretaris djendral
PBB,
Trygve Lie, ,,melajani kepenting
an2 Amerika, terutarha. dalam so

al Korea”.
—“Kapal2 perang Inggris dan
Amerika
telah menghantjurkan

tempat2 simpanan
kun dan menemba

riam djalan raja a
nung dan Samchol

mur Korea,

minjak

dir

di

Chui

3

| RAKJAT”
1

TX

"SSKP.
Guna

an

SEL

K3

DJULI 1950.

MENUNTUT

menghadapi

NG

pembentu

'kan kementerian penerangan dim
| negara kesatuan manti,

&.

t

maka Se-

aan

rikat Sekerdja Kementerian Pene
|.

k keterangan jang langsug dari

ngenai sikapnja terhadap ma-

soal

Darul

|

—.# Susunan
bil . dari

jang kini sedang hangat. Dju

Tu menjampaikap sekali lagi pendiriannja tentang
ba
PEKAN T
Berwadjib.
pada jang

KRIDOSONO TG. 21 DJULI
DIBUKA.

tangan R.I. menjampaikan pernja
taan kpd. pemerintah jg maksudS3
nja sbb.:
Organisasi
5»
organisasi

| terian penerangan
donesia

mengam'kemen-

“Republik

ditambah

Perbaikan

dgn

|

dilangsungkan

In-

dengan

bagian?

MENGAPA DILARANG ?
Se-

marang menerangkan, bahwa di- kota ini oleh jang berwadjib (po“ lisi?) dilarang disiarkannja kabar2

mengenai

perampokan2

telah terdjadi dirumah

jg.

orang2

| terkemuka
di TFjandi, antara lain
keperampokan dirumah Mr. M. Ti'gemparan dikalangan ummat Is- dak diketahui 'alasan pelarangan

Tam.

Dikatakan oleh Natsir bah- ini, Dalafh pada

itu

desas-dsus

sangat dikuatirkan, bahwa ke jang tidak dapat dikontrol
meo ter at
itu lalu diartikan sela- uas, jang memberi kesan lebih
Uu legalisasi atau andjuran bagi buruknja keadaan keamanan di
erakan pembasmian besar2an . Semarang daripada
sebenarnja.
La

jang. mengingatkan kita kepada
»Knil methoden” diwaktu jang

''lampau. Dan menurut keterangan2 jang kami terima dibeberapa

2

andjutnja ia katakan

23

,

8

pagi

reaksioner putih digunakan

mejakinkan
pemerintah dan instansi2nja jang

|.

ti Darul Islam ini tidak akan da
| pat selesai dengan penangkapan2
« masaal dan palu godam semata2.
Natsir peringatkan bahwa shm-

"pai sekarang di Djawa Barat sadja“sudah ada Ik 10 ribu orang

23
EL

- ditawan, antara lain diinternir di
gan.

Nusakamban

Ne

Me

rangan Moh.

kete

Demikian.

Kemarig sing Natsir bertolak

e Ea

mun

ke. Djakarta

untuk me-

| “ngadakan perundingan seland
jut
ntah RIS me| mja dengan pemeri

| ngenai soal tsb.

- karang.

Dikatakan antara lain, bahwa
kini pemerintah RIS sudah ,,kuwatir” berhubung dengan- adanja

-

: Yifimati sewakan

“musuh didalam.negeri jang tidak
tampak, jaitu kaum komunis” jg
menurut korresponden itu seka-

tanah

| pada onderneming

(Karena “telah 4 kali mulai tg.

rang ,,masuk kedalam

tentang per

29-5-50 perundingan

TANI tjb. Banjudono tidak men

pada te
dapat ketjorjokan, tjb.makaBanjudono

in dikatakan, bahwa kedatangan
M. Natsir di Jogja ialah mengenai

“TT bl imi PETANI:

pembentukan kabinet dan bahwa

ta jang
mengadakan rapat anggopihak
Pa-

Natsir
suka berunding
.,anggota2 PNI jang tidak
in-mata dengan komunis”.
anpun dikatakan, bahwa
besar lainnja ialah adanja

iri
dihadl
mong
prad
ja djuga oleh

dan Pulisi. Setelah di

“#widingkan masak2, maka dipu
tuskan seluruh anggota2 PETANI
| sedjumlah Ik. 300 orang dim. 3
tidak mau

kongan

At

Pe

dari orang2

Tionghoa di

negara2 tetangga.Indonesia”, Su

(onderneming) gula TjolomaKaAg

4

dengan
berma
Demiki
bahaja
,,komu.

gesti

jang

dikemukakan

dalam

berita ini ialah spj. kabinet baru
onder
OA 'Lain
|
a daripada itu pihak
Nat
“nanti
,,tegas anti-komunis” dan
ke
ri
membe
spj
dituntat
|. rugian atas perbuatannja
melakukan
tindakan terang2an
jang i
terhadap
gerakan
komunis illemerugikan kepada anggota2 PE-

— TANI tsb. ialah menanami

|.

seb

dan

mejubang

tanah.

gal 2 na

bibit

' Kalangan itu berpendapat, bah

Bibit

tebu tsb: kini telah berumur 9. wa thema

AAA

:

5

Ns

,,pembrontak” dan ,,ko-

munis” adalah thema lama jang
sudah usang guna membelokkan

1

|

5

soalnja dari soal sebenarnja. So-

NAN

KONGRES MURBA

alnja ialah bagaimana
sebaiknja dari negara
—. Dari kalangan jg bersangkudasar jang ditindjau
— tan didapat kabar bahwa Partai “politik, ekonomi dan
' Murba akan mengadakan kong- - paling madju kearah
12
a
tg 6 hingga
resnja nanti pad
gala warisan kolonial
a.

Agustus bertempat di Jogjakart

hakan dengan Verunding, dan bu.

-- Panitia kongres terdiri dari AJ
'» Patty, Muslimin dan Dr Buntaran

masing2 sebagai ketua,

kan

djuga 'soal2 seki-

tar perkembangan politik baik da

1upun luar'negeri.
“lam m SA)

tsb akan dikundjungi
' Kongres
1. oleh
Ik
200
orang utusan | tjabang2nja dari seluruh Indonesia.
-

Par
Ha

Hn MN £ Anlarp,

untuk mentjari2

dan

menin-

das orang2 jang ,,dianggap” ko-

se-

munis.,,jang

kretaris dan bendahara,
“Kongres tsb akan membitjarakan selain soal2 rumah tangga

2. “0 Partai Murba

dasar jang
kesatuan,
dari sudut
psychologi
likwidasi.
se
jang diusa-

ada

disemua

partai

clan organisasi”.— Ant:

belum

Hari Selasa

besok

“akan . be-

rangkat dengan kapal rombongan pertama ini wartawan Antara

M. Arifin. Tudjuh wartawan lainnja akan berturut2 ikut serta dengan

rombongan2

berhasil,

karena

baja - Solo dan tg. 23-7 Solo Jogja. Upatjara pembukaan
dan
pertandingan itu akan disaksikan

djuga oleh Acting Presiden ' Mr.

konperensi

ketjuali untuk

mengadakan perkenalan satu sama lain, djuga mengadakan pertukaran fikiran
untuk mentjari
djalan tjara pendidikan di SMA.
Lebih
landjut
Marsaban wakil

dari
sdr. Ali
inspektur uru-

san SMA »,KR” mendapat keterangan bahwa
didaerah Republik Indonesia ada 35 SMA Negeri,
di Djawa sadja ada
28
buah.
Selain itu ditambah lagi
SMA Negeri pendjelmaan VHO
.dan AMS 7 buah tapi jang dalam

konperensi ini belum ikut diundang.
EU
|
Pada umumnja guru2 SMA itu

terutama dikota
besar seperti Jogja, Bogor,
Dja-

lainnja

akan berangkat kemudian.

jang:

Ant.

karta

dil” Untuk

menambah

ke-

kurangan guru2 SMA maka diambilkan guru2 dari SMP ditambah pendidikan 2 th. dalam th.

peladjaran 1950—1951-ini dikerahkan tenaga2 mahasiswa C-II
(leerplicht) dan usaha mengem“balikan bekas guru2 jang beker-

kan

Pada gambar diatas : sisa2 ,Ormon Friske”.
menundjukkan beberapa potong dari perleng
Gambar bawah

(AN.P.)

kapan kapal Viking.
PENAMBAHAN PADJAK
PERTIMBANGKAN.
“Menteri

man Hakim

Keuangan

R. I.

Padjak jang

bahwa

nesia

'pe-

sistim baru

soal

pa-

Dalam

SMA Negeri
di Jogja semua
ada 5 buah boleh diambil tjontoh
bagi dasar SMA di Rep. Indonesia.

