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VI.

memang

GALLEGO LETAKKAN
DJABATANNJA.
Perundingan

. Kem.

pen RIS—RI dibuka
dgn

malam

hari
tg.

pada

Senin

24.7

jl.

menun-

disebelah

Menteri

Wiwoho

sedang

me-

pidato

ngutjapkan
sambutan,

hakiman Prof. Dr. Supomo mene-:
rangkan, b bhw. dim. Negara Kesatuan nanti segala undang2 jg. “berlaku dim. negara2 bagian jg. ber

laku sekarang ini seperti di

RI,

NIT dan NST masih akan berlaku
-umtuk

sementara.

sampai

pada

waktu diumumkannja UUD baru
oleh Pemerintah Pusat. — | Dikatakan selandjutnja, bahwa
peraturan2 telah dimasukkan dalam UUD sementara dari Negara
Kesatuan. Djika ada terdapat per
bedaan2 diantara UUD RI dengan

UUD dari kedua negara bagian Ta
innja akan diusahakan berlakunja

UUD RI bagi Penuh 2
213 tondna

In-

RD.
Ka

YaonsepsisalingKempmendekati
en RIS.#mpen

RI

dan

para

wartawan

Delegasi kemupen RIS sedjumlah
1
sorang diketuai 'oleh sekdjen Roeslan Ab
karena
dulgani selaku ketua delegasi,
menteri Arnold

Mononutu

tidak

urusan

pengangkutan

anta

ra Jogjakarta dan Kaliurang, maka para
. wartawan dari Jogjakarta jang sudah ber
sedia pada
waktu jang tepat
terpaksa
terlambat tibanja di Kaliurang. Karena
'itu pidato menteri
Wiwoho tak dapat
diikuti. |
Dalam keterangannja

sdr. Roeslan

Ah

delegasi kemente-

“rian penerangak (R.I S.- mengatakan.
hahwa kempen RIS sudah membawa su
atu konsepsi
mengenai
pembentukan
Kemarin pagi diserahkan Mar- .kempen negara kesatuan nanti, jg berda
kas Besar Umum Angkatan Pesarkan — kata Roeslan — pada Pantja
rang Belanda di Indonesia, di Mer Sila sebagai hasil konperensi kempen
deka Utara Djakarta kepada. A.
RI pada bulan Desember tahun jl
di
pris. Hadir dalam upatjara ini da
Jogjakarta, “ditambah dengan pengalam— ri fihak Belanda Kom. Tinggi Be
an2 dan udjian2 selama 6 bulan
achir2
landa di Indonesia Dr. Hjrschfeld, —- ini dalam pemerintahan RIS, DinjataHet ibi3 Buurman van Vreden,
kan, bahwa konsepsi Republik Indone. djendral major2: Alons, Sehefsia jang akan diadjukan dalam konpefelaar, de Bie, Simons, dan Toet
rensi ini adalah sangat dekat pada konserta taksamana muda Kist. Dari
sepsi RIS. hingga kegagalan konperensi
fihak Indonesia nampak "a.l. kodi Kaliurang tidak terbajangkannja. De“Ionel2 Simatupang, Nasution dan mikian Roeslan Abdulgani.

ani dalam

bahasa

Belanda

dan

. Indonesia Komandan Tentara Be— landa di Indonesia Letnan Djen-

— dral Buurman van Vreden mengu. tjapkan terima kasih kepada se-

. mua jang telah memberi bantuan2
penuh kepada pekerdja2 M. B.U.
- Selandjutnja ia mengutjapkar
terima kasih kepada “pembesar

5

untuk kerdja sama jang te-

“Jah dialaminja

sebagai

panglima

| besar di Indonesia Tan
njerahan

kedaulatan.

INDONESIA “TEREINDAR

2

pe-

R.D.
DARI

INFLASI!

— Menteri kemakmuran Djuanda mene
rangkan diparlemen kemarin, bahwa In-

. donesia

sudah pasti sekarang terhindar

Sdr. Harjoto. acting sekdjen kempen
RI mengutjapkan dengan singkat
dan
zakelijk maksud dan inti daripada kon' sepsi kempen RI. Dikatakan antara lain,
bahwa kata
demi kata jang tertjantum
dalam konsepsi itu sudah dijakinkan be
nar2 oleh pimpinan kementerian penera
ngan RI.
,
x
Dalam menjambut uraian sdr. Harjoto
itu sdr. Soewito selaku acting sekdjen
kempen RIS membeberkan dengan. pan| djang lebar apa jang termaktub dalam
konsepsi
kempen
RIS. Kata Soewito.
bahwa rentjananja adalah sumbangan pi
kiran dari RIS jang didasarkan atas pe“ngetahuan dengan technical eguipment
jg tjukup. untuk dipakai dalam merundingkan ketentuan? pada kempen negara
kesatuan manti. Demikian Soewito.
Dimantara
delegasi kempen RIS
ini
duduklah djuga
wakil2 dari djawatan

dari bahaja inflasi jang kedjam. dalam
menghadapi perkembangan selandjutnja,
Pemerintah mempunjai kepertjajaan ba
ik karena sekarang setelah beberapa bu

lan tampak
karan2

tanda2 perbaikan "dari kesu-

je dulunja

hampir tidak “dapat

dihindarkan. Kedudukan keuangan dilu
ar negeri mendjadi kuat: disebabkan. ha.
sil export jg bertambah “diluar dugaan.
Indonesia bertuntung karena dimasa ini
| harga? 'hasil Indonesia mendjadi sangat
naik disebabkan matjam2 Kendal: dipa
sar dunia. Ant.

