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Fs

. Langganan
Ne

Red, Adm,» Tuak 2g

kan, dalam keadaan memaksa presiden

dapat menjerahi wakilpresiden kewadji
p

. ban membentuk

sma KingguNg
af

suatu kabinet

jang. hem

lam perundingan dengan RIS.

djawab.

Sidang tsb. sampai djam 13 be
lum selesai dan dilandjutkan untuk membitjarakan rentjana U.U.
: D. Sementara RI nanti.

-

Dengan pasal jang demikian itu kada
dukan wakilpresiden
djadi tjanggung,
— kalau pada suatu 'ketika dia diserahi
. membentuk kabinet jang bertanggung:
djawab.

8

&

Dalam seba kabinet RI1 kita pernah"
melihat, bagaimana keraguan orang, ke

tika wk. presiden

Halim

Hatta akan diserahi

membentuk kabinet. Dijadi pertanjaan
itu waktu, apakah kabinet jang bertang
sung djawab kepada parlemen,
| Suatu kabinet presidensiil. '
"

ataukah-

&

| Pikirar
orang, kalau kabinet
jang
bertanggung djawab, itu berarti,
pada
suatu
ketika bisa Bung Hatta
sebagai
perdana menteri digulingkan. Dan kalas

itn terdjadi, tentu kedudukannja sebagei
wk-presiden djadi gojah, karena

agan
Ia
Hata
Ea

anna

lagi. .

2

membentuk kabinetarosiden
:

Kalan sekarang Oka
mengatakan wk- presiden
'

tidak

si pasal jang
bisa diserahi

kewadjiban membentuk kabinet bertang
gung djawab, kita pada suatu ketika bi

sa menghadapi saat jang tidak enak bagi
wk. presiden" jaitu saat, kalau suatu kabinet bertanggang djawab jang dibentuk dan dipimpinnja digulingkan
oleh

parlemen.

Mengenai wk: presiden Hatta | kita

e tidak ragu2, dia dapat memisah2kan an
tara functie jang satu dengan functie ig
lainnja, tetapi kalau pada suatu-saat dia
- djatuh sebagai premier, rasanja kedudu
“— kannja
sebagaisymbool djadi terganggu.
— Dan itu tidak pertama2 merugikan nersoonnja Bung Hatta, melainkan merugi
dimata
ng
Kannja sebagai
rekjat
umumanja.

Oleh karena itu, kita tidak dapat me-

Tetapi

negara

kesatuan

ingin kabinet per

ini ingin kita ula-

tie sosial dengan pengertian bah-

| ngi lagi: kalau dapat, kabinet parlemen“ter jang harus kita bentuk, Tetapi kalau
: tidak mungkin, tidak ada keberatannja
membentuk kabinet jang tidak parlemen
ter, jang presidensiil, Jang pokok dalam
| keadian Iuar biasa nanti bukan prinsip
— parlementer Dag tidak parlementer me-

wa hak milik tidak boleh dipergunakan atau dibiarkan merugikan masjarakat.

Dengan menjampingkan lebih
dulu soal ibukota, meriurut Ka“ binet RIS
sebaiknja diundang2
sanggup memikul - dasar dinjatakan bahwa pemerin
: “tah berkedudukan

ketjuali djika dalam

'pemeftintah
jung baru

dengan

RIS

jangtelah

Halini akan disini oleh undang2. Djuga pelarangan organi
sasi2 jang bersifat monopoli par
tikelir jang
merugikan ekonomi
nasional akan termasuk didalamnja. Djuga pokok pikiran, bahwa hak milik adalah suatu func-

wk, presiden

Hadjarati.

Simatupang hanja

pertemuan

Ruslan Abdulgani

dalam

bahwa

rentja-

diterima oleh Kabinet

di Djakarta
hal darurat

menentukan

tempat

“lain,

Pernjataan inpun bersifat sementara dan sebaiknja hal
ini diserahkan
kepada Kabinet
jad.

hak

RIS

functie” dan “mendjadi Perdana
Menteri
jang bertanggung djawab kepada parlemen. Djadi da
pat didjatuhkan selaku Premier.

Kabinet RIS

tidak mengikuti

pendapat untuk djuga memasukkan Badan Perwakilan NIT dan
NST kedalam parlemen negara
kesatuan nanti.

Achirnja diterangkan
oleh Amak Agung bahwa Kementerian Dalam Negeri

PENASEHAT SULTAN LAHAT
DITERIMA PRESIDEN.
Kemarin

pagi djam

rusan.

telah

&

Komunike

markas

besar

Mac

- Arthur malam Rebo djam “24.00
mengatakan bahwa pihak Korea
Utara sedang memusatkan divi-

dengan

utk

1

4 SARDJANA ATOM SOVJET
KE LONDON.
4 Orang sardjana-atom Sovjet
pada hari Rebo diharap kedatangannja di London untuk meng-

hadliri konperensi Tenaga-Sedunia jg, akan diadakan oleh 50 :
negara di London. Dalam konperensi itu djuga akan dibitjarakan pemakaian tenaga-atom
un
tuk tudjuan2 jang damai.
Kementerian luar negeri" Inggris membenarkan,
bahwa keempat orang anggauta missi Sov-

jet itu telah diberi visa untuk datang di London.

Delegasi Sov-

jet akan dipimpin oleh V.A. Golubston. (Ant. UP).
-

Ir. PUTUHENA DAN
LANTO D. PASEWAN
Anggota2

Birma,

Dewan

Dompa

dan

Kasultanan2

Sumba

telah

diterima oleh Sultan2

di

ri Makassar.

Berhubung

dengan

adanja per. :

tentangan faham
antara rakjat
dan radja2 di Sunda Ketfjil itu,
Menteri D.N..NIT Lanto Daeng
Pasewang kemarin telah berangkat untuk
mengadakan kundjungan penindjauan
keadaan di-

sana.

Sementara itu wartawan ,,KR”
mengabarkan, bahwa P:M. Putu
hena akan mengadakan perdjala
nan penindjauan diseluruh Indo-

nesia Timur,

'Tempat2 jang di-

kundjungi

antara

Sunda Ketjil,

lain pulau2

Minahasa, Terna-

te dan dipedalaman Sulawesi Se
latan.
Menurut rentjana perdja
lanan ini akan
10 hari.

Rentjana UU Pengakuan

dilakukan

Sidang pleno terbuka Badan Pekerdja hari ini setelah menga
dakan pemandangan umum atas rentjana undang2 pengakuan se
rekat Buruh, menunda pembitjaraannja sampai tg. 22-7, setelah T
menteri Dr. Maas menerangkan, bahwa pemandangan umum. it
merupakan soal2
baru jang belum pernah diadjukan dalam lapuran2 panitia2 badan Pekerdja, sehingga pemerintah perlu mem:

peladjarinja dulu sebelum memberikan djawabannja.
Berbitjara 9 anggauta, jaitu Ra
sjad (PNI), Djoko Sudjono
ruh),

Kobarsih

(buruh),

wa ,,pada umumnja semua ang
gauta2 panitia2 tetap badan pekerdja dapat menjetudjui prinsip:
rantjangan undang2 itu.

(buDjae-

tun
(PKI),
S. Djojoprajitno
(Murba), Asraruddin
(buruby,
Tjugito (PBI), Latjuba (Masjumi) dan Sundjoto (BTI) jang pa

da umumnja

—Pemerintah

memberi

perintah

missionarist

tidak menjetudjui

rentjana tsb,, pada hal dalam laporan panitia2 disebutkan, bah-

Vatikan telah
kepada semua

Katholik

di Korea

supaja tetap tinggal pada tempat
nja masing2, demikian diumumkan di Kota Vetikan.

istana Merdeka. Maksud-

.

Presiden. Apa isi surat ini belum
dapat diketahui. Perlu diketahui
bahwa Sjarif Abdullah tsb telah

Karena djabatan Wakil Preberada di Djakarta ea
tes 7
diden telah
disetudjui dipiagam
Djuli jl. Ant.
» persetudjuan RIS dan RI, menurut Kabinet RIS sebaiknja diada
kan pula pasal jang mengatakan, DUTA INGGERIS DI SEOUL
—.
HILANG.
L untuk apa
jang mereka bahwa dikeadaan memaksa Pre
amakan median ana Lana siden dapat menjerahi Wakil
Pemerintah Inggris minta kean membentuk dan memim pada pemerintah Soviet, apakah

! Lean

. pin Kabinet

jang bertanggung

Sovjet - mendapat" keterangan2

| tentang duta Inggris di Seoul,
berarti, bahwa sifat Kabi- Vyvyan Holt, dan biskop Korea,
net Parlementer tidak ditingggl- jang kedua2nja dikabarkan Tak
n sama sekali. Dalam hal de- lang sedjak permulaan peran KonN - kil 2 an tidak in. rea. (Ant. Rtr.),
KON

5' djawab kepada Parlemen.

seh 0 0 Rp

Pesawat2 Korea Utara telah berhasil men ghantjurkan sebuah

ngan Suwon baru? ini.
2

8NX

3

C-54 Skymaster USA di lapa-

Diatas tampak siso2 dari pada pesawat Skymaster itu. (A, N. P.)
1

An an

selama

SB dim BP

10.00 Sja-”

menjampaikan
Lahat kepada

jg: '

bersangkutan, - demikian dikabarkan oleh wartawan ,,KR" da-

lah diterima oleh Presiden Sukar
nja jalah
untuk
surat dari Sultan

se-

muanja telah minta berhenti dari djabatannja. - Permintaan
ini

rif Abdullah Ibnu Alawi Algadri, penasehat dari Sultan Lahat te-

no

ak

Kini pasukan2 Utara telah sam
pai pada suatu titik dekat sungai
Kum. Berita
dari Markas besar

.Panitya persiapan
N. S.