Hasrat mendirikan SMA Nege
ri besar, tetapi mengingat
belum adanja guru terpaksa mesti
ditahan.
Sebaliknja Pemerintah
memberikan

sub-

sidie kepada
“usaha2 partikelir
jang ingin mendirikan SMA,
Pemerintah
sedang berusaha
untuk mengadakan SMA Negeri
di Serang, Sumenep, Pekalongan
dan Bondowoso, jang hingga sekarang belum ada SMA Negeri.
—'

Pemerintah

Inggris

se-

dang mempeladjari
permintaan
pemerintah Rumania supaja
sekretaris kedutaan Inggris di Bw
'karest, RAFI,
Kingg dipanggil
kembali.

dikan

djasmani

pentingnja

Sebagai hasil

tua pimpinan
donesia.

CAMPAGNE

TERIMA SUMBA
NGAN.
Persatuan
Bekas ' Tawanan
(Perbeta) telah menerima sumbangan2 rokok dari perusahaan2
jang telah menggabungkan
pada PPRDIJ.
Dalam rapat pengurus jl. diputuskan
memindahkan
kantor
Perbeta dari Djl. Tandjung
-ke
Gondomanan 101 Jogja.
tan

Darat,

anggauta

dari Angka-

Laut

Udara

dan

Campagne, penerangan teknis
Pemilihan Umum di Kantor? Pe-

mungutan Suara (KPS) kota Jo
gja diadakan dikemantren2 Tegalredjo,

Sar
ANDERON

Djetis,

Gondokusuman,

Gedongtengen, Ngampilan, ' Wirobradjan,
Mantridjeron,
Mer-

gangsan,

Danuredjan,

Gondomanan

dan

Kraton,

Pakualaman

pada tg..10-14 Djuli, 19.22 Djuli dan tg. 24-26
djam 7 malam.

Djuli

dimulai

HAPUSKAN “BATAS
TGs4 APRIL 1950.
Berdasarkan keputusan

-

SELASA, 11 DJULI 1950.
06.35 Genderan pagi oleh: G. S. Dojo:
mardowo.
17.05 Peladjaran njanji 'kanak2 oleh:
Pak Arintoko.
11.50 Pengadjian.
18.08 Adzan Maghrib,
18.15 Dari dan untuk wamita.
19.30 Sandiwara dlm bhs Tionghoa.
2015 Hid. Suara Putra”,
21.15 Obrolan Pak Besut.
22.15 Hiburan malam oleh: ,,Suara
Hiburan”,

35

Umum.

Pemilihan

Den-

Jogja

Ini

PENERANGAN:

TEKNIS:

mark tidak
diperkenankan
meninggalkan Denmark berkenaan
dengan keadaan internasional jg.
genting sekarang ini,

Siaran RRI

Front Pemuda
ti

Pimpinan Front Pemuda akan
berkedudukan di ibu kota negara
dan buat sementara berada di Jo
gjakarta. Ant,
gi

katan sekolah,
dan tjukupnja
kota Jogja mempunjai sjarat jg

Semua

ditun-

djuk sebagai ketua dan wakil ke

kurangan guru pendidikan djasmani dipelbagai djenis dan ting

—

maka.

Perhim-

ladjar Indonesia masing2

dan

dalam masjarakat, sangatnja ke
-

pemilihan

punan Mahasiswa Indonesia dan
Suroso dari Ikatan Pemuda Pe-

pendi

disekolah2

front itu, berhu-

Dahian dari. Persatuan

PERBETA

di SMA.

bersedia

untuk

kolah tsb. Ant.

dja diinstansi
lain atau kantor
untuk mengadjar lagi. Usaha bahan guru dari bangsa asing bagi
SMA
“sedapat 'mungkin
tidak
akan didjalankan. . Dibeberapa
tempat a.l. . Djakarta, Surabaja
dan Bandung kita masih memper
gunakan bangsa asing jang progressief dan dapat berbahasa In-

selalu

pertimbangan

dise-

bung dengan masih banjaknja or
ganisasi2 jang hampir sama azas
dan tudjuannja jang duduk dalam '
Front tsb.

1 Djuli

diperlukan guna mendirikan se

SMA

donesia

mulai

mendidik tjalon2 guru pendidik
an djasmani bagi sekolah2 landjutan tingkatan pertama. Kepu
tusan
itu didasarkan
kepada

tugasnja akan
dalam

terhitung

memberikan

alasan mereka, antara lain

1950 di Jogja dibuka sekolah gu

lidiki kemungkinan ' diadakan

setelah

babkan Front
Pemuda
“dipandang oleh
G. PL. LI
belum
mentjukupi
maksud
dari
pa-

GURU PENDIDIKDJASMANI.

ru pendidikan djasmani

suatu Ko-

djak didaerah Republik.

sidang

Atas keputusan menteri pendidikan pengadjaran Rep. Indo » da pembentukan

Luk-

R. I. dimaksud-

kan untuk membentuk
i

SEKOLAH
AN

DI-

menjatakan

oleh Pemerintah

—. pendidikan
bahwa

pat pembentukan Front Pemuda

alasan2 apa sebab organisasi tsb.
tidak dapat turut serta dalam
pembentukan Front tsb. Oleh wakil GPII itu dikemukakan alasan-

tjelaka ketika berlajar dari Swedia ke Paris.

ke kesempurnsan

Menjambung
berita”
tentang
konperensi dinas para direktur2
SMA Negeri
seluruh Republik
Indonesia 'jg. dilangsungkan kemarin di Jogja dapat dikabarkan,

F.P.I. JOGJAKARTA.
Baru2 ini telah berlangsung ra

rapat dimulai wakil2 Gerakan Pe
muda Islam Indonesia meninggal

Dipantai pulau Pelboorm (Sleeswijk - Holstern) telah ditemu
kan sisa2 dari pada kapal Viking ,,Ormon Friske” jang mendapat

pada itu akan diselidiki pula apa
kah tidak mungkin untuk diadakan penambahan padjak terutama
ri tinggal di Posso. Ditempt2 ini
bagi golongan2 jang mempunjai
diadakan pertemuan2 dan penekeuntungan besar pada waktu ini.
rangan. (Ant.) i Ant.
BAT

Menudju

Pa-

muda seluruh Indonesia. Sebelum

instansi2

Penerangan (Mononutu) dan Kopra ' (Kasimo) tiba di Gorontalo
dan sorenja pukul 5 berangkat te
rus ke Posso untuk kembali nanti
ke Gorontalo setelah beberapa ha

Menteri, GM.

rapat ini hadir 21 organisasi

oleh

Menteri

tjakram,

Indonesia jang diselenggarakan
oleh Secretariaat Pemuda. Dalam

MONONUTU — KASIMO KE
GORONTALO DAN POSSO.
tg.6-7 rombongan

lem-

lempar

7 Surabaja-Jogja, tg. 22-7 Sura-

-

jang wadjib memberi keterangan
belum mendapat laporan. Dari pi
hak lain didapat keterangan, bahwa ,,tembakan2 itu dilepaskan ke
atas”. Untuk apa dan apa sebabnja tidak diketahui. Ant.

Pagi

estafette,

Assaat, para
ku Alam dil.

« tjukup capable

WARTAWAN KE MEKKAH.
«.

terkedjut

delari,

sungkan pada sore hari pada 21-.

:

suara
berondongan
tembakan.
Usaha memperoleh
keterangan
mengenai ini sampai tadi malam

nis Tionghoa disini jang bekerdja
diam2 dan diduga mendapat so-

menjewa

| 'kan tanahnja kpd pihak perusaha
“an

berbagai

partai dan organisasi dari berbagai tjorak dan aliran”. Antara la-

| sewaan tanah antara anggota2 PE

Kalurahan

2

3 di, Salemba

Mu-

SMA. dan demonstrasi turnen.
Pertandingan sepakbola dilang

1.