Inan

: rus diserahkan kepada Indonesia. Pokok
-: alasan Indoresia jalah: “1. Irian-Barat
“dafu adalah bagian dari Indonesia, dan
DEPAN,
2. sedjak kekuasaan Belanda runtuh, de
Anggauta2 Indonesia dalam
komisi
Gabungan Irian akan berdiam di reni! ngan “sendirinja Irian-Barat harus dima
| sukkan
kedalam Republik
Indonesia,
Belanda sampai achir bulat ini.
Sebatiknja negara? demokrasi (dimaksud
Den Haag diwartakam Naa AS
misi Irian diduga akan selesai
dalam - kannja negara2 barat, Red.) berpenda-

«LAPORAN KOMISI IRIAN MINGGU

:

TN

penerangan NST dan kementerian pene
rangan. NJT. jaitu masing2 sdr. Tengku
Damrah

dan

sdr.

Soegardo.

KE
/

pat, bahwa

perubahan

stattis Irian-Barat

Laporan akan terdiri dari 2 bagian ig tidate dapat ditetapkan dalam perunding
an Belanda-Indonesia sadja. Dilihat dari
« masing2 merupakan penidangan dari pi
TN sudat geografi dam sedjarah” tuntutati
hak Indonesia din Belanda,
Indonesta atas Iriam-Barat tidak “dapat
Kini komisi tsb sedang ak
Apertakaukan, Karema an
dengan
| Ajara2 Ne
laporan St RD,

pangan

"3

. Bagian

Pers

dan

Pewartaan”.

"Mulai kemarin pagi di Kaliurang dilangsungkan perunding--

an antara kempen

RIS

Kwangju jang
mil dari pantai
80 mil baratdiduduki oleh

Korea

Utara.

terletak pada

djalan

kereta

persim

api

madju

dengan

dan

kempen
RI dalam menentukan
rentjana kempen negara kesatuan
tara tidak dianggap membahajajad.
Hari
ini konperensi tsb - kan bagi lambung barat Amerimasih diteruskan.
ika. — Ant-UP.

Kini didapat

Tian itu.

Ne

keterangan, bah-y”

apa

jam

Penerangan -3 SBI
satu

bagian

jang

tentang :

bernama

,,Pers

dan Pewartaan” dalam Kem. Penerangan Negara Kesatuan nanti.
Bagian ,,Pers dan Pewartaan”

itu,

antara lain mendjalankan pekerdjaan djuru-bitjara Kementerian
Penerangan.
Selandjutnja jang mengenai ba
gian2 pertjetakan dan visueel sedang ditjari djalan penjelesaian
jang dapat memudahkan pekerdjaan dihari datang.

Offensief

perdamaian.

Koresponden diplomatik harian ,,Evening News” jang bertjorak Konservatif itu ' mengabarkan bahwa Kominform
telah
memberi instruksi2 untuk
memperkuat

offensif

perdamaian

da-

lam tahun ini.
Menurut koresponden tadi, ke
putusan tadi diambil dalam rapat
rahasia Kominform, jang sebagian diadakan di
Tjekoslowakia
dan sebagian lagi di ' Preussen
Timur..
Dikatakannja pula bahwa Par
tai Komunis India telah terima in
struksi2 untuk melakukan sematjam politik setyagraha (larangan mempergunakan
kekerasan)
seperti jang didjalankan
mendi21an Mahatma Gandhi. Ant-AFP.

lia dan Unci. Sebab
an p

dikemukakan

: Dia pulang !

REHATTA SUSUN PEMERIN» TAHAN SIPIL
Apakah telah dilakukan
lagi
pendaratan Apris ditempat2 jang
lain sesudah di. Ceram itu, pihak
berkuasa di Djakarta belum dapat laporan2nja lagi. Jang dapat
diterangkan oleh djurubitjara ke
ment. pertahanan ialah bahwa di
mana2 tempat sambutan
rakjat
terhadap pasukan2 — pendaratan
dari Apris didaerah
kepulauan
Maluku ini ternjata baik sekali.
Dr Rehatta sendiri sedang terus
menjusun
pemerintahan
sipil

Antara.