RIS akan terus memperhatikan

Utara berada kira2-.20

mil dari Taejon, sedangkan pertempuran2 berkobar disebelah ti .
mur laut dan barat laut dari Tae
menundjukkan jon, hal mana

rat-laut Taejon. (UP).

menerangkan,

membenarkan bahwa keasngkatan
tuan
Sarimin ini adalah ditundjuk oleh RIS
atas usul R.I. Kewedjiban jang pertama
dari Panitia Persiapan ini ialah untuk
bersama2 dengan pemerintah NST
menjiapkan pemerintahan NST itu supaja
dapat didjadikan pemerintahan bahagian
dari negara kesatuan
Indonesia nanti.
Kedudukan
Panitia Persiapan
adalah
disamping pemerintah NST, dan bertugas
melakukan segala tindakan dalam masa
peralihan menudju Tikwidasi NST keda
lam negara kesatuan Indonesia
untuk
menghindarkan timbulnja suatu ,dubbelbestuur”, tetapi ,,pemerintah in likwidasi” seperti ,/kabinet
lin Tikwidasi”
jang
didapati di NIT dengan kabinet Putuhe
na sekarang ini,

demon-

“Selandjutnja dikatakan bahwa “

kanbahwa tentara kominis adalah
23 kali lebih kuat dari pada tenta-

terdesak sampai diseberang
sungai Kum.
Sementara itu pasukan2 Utara
tetap menduduki kedudukan2 me
reka dan berhasil madju beberapa mil, dimana mereka mendudu
ki sebuah kota 65 mil sebelah ba-

ini

bahwa suatw
pertemuan routine
untuk menindjau dan membitjara
kan keadaan umum. Ant.

nanti.

Pan

USA katakan bahwa USA

siang dikantor pemetelah diadakan perte-

Maksud

kemadjuan lebih. landjut dari ten-

untuk mentjegah

Ka ORA
bahwa tentara Korea Utara hen
Selain itu artileri Utata lebih
effektif dankuat dari pada USA.- . dak menjerang Taejon dari 2 dju

dari Makassar

muan antara Hatta dan Simatupang, Suriadarma, Subiakto dan
Sukamto.

na,

itu

jad mi tidak dapat dilangsungkan, karena Republik perlu dulu
menindjau beberapa soal untuk . sama lain maka RI dapat meneNa
mendapatkan
suatu gambaran
rima Djakarta ontuk sementara
jang baik, demikian
PM Halim
didjadikan
ibukota. -Demikian
.Panitya Persiapan” Ye ditugaskan untuk menjiapkan Pemerintahan di Su
dalam. interview kilat dengan
Menteri Wiwoho.
matera Timur mendjadi Pemerintahan-bahagian dari Negara Kesatuan Indone
wartawan SR
Hari ini kabinet akan melantuan Sarimin Reksomisia jang akan didjelmakan nanti, akan dipimpin oleh
djutkan sidangnja.
Oleh karena itu maka perunhardjo. sekarang pegawai tinggi Kementerian Dalam Negeri R.I,
dingantsb paling tjepat dapat
Sebagai anggauta?nja akan duduk tudilangsungkan pada tg. 19 Juli
teliti kedjadian? dalam NST, agar masa
KAPAN DAN DIMANA?»
'jad, hal mana telah diberitahuperalihan ini akan dapat berlangsung de
an2 Radja Kaliamsjah Sinaga, sekarang
kan kepada pemerintah RIS.
ngan
tidak menimbulkan
kekatjauan.
Menurut PCJ Komisar:: Tinggi | wakil wali negara dan ketua DPR NST,
Selandjutnja Halim mengata
Dan kami berhatap — kata Anak Agung
Indonesia di Negeri Belanda mxr- Mr, M. Jusuf dan Mr. S.M. Amin kedua
kan bahwa ia agak heran bagai
— agar tuan Sarimin dengan segala keMoh-Rum hari Sabtu jl. telah menja
bekas pegawai
ne
Pemerintah
RIS dapat memperoleh
bidjaksanaan dapat bekerdja
bersama
njampaikan permintaan Indone
RE. di
at
tk spakat mengenai ga
dengan pemerintah NSP Untuk menjelesia untuk mengadakankon
Kemis ini akan
ris2 umum dari pada undang2
saikan segala persiapan Talia dimaksudUnie pada awal bulan Augustus
berangkat
ke
Medan,
supaja
&
Panitya Per
dasar Republik jad. dalam hakan itu, Ant.
tentang masaalah Irian kepada
siapan ini dapat memulai pekerdjaannja
nja 41 djam, sebagaimana diKalaMenteri van Maarseveen.
pada hari Djum'at
besoknja, demikian
kemukakan
oleh pemerintah
ngan resmi di den Haag kabarnja
WARTAWAN .USA TEWAS
keterangan pihak jang mengetahui,
RIS.
keterangan
tidak mau memberi
Menurut kabar jang sampai di Djakar
DI KOREA.
lebih landjut mengenai soal ini.
ta,
sesudah
berdirinja
Panitia
Persiapan
'
:
Keterangan Wiwoho.
Kalangan itu hanja membenarkan
Markas besar Mac Arthur .haLebih landjut Menteri Wiwo
bahwa memang permintaan itu te tsb diatas, Wali Negara Sumatera Timur
ri Selasa terima kabar bahwa 2
Dr. Mansjur akan beristirahat
untuk
.ho kepada ,,KR” menerangkan,
lah sampai pada pemerintah Beorang wartawan perang Ameribeberapa
waktu
Jamanja:tetapi dalam
bahwa keputusan Kabinet itu
landa dan telah di bitjarakan puka telah tewas difront Korea, jai
istirahatnja itu ia akam tetap tinggal di
telah dipertimbangkan
dengan
la dalam Kabinet, Kapan dan ditu
Ray Richards dari gabungan
.semasak2nja,
mengingat
penmana konperensi itu akan dilang- Indonesia,
surat2 kabar “ Hearst dan Ernie
ya
tingnja soal jg. akan dibitjara- sungkan belum dapat diberitahuPeeler dari surat ' kabar tentara
kan dalam
perundingan bersakan.
Menteri
Dalam
Negeri
RIS, Anak
Amerika
,,Stars and
Stripes”.
Agung Gde
Agung sewaktu ditanjakan
(Ant. UP).

na UUD

jang bertanggung-djawab, — tetapi jang

Kesatuan

$

Selandj utnja tentang ibukota,
Menteri menegaskan, bahwa uti
dapat mendekati pendirian han.)

— akan memuat beberapa hak azasi baru diantaranja
strasi dan mogok, asal setjara tenteram dan tertib.

| kalau perlu dibentuk oleh wk. presiden

ti

konstituante

konperensi pers mingguan kemarin menerangkan,

| tama negara kesatuan ialah Suatw kabinet

Berkenaan dengan

me:

Mengenai rentjana konstitusi"
sementara
Republik Indonesia:
jad. Wiwoho menjatakan, bahwa apa jg telah disetudjui oleh
Panitya Bersama RIS&—RI
itu
sebaiknja mendjadi
dasar pem-

Sekretaris Djendral Kempen

: pasal itw-berpidjak
pada dua pikiran, Ja
tetapi

,,/degex

Hak milik ta boleh rugi—
kan masjarakat.