TEMBAKAN2 JANG MENGEDJUTKAN.
Kemarin dulu sekira djam 7
malam penduduk sekitar markas
Kala Hitam dibekas gedung
K.
W,

dikota Jogja.

iai djam 9.30-11 diadakan
monstrasi athletiek (lontjat,

bing dll.) bagi putera dan puteri oleh IKAM dan peladjar SM, .

soal jang sebenarnja.

Beberapa waktu jang lalu oleh
The Times London selisih penda
“pat jang terdapat diantara R.
IS, dan Rep. Indonesia itu dina
makan ,feud” atau ,,permusuhan
- berdasarkan kebentjian jang men,
dalam”, dan tiap2 opposisi dina“makan ,revolt” atau ,,gerakan un
tuk merebohkan pemerintah”. Ki
ni seorang korresponden ANP di
Djakarta mengambil thema ,,komunis” jang dihubungkan dengan
peristiwa penjelesaian negara ke| satuan itu dan peristiwa Korea se -

| bersangkutan, bahwa soal2 seper

Krido

dengan penggun-

tingan pita oleh seorang Ibu is- .

sebagai kesempatan untuk memetjah-

-belah dan membelokkan 'soal dari

21-7.

pembukaan

teri pembesar

«

manapun djuga kami tidak akan

upatjara

sono dilakukan

wa hal jang demikian bukan di-. .kan, bahwa belum tertjapainja k ata-sepakat antara RIS dan
RI
maksud oleh pemerintah. Bagai- ' dalam hal2 jang mengenai pembentukan negara-kesatuan oleh pers »

“ berhenti2 berusaha

tg.

atletiek, tur

pertandingan sepakbola
antara
kesebelasan Surabaja, Solo dan
Jogja.
3
Pada tg, 21-7 “ mulai dj. 8.30

Kalangan2 politik di Jogja jg bertanggung-djawab menerang

bah- —

besok

demonstrasi

clan peladjar2 SM dan SMA. dan

belum ada dikempen RI dan jg.
dapat dilangsungkan. Se
masih
rikat Sekerdja Kempen menuntut
ati
dalam
bersama,
adanja panitia
mengadakan pemindahan tenaga.
baik jang akan .ditempatkan di
kempen negara kesatuan maupun
didjawatan2 penerangan " daerah,
jang terdiri dari pihak dinas dan
pengurus Serikat Sekerdja Kempen.
Serikat Sekerdja
Kempen ber
pendapat, bhw. tempat
kedudu
kan kempen negara kesatuan bukan soal jg. prinsipieel, jang ter
penting ialah 1 adanja djaminan
bagi tenaga? jg dipindahkan.

. Usaha mengadu-domba
oleh ,pers putih

| tempat PA
sudah adaaa tanda2 kearah

Pe Ha Mohan

Ant,

Kridosono

nen oleh Ikatan Atletiek Mataram

kementerian penerangan RI S jg.

| Orang? jang datang dari

stadion

di Kotabaru Jogja kini telah seresmi akan
desai. Pembentukan

nd-

mor 2 daripada Sidang
Dewan:
Partai tanggal 10-11 Djuni 1950
memprotes dan mendesak
diha-

puskannja ,,batas tanggal 4 'A-

pril 1950” jang tertjantum didalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomer 2
tahun 1950.
Bila

sikap

,,Prtai

Rakjat

Indo-

mestinja maka

Par-

demokratis jang sjah dan

tidak

nesia” ini tidak diperhatikan se.

bagaimana

tai Rakjat dengan

djalan-djalan

- melanggar hukum, akan
dakan .Campagne
iluar Perwakilan

menga-

besar-besaran
Rakjat.

UANG KUPON DAERAH
—

Jogja.

:

Di perhatikan,

Pemerintah Daerah Jogja kini
sedang berusaha untuk mentja.

“

“ tat uang kupon jang pernah dike
luarkannja untuk mengurangi ke

kurangan

uang

ketjil

sebelum

agressi Belanda II diseluruh daerah Jogja.
|
3
Uang kupon itu nanti akan ditukar Png
uang jang berlaku
sekarang de ngan koers 1125. “

Untuk melantjarkan pentjatan
uang kupon itu Pemerintah Daerah Jogja mengadakan pengumu

| man2 melalui kapanewon dil.
SN
Aap Gan)

TR

|

“

| .KEDAULATAN RaKJAT"

1

ai

i kan2 : Korea Utara nan
an

ra
RI nan

| Sahasatuta

rang sangat

jang Sana

aja pelatjuran
kegontjangan masjarakat.

fa

behubis pe :

meminta perhatian

sebagai akibat
Tekanan
eko-

Markas besar tentara Korea

nomi serta sunan kesusilaan jang meng
djadi
ar memifiwa
segolongan
orang (kedjalan pelarjuran, sedang dima
| sa jang normal dengan tiada dua
“jang disebutkan tadi segolongan
| itu bisa dipastikan, tetap hidup:

Chonan

ielah djatuh
tu pagi djam 11.

Dikabarkan bahwa tentara
hanan Amerika dan membunui

faktor
orang
“diatas

: dijalan susila.

64 Jamnja ditawan.
.. Seterusnja dikatakan

» tuh

& — Madjallah Minggu

Ba

Pagi” Jogia, bk

3 gal 9:7-1950 telah memuat “ale
duka”
| seorang prostitute, jang 'asal mulanja se '
gadis nomnal, penuh “jita2, turut
5 aa.
berdjoang, t: i karena sekali salah dja

— Ian tidak dapat menemukan djalan kem
bali. Sungguh satu soal jang perlu diper
| hatikan oleh mereka jang — bermaksud
— hendak memiberdntas pelatjuran.
$
| Dibawah ini kami muatkan sebagian
dari tulisan itu,
y Motkk 2ngngatakan,

sekali ban

Da yana

terbane

au

Utara.mengumumkan bahwa kota

Matang

tentara

Ur: ara
300

pena

Amerika

Tank dan artileri di' pusatkan.
Sedjak hari Saptu pihak Korea
Utara mengalirkan sedjumlah be

sar tank, meriam

dan pasukan?

baru kearah selatan kefront.
Diduga bahwa mereka bersiapkan diri untuk menghadapi
serangan balasan Amerika.
Menurut
komunike
markas-

se-

besar Mac Arthur
minggu pagi,
tentara Utara
Saekah tank2

dan artileri di Pyongtaek,
10 mil dari Chonan.

Ka Itu permulaan ah An
jang terus
—. menurun. Menurun, menurun, Kas
tah kemana (achirnja nanti,
Sekarang saja tinggal disebuah rumah
di Balokan. Tiap hari, tiap petang saja
“duduk didepan djendela. Melihat keluar, kalau2 ada jang lalu.

kira2

Serangan di front sektor
3

timur.

Djurubitjara

markas

atau orang pergerakan.
atau militer.

Orang

utara.

preman

Sebab djiwa saja mati. Hanja badan
saja jang melajaninja tetapi dengan ti
ada disertai djiwa. Senjum saja, ketawa
saja, — mechanisch. Hasil perhitungan
jang materialistisch.
“ Saja

tahu

sudah,

mengapa

orang

:

miati. Mati seperti
bunga

raja.

3 Dan tidak mungkin rasanja saja akan da

2 padang

tah

F pe

pa

kembali
AP

Jati

NA

latan

tan

Sia

200

Armada
TA
perairan Korea.

dian-

di-

Kesatuan2 jang terpenting dari
Armada - Pasifik Inggris kini telah dipusatkan diperairan Korea.

kembali kehidup

5 Tetapi gagal. Pamilinja tidak setudju.

Armada tsb. antara lain terdi1 dari kapal-induk ringan ,,Tri-

sudah sukar dapat me

njesuaikan diri kepada hidup jang lain

“ump”

daripada hidup sebagai bunga ditaman
raja.. Bagi saja memang sudah sa
ada

jang

,Seafires”

membawa
dan

“pesawat?