KABINET BERSIDANG
Hari ini 'Kabinet Republik Indonesia mengadakan sidang dalam merundingkan segala
soal
mengenai hasil2 perundingan an
tara pemerintah RIS dan Ri

RIS buat Maluku selatan dan di
dalam kedudukannja ini Dr Rehatta adalah langsung berada di
bawah PM NIT Putuhena. Pimpi
nan usaha ketenteraan di Maluku
selatan ini adalah dibawah pimp1

Hak Amendemen dil. DPR-BP

nan kol. Kawilarang “komandan“

"Menurut keterangan jang didapat' Antara” dari berbagai “anggota parie:
parlemen. sementara RIS, maka dapat diduga, bahwa dalam rapat bagian?
akan
men untuk membitjarakan rentjana UUD sementara Negara Kesatuan
mempertahankan
harus
parlemen
apakah
soal
mengenai
mendjadi perdebatan
mempersoalkan rentjana UUD itu.
hak amendemennja atau tidak dalam
Partai2 jang mempunjai wakilnja da
lam Pemerintahan, demikian pula partai2 jang menjetudjui persetudjuan RISRI mengenai pembentukan Negara Kesatuan berpendapat, bahwa kalau kepa
da parlemen sementara RIS dan - BP
KNIP diberikan kesempatan mengamen
deer rentjana UUD Negara
Kesatuan
tsb

dan

seandainja

antara

kedua

badan

perwakilan itu terdapat perbedaan besar mengenai soal2 pokok. mana tidak
keada ,.overkappingslichaam” antara
akan
dua badan itu dan soalnja tidak
habis2.
Menurut keterangan jang kita dapat,
RI
maka antara Pemerintah RIS dan
telah
ini
baru2
dalam perundingannja
kepada
diadakan kata sepakat, bahwa
parlemen RIS dan BP KNIP tidak akan
amendemennja

atau

hak

vit

diminta

hanja

dan

,,menerima

spraak

menggunakan

kesempatan

diberikan

meneri-

tidak

ma
Kalangan? partai Pemerintah itu me
ngatakan, pula, bahwa sesudah terbentuknja Negara Kesatuan nanti dan sebe
lumnja terbentuknja konstifuante
ada
dasar2 pula untuk mengadakan perubahan2 pada UUD sementara itu, sebagai
jang dinjatakan dalam pasal 140 rentja-

na UUD

sementara.

Pasal

adal Internasional

Trian-Timur dan,karena kekalmja hubung
annja dgn pertahanan negara2 demokra
si di Pasifik, maka”soal Irian-Barat harus
dihadapi terpisah dari Indonesia. Demi
kianlah pendapat kedua pihak.
Dilihat dari
sudut tehnis, demikian
sk. itu selandjutnja, formula jang telah
tertjapai dalam perundingan Den Haag
tidak mengenai soal ditempatkannja Irian-Barat dalam kedaulatan Indonesia, te
tapi hanja mengenai perundingan
dua
partai, untuk
mentjapai penjelesaian,
Meh karena itu tiap2 penjelesaian jang
dimaksudkan harus disertai negara? de
mokrasi sebagai partai, terutama Austra

pat kediamanan menteri pertaha
nan diadakan resepsi perpisahan
dengan Buurman van
Vreden
dan van Langen.
Sebagai ketua rumah kini Mr.
Ali Budiardjo dan
kol: Simatupang, karena menteri Hamengku
Buwono sedang beristirahat
di
Jogjakarta.
Kemudian semalam dikediaman komisaris Agung Dr Hirschfeld diadakan pula resepsi dimana Hirschfeld akan
menjatakan
Suatu ketetapan keradjaan Belan
da tentang penghapusan KNIL.

keselatan.

Karena djumlahnja jang ketjil
tadi, maka mereka untuk semen-

wa perundingan telah
terdapat t persesuajan sebagai gabungan da
ripada konsepsi, Aa
emente-.,

Buurman

Sedang petang kemarin ditem-

djalan raja.
Dikatakan bhw sedjumlah ketjil
pasukan Utara jg berhasil menduduki Kwangju tadi mula2 telah menghindari lambung
barat
pertahanan Amerika,
lalu terus

aa

bahwa
ditindjau
dari
Surat kabar ?New Times of Burma”
berpendapat,
sudut tehnis menurut persetudjuan KMB soal Irian-Barat adalah soal internaakan
ditjampuri“ oleh negara?
sek
maka pemetjahannja mau tidak mau
barat. Dikemukakannja dengan pandjang-lebar, bahwa soal ini 0an soal antara
Indonesia dan Belanda pa a
“Indonesia, kata sk. tea mengakui pengawasan Australia atas Irian-Timur, te
tapi berpendiriamn, bahwa Trian-Barat ha

ketjil

Kwangju

Barat

20

minggu depan.

sepasukan

Jogjakarta.

djadi

datang berhubung sedang menderita sa
kit. Pehak kempen RT sebanjak 11 orang.
diantaranja menteri Wiwoho.
Perlu diketahui, bahwa berhubung ku
rang beresnja

dari

en hari ini ke Nederland

. Vreden dan
v. Langen
djam
11.00 kemarin menghadap Presi
den- Soekarno dan PM Hatta.

30 mil

Kwangju diduduki
markasbesar
Ameri-

ka di Korea, kota
letaknja hanja 30
selatan Korea dan
daja Taejon telah

Malam resepsi jang diadakan di Kaliliurang
antara
kempen RIS dan RI.
plasa jl. sebagai pendahuluan konperensi
pembentukan kempen
, berachir dengan perkenalan ramah tamah antara delegasi kem

CAR

Subijakto serta comodore udara
Suriadarma. 5
Dalam pidatonja jang diutjap-

£ Menurut

-

dulgani selaku ketua

Kn
APRIS.