— djanganvada instituut jang ega
ma
tang!
:
Agaknia Aoa
jang Pn

(bung Hatta),

itu harus

bitjaraan

'instituut wk. presiden. dengan keduduk
ax seperti jang sudah2- didalam sedjarah

ingin ada -instituut

pembitjaraan

dengan ini, maka

Djakarta wk. . Panitya Pe-

Kemarin
rintah RIS

sa dialirkan bala # bantuan USA

tara Utara. Djurubitjara Usa kata

HATTA - SIMATUPANG - SURIADARMA - SUBIAKTO.

wa apa jg akan mendjadi hasil

lijk” dan djangan sekali2
ngetjewakan kedua pihak.

berangkat

njambutan A.N.

perti jang semula direntjanakan

Panam kabinet jang bertanggung djawab.
- Bagi kita- satu diantara dua: of ada

“tu

kd

akan diadakan pada tg. 14 Juli

ngikuti pikiran jang menghendaki pasal
jang memungkinkan wk. presiden mem

RI, of tidak ada institwur itu.”

heran.

Tasibintah
Republik
tetap
berpndapat bahwa perundingan
kabinetkabinet RIS dan RI, se

Berhubung
telah

menge- Se

3

jang mengata

ma. Menurut Wiwoho pihak RIS
kota Negara Kesatuan,
sesudah
seharusnja tahu
akan kepentidim kabinet diambil suara, berangan soal itu (het ernstige van
chir dgn. suara 5 setudju kalau
de zaak). Oleh karena itu, se
Djakarta djadi Ibukota Sementa
ti jduga PM Halim, Wiwoho me'
tara zonder sjarat dan 5 menteri
rasa heran djika RIS mengang
— lainnja setudju - Djakarta djadi . gap soal itu dapat diselesaikan
. Ibukota Sementara dengan sjarat.
dalam waktu satu dua harj sa:
Hal ini nanti akan diteruskan dadja. RI tetap berpendapat, bah-

untuk

dee

pasal pula

Selandjutnja dikatakan, bhw Ibu

tank2

ang

nja diadakan

Presiden akan tinggal di Makassar 3 hari lamanja dan kembali ke Djakarta tg. 29 Djuli.

dan

pung kota Taejon dan mengusir
markas Amerika jang ada disa-

ke daerah

25 Djuli' jad:

si2nja

hebat dari tentara USA di front
Taejon maka dgn.stergesa - ge-

Eny

dalam pada itu kabinet pandang sebaik

Berhubung dengan: #kekalahan

tentara

AN

—.

Dari
Panitya- Penjambutan
Presiden — Sukarno, wartawan
"KR
di Makassar memperoleh kabar,
bahwa kedatangan
Presiden Sukarno dikota itu sudah. dapat dipastikan: pada tg.

terus
Utara.

GS 4

Presiden '

. Kemadjuan

DJULI PRES. SUKARNO
KE MAKASSAR.

ta

ingin berkobpwomi.”

Instituut wk. pres, telah diterima dalam
Piagam persetudjuan RIS — RI, tetapi

A

2 aka

an
ab
sekretaris djendral kempen
RIS Ruslan Abdulgani sangat “adjaib, se-

154 — TAHUN VI. .

Dea

aa Dp si

Ui Matan
LAS

PD

Sian LNNNAN Sae

kabinet RIS seperti jg diben-

NOMOR

S.P.S.)

Ne

Wakil

— Berhubung Pena sidang kabinet jang diadakan kemarin di
- Presidenan sbg. lan
tan dari sidang hari Selasa jl. maka kalang- "
an jang berdekatatr meniran
bahwa kabinet telah memutuskan, bahwa Rep. Indonesia tidak menghendaki adanja Wakil Pre.
siden dalam Negara Kesatuan.

institut wakilpresiden

karena

(ANGGAUTA

tab At 20m

hendaki

: Setengah Matang

mata2

RAKJAT”

R Es
25

ta

1 milimeter 1 kolom f 0,50

3

Tg
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OLEH

UMUM
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aa et
San
ta alam
ak

|

Djakarta boleh djadi Ibu-Kota sementara,

aer

.
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Sekerdja

Surakarta

Pa-

dengan

Serikat. Sekerdja
Kean .Dalam
Negeri
Tja-'
“bang ' | Surakarta| tentang usaha
masuknja SSPP. kedalam SSKDN:

— akan dilangsungkan besuk pada

“tanggal 23 jad di Solo. Adapun
- sekarang S.S.P. P. Surakarta dike

— tuai oleh saudara: Sworopranoto
" Asisten

da

'Wedono

Kota- Sukohar-

dan Ketua
SSKDN
ialah
Saptogiri Pegawai
Kantor

Tetaa denan

s itakar ta.

51“ “DITANGKAP KARENA
persewaan

(tanah,

an

— djanda ' pegawai naga
Pa ua
bip pert:
2

na)iksud Aan
emak
A dari Angkatan Darat
ke Banilung dalam .waktu2

akan datang
rahan

karena a.l. soal2 rana
Tapa: beres.
.

"Tentang aa

“Pada umumnja pendjudian2- ke—tjil jang banjak “dilakukan ditem-

Hah dgn.

an dan jg. mengu-

Besa aan 4 2
anBoa Pra“ Pada ta. 8-7 bertempat di bentar Dewan Menteri telah sa:
Seingkai n pe
muan antara wakil Pemerintah R. : S. denggn Secr.

taman)

“Kota aa
Me

ea

. Djendr: Ecafe,

at

P. Lokanath:

Cemba
dari kiri “ke kanan:
2Easter
dari Kementerian Luar Negeri, Ir. Tekosoemodiwirjo secr. djendr. Kementerian
Kemakmuran, P. Lokanathan dan Mr. Asmaun,

He Majat. Kartosuwirjo
TS

. ketemukan.

tak di-

5 Mn
berita tentang tersiarnja kabar disekitar kema“ tian Kartosuwirjo dalam pertempuran dekat Tjiawi tg. 8-7, lebih
anna dapat diberitakan, bahwa kematian Kartosuwirjo itu. be“lum djuga terang. Koerier jang dikirim oleh tentara dari “Ban— “dung untuk. menjelidiki selandjutnja, sampan sekarang pena dju“ga tiba kembali. di Bandung.
”
2

Pa

Selain itu- “Antara” senayan
rankan orang, karena semua maketerangan dari
Residen Prla- - jat itu diambil, dengan demikian
-ngan: bahwa
menurut ketera- “maka dugaan orang2 semangkin
ngan Bupati Tasikmalaja,
sekeras, bahwa diantara jang ma“orang TNI jang turut bertempur. ti itu terdapat orang2 jang mere
“dengan DI disekitar Tjiawi Sapkaanggap istimewa, mungkin se
4 “Tan sendiri jang
tu jl. telah menembak seorang jjg
d
kali Kartosuwirjo sendiri.
memakai mantel warna abu2 di
Sumber lain lagi jang mengeta
“ek desa Bunut, 10 km diutara Tjiahui menjatakan,
bahwa dikalaTia, api wi, kemudian
mantelnja diambil. .ngan D.I.
jang suka memakai
Pan
-dan diserahkan ke pada Bupati . mantel serupa itu adalah pemim
“Tasikmalaja.
pinnja, diantaranja
dapat diseKetika Misa kena
se- 5 Bagan Oni, Gozali dan Kaimran.
orang tawanan DI jang ikut berKAPALHADJI PERTAMA
| tempur terdapat keterangan, bah
“wa mantel abu2 tsb. adalah ke:
—.
BERANGKAT.
Dengan diiringi oleh lagu Indo.
'pwniaan bapak imam, ialah Kar-

ketika

nesia Raya dan kemudian disu| fosuwirjo, Pada ketika itu soal
“ini hendak diselidiki lebih dja- . sul oleh adzan, bertolaklah kema

“uh, tetapi hari sudah malam. Ke
'esokan harinja ditjar majat jang

rin dulu

dari Priok

kapal

,,Tara-

.kan” jang membawa 1037 djemaah hadji Indonesia. Rombongan
diduga majat Kartosuwrjo
tu,
"1 tap tidak ada. saga jang diketeke” Mekkah pertama ini dipimpin
- oleh H. Sudja.
Diantara ratumukan, | :
ito Imenjatakari Silana

rasi di

.

ijutnja, menurut pengalaman
lakangan ini,

be

djika pertempuran2

be-

sa norang jang mengutjapkan selamat

djalan,

tampak

Menteri

Agama RIS
ahid Hasjim dan
Basis Komandan Djakarta, Paga

rdjadi, banjak majat anggota
— DI, sering2 dibiarkan sadja. Ta- 1 Let, Kol. “Taswin.
pi- Ae
dengan zomboPa
ini Meng
21 “Turut serta

“Serikat BBuruh Daerah Autonoom dalam Kongresnja jang ke-'
H di Jogjakarta baru2 ini telah
memutuskan al mendesak kepada
Pemerintah untuk ' memperbaiki
nasib pegawai Daerah:Autonoom.
dengan setjara:
a.
Mempersamakan perbedaan kedudukan antara pegawai

'Hootd-

kwatier Adjudant

General ten-

tera Belanda,jang

kini menem

pati gedung

Departement

Oorlog di Bandung,

tidaknja Peisim mendjadi anggota Front Pemuda

“van

dikabarkan

Indonesia.