,,Fireflies”,

ka-

pal2 pendjeladjah ,,Belfast” dan
“djalan kembali ! !
»Jamaica” beserta dengan flotilSaja sudah “malas. Tidak ada
keingi- 6,
kapal2 pendjeladjah »Bel"nan lagi mengurus rumah. Bangun saja “fast” dan ,,Jamaica” beserta
dengan fetilje ke - 7 terdiri dari 7
laat. Suruh katjung2 beli teh panas, beli
kapal matjam
sarapan. Siang hari baru saja mandi. Lan
,,Cossaek” jang
tas berdandan. Bersolek. Pakaian jang berkewadjiban
melindungi konpatroli2.
voi2 dan mengadakan
menjolok mata dan menarik perhatian.

(Ant. Rtr.)

Dibawa

orang kemana sadja saja ikut.

—

“Kebioskop. Kehotel. Ajuh.

Perdana

menteri

Pakistan,

Liaguat Ali Khan, hari Minggu
telah terbang pulang dari London kenegerinja,
setelah
satu
minggu lamanja
ia mengadakan
kundjungan resmi ke London.:

Saja sudah satu dengan masjarakat ta
man raja. Satu dengan ratusan perempu-

an lagi. Saru dengan mereka jang pada
: saat ig sunji toh masih djuga
merindukan suatu hidup jang normaal, tetapi
tahu, sudah tidak mungkin menjesuai“kan diri. Rindu akan rumah tangga jang
teratur, rindu akan seorang suami jang
mentjintai dan ditjintai. Rindu
akan
anak2 jang “dapat meringankan hati pe-

serdadu

Amerika

hari Sap-

garis

pert

@-

sedangkan

ri

F al

resmi,

hari Saptu tlh berang

dima

pemerintah

RIS

dan

Republik

As

akan

bahwa negara

kesatuan

itu akan

mengalami

nasibnja

Dikatakan selandjutnja, kakiku partai2
di Indonesia jang.
menudju kerakjatan
dan kemurbaan hanjalah mengenal satu
negara Republik jaitu Republik Indonesia jang berdasarkan proklamasi 17 Agus
tus 45 jang anti fasis/imperialis-kapitalis
dan tidak mengenal Linggadjati, Rennville dan KMB.
F

. timbul

Sosialis

Kapitalis

lagi.

Mengenai situasi internasional
pada
dewasa ini Soekarni: menjatakan, bahwa
kini sesudah nasisme dan fasisme ambruk tegaklah kembali pertentangan antara sistim sosialisme dan sistim kapitalisme.

Kini

dunia

jang sudah

memipunjai

beberapa

bisul peperangan telah menga
lami letusannja
dengan kedjadian
di
Korea sekarang. Sebetulnja UNO, jang
turut tjampur dalam crisis di Korea “da
pat memandang soal Korea ini
dag i
soal dalam megeri sendiri, demikian Soe
karni, sehingga soalnja dapat dilokalisir.
Pengerahan tentera asing di Korea Se
latan itu adalah dengan langsung diken
dalikan oleh gerombolan?
pengandjur
perang dari Amerika Serikat dan bukan
akan menjelesaikan
peristiwa, bahkan
akan memperhebat dan dapat pula mem
-perluas peperangan di Korea.
Dengan
ini
onal

tentu

perimbangan

dengan

politik

tjepat akan

internasi

mengalami

per-

obahan dan penggeseran.
Mendjawab pertanjaan apakah
clash
di Korea itu dapat timbulkan perang du
nia III Soekarni mengatakan,
bahwa
hal itu adalah tergantung pada perkembangan militer dan politik jang sedang
Mengaku
sekarang.
UNO

sama

Volkenbond.

Selandjutnja
Soekarni
“menegaskan,
bhw kini sudah djelas teori dan praktek
UNO
tak ada ubahnja “den »Volkenbond” dan akan mengalami seperti Volkenbond itu djuga. Dapat diketahui me

negerinja

KY,

karer
uru

harus diberi kesem-

1
&
Guna menjelesaikan keamanan dalam
negeri
Soekarni
mengatakan,
bahwa
pemerintah dapat menempuh djalan jg.
lebih bidjaksana dengan tjara menjalurkan gerakan dan tenaga2 jang anti impe
Kartosuwirjo,

Chaerul

Sa

leh, Mr, Gatot dilnja kedalam parlemen
dan memberikan kesempatan kepada me”
reka. untuk mengeluarkan pendapat2n ja
jang sangat bermanfaat bagi Republik jg
demokratis seperti negara kita ini. Dign
djalan ini .,gebaar”
pemerintah . pasti
akan mendapat
sambutan, dari mana2,
demikian

ketua

uwum

sdr. Soekarni.

Inilah
Bp rok

makanan jang sangat
sera badan, asal Kn

1

Suntikan jang diberikan
oleh kawan (pe

Untuk. ubah, Untuk Naa

Dan

Istilah

terutama

pihak

Selatan

ngenal

satu

sudah

djadi

bat

Partai

Murha

,,Selatan”

terdapat

dan

dlm

Bangsa

maupun
Korea

,/Utara”

kamus

Korea

Utara,

sadja.

sulit dan

poli-

sendiri,

hanja

Tapi

pihak

kepentingan

me-

keadaan.

melibat-libat

tjampur-tangannja

mempunjai

patan.

seperti

Jang lebih

adalah berasal dari bangsa asing.

tik internasional,

sendiri.

dea zelfstandigheidsspolibagi Partai Murba
itu
anakan bukan setjara negaPn nan
seperti jl, tetapi haTa
rus Naa
dan aktip. Dalam hal ini harus didjamin tidak adanja tentara asing
di pantai dan lautan Indonesia. Begitu
djuga ikut tjampurnja negeri2 lain mengendi urusan dalam negeri Indonesia

njakit, seperti baru2 ini seorang kawan

TN

semula

aki-

luar

didalam

jang

negeri

itu.

ngan

di

Korea

telah

tjampur

ta-

alat2

Dewan

Keamanan

ambil

resolusi

2

PEMUDA

SEHAT

RAKJAT KUAT”

utk

men

aneh

lagi, ialah tindakan

mengenai

resolusi

Dewan

Keamanan.

Dengan istilah biasa, Amerika telah beri
marah
sebab Mesir: tidak menjokong
D.K. Talah tidak menjetudjui dare mem
bantu tindakan Amerika di Korea.
Mesir
adalah
satu negeri jg tidak
mendapat bantuan dan tidak berhutang
budi kepada Amerika. Namun mendapat
»marah” melulu sebab netral! Padahal
PBB sendiri tidak melakukan tindakan
apa2 thd anggauta jang berpendirian Ia
in. Tindakan Amerika itu Juas artinja,
Orang — menanja bagaimanakah
sikap
Amerika thd negari2 lain jg telah dapat
bantuan, jg berhutang budi kpd Amerika?! Perlu diperhatikan akan kemungki
nan adanja tekanan bila Indonesia tetap
tidak mau masuk ke blok Amerika,
Gara2nja pemilihan.
PN EN
angan Amerika itu perlu dise
Tidiki. Apakah jang menjebabkan pemerintah Truman diwaktu belakangan
ini
selalu bingung?
Sebab jang terutama
terletak dalam politik dalam negeri Amerika sendiri. Dalam musim gugur jad

akan diadakan

untuk

tersebut

mengadakan sanctie militer thd Korea
Utara, Truman telah merintahkan kpd
Mac Arthur "untuk membantu dan mem
perlindungi
Korea Selatan
Resolusi
D.K. pada hakekatnja hanja untuk mem
benarkan dan memperkuat tindakan mili
ter Amerika itu. Kini sudah ada IT negara jang langsung ikut perang melawan
Utara
dengan
menggunakan” bendera
PBB. Bala bantuan PBB terus mengalir.
Djuga tank2 dan kesatuan? berlapis ba
dja didatangkan.
Sementara itu Mac
Arthur telah diangkat sbg panglima ten
tara PBB untuk mengkoordinir
segala
tenaga dan gerakan militer selandjutnja.
Orang menanja sampai dimanakah Korea
Utara - dapat pertahankan diri, apalagi
kalau Rusia hanja tinggal sebagai
pcnonton Sadja?

Truman)

pemilihan?