R.I.

krasi Tan
Indonesia,

menerima
mau

manja, karena

tidak man

ma

te

Nasional

anggota2

Pusat

Dewan

mentara.

jang

tidak

Perwakilan

itu.

di. —

Rakjat

Se

mendasarkan

pendirian

meneri

ti,

Mungkin sekali laporan komisidbersa
jg dikemukakan oleh anggauta2 dari

pihak Belanda dan Indonesis, akan sedu

lamInja dipeladyati odeh Unci guna we
itu maka penjelesainetapkan sikapnya untuk menjelesuikun
oleh negara? den, a Sepang Tn
hal. 4)

dikurangi
soal2 da-

Kalangan? tsb. menjatakan, baihwa jg
kita tudju ialah buikannja negara-kesatuan asal sadja negara-kesatuan, tetapi
betul2 negara kesatuan jang berisi' dan
jang dapat menimbulkan kegembiraan
bekerdja 'bagi rakjat seluruhnja.
Kata
kalangan tsb., jang mendjadi pertanjaan sekarang ialah sampai dimana dapat
terlaksana di dlm rentjana UUD semen-

Dinjatakan

tara.negara kesatuan itu utjapan2, bah- . melihat

kan,

adjukan

kepada

badan

nariti

dapat

perwakilan

kind).

maka

negara

:

kalau

diwaktu jang lalu.
membentuk

kesatuan

Demikian Siauw.

Menurut RD

di-

jang

bahwa

ne-

tadi

harus

lahir dengan UUD jang seha dan nanti
tidak akan merupakan baji jang dilahirkan sebelum
waktunja (vroeggeboren

gabungan — antara parlemen sementara
RIS dan Badan Pekerdja KNIP. Kalau
ada amendemen2 mengenai Pokok2 soselalu

Indonesia

gara kesatuan sebagai jang kita tjita2-

soalkan terlebih dulu tadinja ialah peng

tsb.

Siauw,

sebagai halnja KMB

suk pula golongan kiri, jang perlu diper-

hal

oleh

Kalau. kita ingin betul?

Dalam pada itu menurut keterangan
anggauta Siauw Giok Tjwan jang terma

maka

Republik

djalan seperti jang diambil sekarang ini oleh pemerintah, Maka
Sangat dichawatirkan
bahwa hasil kita
panti dalah hasil jang Sangat dipaksakan

wa UUD Republik Indonesia akan meru
pakan inti-sarinja.
Mau tidak mau jg
mendjadi dasar rentjana UUD sementara
itu adalah hasil2 KMB jang (tita tolak
itu.

al,

HUB

tadi.
Kata anggzuta
Siauw Giok. Tjwan,
pada waktu
ini tampaknja seolah-olah
orang2 tergesa-gesa ingin lekas terbentuknja negara kesatuan dan ingin memak
sakan dengan djalan meerderhejd” sesuatu putusan,
seolah-olah betul? ada
demokrasi.
2
Dengan dijalan
sebagai jang ditundjukkan diatas itu,
maka dapat dihin
darkan kechawatiran - berbagai
kata
ngan terhadap kemungkinan adanja per
bedaam jang terlalu besar antara amehdemen diparlemen
sementara RIS dar
amendemen di Badan ' Pekerdja KNP.

lam negeri.

dipaksa.

Ant-UP.

jang berlaku

jl., tai pse-

Pp
dan

Fi-

terdjadi dari'
penggabungan “parlemen
sementara RIS dan RI.
Dan sementara
sebelum terbentuknja negara' kesatuan,
kalau antara UUD sementara RIS dan
UUD Republik, ULID Republiklah jang
lebih baik, maka sementara waktu itu

nja atas kenjataan, bahwa jang “diper:
bintjangkan nanti bukanlah hasil perun
dingan antara Indonesia dan negeri luar

sebagai halnja dengan KMB

Leo

— Semalam dipresidenan Jogjakarta di
putar pilem "English Criminal Justice”
atas usaha kementerian kehakiman: jang
mendapat perhatian
djuga dari acting
Presiden serta isteri, menteri DN Susanto, Wk. PM Hakim dan beberapa pem
besar2 lain?nja.

«

Mereka

Komunis

mendjadi

Indonesia sendiri
parlemen
haknja dalam membitjarakan

harus

Wartawan

:

gueres mengatakan bahwa ia telah terima perintah dari Presiden
Ho Chi Minh untuk
mengusulkan kepada pihak Perantjis tentang tukar-menukar tawanan ta-

Alasan2 golongan
jang mempertahankan digunakannja hak amendemen.
Dalam pada itu rata2 golongan kiri
didalam parlemen RIS ini berpendapat
bahwa tidak
pada tempatnja, bahwa
parlemen tidak diberikan kesempatan un
tuk
mengadakan - amendemen — dalam
membitjarakan
rentjana UUD sementara

Ant,

VIETMINH SANGGUP TU.
KAR- “'MENUKAR TAWA.
NAN: |
Tersiar kabar di Saigon
hari
Senin bahwa
pihak - Vietminh
sanggup menukarkan
tawanan2
sipil dan militer bangsa
Perantjis jang ada ditangan
mereka,
dengan orang2 Vietminh jang di
tawan Perantjis.