Setelah - didengar verslag

dari

utusan jang mengund jungi Kongres Pemuda seluruh Indanena
di
Surabaja jbl dan
djalannja
Konperensi
FPI di Jogjakarta,

keadaan disitu.
: Antara.

maka diambil “keputusan: dengan

mungkin

RIS terima UUD
“Kemarin

dulu

kabinet

RIS

te--

lah mengadakan sidangnja
jang
Jean
dari djam 19.30 sam
ai hampir

djam

24.00, jang

ga dihadiri oleh Presiden
no.

Menteri2

Pertahanan,

dju-

SukarPerhu .

bungan dan Penerangan masing2
diwakili oleh sekretaris- djendral
-

&

kedua

organisasi ini di-

djadikan satu.

Negara baru

:

Autonoom : “dengan pegawai Negeri seperti tersebut dalam No 1.

suara“ bulat, Peisim tidak dapat
mendjadi anggota FPI.
. Dengan demikian pertanggungan djawab jang dipikulkan kepa
landas To
5
5
“da Peisim menurut keputusan
Sebagaimana diketanat,
se- Konperensi FPI pun
turut dibaajak beberapa waktu sudah ada
talkan. Selandjuwja perlu dike30 opsir TNI jang bekerdja di
tahui bahwa Peisim akan: mengHoofdkwartier Adjudant Geneadakan
rapat bersama dengan
Lita untuk mengikuti
dan
GPIIM Djakarta, untuk sedapat
Ma

keduduk-

Autonoom
idan Negeri

(KNIL) kepada. APRIS Selesai. sdr. M. Dahlan Ia Nisy, tlh. meng
Tgl jang tertentu. tentang per- “sadakan
lengkap untuk
vapat
memperbintjangkan,
djadi atau
pindahan itu belum dipastikan

nja.

mua
€ un|

dari tentara

"Tekan! Tang berada di Tora Persamaan
maka malam 11/12-7, Pimpinan : an, pegawai

"PB:
(Pemuda
Islam . Indo“Belanda . nesia Maluku)
jg diketuai oleh

ini. sesudah penje.

BERDJUDI.
bahwa bagian itu akan dioper-.
' Kepolisian di Palembang telah- kan paling belakang ,
'karena ba
. mempergiat uSahanja untuk mem.
giansitulah jang
mengurus seoberantas pedjudian dikota
itu luruh administrasi tentara:
Be

aon
baba sn
7 pas
pat2 umum sudah dapat. diberan2 umulinja didak puas dengan
tas
laan sekeliling perekonomiMalam Minggu jl. telah dapat
Yan (kurang phata
pemerintah . tlitangkap pula orang2 jang tu“ epada pengorbanan rakjat dim.
rut pendjudian jang. bersifat “ be| perang kolonial kedua” jbl ialah “ sarZan: banjak orang terkemuka
:| mereka jang kehilangan “rumahdalam dunia perdagangan
diko““nja. Soal keamanan djuga. menta ini turut tertangkap. Sebagai
0 djadi perhatian. :
bukti djuga dibeslag sedjumlah
f. 11.000,— jang sedang beredar
0 Lain daripada itu din jelas pula
dalam perdjudian itu.
beleid Pemerintah Daerah
jang
Demikian pula baru2 ini telah
:
adik “melakukan tindakan
clapat diserkap pendjudian jang
sebelah, ialah memberi
bersifat besar2an
tempat dalam DPR sebuah kursi
seperti diatas
di rumah salah seorang Tionghoa
aa. golongan pentjinta
Swaprajang tidak asing lagi bagi masja2 “dja, tetapi dari golongan Anti
Mer
an diberikan kursi. “rakat dagang dikota itu. Ant.

ln

jang

Dg Jarnes des Sense 1 De

daan

“Serikat

b..

Melaksanakan

peraturan

Ep

untuk-No. 2, 3, 4, bdan. .. Bias
Ci 'Mentjabut segala peraturan jang menimbulkan pertentangan
co,

antara peganah non
:
maa

Ki

dan
NN

DJAM KOTA. TETAP Direm

ea

- PATNJA.
“Untuk memenuhi putusan

ra-

patnja kini PSIM berusaha untuk

memindahkan djam kota (stadsklok) jang berada di dekat presi
- denan ke Kridosono Jogja.

Kalangan

PMK Jogja menga-

takan bahwa djam itu supaja tetap ditempatnja semula,
karena
“tempat disitu lebih strategis bagi
umum daripada lapang Kridoso-

PERUNDINGAN DPR
. 4
RIS — BPKNP
Didapat kabar, bahwa Ketua
Parlemen RIS telah memadjukan ho. Malahan kalau dapat akan di
usahakan untuk
penganan
permintaan kepada" pihak B.P.
KNP jang maksudnja mengadjak
.djam tsb.
:
Djuga kalangan polisi mengamengirimkan
BPKNP . dengan
takan bahwa tempat itw tidak
paniilija" politiknja untuk mengmengganggu lalu lintas, dan meadakan
sidang: bersama. untuk

Tentang sidang kabinet tersengandjurkan supaja djam an tebut diterangkan oleh Mr A Wamemperbintjangkan
rentjana
:
hab, sekretaris dewan
YUD negara kesatuan jang akan tap disitu. Mn
menteri
RIS, bahwa seluruh
rentjana - diadjukan oleh Pemerintah RIS.
UUD Negara Kesatuan IndoneWN
Direntjanakan
untuk
MA
-soesi MENDESAK
sia. —- jang berisi 144 pasal
itu
kan sidang bersama itu-nanti ipa
DIAH
LEBARAN.
-:
— sekarang telah diterima baik
da tanggal 21 Djuli jad. di DjaSobsi
daerahJogja
memutuskar
oleh kabinet RIS dengan bebera
karta.
:
pa amadementen. Hal2 jang lain
Kabarnja terhadap soal ini pi- . mendesak pada. : Pemerintah dari
partikelir - segera
tidak ada diputuskan didalam si “hak BPKNP belum ambil
sesu- perusahaan2
dang tersebut.
atu keputusan tentang diterima memberikan hadiah.lebaran paatau ditolaknja
permiiniekk Par- “da buruhnja dengan tidak memPM Hatta, sehabis sidang kabinet ini, atas pertanjaan
menelemen RIS itu, tetapi akan dimin “beda2kan agama, non dan co, ac
tip maupun non-actip dan
tidak
rangkan kepada ,,Antara” bahta pertimbangannja
kepada kedisangkut
pautkan
dengan
uang
. wa RIS
tetap mengkehendaki su
tua fraksi.
paja perundingan diantara peme
Seperti 1 diketahui, Panitya Po- “pemulihan dan uang yoorschot: “
rintah RIS—RI itu diadakan dju
litik seperti dimaksudkan dalam
ga pada tanggal 14-7 jad, supasurat
permintaan itu, dibentuk
BURUH NEGRESCO
ja soal pembentukan negara, kedimasa perundingan dengan - -Be:
“ MOGOK. :
Satuan itu segera dapat diselesai
landa di Kaliurang dan sekarang
Setelah mengadakan
perundikan. Diterangkan — selandjutnja
tidak ada lagi.
:
ngan dengan
pihak madiikan .
oleh PM Hatta, bahwa ia tidak
mengenai hadiah lebaran sebamenaruh. keberatan sekiranja kagai tuntutan dari buruh NegresDIIKAT DAN DIARAK.
binet RI tidak dapat hadir seco di Jogja, dalam rapatnja ta.
Karena tak berpuasa ?
lengkapnja dalam — perundingan
11-7 Pengurus Sarekat Buruh Ne
Entah karena tidak berpuasa,
RIS—RI itu.
:
:
gresco (Sarbun) memutuskan me
entah dianggap tidak menghorngadakan
aksi mogok ditempaf:
mati orang2 jang berpuasa, baru(sit down staking) pada tg. 11-7
baru ini seorang laki2 bernama dimulai djam 12, membentuk sua
PERS KITA"
leg Kelampi dari Lombok Timur, — tu komite van actie untuk —..mePaling lambat tg 19-7 di Dja“jang diketemukan sedang isap ro
mimpin pemogokan tsb. dan mem
' karta akan terbit -Pers
Kita”,
kok dalam bulan puasa pada siang
bentuk suatu delegasi untuk meSuatu madjallah bulanan jang di
hari, oleh seorang pemuda berngadakan perundingan
dgn piterbitkan oleh pengurus Serikat
nama H. Muhama dan kawan2nja
hak Pimpinan perusahaan -dan .
Perusahaan Surat Kabar
dan
ditangkap, diikat tangannja dibe
berhubungan dgn instansi2
Pe" Persatuan Wartawan Indoriesia.
lakang
punggung,
dan
diarak
merintah jang bersangkutan.
Madjallah itu terdiri dari 36. haoleh banjak pemuda dipasar Panlaman dan berisi soal2 jang diha
tjor dengan
dimulutnja
sebuah
dapi oleh pers Indonesia dewasa
MENDJADI £ 25.
rokok besar berkebul jang telah TURUN
'ini, baik jang mengenai soal2 dju
- Garuda Indonesian
Airways
oleh pemuda2 itu. Arakridis (undang2 dan “peraturan2 . 2
minta diumumkan,
bahwa
rakan
ini
disertai
bunji2an.
beamengenai pers),
bedrijfis-ekono- ja naik kapal udara, jang diadaKedjadian
tsb.
dilaporkan
ke'mis (mesin, kertas, ongkos2 ekskan pada
“hari Lebaran “diatas
pada pimpinan Masjumi wilajah
ploitasi dsbnja), maupun
soal2
Jogja diturunkan mendjadi £ 25,jang
diketuai
oleh
Saleh
Sungkar
sosiakkulturil (djurnalistik dan
Maksud tsb. ialah agar supaja se
jang berkedudukan . di Lombok
latihan wartawan). Disamping
gala lapisan dapat ambil bagian
Barat.
Ia
dan
beberapa
anggau“itu soal2 lain jang dihadapi war
ta segera. berangkat ke “Lombok , serta menambah keinsjafan. ten- tawan dalam melakukan
pekerpenerbangan.
djaannja sehari2: dan soal2 jang - Timur. untuk mengurus peristiwa sa
ini,
dan
kepada
pengurus
Masjukekal hubungannja dengan
nami dan GPII didaerah itu dibesib wartawan sebagai pekerdja.
Siaran RRI Toga
“ rikan nasihat untuk mendjaga dja
2
MA
ngan sampai hal2 serupa itu terKEMIS, 13. yura 1950,
g
2
aah
djadi lagi. Saleh Sungkar mene-.
ngan ke Mekkah ki: Dokter2 Sa
17,05 Peladjaran lagu? Dijawa, 11.50 Pc.
Bea “kepada wartawan ,,Antanusi Galib
dan Admiraal
serta
ngadjian. 118.09 Adzan maghrib. 18.15
"»
bahwa
peristiwa
tsb.
telah
“4 orang djurutawat jang -merupa
aa diselesaikan dengan damai. . Ruangan Penerangan. 18.30 Django Rhekan
rombongan . pertama dari
iohardt dengan gitarnja, 19.20 Mimbar
Missi ketabiban dan-kesehatan.
—Attas kegiatan CPM dan polisi “Islam, 19.30 Lagu? Gambus oleh: Al
Sebelum berangkat
Senen sore
“negara Surakarta telah dapat di- munir”. 20.15 Krontjong asli hidangan
“rombongan mendapat. . 'kundjuORJ Poniman, 21.15 Obrolan Pak Besut.
tangkap 20 perampok,
diantara
ngan P. M. Hatta jang menin-21.
30 Siteran "edan Beda, motjopat. 23
terdapat
bebrapa
orang - pemimGjau “keadaan tempat2 djemaah,
pinnja.
Djuga
dapatdirampas
3 '
'ia menjatakan- ' kegembiraannj&
buah, are
melihat Balas) service dikapal. buah pestol Ne
“Buruh. listrik HinaTks
bom.
«
Be
5 Ant..
Senar? hari Lebaran Ja
buruh Tistrik d seluruh Indonesia