- Partai " Demokrat

mempunjai

derheid)

suara

untuk

4partainja

kelebihan

(meer-

partainja

Truman

itu hendak dipegang teguh.
Maka Truman terpaksa
mendjalankan
manouvre

politik

untuk

dapat

mempe-

ngaruhi djalannja pemilihan

nanti. Supa

ja partai Truman menang! Ti
itu,
Truman mendjalankan politik jang ,,ga
lak” di Timur-Djauh ! Dia mau
bikin
knock out Partai Repuhlikein. Memang
Truman harus bertindak setjepat sebab
diwaktu belakangan ini pihak
Republikein

terus menerus

menjerang

peme

rintah

Truman. Diantaranja, kementeri
an LN dikatakan sar
ja komunis!
Prof. Owen Latimore, penasehat
Dean
Acheson, dikatakan komunis, atau alat
Moskow ! Untuk menarik simpati chalajak

ramai,

Truman

telah

tam »komunis” di Timur Djauh ! Dju
ga perobahan politik Truman mengena
i
Formosa 'harus ditindjau dari sudut itu.

Sudah

lebih suka mempelihara “perdamaian.
Siasat. imi harus didjalankan sebab
ia le
takkan titik berat politiknja di Djepang
.

hukuman.

Vomnis

itu kini sedang didjalankan. Korea
ra
naik

ibarat terdakwa
ketiang

lum

mati,

luar

biasanja

.polisi”

PBB

Uta

jang sedang dikerek

penggantungan.

mungkin

Tapi

sebab

kuatnja!
datang

Untung

urat

Tapi
utk

dewasa

Perdjandjian

be

ini sebenarnja

Perdamaian

&

Truman

dengan

mendadak

memeriksa”

perkaranja lagi. Tindakan PBB itu me:
njatakan satu jurisprudensi jg .jistimewa”, Atau mungkinkah PBB sudah mu
lai insjaf bhw putusan DK itu telah di-

Dje-

kedua

negeri

ini seberapa

mungkin

per

la dibaiki supaja maksudnja terhadap
Djepang tidak gagal. Maka Truman
masih tetap mau akut RRT, Bahkan
mau
hantu masuknja RRT kedalam PBB.
Hal
ini hanja menunggu waktu sadja.'
Bagi
Truman bukan merupakan soal
jang me
ngenai prinsip. Tapi keadaan
telah djadi keruh akibat peristiwa Korea.
Namiin
Truman tidak putus harapan,
asal sadja perang Korea tidak berubah
djadi,
perang dunia ke-3. Truman
sabarkan di
ri sampai selesai pemilihan?
untuk ke.
dua badan perwakilan tsb.
Bila ini su
dah selesai, jang hasilnja
sekarang su.
dah. bisa dipastikan akan
untuk kemena
ngan Pantai Demokrat kelak
Truman ti 5
dak segan putar kemudi untuk
meratakan djalan agar masalah
Timur Djauh
jang kini genting 'itu bisa
diselesaikan
damai,

soalnja sekanang,

bagaimanakah

politik internasional

se:

landjutnja ? Kalau perang
berdjalan Tas
ma dam keadaan djadi
Jdebih buruk, pas
ti akan merugikan politik
Amerika terha
dap Diepang. Perdjand'jian
Perdamaian
dengaa Djepang akan terpaksa
ditunda
lagi dan pendudukan Djepang
oleh ten
tara Amerika diperpandjang,
Keadaan
demikian akan mendovong
bangsa Djepang 'kepihak kiri. 'Maka
sudah tentu
Amerika bendaja sekat
tenaga , untuk
mentjegahnja. Pengharapan
satu?dnja ia

lah mendjalanikan politik
jang ulet untuk mewudjudi

an sat

Djepang

baru.

Untuk itu, Amerika sedia memberi kon
sesi kepada

Rusia dan RRT, sebab”
kav.
maksudnja terhadap Dijepas
hingga Dijepang djadi vitara”,

lau

—.nja bagi Amerika akan
Pa ine njel
“kan lagit

Ha (Sambungan, hal. 4. )

-

#

Haa

Ta
es

pang harus diselenggarakan dahulu, Dan
untuk ini, Truman membutuhkan
ker
dja sama dengan Rusia dan RRT.
Maka

lehernja

3

ai

menghan-

Sementara itu PBB telah kirim panitya penjelidik ke Korea, tetapi ditolak
oleh pehak Utara meliwati garis lintang
utara 36 deradjat. Memang PBB aneh!
mendjatuhkan

-

penting. Seluruh Madjelis Rendah dan
sepertiga dari Senat harus dipilih lagi.
Kini “dalam. kedua badan — perwakilan

terlalu banjak.
Tidak hanja berisendjata. sadja, tapi sebelum

kan

dahulu

Amerika terhadap Mesir, Duta
Besar
Amerika di Kairo telah
mengandjungi
menteri LN. Mesir untuk menjampaikan kemenjesalan pemerintah Amerika
berhubung dengan sikap Mesir jg netral

di Amerika

Amerika

,

Sampai? Samipai kapan ? Sampai badan $2 & 5
saja hantjur nanti, Atau mati kena pe-

#yaiwmana pakaiannja ? Bagus 2 . Uang
ini! Uang berant bidup. FUang (untuk

kenjataan.

dihentikan

tjiptakan suasana tenang untuk memudahkan pekerdjaan panitya tadi,
Pn
Amerika
“marah.

Sesungguhnja
pembagian Utara
dan
Selatan sudah tidak sesuai lagi dengan

OB ilainan
MN

rialis

militennja

perkembangan

didunia. ini. Setiap hari berganti kawan.

? Ada jang panggil ? Ba-

atau

Dikatakanmja selanidjutnja, bahwa po:
tik bebas tidak terikat (zelfstandigheidspolitik) bagi Indonesia akan mengalami
udjian jang senjatanja, Bagi Partai Mur
“ba tetap berpegang teguh dan menuntut
dilaksanakanmja
»zelfstandigheidspolitiek” bagi Republik Indonesia, selama
“kemerdekaan 100”5 belum betul2 daa
gang dan dirasakan oleh rakjat Indone-

Mereka

ke

Tapi

Dimana orang tua saja 2 Oh, Jiolkati
tanjakan itu, Saja Ihanja sebatang
kara

Pije, Pak

suatu

kita djuga tidak ingin ikut tjampur
san dalam negeri lain2nja.

de-

terus meluas

perang

medan

setjara

dijuang difront. Dulu penuh tjita2.

Kedokteran tidak menolong lagi. Sebab
pesan kawan: dalam seminggu. dangan,
,apa2” dulu, telah dilanggarni mer

-

—

sendiri, harus ditolak mentah2

dibanitjur

Dengan

uundur!

9
i
ambiP dlm keadaan terburu nafsu,9hing
ga vonnisnja
mau iditindjau : kembali?
Kalau benar demikian, mestinja gerakan

tlh

Amerika

pertahanan

Korea Selatan segan berperang. Mereka
mudah lari atau menjerah. Misi militer
Amerika sangat ketjewa melihat beriburibu serdadu dan opsir2 Korea Selatan
didikan Amerika dengan persendjataan.modern telah lari aim, Han medan
perang ketika melihat pasukan2
Utara
membuka offensief .Mungkin kini pihak
Selatan sudah mulai insjaf bhw mereka
sedang diadu dengan sesama bangsa utk
kepentingan bangsa asing! Peristiwa ini
menguatkan anggapan bahwa bila ditindjau dari sudut militer, angkatan perang
tentara Korea Selatan sudah hilang artinja. Peranan jang semula dimainkannja
sudah diambil over oleh Amerika. Sisa2
tentara Korea Selatan Panja merupakan
tenaga “pembantu sadja.