1 dan 2 berbunji:
1.
Segala usul
untuk
mengubah
UUD ini menundjuk dengan tegas perubahan jang diusulkan.
Dengan undang? dinjatakan,
bahwa
untuk mengadakan perubahan sebagaimana diusulkan itu, ada dasarnja.
te2.
Usul perubahan UUD, jang
lah dinjatakan dengan undang2 itu oleh
Pemerintah dengan amanat Presiden di
sampaikan kepada suatu Badan bernama Madjelis Perubahan UUD, jang ter
diri dari anggota2 Dewan ' Perwakilan
Rakjat, Sementara dan anggota2 Komi-

mata2 soal
dalam negeri.
Dinjatakan
aneh sekali,
kalau dimana2 parlemen
menuntut hak2 jang lebih luas. tavi di

Politik Indonesia terhadap Indo-China
dan Korea telah mempengaruhi negara2
demokrasi dan menjebahkan mereka me
nindjau soal Trian-Barat terlepas
dari
Indonesia, Lagi pula, karena
Djakarta
menerima bantuan keuangan dan ekono
8
mi dari Amerika dan Nederland,
dan
karena seluruh perdagangannja
adalah
berhubungan
dengan
blok demokrasi,
.
maka sekalipun merasa djengkel terhadap negara2 demokrasi, Djakarta tidak
mungkin bisa menentang negara? demo
kerasa

territoriaal Apris di NIT, —

140 itu ajat

pengesjahan,

APRIS

dengan

pesawat KPM.
. Untuk berpamitan

Selatan

Korea.

R3RK

| SEMUA uu NEGARA2 BAGI AN
BERLAKU.
pertjakapan de-'
suatu
| Dalam
ngan pers di Bandung Menteri Ke

Utara

dari pantai

dan La

kembali ke Nederland

NA

Pasukan

ahkan

Dalam suatu upatjara djam 9.00 pagi kemarin markas Besar
Umum tentara Belanda di Djakarta telah diserahkan pada APRIS
dengan segala bagian2nja. Dengan . berlangsungnja
penjerahan
ini MBU telah dihapuskan, Tt ingga tida Ten
lagi staf tertinggi dari KNIL.
Berhubung selesainja reorgani
sasi KNIL itu, maka letnan djen
dral Buurman van Vreden
dan
djendral majoor. Van Langen ma
sing2 sebagai komandan dan ke
pala staf-tentara Belanda di Indonesia hari ini akan berangkat

batannja.
Gallego menerangkan
di Manilla, bahwa hal ini berten
tangan dengan perdjandjian Pre
siden @uirino
dan tidak sesuai
dengan tindakan pemerintah Indonesia jang telah menempatkan
kedutaan besar di Maniilla.
Sementara itu sekretaris I dari
legasi Pilipina di Djakarta Pastrana
telah diangkat
mendjadi
Charge d'affairs di Djakarta. RD

malam
Gambar

djukkan

Buurman

Duta Besar Pilipina di Djakarta
Manuel Gallego melettakkan dja

resepsi

di Kaliurang

MBU Idi

Oleh karena pemerintah Pilipina masih belum mengubah susunan
legasinja
di «Djakarta,
mendjadi kedutaan besar, maka

:

(Ant.).

rentjana UUD

Negara

Kesatuan telah diserahkan kepada DPR
RIS untuk dibitjarakan lebih landjut
,

6

#

Langganan

REBO

26 DJULI 1950.

— SADJARWO

DI PALEMBANG,

Kemarin dulu tiba di Palerabang
teri.pertanian

an

-

| Berhubung

TER 2

tersiarnja “kabar tentang keluarnja
Pimpinan

maka Dewan

ola

wadjib 'menjatakan hal2 dibawah ini:

Sh

merintah

| "beberapa anggauta jg hanja

anmnnnanan

Tengah,

adanja.

— sionalis sadja Talu masuk PNI
karena be
Jum

55

"3

Djawa — Barat

telah mengakibatkan

dalam masjarakat, hingga

“mendapat tjap ,,Partai BondjuisKapitaHis” meskipun azasInja tegas demokratis
“ Sosialistis.
5
TA
MH. Anggauta2 jang sebenarnja

tentjana

tempatnja di PNI itu dalam perdjalanan
PNI

ternjata sering. menjalahi

discipline

azas

Partai dan achirnja

UUD

negara

dan

tegoran atau schorsing partai, keluar da
ri PNI dan kemudian masuk dalam Par
tai Nasional lain, jang mulai berdiri.

dengan Dasar

kesatuan,

Sampai kini rentjana itu belum diterimakan, kabarnja masih

orang formateur untuk membentuk

pada minggu

“wa masih

Dalam

De

Berhubung

dalam

(PNI jang tidak bisa tjotjok dga-haluan
Kongres tersebut dengan golongan
itu
dipimpin oleh saudara Djody. Dalam
menentukan Tiga formateur itu
maka
“suara terbanjak djatuh pada:
713 suara.