- akan dibagi?kan uang gratifikasi sebanjak

2 bulan' pokok " gadji ba-

gi mereka jang sebelum Djuni 40
:7 sudah bekerdja, dan £ bufan ke. pada mereka jang beker dia sesu— dah bulan itu,
“Gratifikasi ini, 'jang dak ada
“hubangannja dengan- hari Lebaes ran, kabarnja diberikan
setelah
odituntut oleh pihak buruh dan
—. Achirnja diselesaikan" tg, 9/7 de1 higan adanja. “pertemuan antara
. Wakil

'engurus Besar

- Buruh. Dan
direksi ag

Sarekat

dan en ah wakil

:

Na

“Kim

Death pos, tidakSan
di
tjap oleh kantor pos jang mengi
rimnja, tapi djuga oleh kantor

buruh kan hanja

: satu matjam. Faitu orang jang mendjual
tenaganja kepada "madjikar,
Ce
3

0

Kalau kaum buruh” non

di N.LS.

pos jang menerimanja

ngan demikian,

sih.

itu.

dengan

| mau

ada perbedaan

dah.

. “bo ana

“KO,

De-

Dg.

su-

kan rame. Lha kalau

NON

. jang dISERBU, tambah geger. Bisa oleh 5

tjap toh tidak

Dgn demikian

seberapa.

pos

“16 LURAH
—

terlalu

lama

menahan

bahwa

menerimanja

16

alangkah

Ba

meletakkan

djabatannja
kalau
tundjangan
“dari bulan Djanuari dan Pebrua-

rut aturan jang sudah

di-

mententu-

baiknja

Ant.

5

£ 1000—

bila ada

pertama

orang jang minta surat lulusan dsb.-nja. Beberapa bulan
berse-.
.lang soal itu sudah diadjukan kepada jang berwadjib . dan sudah
mendapat
kesangggupan,
tetapi
“hingga kini belum : sampai ada to

Ain

f

250—

f

ketiga
50.—
kelima

25

sesudah

dipilih

oleh

tanda2

SEKOLAH

tuk mengetahui

maksud

AI.
No: I,

£ 500-—

5

£

100.—

f

keempat
50—
keenam

Apa

dida-

DIY
Seorang
untuk

orang

(Pada sajembara

ARI,

pemborong

selama

P5

10

NEGARA - KESATUAN
RAYA!

TEKNIK

keatas.

:

JOGJAKARTA.

nTanah

Dapat

DJOKJAKARTA.
ADA SEDIA:
. Berliant, Mas, Intan.

ganan:

2.

loper” Sdr. Sastrowidarso
na ketjurangan:

Jogjakarta

esok

pet,

mulai tg.

urusan ,,TANAH AIR” jg. Beta
dsb. dapat berhubungan

pagi2

dirumah

1-7-1950

lang-

.

“.

Kain batik Jogja, Solo dan Pekalo-|

ngan
sg

calusan,
harga pantes ditang
harga murah, -

di Kantor

1554

Penerbangan Sipil, Tugu Kidut 56, Jo: 3
: bebas

Anak2. antara : 0 — 2 tahun
Anak2 umur 2 tahun keatas

dari biaja.

: bajar penuh

(10096).
166-7

Sekolah

Menengah

PREMBUN,
Untuk

kl.

I menerima

1.

Lulus

2.

Tammat

13.

udjian

Sek.

BERDIRI

Islam

tgl.

murid:

Landjutan

paling: lambat:
Ser.

(S.M)

17-8.1950.

Tingkatan Ba

th. 1950/1951.

S.R. VI dengan diudji pada tgl. 7-8 Agustus

Pendaftaran

tg.

4-6-50

MARTADARMA

1950 di Prembun.

kepada:

S.R.

FI

Prembun.

PANITIA:

tentang harga2-pendjualan maksimum
dari KININE bikinan negeri ini jane
ditetapkan pada surat putusan harga dari Menteri Kemakmuran ttg. 1 Djuli '5v
No. 264, berlaku mulai 1 Djuli 1950—
1.

”KININE-SULFAAT”

II.

kusnja.
“SULFAS

Kotak

adpertensi,

DALAM

BUBUK

KININETABLETTEN”

JANG

$ 124—

tiap

kg,

MENGANDUNG

Ta

bung.

GULA:

A.

$ 0,035 sebuah tablet dari 0,222 gram, pada pengambilan sekaligus sc
djumlah 500 buah, bungkusnja terhitung: pada. pengambilan sedikit2,

B.

f 29.— tiap 1000 buah tablet dari 0222: gram, terhitung bungkusnja.

dipetjat kare-

dengan Sdr. Soerito, Gandekanlor 31.
Jogjakarta, 11-7-1950
Perwakilan Harian ,, TANAH AIR”
Jogjakarta.

bungkusnja

TIDAK.

terhitung.

Surat putusan ini berlaku untuk seluruh Indonesia,
aan

161-7

Pengumuman
Kementerian Agama Republik Indoresia
Bagian Pendidikan (C).
Ta
Hal: Pembukaan S.G.I. : Sekolah

16 Diuli '50
- AKAN

TERBIT

TEPAT PADA HARI
AHAD
PAGI

Kesempatan baik untuk
Oplaag diperbanjak,

Adperiensi

memasang

Lebaran

LEBARAN.

s3

akan

S.G.I.: Sekolah

membuka

adpertensi
.