.ngapa UNO dan Amerika “dik menga'dakan tindakan pada agressor2 Peranijis
dan Belanda di Vietnam dan Indonesia
A baru? ini, sedangkan sekarang mengada
kan pengepungan tentara rakjat Kore:
j ang hendak menjelesaikan urusan dim

SMT. Dulu turut ber.

rempuan) mahasiswa Perguruan Tinggi

RIS

berperang dibawah bendera PBB, adalah meruoleh
Korea dengan
namun telah dapat “ditempuh

Selatan, hingga Markas (Besar Aimerika
dan pemerintah Syngman 'Rhee berulang
ulang terpaksa pindah tempat utk menje
lamatkan diri. Dalam pada itu, pasukan?

negara2 boneka jang lampau,” demikian sdr. , Soekarni ketua umum Partai Murba
dalam suatu interview dengan ,,K.R.” mengbnai perkembangan
politik dalam
negeri, terutama dalam menjelesaikan Bana
negara kesatuan jad.

seumur hidup. Sebab da

keluaran Sekolah Menengah.

seperti

hebat,

dipukul

mikian,

“negara kesatuan jang hanja hendak memperta
nkan
perdjandjian2
KMB atau
pun memegang teguh kursinja masing2 dalam
pemerintahan, maka dapat
di
pastikan

cudjian

Dalam pada itu,

jang

dapat dipatahkan. Pasukan2nja

kan atau

ini duduk
oleh Mr.

membentuk

Sekutu

gemilang!

Berkali-kali

Soekarni chawatir negara
kesatuan akaa alami nasib
seperti R. I. S.
NK

satu

hasil jang

te

di

Tam hidup saja ini ta” ada djalan-kembaki.
,
Inilah tjerita saja, totka roro Siining

raja, anak

pakan

Tentara

ketiga,
Seluruh dunia
kawan mengakui betapa

Utara menghadapi musuh.

tentara Korea

Dulet dun tangkasnja
“ Gabungan

il

(Oleh Redaktur kita).

jang
Perang Korea teluh masuk kedulam minggu
kagum akan kegagahan bangsa Korea. Lawan maupun

akan

na mereka ditunggu
keda- P. Mijnarends, jang sekarang metangannja pada hari Senin siang. —Jakukan
urusan2
Indonesia
Dalam rombongan tadi
terdaDjepang. Tanggal keberangkatan
“pat bekas wakil Menteri keuangMissi Permanent ini ke Djepang
an Amerika, Daniel Bell.
belum ada Seken
Ant.

Negeri seminggu
:

ini

t&. 1-7-1951,

Missi Permanent
r. Sudjono ' dibantu

kat dari San Francisto ke Manila,

" Ketawa saja. Senjum. Dan berpikir:
| kalau sampai kau seperti saja ini, sesal

sih, dulu murid

Pata

sampai

an
saja, Tn
disebuah hotel
saja dijumpai seorang perempuan
jang
tidak stermasuk golongan saja. Orang pe
rempuan jang katanja baik2, tetapi dengan setjara rahasia mendjumpai ,.kenalan” disitu,

ta akan, hilang

“Luor

tapi perdjandjian itu sendiri dalam
'hakekatnja — sependek2nja
akan berdjalan setahun.
Sebagai telah kita kabarkan, da

TSS

GS

pihak

berdjalan

— Perutusan penjelidikan ekonomi

Kan

dalam bentuk strade plan”

Utara berhasil tembak dja
Mustang
dan 2 bomber

Pertentangan

-

an kami. Terbawa oleh rasa kasihan, sa

tembus

-Radio Pyong

telah ditangkap,

memba-

' Kenal kekasih saja dulu, tahu pertjinta-

Saja sendiri pun

rebut

taranja sebelum Chinchon djatuh.
Coat U. P: "3

a saja kerumahnja. Dia masih budjang.

ja hendak nana
jang normal.

Pasukan2 utara
Chinchon.

yang jang ditangkap di Tokyo pa
da hari Minggu, pasukan2 Korea
Utara telah rebut Chinchon jg.
letaknja 15 mil timur Chonan ketika Saptu pagi.
'Maklumat
tadi
mengatakan
bahwa lebih dari 400 serdadu Se

djalan - dengan Jaki2 jang roman mukanja sadja sudah menakutkan. Mana akar .

' Saja sudah benar2. djadi

:

Menurut siaran

pe-

| tempuan »coklega” saja tjantik2 sudi ber

seba kalau Han

£

Dalam
angan kembali tadi
pihak Selatan mengadjukan 2 ba
taljon tjadangan.

ketika

berhasil

pihak

Amerika

di: Korea hari Minggu
pagi mengatakan bahwa difront
Korea
sektor timur pasukan? Utara me
ngadakan serangan hebat
terKalau dulu saja masih pilih2, sekahadap pertahanan?
teniara Korag setiap laki2 sama bagi saja. Sama
sadja, seperti kereta api tidak tanja, si-” rea Selatan, sedjak malam Ming:
gu pagi pihak Selatan adakan se
apa jang hendak pengi ke Surabaja. Karangan
kembali
hingga berhasil
jakah, miskinkah, bangsawankah, politimenghantj
nsatu
resimen
kus atau pegawai tinggi. Tukang tjatut

Utara

ta

PERDJANDJIAN
DAGANG
DGN. : DJEPANG DISJAHKAN.
Mengenai
Missi
Permanent
Indonesia
di Djepang, dikabar“kan lebih
Jandjut,
bahwa -per“djandjian perdagangan diantara
RIS dengan Djepang tlh. disjahkan dengan resmi tg. 30-6 jl. dan
mulai berlaku terhitung dari tang
gal 1-7, demikian keterangan da-

serangan balasan
Amerika

ialah:

7

SELASA 11 DJULI 1950: -

Pe

“3

“

“

:

,

SKEDAULATAN
Mden naat

47
Suara pemerintah

servatore Romano” hari ini menja
takan, bahwa perdebatan jang di

Keterangannja

$

begini:

5

Iiarga

3

adakan di PBB mengenai Korea

pembe-

telah menundjukkan, bahwa seba

Berabe tidak lihat sendiri, tapi kalau

gian besar dari negara2 telah me
nempatkan. kepentingan bersama

lian tekstil itu lebih. tinggi betimbang
na
betul, ja namanja bukan nebus' distri-

2 Busi) tapi nebus pakai renten!!

Katanja, dalam 72 djum surat itu harus
diteruskan kepada beberapa orang “ke-)

“nalansjang Berabe ' ingin beri selamat!

Kalur tidak, Berabe bisa tjelaka: »

Sebab, kata surat itu, Gandhi tjelaka,

karena tidak pedulikan surat itu. Nadja
mudin guling, karena tidak urus

surat

sematjam itu.
Berabe ambil putusan: tidak teruskan!

Berabe

hanja pertjaja kepada

Tuhan.

. Dan Berabe sukar pertjaja, bahwa ada.
sengkut-paut antara ,,kettingbrief” (baha
se Belanda) itw dengan Tuhan!
»

Lain perkara,

&

Kalau bisa djadi men-

teri negara kesatuan, dengan
teruskan
surat itu. Tidak usah diberi tempo 72
| djam, 72 menit sadja sudah Berabe urus.
Tapi biar segera diurus, ja susah djuga. Sebab Berabe tjuma anggauta partai
nja perdana menteri, alias partijloos!
—.
Tapi ja siapa tahu kalau betul akan
ada
22 kementerian.
Siapa tahu bisa
djadi MENTERI MUDA REMADJA.

$

:

BERABE.

— Menteri luar negeri Australia,
Percy

Spender,

menerangkan

da hari Saptu,

jang

telah

bahwa

pa-

larangan

diperintahkan

Persatuan

Kaum

oleh

Pelaut”

terha-

dap pengiriman2 bahan2
keperluan peperangan dengan kapal ke
Korea

itu, adalah

suatu tindakan

,Subversif”

hanja

mengabarkan bahwa pemerintah
Irag tidak lama lagi akan menje-

kabar tsb. achirnja me-

yegaskan, bahwa kerdjasama dari semua ne
| demokrasi itu

mungkin

akan

beri

bantuan

Dua orang waki' Republik Rakjat Vietnam petang

itu belum

ba di Bandung:

ti

:

Dalam ruangan
pertwndjukan
dipasang tiga bendera, jaitu ben
dera Republik Rakjat Wictnam
diapit oleh Merah Putih dam ben

dera RRT.

:
— Sambutan2 lainnja diutjapkan oleh wakil Pesindo, Sob
“si dan Sakti, masing2 menjatakan gembira dan gimpati terhadap perdjuangan rakiat Vietnam
jang telah berhasil dalam

wa

atas

pula sangat ketje-

ditahannja

20

lukisan

oleh polisi.