3. Sdr. Sartono

ini

ternjata

452

menjebabkan

baiknja

sdr.

untuk

kembali

' Sebaliknja

saudara

itu

Pimpinan

keluarnja

malahan

akan

sdr.

lebih

1
1

Dalam

sidangnja

mudah

cs

bagi

sampai

tg

4

undang2 pembentukan - kabupa-

ten2 otonoom dalam propinsi Dja
Timur

(termasuk

sosi-

dan

Madura),

baik,

sukkan

telah berlangsung

keinsjafan

Belanda ber-

sedjak

jang terpenting:

kedudukan GP Djawa Tengah serta
menindjau keadaan luar
dan dlm negeri.

akan

kepentingan

Kursus pengetahuan umum jg diada

hanja
Ea

88 jangg
Ang

barang2

di

dengan

..gunting

Pemerintah

demikian

rakjat

Sjafruddin

maka

usaha

itu

ta

— meskipun

“untuk

negeri karena

usaha

akan

ini

ditaksir Ik:

trajek

Solo—Sema-

“Perhubungan
jang dibuka

kreta

api

lain

djuga pada hari ke-

marin itu
jalah trajek Solo —
“Semarang lewat Gundih. Trajek

.

panitia"ikut

politik

serta

polisionil

tidak dapat mem-

Mosi

Tjugito menolak
Swapradja.

Tjugito
(PBI)
dan Sidik
(PNI) telah memadjukan mosi
kepada BP menolak segala usa
ha untuk mengembalikan
swapradja didaerah Surakarta. Per
timbangannja, ialah bahwa: 1.
usaha
pengembalian swapradja

adalah sangat menjalahi revolu
si nasional Indonesia jg berwatak

anti-imperialis,

jang berarti

usaha kedalam adalah menghan
tjurkan sisa2 kolonialisme dan

keputusan

DPR

Surakarta

-dgn.

djalan

menentu-

rang dan dalam usaha mentjapai
kesedjahteraan rakjat dimasa de
pan dengan tidak melupakan kedudukan penting dari perusahaan2 perkebunan dalam lingkungan politik perekonomian
negara
kita: kedua merentjanakan pembagian tanah2 jang telah — dan
akan diterima dari perusahaan2
kepada petani2 jang membutuhkannja dengan tjara adil dan ra
sionil: ketiga mendorong kepada
kaum ondernemer agar — mereka
bersedia mempergunakan sebagian dari keuntungan untuk kepentingan umum, misalnja membantu mengadakan welvaartswerken
Untuk ini,dibentuk sebuah pani-

plebisit

pertentang-

ditandai.djuga

oleh

8, Kutoardjo—Kroja

Purwokertog-Wonosobo

TUNTUTAN BURUH TENUN SOLO DIPENUHI
Yuntutan buruh
pertenunan
pada perusahaan2 tenun ' kepunjaan golongan Arab
di
Solo
GPAS dipenuhi seperti jang .telah dipenuhi djuga oleh perusahaan2 tenun kepunjaan
bangsa
Indonesia, jaitu hadiah Lebaran
f 35. —buat buruh jang telah 3
bulan, f 17,50 buat buruh . kurang dari 3 bulan. Persetudjuan
itu mengenai semua perusahaan
kepunjaan golongan Arab
jang
djumlahnja 19, ketjuali 2 jang tidak mungkin berhubung dengan
keadaan keuangan perusahaan2
itu, dan | perusahaan pula jang

tia terdiri

dari para ahli, baik

da

ri kalangan Pemerintah, maupun
dari kaum ondernemer, organisasi2 tani dan buruh. — Ant.

6,

3, Tegal

Semarang-Rem-

t
i

ditutup

oleh

pihak

pengusaha.

Berhubung dengan penutupan itu
193 buruh kehilangan mata pentjaharian. — Ant.

Sekitar
—

masalah

Gerilja di

Makassar :

Tindakan

san

kekera-

tak bidjaksana!

bang 2. Rembang-Djatiroto-Bodjo
negoro 2 diantaranja 1 jaitu djem
batan kali Ketek belum dapat di
pergunakan,

Demak—Blora

9

di

antaranja 5 sudah dapat dipergunakan, Semarang-Solo 7, GundihGambringan
3, Lamongan-Gambringan-Tjepu 5. Solo-Baturetno
2, Purwosari-Bojolali 1 dan JogjaPaalbapang 2, Diharapkan bahwa dalam 3 buian lagi dapat dipergunakan lagi.

Agustus “perhubungan

bis

ke Semarang hapus.
Seperti diketahui, sedjak bebe
rapa lama ini oleh.DKA RI diselenggarakan
kesempatan kepada
umum jang hendak bepergian ke
menggunakan bis dari Jogja ke
Semarang pulang pergi. Menurut
keterangan jg. kita peroleh dari
pihak DKA maka berhubung deja dan Semarang maka mulai tg.
1 Agustus
jad.. ini perhubungan
bis Jogja-Semarang itu akan dihapuskan.

Semarang—Kes.

30-7 Kes.

kurangnja

tenaga.

Syaranamual

Solo.

PANDU

TOGI A

PERTEMUAN

Pandu Rakjat di Jogja besok tg 277
akan mengadakan malam pertemuan di
dengan
Wetanbeteng Jogja berhubung
hari Lebaran dan akan dikundjungi oleh:
para Pemimpin Klompok dam Ikatan.

NEGRESCO
Mengenai

KERDJA

KEMBALI,

“hal pemogokan
ditempat
staking) di Perusahaan NV.