Lebaran

untuk

kota |

C.
II.

:

3
beridjazat:

S.M.P. atau Madrasah landjutan.
(untuk kl. I, lama beladjar 5 th.): mareka jang beridjaz..
Sekolah Rakiat atau Madrasah rendah.
sebelum diterima mendjadi peladjar, tjalon-2 akan 'diudji le- |
bih dulu.

b.

Djaminan:
kepada mereka jang

diterima mendjadi

peladjar tiap bula

akan diberikan uang ikatan dinas sebanjak f. 60,—
puluh rupiah), dan dibebaskan dari Tg sekolah.

NI.

(enam-

Pendaftararu:
“ mulai dikeluarkannja pengumuman ini ma

Djawatan Agama Me

Tugu kidul 42, tel. 202 JOGJA.

Karesidenan bag. Pendidikan.

,

:

— Jogjakarta, 12 Djuli 1950,

— Kementerian Agama R. nu

Batjalah dalam adpertensi
R.” tg. 15 Djuli

Islam, ditiap-2 Karesidena

(untuk kl. IV, lama beladjar 2 th.): mereka jang

APA ISINJA ?
»K.

Guru

Sjarat:
a.

Kantor ,,MINGGU PAGI”
di gedung ,,Kedaulatan Rakjat”

0.

Islam ditiap-tiap: Karesi-|

ini diberitahukan bahwa Kementerian Agama RE.

IL.

pai tg. 14 Juli 1950 (Djumahat)
djam 13.00 siang di:
.

Guru

denan. Dengan

jang termasuk daerah Renville (1. Banten, 2- Banjumas, 3. Ke-'
du. 4. Djokja. 5. Solo. 6. Madiun. 7. Kediri. 8. Telan 9. Suraba
ja. 10. Bodjonegoro. 1. Pati. 12. Semarang).

Jogja masih bisa diterima sam-

No. 37

£

dibeli

Pemberi Tahuan

Harion

Air”

harian tsb. dapat diterima

:

| :

Rante kalung, Gelang, Peniti.
Tiintjin, Subeng mas, dari 22 kr.
Arlodji dari 17 bt. 15 bt.

Tana

“karta.

No. St/50/683/2.

mengumumkan :

INDONESIA
156-7

YANG TERBAIK

jaan,

Tahun

Minggu 16 Djuli 1950 j. a. d.,
PENERBANGAN KELILING DIATAS JOGJAKARTA.antara djam: 08.30 dan 13, 30.

SAUDARA!

Mas Intan dan Berliant
nTJONG" & Co.
nan

Pada HARI LEBARAN,

NARCISSUS"

Perwekilon

“ HIMMAH, BERTEKAD HANJA AKAN

- PENDJARA WIROGUNAN.
3 MAT,
Toko

2
SEN

MALAM.

ee...

BUKTI-NJATAKANLAH KEPADA DUNIA, BAHWA SAUDARA
TJINTA,
selambat-lambat- :
Pelamaran
BERHASRAT, BERKEMAUAN, BERnja tanggal 27 i.b. sore pada

Mrs

INI

INDONESIA.
tidak diadakan surat:

UDJILAH GAJA-TJIPTA

5 (lima) bulan. (Mulai bl. Agus
tus 1950).

WK. KEP:
DJAWATAN

“«

Sekolah Teknik IV th. Jogjakarta
SOEKADIS.

menjurat).
PARA PEMINAT KESATUAN, PERGUNAKANLAH KESEMPATAN INI, DAN

makanan

terpendjara

Tn

haram.

A

KEPALA
DJAWATAN

terma-

Masil-keuntungan sajembara ini akan di
pergunakan — (disumbangkan
kepada):
JAJASAN
KESELAMATAN - KEAMANAN - KEMERDEKAAN - KEBANGSA-

wn-

et

mengandung bahan.
jang

Malang

Murid2 jang telah mendaftarkan diri untuk masuk Sekolah
Teknik 4 th. diharap kedatangannja untuk menerima daftar
pertanjaan jang harus diisi dan selambat2nja tg. 19-7-1950
telah diberikan kembali kepada Katon Pegangan Sekolah
tsb:
£
HH. Guru Kepala Sekolah Rakjat jang” :
m jika rica marie:
nja untuk masuk Sekolah Teknik tsb.
harap memberi tahukan kepadanja untuk bedatangannja dan memberi
tahukan
. bagian jang dikehendaki (bg. mesin, listrik, bangunan).
HI. Mereka jang sampai dengan tg. 19-7-1950 belum memenuhi
hal I dan/atau II diatas, Sekolah Teknik tidak dapat mempertanggung djawabkan pemasukannja.
Pemimpin

kedua

tangkannja orang2 itu disitu tiYak berhasil.
Antara.
| AN - KESATUAN

-

di Djakarta,

I.

BILAKAH TERBENTUKNJA
(DJADINJA) NEGARA KESATUAN. INDONESIA?
' Sjarat2: Pada wisel-pos sedjumlah f 1—
(Satu rupiah) Tuan bubuhkan nama dan
alamat Tuan serta sebutkan:
HARI, BULAN dan TAHUN
dari:
pendjelmaan
NEGARA
KESATUAN INDONESIA dan alamatkan 1
wisel ini kepada:
LAJA SAN: . .11781945”, KealaBon
178, BANDUNG.
F

pangkatnja.

Segala usaha di Nederland

tak

Islam

menurut.

peraturan kesehatandan

e

Pengumuman

Sajembara ini ditutup satu hari sebelum
sebuah komisi spesial jang dahari resmi pengumuman NEGARA KE:
tang di Indonesia dari
Nederland. Setelah Skymaster jang me ' SATUAN.
ngangkut serdadu2 itu tiba
di Djawaban2 jang sama tepatnja untuk
Cairo, mereka diperintahkan me
dapat hadiah, akan diundi setjara adil.

g nanggalkan

Pembikinannja

Tickets.a f. 25,—

Cg

Djawa" itu, telah didatangkan di
Medertand

R.I.

18

njaan:

kedatangan 50 serdadu
KNIL,
sebagian besar orang2 Indonesia,
di Nederland.
50 Serdadu KNIL, jang sebagi
“an besar terdiri dari
»orang2

KELAPA
PI LUHAN |
KETERANGAN
Sg

“ORNSAEAREKI
KE Rian

ketudjuh
Bagi siapa jang dapat mendjawab' perta-

-

ORANG2 KNIL DI NEDER:
LAND.
F
Surat kabar Nieuwe Post &
(1-7 muat pertanjaan dalam
ta
djuk rentjananja, jaitu mengenai

AGAMA

164-7

Dini,

SAJEMBARA POLITIK
-

dan selandjutnja mereka hanja hi
-dup dari uang sokongan dari rak
tinta”

INGRID

Antara lain: Sabu, Jean Simmons.
Film penghantar : Jean Simmons di Surabaia.
Berwarna
main3 xXx. djam 5, 7 dan 9.
.

42 Solo.
22

1507
HADIAH

tetapi belakangan ditjabut

jat berupa »uang

—

Renville.

naTHE BLACK

.

Tapi

. Mulai tg. 13 Djuli sampai

dapat uang stundjangan menukan,

daerah

SJAHRIAL.

Ngapeman

Diseluruh kota Semarang ter-

| dapat 120 orang lurah jang selaRecomba

€ROSBY

Dena

DIBUTUHKAN :

»Luxor"

Dr. KARTONO

xi jl. tidak diberikan:
Pemerintahan

BING

9

PERGI KELUAR KOTA.

-

3 “tuntutan - mengenai

ma

Dg.

harga.-

orang lurah dari suatu ketjama. tan kota Semarang akan serentak

-

—

Hoofdacte dan tenaga lain-2 .nja jang lajak diangkat mendja- |
di guru pada S.G. HI (setingkat dengan S.GxA. T
Oak K. S, atau H.I.K. dan tenaga lain-2-nja "jang lajak diangkat
mendjadi guru pada S.G.I. (setingkat dengan S.G.B:)
Lamaran hendaknja dikirim kepada :
Kepala Bg. €.
Kementerian Agama R. I.
158-7
Jogjakarta.

surat

»Persatuan Pamong Desa In- apa lagi surat2 pos sering men3g donesia” Pusat di Semarang te- djadi dokumen jang sangat ber
lah menerima"berita,

ST. MARIA

(The Bells of St. Mary's)

a.

ga oleh kantor pos kantor jang

AKAN: BERHENTI ?

17 th. keatas.
930 sore.

Tenaga-2 guru beridjazah:

kalau tiap2 surat pos ditjap dju

2

penghabisan.
445 — 715 —

SEKOLAH

KEMENTERIAN

suk

djawatan pospun

tidak bisa menetapkannja.

BERABE.