Oleh Persatuan Wartawan

In

donesia dan
Djawatan Penerangan telah direntjanakan menga
dakan pertemuan perkenalan dengan wakil2
Republik Rakjat
' Vietnam
pada hari Senen sore
kemarin.

Polisi bagian pengawas

masjarakat

(PAM)

aliran

— 23 Orang mati dan,

perdjuangan

7

orang

Ini malam dan

jat Vietnam,

membuktikan

antara

Dg.

JOAN

dan

PBB

terhadap perdamaian”.
pusat
Sementara itu Panitya
dari ,,Persatuan kaum pedjoang
untuk Kemerdekaan” mengirimkan seputjuk surat kepada PBB,
dalam mana diprotes: terhadap di
peralatkannja PBB untuk tudjupeperangan

an

du2

Perantjis.

saudara

terdapat

napsu

perasaan

dan

hebat

dan

penuh

avontuur.

tegas

rebut

kembali Formosa

Hanja

Chiang Kai

dipertundjukkan

ditolak oleh Truman supaja tidak mem

berikan sebab kepada
RRT untuk kirim
tentawa ke Korea, karena kalaw terdjadi.

7 dan

. 12

4

kan meletuskan perang dunia ke,
EN
ie

tahun

keatas.

hari

Lebaran

Minggu

Penerbangan

Dengan

dijalan

sdr. KEPALA

ini

kami

DJAW ATAN

partij

mengutjapkaw

bagi-

Bantuan
mudia-ini

jang

dapat

sebesar

diikuti

itu

oleh

sangat
para

terima

KARESIDENAN-

kami

hargai

Suatu
kasih.

kepada

SURAKARTA

jang

telah menjumbangkan kepu
dengan maksud dibagikan
dan

mudah2anlah.

djediak

Surakarta,

6

Keresidenan

Be

Juli

LILLAHI

WA

INNA

ILAIHI

'”
f 7.80 P/Mtr

90 am

70cm

10:80,
c 8.80

@

92 cm

4.80

baru terima banjak

barang?

30/90 cm

9.80

80 cm
90 cm

9.80
9.80

tetap rendah

surat

berwar-

sekali.

Berbelandjalah Pada Toko ,, KOH-I-NOOR”"
113 —

putusan.

S.H.S.

, djam

int

jang

gula-pangkal
tetapkan

5. 7 dan 8.

Surabaia.

18 th. keatas.

menurut

gula

pasir,

jang

1.

dimaksud

jang

untuk

gula

pasir

ialah:

istimewa dengan

warna

kias

dari

(standaarid)

dari 25 dan lebih, di»Nederlandsehe

Handel

Maatschappij N.V.” — untuk panen th. 1950:
,
— gulapangkal dengan warna dari 16 s/b 24, ditetapkan menurut
kias (standaard) dari ,,Nederlandsche Handel Maatschappyj N.V/ £
untuk

pasir

panen

th.

1950.

Pasal 2,
jang paling tinggi boleh ditawarkan
atau

Marga2

bikinan

negeri

ini,

pada

pendjualan

melalui

diperhitungkan
Djawatan

“untuk

Distribusi,

gula
ialah:

dari paberik untuk S.H.S. f 124,50 dan untuk — HS. f 114,50 tiap 100 ke,
terhitung karung-guni, tjukai sebesar / 27— tiap 100 kg dan ongkos2 muat
f
untuk dikirim: 4
2
&
b. ditempat2
(pelabuhan2-pengiriman
tertera dalam pasal 2 di Hawahi Oa
tidak termasuk) dimana gula pasir termasuk pada paberik-gula
jg, Tetaknja
dalam djarak 15 km, sampai 'batas-luar lingkungan kota, untuk S.FLS.
f Lo
dan untuk H.S. f 1.35 tiap kg. tidak terhitung bungkusnja :
dipelabuhan2-pengiriman,
diantara
mana dimaksud.
tempat2-pelabuhan
di
Djawa
(terhitung Surabaia), kemana gula pasir langsung
dari peberik-gula
dikirim dengan kapal kelain2 tempat dalam dan Juar Djawa,
untuk S. H. S.

f 150 dan untuk H.S. f 140 tiap kg. tidak terhitung bungkusnja :
ditempat2 jang dinamakan .consignatieplaatsen” seperti
Djakarta, Bandung
Tjilatjap, Medan, Padang, Palembang, Telokbetong, Pontianak,
Dukdiammustin
Balikpapan, Samarinda, dar Makassar untuk S.ELS,
f 165 dan untuk HS,
PSS tiap kg. tidak terhitung bungkusnja.
K
4
Pasal. 3,
2
an
1. Untuk lain2 tempat di Djawa boleh ditawarkan
atau Hn
harga?
lebih tinggi dari harga2 “ditempat2 terjerg dalam
pasal 2 sub, b, c dan d dai
mana gula tsh. didatangkan, sehanjalebanjaknja f 0,95
dalam sekilo.
2. Untuk

tempat2

angkutan

: jang 2sungguh2

pat2-,consignatie”

Telp. 584

JOGJAKARTA.

luar 'Djawa

dan

dibajar

tertera

dalam

tidak tersebut dalam

mulai dari
pasal

2.sub

pasal

2 sub.

d, ongkos?

pelabuhan? epengiriman
c dan

d, holeh

dan tem:#

diperhitungkan

1
Pasal 4.
Kepada pedagangketjil (toko-distribnsi) harus diberi potongan
paling
sedikit
590 pada penjerahan terhitung karung-guni dan
,.tranco” toko-distribusi
dn
harga2 tertera dalam pasal 2 sub. b, edan
d dan dalam pasal 35 pada Ha
rahan tidak terhitung karung-suni paling sedikit 7,5Y4,
3
|
3
“— Pasak. 5
Harga2

misalnja:

Tulle klambu, Kain seprai, Kain damas, Kain kasur, Gordijnstof, Kain flanel putih dan
na, Bemberg kembang Zijdelinen kembang dan polos, Immitasi wol dan wol 10074 dil.
sampai tg. 16-7-1950

3

mengundjungi

d.

70 cm

Djuga

a

c.

Textile Baru

Blatju”
5” Pyamastof
No. 6" Matting putih
@
No.7" Poplin polos

main

Simmons

136-7

Dalam.

40 Jogjakarta

.

lebar

dsb.

a.

No. 3" Drill khaki, Idjo. Biru
No.4"
@
No.
@-

Berwarna,

Jean

Pasal

Surakarta

R.1. PALDJONO10.

Lena putih halus

SIMMONS

dari Menteri Kemakmuran tentang Harga2-Maksimum
ditetapkan pada surat putusan harga
No. 259:

RODIIUN.

Sosrowidjajan

139

JEAN

PEMBERITAHUAN

A.n. Ahli waris R. A. PARTODIHARDJO

" American stof kembang

Pengantar:

1950.

Telah pulang ke Rachmatullah Ibu kami
R.A.
PARTODIHARDIJO
"berusia 55 tahun.
pada hari Djum'at Legi tgl. 7 Juli 1950 dj. 08.30 pagi dan telah dimakamkan di pesarean Gambiran (Kota-Gede) pada hari Sabtu Paing isl. 8 Juli '50.
INNA

Film

Wafat

Harga Tetap Murah:
@

SABU,

is.

Y.a, Kepala Bg. Bimbingan
DARSONO.

MMEMansamL mantan

66

tjeritera
di Himalaja.

:

Kepala Kantor Sosial Daerah
Karesidenan Surakarta.
4A.n, Kepala Kantor Sosial Daerah

Terus Sedia Barang2
No.2"

»Luxor

129-7

:

lainnja.

133-7

(35

.THE BLACK NARCISSUS"

Kidul 56.

8:

diperbanjak

Dermawan

djumlah 13.200 doos-aliminium,

..ontkleurders”.

Ini malam dan berikutnja:

Kasih

dengan
perantaraan
GROSSIERSBOND LAWIJAN
da kami textielrestantjes sebanjak 2301.56 METER
kepada
anak2
jatim piatu
dan fakir miskin.

Inge

berikut

Ippress-1853

KOH -I-NOOR
No.1

textic-verf

warna)

$

Terima

8.