(Sit down

“NEGRESCO",

jang telah lampau( pada

tg. 12-7-1950 Ra, 14-7-1950 djam » maka
sesudahnja persetudjuan diantara Pimpi
nan Perusahaan dengan Delegasi Sarekat
disaksikan
jang
..Negresco”,
Buruh
oleh Dijawatan Sosial Bag. Perburuhan
dan
SOBSI Daerah Jogjakarta,
pada
tg. 14-7-1950, hingga sekarang keadaan
Perusahaan telah bekerdja kembali seperti

sediakala.

LULUS
UDJIAN
UNIVERSITEIT ISLAM INDONESIA.
Telah lulus dalam udjian Ting'katan Pendahuluan University Islam Indonesia di Jogjakarta
tahun pengadjaran 1948 - 1950 pa
ra Peladjar jang tersebut dibawah
g

sad

Sardi,

Bachron

Muchsin,

Edris,

A. Ch. Basari,

Muchson,

me

ngatakan, bahwa jang amat menarik per
hatiannja di Sulawesi Selatan sekarang
ialah soal tidak baiknja - perhubungan
antara APRIS dengan gerilja. Syaranamual menamakan
tindakan
kekerasan
terhadap gerilja sebagai tindakay tidak
bidjaksana. Tindakan apa menurut pen
dapatnja Rarus “diambil untuk mentjegah tidak baiknja perhubungan antara
APRIS dan gerilja itu di djawabnja, bah
wa perlu sekali dibentuk sebuah komisi
perantara terdiri daripada orang2 berpe
ngaruh dan pengalaman ' untuk mempeladjari duduknja soal itu dan menundjuk setjepat2n'ja status gerilja karena
pada hakekatnja soal jang wimbul seka
raag ini adalah berputar pada status ge
rilja semata2. —w Amt.
:

Imam

Bakri Masduki dan
Marzuki.

Suhadi,

R.

A.

Dawam

MENGETAHUI
KESULITAN
,
PPRI
Guna mengatasi kesulitan2 jg
timbul dalam
penjelenggaraan
Perusahaan Perkebunan
Republik Indonesia (PPRI), maka un
tuk sementara waktu Kementerian Pertanian Jogjakarta telah me
ngambil keputusan -menjerahkan
pimpinan PPRI kepada sdr J. H.
Dengah, Kepala Bagian Gula da
ri Djawatan Perkebunan Kementerian Pertahanan R.I.
4
RENTJANA U.U. PENGAKUAN S.B. DLM. BP KNP.
Setelah mendengarkan djawaban pemerintah
atas pemandangan

umum

para

anggauta

ten-

tang rentjana undang2 pengakuan Sarekat2 Buruh pada sidang

pleno tg. 12-7,

kemarin sidang

Badan Pekerdja menunda pembitjarannja. ' Dalam rapat panitia
hari ini akan ditentukan, kapan
sidang
melandjutkan pembitjaraan tentang
'rentjana undang2
:

itu.

Pokok

djawaban

pemerintah

jang diwakili menteri Maas, ialah bahwa inti maksud dari rentjana undang2 itu untuk menjata
kan
kemampuan mendjalankan
hak2 dan kewadjiban kepada Serekat Buruh dan guna mendidik
Serekat Buruh supaja mempunjai
organisasi jang rapi dan sehat.
Bagi Sarekat Buruh jang belum
diakui segala
tanggung djawab
tentang tindakannja terletak pada pengurusnja, tetapi bagi Sarekat Buruh
jang sudah
diakui
tanggung djawab
terletak pada
Sarekat Buruh sebagai organisasi. Sjarat2 untuk pengakuan me-

Dalam pertjakapan dengan Antara ang
gota parlemen RIS Syaranamual di Ma
kasar menjatakam, bahwa setelah mempeladjari keadaan di NIT kini ia dapat
menjetudjui renitjana Putuhena supaja
NIT sementara didjadikan satu propin
si dalam negara kesatuan nanti.
nurut
Sebagai alasan dikatakan, bahwa un- «
tuk mendjadikan NIT 3 propinsi diperiu
kan suatu masa peralihan berhubung de
ngan

Solo dan

Jogja—Kes.

Suwarno, M. Isa Sarul, Zaini Dan
lan, Purnomo, Musa Abdillah, Ir-

sebelas anggauta lainnja, diantaranja terdapat Raka jg
masuk fraksi PNI Merdeka. Ant.

beleid.

Kes.

Minggu

Djauhari

dae-

“

Kes.

Moh.

hingga dapat menjebabkan kekatjauan
(seperti
djuga diterangkan oleh pemerintah
sendiri diwaktu mendjawab pemandangan tentang plebisit).

itu

:

tu 29.7

In

an2 jg hebat diantara rakjat, se

Mosi

:

itu diatur sbb, pada Djum
Semarang—Kes Jogja, Sab

parle-

(Ant.)

dapat menimbulkan

ngan telah
dibukanja perhubungan kreta api tjepat antara Jog-

1

dari P. M. djuga anggota
bebaskan.

gja.

surat

rah Surakarta.
3. penjelesaian
soal
pengembalian
swapradja

diseluruh Djawa Tengah terdapat
beberapa puluh djembatan, jaitu
trajek Solo—Jogja 9, Jogja—Ku1,

menurut

men.Andi Lolo jang telah ditangkap di Sulawesi Selatan telah di-

mendjadi

Djakarta dg. K.A. dari Semarang.