SCOTT

Malam
Djam:

:
dan Jogjakarta.
b. S.G.I. : Sekolah Guru Islam ditiap-2 Karesidenan jang

Segala

memang makan waktu begitu la
Merdeka diibukota, 'asal ada korsi men
teri didalamnja. Atau paling tidak korsi ma, ataukah sekiranja tertahan
' oleh pengantar pos, itulah kami
sekretaris djenderal! PE
Nan

keatas.

untuk diangkat mendjadi guru pada :
. SG.H. : Sekolah Guru & Hakim

misalnja, hal itu gampang seka
li ketahuan. Kami rasa
untuk
:
:
aa
Nag
ketertiban»
pekerdjaan,
baiklah
Jang djadi so'ul pertentangan dalam
perebutan ibukota Jogja — Djakartaia tjara pos jang dahulu itu 2 na
kai lagi.
| lah so'al rumah. Di Jogja rumah kurang
.
Seperti Sekarang misalnja su
tjukup, tetapi di Djakarta djuga kurang. "
rat dari Sumatra
sesudah
leDan buat menteri2 bukan tjuma rumah
wat
20
(dua
puluh)
hari
barulah
sealnja. Tapi 'korsi! Biar ada rumah
sampai kepada penerimanja
di
di Djakarta, kalau korsinja bukan korsi
Jogja.
Apakah
perdjalanannja
menteri, ja pilih satu kamar
dihotel

3

RANDOLPH

JOAN — BENNETT.

SEGERA

bisa mengontrol pekerdjaan pe- :
ngantar pos dengan mudah sekali. Kalau
pengantar surat2

| tindak seperti Harun Al Rasjid, 2 me
mang tidak dikenal?
Mena,
5
1 Haan
anta
Nee
Na

th,

TEXANS

Oleh

alat dan tenaga sudah tersedia,
“tinggal
mendjalankan
sadja.

tahu si pembeli jitu warga negara
jang
- tertinggi dibawah acting-presiden.
«
Eh, apa perdana. menteri Halim ber-

Ig

SARI

“ditjap oleh kantor pos jang me
y .
ngirim sadja. TIDAK oleh kan
| Sgpombnggak?
tor pos jg menerimanja. Apa#
3
se
z
Ta
:
'kah dengan itu, djawatan
pos
Pukul 8 petang. semalam PM: Dr. Fa
'hanja hendak menghemat tenaHalim belandja ditoko. Srersrersrat—, - ga, kami tidak mengerti. Tapi:
djalan kaki — masuk toko.
sebenarnja tenaga utk mengerabe: tahu siapa itu? Tukang toko tidak
« kenal, dan djadi bengong, serta dikasih

Juli.

n merdeka. Surat2 pos hanja

Hirschjeld dibawa ke Uni-hof.

Tukang toko ditanja oleh kawan Be-

s.d. 14

Akibat
perang
saudara di Amerika...
menjusul ..... PA
masih terdapat
perasaan membeniji,
Mulai tg. 14 Juli.
17 th. keatas.
menangkap dan membunuh djuga diAIR MATA MENGALIR DI
antara, kaum lelakiwanita. Ini adalah
TJITARUM.
satuInja film Cowboy jang kebint dan
Dg. SOFIA — ENDANG — KARTINI
penuh avontuur.
163-7

“menjampaikan. surat
Ia si penerima,
djuga
diketahui.
ikian sekarang diza

nggak ada SERBUNON. KalauK

diSERBU

hari

THE

| nyaa mau hutang 504 duri gadjih, ka rat itu 'didjalan. Kalau misalnja
| lau kaum ko nggak terima djuga! nGguk “pengantar surat pos terlambat

|. Memang mestinja nggak ada SERBL

5—7-.

lantas

lama

bisa diketahui berapa

2

Djam:

peda”

asa,

Tinggal

(besok

157-7.
lusa !)

bag. Pendidikan

Drs. A. SIGIT,
Typ RL/A- 1gp - 6092 C- P/VO6

Be

BN keag

o0

Ai
siak

E,

|

25

Sa datar ke
ni, Mania Aan

usa

nangkis serangan udara

adalah uboik”

dalam Hae HA
«
terhadap keadaan di
mengatakan bahwa Indotekanan halus dari State
mempunjai banjak
2.

&

tah An dimana. dikatakanbahwa USA
Sekali Binal

an
tapi

daa

1

ak

ita Na

apakah Indonesia bisa
'kebebasannja

dalam

apa

NN.

persoal:

sana wampak ada Ta,

pada

Demikian

negeri.

Sidak kabar Merdeka” dalam suatu
tulisan jang memantjarkan suasana marah mengatakan bahwa kendaraan kepu .

Mereka “mempergunakan

tank2

“3g. Atu Nda

Sasa"

Buruh

Australia

me-

Nentang intervensi
pemerintah.

“dalam

surat

siaramnja

mengan-

“djurkan kepada semua
anggota
nja supaja menentang intervensi
- pemerintah Australia di Korea.
Wakil
ketua federasi
tsb.,
William Parkinson,
dalam state-

meninja jang disertakan pada su
rat siaran itu memperingatkan
kepada buruh tambang bahwa de
wan pusat federasi tsb telah mengumumkan akan menentang intervensi dik Malaja dengan tiap
tindakan setjara industrieel
jang
mungkin. Peristiwa Korea adalah
sama halnja dengan apa jang ter
djadi di Malaja dan sudah tentu

Tdk

Ka
pemerintah Republik Indone
- sia jang hendak mendjual semua kenda
rs Indonesia
raan2 negara kepada kaum pegawai atau
. orahg partikelir mulai bulan Djuli ini.
“Sebab memang tidak pantas lagi pada
"' ketika anggaran belandja negara mende
rita ketekoran
jang demikian besarnja
jang harus pula dihajar oleh rakjat, se

aa

bagian dari pegawai2 pemerintah sendiri,

buruh

PE — dengan djalan lain Membatonkan penge,
Juaran uang negara.
“Selandjutnja surat kabar itu bertanja
Tea
edan ca
ambil putusan

tambang harus

bersikap

menghadapi

'3, bentuk

umum,

njai
sjarat2 materielnja "untuk
bertindak demikian. (Ant AFP).
3

ia ar hidangan- jang
. jang

aku

harus

dungbuh

istimewa.
:

: Paimbeom

P-etaknja

ag

«

perdana

menteri

Dalam usul2 Inggris itu akan.
diteruskan,

kul mundur pasukan2 Amerika kearah

selatan kedudukan

sudah disiapkan lebih dahulu : demikian
kas besar Amerika di Korea.

aya

luran2

.

djalan dari Seoul.

Taejon.

ke

taktik

mengatakan

Menurut komunike Mac
Arthur, divisi ke-1 Korea Utara te
lah mengalahkan semua
tank
Amerika ketjuali 2 buah, jang
berhasil pukul mundur
pasu-

bahwa

kan2

rea Utara telah ' menjebabkan
kekalahan2 dipihak
dan

diakuinja

tjara2

#

jg,

dipakai pihak Utara ,,sebaik jg
sudah pernah kita Opa
dimanapun”.
Ditaksirnja bahwa
“djumlah

bahwa

pihak

Korea

kedaerah

Cho-

nui, 28 mil barat laut Taejon.

Amerika

bahwa

Komunis

Dikatakan
ra disebelah

bahwa pihak
selatan garis

diadakan

jang diseleng

kabar

garakan oleh Komisariat SOBSI. Antara
lain dalam rapat itu akan diberikan pen

Utara

djelasan

balabantuan

se-

tentang ' tuntutan

hadiah

dan

Utara

harus

ditarik

| INI hk

'

se

Ant. AFP.

Djakarta, telah mengambil kepu
tusan, membentuk sebuah Panitia Idul Fitri dan
menetapkan
bahwa
upatjara
sembahjang
Idul Fitri dikota-Djakarta, akan “
dilakukan oleh ummat Islam ber
tempat ditanah lapang
.Banteng” (dulu tanah lapang singa).
Kabarnja jang akan mendjadi
sembahjang

Idul

karta

leba-

ram.

Kesempatan

BARU
Jun, inilah Pesan
1
-pernah kgubuat
Tentu akan menuang nkaK.
:

De

terlezot

Pa

x

T ERIMA

Rupa:rupa

Tang.Ag

emg Teng
(hama suoi m)

sekali ini

tjita

tidak

akan

setelah

mendapat

terulang.

LAGI :

untuk wanita dan laki-laki :

2

Oa

5
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untuk
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40

POLOS
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1 Toko. Ting
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maa Name

itu

Toko

:

MALIOBORO 35,

Fitri

itu

Wa-

Pamor,

Djocja.

kepasti--

an dari Kementerian Agama
dan RI. — Ant.