Keterangan pada Iporress, Prapatan 46
Djakarta. — Telf. Gmb, 1246 — 4409.

16 Juli jad.

Civil, Tugu

DISTRIBUSI

TEXTILE MURAH!”

137-7,

Satu

matjam

Penerbangan

dibeli dikantor

-

MAU DJUAL:

A SON”.
sPERFEBI”.
Ben asa

Tememnane

HARGA2

DEL. 507 - 105

3

FINDS

Patjinan
akan membawa ekor lebili Inas
hebat bagi seluruh dunia dan mung

17

hari sadja

Tickets af 30—

2
Ha

@&

SEBAB TAHAN LAMA

9

antara djam 8.30 dan 13.30.

5

3 Tn

@

- MDINEJALK TGOARENG

untuk

tgl. 14.

135-7

dengan : Sin-

me
Shek

mp

& METRO GOLOWYN-MavER picture

akam datang: ,,TARZAN

Gedung dl. keadaan baik, dia-

| ngurungkan maksudnja untuk menjerang

Tawaran

OSCAR.

DJUGA
DALAM KALENG ISI 2 KILO

Dengan:

arkan kpd Chiang Kai Shek utk menjeosa.

pudjian

Jambeklane

Mulai tgl. 11 sampai

tas tanah R. v. O. ditengah kota
ditepi djalan ramai.
10

dapat

&

DIDJUAE LEKAS.

Diam

£T
,

|

(Ant.).

Hal ini ternjata dari larangan jg dikelu-

ik mengirim tentara ke Korea djuga

70

PIA

Dapat

da TNI, sebagian lagi pada deta
semen KL jang buat sementara
masih harus berdiam di' Surabaja.

Sea

tertinggi

Seni-film

5

DELFIA

dalam

digoreng

terang

Sudah

134-711

sebagian diserahkan kepa-

— memperdulikan rintangan dari Amerika.
Sebenarnja Truman hendak menjingkiri
|. bentrok dengan Tiongkok dan Rusia.

2373 Or

jang

Sebuah

TRACY-TURNER-SCOTT — Diam

5

di

an KL akan meninggalkan Surabaja untuk pulang ke Nederland.
Sebulam jang lalu sebagian dari
kompi tadi telah tinggalkan kota
ini, dam kini tinggal 200 orang sa
dja. Perlengkapan kendaraan 42

dengam tidak

rang daratan Tiongkok supaja RRT

jung

mengharukan.

KENTANG

FRIKADEL

» , SINCLAIR LEWISBITING
ses-SziteR!
INDRA
SPENCER
LANA
ZACHARY

be-

kabarnia

marin kompi 42 dari AAT

| Satu teka-teki.

0

jang

TN
1

—

:

KL TINGGALKAN
SURABAJA
. Hari Achad jang lalu dan ke-

AAT

di-

Djuga untuk makanan siang sehari-hari:

-.

3

4

e

lain2 jang

(2

djuga

MARIA

Sedih dan gembira“ dlm pendidikan
e
“unak2. Dalam 2' djam penonton akan
terikat kuat
oleh djalannja tjeritera

membentji,

Utjapan

Rak

' Tapi keadaannja bagi Amerika masih
tetap gelap, RRT telah mengantjam akan

Amerika

membunuh

ST.

LN

(The Bells of St. Mary's).
Dg, BING CROSBY — INGRID
BERGMAN.

Keliling diatas Jogjakarta.

hanja

kekedjaman2.

di

17 th. keatas.

Ant-AFP.

—

Igkan dengan masih adanja
gerombolan? pengatjau didaerah
Priangan
jang djuga bertindak
kedjam, sehingga dichawatirkan
gambar2
tsb.
membangkitkan

kekedjaman2 solda

-

UP).

dari

imperialis

Alasan

iketahui,

SEKOLAH

—

antara kaum 'lelaki-wanita.
Ini adalah satu2nja film Cowboy

kedjahatan

suatu

SCOTT

BENNET.

perang

menangkap

KAMPANJE , ANGKAT TA“NGAN DARI KOREA"
Kampdnje ,, Angkat tangan da
ri Korea" pada hari Sabtu diteruskan di Tjekoslowakia dengan
adanja protes2 baru
terhadap
“intervensi Amerika di Korea”.
Panitya kaum pedjoang perda
maian telah mengeluarkan sebuah manifest jang
menjatakan,
bahwa ,,agresi di Korea merupakan suatu perkosaan terhadap Pi
agam

TEXANS

RANDOLPH

Akibat
masih

L. N. (Samb. dari hal. 3).

:

Keamanan

(Ant.

Ini malam s/d 13 Juli.
Dj.
3.
:

berikutnja. dj. 3—1—9.

THE

tuh didekat Casablanca pada hari
“Saptu.

telah -mela-

Republik

Korea.

/

sawat terbang DC-3 dari maskapai Perantjis ,,Aigle Azur” dja-

rang dipertjundjkkannja- 20 lukissan2

mengenai

akan menudju. ,,terlihat

fainnja mendapat luka2 berat karena tefbakar ketika sebuah pe-

revolw

si nationalnja, sedang wakil Sobsi menjatakan

tudjui resolusi Dewan

nja pelangi perdamaian dalam
udara jang. gelap sekarang ini.”
tani As
PR"

djoangan Vietnam.

dan wakil2 djabatan penerangan.

rohani'

sadja, Burma
telah beritahukan
bahwa Burma ,,tidak dalam keadaan untuk memberi bantuan jg

— Pertundjukan gambar? per-

tah hanja hadir Kapten Dule sebagai wakit
Gubernur Militer

hari

suku?
pemerin

negara masing2.

Amerika Serikat”.

Olehx Gabungan Perhimpunan
Tionghoa Bandung
untuk tiga
hari, bertempat digedung perhim
punan tsb. telah diselenggarakan
pertundjukan
gambar2 perdjuangan rakjat Vietnam. Pembukaan jang
dilangsungkan kemarin
petang, dihadiri oleh wakil2 sarekat buruh, tani, Pesindo dan be
berapa perhimpunan2 Tionghoa.
sedang dari
kalangan Pemerni-

dengan

Suratkabar
setengah
resmi
Taha al-Destouri” hari Minggu

Pada

..

ketika.

berbatasan

diatas kepentingan nasional dar!
Surat

atau ,,kettingbrief”.

mereka

jang

Saptu.
Akan tetapi, kedua negara tadi

Pa

me ,Surat rantai”,

beritahuan

Utara

Afghanistan, — dimana
bangsa telah mendirikan
tah mereka sendiri.

si Militan

s

Kaum

k

untuk

gulaspasir

dergan

warna

tni berlaku

mulai

4 Djuli

15

dan

kurang.

jang ditetapkan

mlepuru
kias (standaard) dari ..Nederlandsche Handel
Maatschappij N.V.? untuk Puan
th. 1950 harus seimbang dengan harga? tertera
dalam pasal2 2 dan 3.
|
Pasal 6,
Surat putusan tentang larangan menaikkan harga 1950” tt
Nala
5
g. 9 Maret 1950
Na.
954/K.P.H./841, mengenai harga gula, dengan ini dihapuskan
5
Ka
ap
skan.

Pasal.

Surat putusan

rita Negara R.LS.
13I-7
&

KEPALA

Typ R.L/A - 1488 “

3

1950

dan

KANTOR

akan

d jumumkan

5

PENGENDALIAN

enanpemmodereiarerunsnnam ena.

:

u
dalam

Be:

HARGA.

Re pn

:

serba gelisah
jaitu Pakistan

asam

katanja dapat pembagian tekstil, tapi

adanja ,,keadaan
di
Pathanistan,

Kalangan
PBB mengatakan
bahwa Burma
“dan Afghanistan
“adalah
negara - negara
jang
ke-46 dan ke-47 jang menjokong
resolusi Dewan Keamanan
terhadap Korea Utara, dengan pem

||

dik idr dar Doliniga Kid sarat

NEGARA SOKONG
REcffektif', sedangkan Afghanistan
' SOLUSI D:K. TERHAmenjatakan tidak sanggup memDAP. KOREA.
materieel, karena
- beri bantuan

|

2

Vatikan .Os

RAKJAT”

salam men An