HARGA MEROSOT
JOGJA GEMPAR Jl
es

mun-

dur dibelakang garis-lintang kg
38 sebelum suatu perundingan2
Peranan
dapat dimulai.

tibnja disebut2 H.A. Salim atau
Moh. Natsir.
Djuga Presiden Sukarno akan
turut serta bersembahjang - Idul
Fitri ditanah lapang Banteng tsb
bersama2 ummat Islam.
Tanggal dan hari djatuhnja ha
ri Idul Fitri itu akan diumumkan
kelak oleh Panitia Idul Fitri Dja

Ant-UP.

rapat umum

lusin

Inggris

hid" Hasjim, sedang sebagai Cha-

— Pada tg. 13-7 dijam 4:00 sore di Balai
Pertemuan Umum Kota-pradja Djakarta
akan

rea antara

ialah Menteri Agama Kiai

lah besar dari tank2 tadi sudah
—

:a

mungkin

jang
Ko-

imam

Uta
lin-

tang 38 deradjat
mempunjai
170 buah tank, tetapi sedjumdihantjurkan.

2. Tidak

min tg 9-7 malam &i Balai Kota

kan.

infiltrasi oleh pihak Ko-

PBB.

SOLAT IED DI: DJAKARTA,
'Rapat jang diadakan oleh 30
organisasi Islam di Djakarta dibawah pimpinan Hadji Darwis A

Tank2 Amerika dialah-

Taktik infiltrasi pihak
Utara. :
Djurubitjara markas
besar
Amerika

- dika-

di.

:

tin-

diadakan
perundingan2
langsung tentang masalah

rea

barkan sudah mulai bertempur,
jaitu ikut serta dalam pasukan2
jang Hera
oleh 80 tank ta

pertahankan diri, hal mana me
nundjukkan bahwa
pasukan2
Utara mempergunakan
sekuat
tenaga mereka untuk madju se

pandjang

Sebagian dari mereka

Tiap

nja tersendiri. 3. Pasukan2 Ko-

mar

besar 75.000 Da
lagi, terdiri
Tentang nasib pasukan2 Korea Selatan jang mempertahan
dari serdadu2 jang sudah berkan sektor tengah tidak ada ke pengalaman dipeperangan Manterangan resmi.
: churia pada pihak Komunis.

Berita jang terachir mengata
kan bahwa mereka masih mem

1.

diambil melalui

catau antara anggota2 PBB lain

jang .

djurubitjara

bahwa

dakan-harus

rahasia. “hakenan

jang sedap.

bah-

Inggris

struksi2 jang akan dikirimkan
kepada duta-besar Inggris
di
Moskow Sir David Kelly menge

rakjat sehat, 4.

Pasukan2 Utara, termasuk djuga veteran2 tentara. Komunis Gi Manchuria, dan 80 buah tank telah menghantam dan pu

mendatangkan

. disitulah

Express” mewartakan,

Clement Attleo sendiri kini seotonoom, . dang memimpin penjusunan in

Pasuk:n? Utara beserta 80 tank
hantem mundur Amerika

kan

tetapi pakailah

ly
wa

Usul2 Inggris..

seperti sikapnja terhadap Malaja.
“Lebih landjut dikabarkan sere- pasukan2 utara jang ada digakat
buruh Jaut dan pelabuhan- ris front ada 15 divisi jang ma
mengambil sikap jang demikian - Sing2 terdiri dari kira2
5.000
“pula. (Ant Rtr).
orang.

hatimu,

dari

harian Konservatif Inggris ,,Dai

2

pasukan2

Amerika
akan “dapat memberi
perlawanan jang tegas.
Hingga kini pasukan2 Amerika.
“di “ink Selatan belum mempu-

Markas besar Amerika
sesuka

rea.
Korresponden-diplomatik

selesai

kepentingan - kesehatan
. dalam
membangun perumahan2 dan # : .nai kemungkinan2 untuk mendapatkan sesuatu pengertian de
mah2 rakjat sehat, 5. tjara pemngan Sovjet Uni guna menghen.
s bangunan .rumah2 rakjat setjara
tjepat (snelbouw) dan 6. pembias :tikan. permusuhan di Korea.”
Instruksi2 ini, menurut korjaan pembangunan
perumahan .
responden tadi, hanja akan diki
dan rumah2 rakjat sehat.
rimkan setelah dibitjarakanter
Hingga sekarang sudah menpemerintjatatkan diri untuk turut dalam “lebih dahulu dengan
tah2 Amerika Serikat dan Pekongres 4 kementerian Rep. Inrantjis.
donesia, 2 kementerian RIS,
Korresponden - tadi seland jutpropinsi di Djawa, 2 propinsi di
nja mengatakan, bahwa ,,usul2”
Sumatra, 49 kabupaten2 dan koInggris itu dengan - berhati2
ta pradja, 2 jajasan
pembanguakan mentjegah tersusunnja 4i
nan, 2 perusahaan2 asing, 72 per
ap
usul-perdamaian jang mung- sSeorangan dan wakil2 partai dan
- kim dapat melukai prestige PBB.
organisasi. — Ant.

Utara detunekan. balabatuan 75.000.
| Buatlah

Utk menghentikan
permusuhan di Ko- ta

dan bangun perumah-

-an, dan rumah2

taktik? jg

demikian itu, pasukan2 Amerika

an-pembalasan

akan

mah? rakjat didaerah

mampaknja
tidak
akan “dapat
memberi perlawanan
dalam suatu peperangan defensif, dalam
mana mereka terpaksa berperang
1 lawan 20.
Hanja dengan superioriteit daaan
perlengkapan jang modern
serta
dengan mengadakan serang
j

jang

gerilja.

Di Malaja dan Korea.
Dewan eksekutip pusat federa
si buruh pertambangan Australia

. mjaan negara tidak lagi digunakan untuk

tingan- diri sendiri, Malah pada sebagian
orang jang memiliki kendaraan djawat5 an, ada tampak sikap seolah2 kendaraan
privenja sendiri, sehingga sukar bagi pe
gawai2
lagi - untuk — menggunakannja
Ia 3
ta aan
“sebtulnja untuk kepingan

Se

modern

untuk

“dengan tjara jang sempurna bagi
sesuatu peperangan-gerakan, dan
memakai
artilerinja sebaik2nja,
sesuai dengan tjara Sovjet, jaitu
jang
mengadakan penembakan2
dahsjat dan besar2an untuk
me
mungkinkan kemadjuan2 dari in

| kepentingan dimas, “dari pada utk kepen

2. 3 2

-maupun

. Keadaan terang jang "kini tamSa
6
£. pak pada medan peperangan Ko-. - fanterinja.
Pada waktu jang bersamaan
Tea telah memberi kesempatan ke
kesatuan2
infanteri lannja me— pada beberapa surat2 kabar untuk
njerang kolone2
Amerika dari
: memikirkan. Sediaan
“didalam

pertentangan. 3 sadja Tenan
.
2 baja

ag

Dengan

kira2

Se

Inggris kpd Sovjet

pada tg 30 Agustus dimuka. Soal2 jang akan dibitjarakan: - 1.
persediaan2 tanah ' perumahan
rakjat bagi daerah2 otonoom, 2.
rusifat2 peraturan pendirian

dengan tjara2 jang sama tetapi se

Badi

klasik,

memang bukin suatu paksaan, tapi orang
apa jang

pertangkapan?

Agustus dan

“dilaku:

bagai barisan? rakjat

mereka telah dilatih baik uniuk

Bobwa

usah ragu2 akan maksud dari

kurang tjukupnja

| taktik2 peperangan

Indonesia dapat berfikir sehat. Hal ini
“.

'Akan tetapi perlengkapan mereka tidak dapat disamakan dengan keachlian mereka, dan aksi2 mereka hanjalah terbatas oleh

jang

kan dari Tlereng2 pegunungan,
dari kanan kirinja
djalan-besar
jang melalui lembah2, dan mereka djuga menimbulkan kerugian?
dikalangan . pasukan2 . Amerika:

Kemadjuan
pasukan2
Korea
Utara ialah disebabkan — karena

Sa "mengutip keterangan: pemerin

3

mereka

serangan2

Hoa

it” telah
Pemanah Rakjat H
“memutuskan men” “ME, kongres tsb di Bandung Naat. tg 25

. sangat boik
pinggir,

ag

KPRS

. Panitia Persiapan

Ikan? Utara terlahir dg
“Pimukind Tea brg
adalah
terlatih
dengan sangat
baik”,
demikian menurut pendapat paf : | sukan2 penggempur Amerika dan
" — beberapa peran militer USA
| di Korea.
: Seorang Aamir jas Handika
«malahan mengakui, bahwa mere“ka mengetahui dengan sempurna
| “#jara2nja mempergunakan alat?
sendjata
jang paling modern,
dan bahwa misalnja meriam
pe:

30 'AGustus

hand

RIS