—Semarang

pula

feodalisme. 2. usaha untuk mengembalikan swapradja dengan
djalan apapun djuga adalah me
njalahi kehendak rakjat
jang

bikin sendiri. Demikian sdr. Sugianto.
Berapa
djumlah djembatan di Djawa Tengah ?
Selandjutnja
menurut daftar,

toardjo

min.
Demikian

dan ekonomi jang terdapat 'seka-

nja alat? dan
bahan2 jang kita
harus mendatangkan — dari luar

itu

parlemen oleh anggota Moh. Ya-

tx

Tapi karena hasrat

dilakukan,

meli

Mengenai soal agraria dan eko
nomi diterangkan, pertama menen
tukan prinsip2 untuk merobah su
sunan pemakaian tanah diseluruh
Sumatra Timur dalam usaha me
lenjapkan
.kepintjangan
sosial

ig. keras untuk dapat melajani
masjarakat dan pula karena 'keinsjafan bahwa
kreta api adalah
salah satu alat pengangkutan jg.
putusnja

Pemerintah Pusat,

Timur sebelum perang: kedua, se
baliknja kabupaten2 mendjadi da
erah otonoom
sesuai azas undang2 pokok Pemerintah Daerah
RI no. 22 tahun 1948, ketiga, pa
nitia mengadakan persiapan2 me
ngenai: a. pembubaran NST,
b.
pembentukan DPR sementara ka
bupaten Kotapradja, c. pemindah
an kekuasaan dan kewadjiban wa
lh negara pada panitia, d. peroba
han departemen2 NST mendjadi
djawatan2 seperti didaerah, keresi
denan dan lainnja.
Mengenai soal pegawai dinjata
kan, periama merentjanakan
susunan (formasi) pegawai dan pe
nempatan pegawai2 jang tepat:
penempakedua mengusahakan
tan pegawai2 non, ketiga pembe-

kan

jl.

terpenting,

(ti

diben-

puti daerah keresidenan Sumatra

“lihan

ber

1

lusi kita ini.

jang akan

Polisi Negara Indonesia dibawah
satu pimpinan. Selama masa pera

'diperganakan pada
achir tahun
ini. Beaja jg. telah dikeluarkan

Djuga

Dari 150 pengikut,
ikut udjian diantaranja

bulan 4

tuk oleh

akan

.polisian dipersatukan — mendjadi

meng

dimulai

dak otonoom)

Timur

administrasi

sungkan
atau tidak — mendapat
tempat sesuai disalurkan — kelain
lapangan, baik dipusat
maupun
dikabupaten atau dilain
daerah.
Untuk keperluan ini akan dibentuk sebuah panitia
penempatan
pegawai.
Mengenai soal kepolisian dinja
takan, bahwa untuk mentjegah va
cuum dalam alat kekuasaan
dengan segala akibat jang tidak di
“Ingini, maka semua golongan ke-

Kalimantan

djandji2

daerah

sar2 pegawai NST jang didalam
susunan baru tidak dapat dilang-

berpendapat.

banjak kesulitan2 jang harus dihadapi oleh DKA, seperti mitsal

djembatan

“S rang.

ipa orang jang tidak lulus,

Aa

setu

buah seharga a f 16.—.

kam oleh pihak Muhammadijah Surakarta
| selama bulan puasa diachiri dgn perte.
g

ada jang

itu pandjangnja
40 km. dgn. 7
buah djembatan diantaranja jang
besar jalah djembatan Djambean
'3 X 30 m. dan Kalijoso 46 m..
“Pembukaan trajek ini dilakukan
oleh rombongan
tn. Effendi Saleh dengan naik KLB. sesudah me
lakukan pemeriksaan pada
trajek Jogja—Kutoardjo.
Betapa beratnja pekerdjaan itu ?
maha
Selandjutnja
dinjatakan oleh
“sdr. Sugianto tsb. bahwa nremang
pekerdjaan jg. dihadapi DKA pada dewasa
ini dalam usahanja
membangun
kembali perhubungan kreta api jg. tidak sedikit
mendapat kerusakan. selama revo

f. 3.000.000.—. Pandjang lin jg.
mendapat perbaikan ada 30 km.
dan bantalan (dwarsliggers) jang
diperlukan
berdjumlah
45.000

Memilih susunan pengurus dan tempat

—

sehingga

turun

dapat

. maka

| 5-6-1 Agustus yjad dkan mengadakan kon
atjara

benar

djalan kereta api antara Jogjakarta dan

bahan2 itu segera dapat diterimu,

kedalam

“angkat tg. 23-7 dari Bangka ke Djakarta.
ka GPII wilajah Djawa Tengah pada tg.

perensi dengan

mulai

api Jogja- Kutoardjo
dibuka kembali.
'

ri jang segera
ditunggu kedata“ngannja. Ditaksir bahwa
djika

' kesatuan Apris Bat. II Sub. Ferritorial

|

keras

pendagangan

(mengingat

dan

anggap
hasil”.

tung pada bahan2 dari luar nege

Kuil jang berada di Mun
|,& -ak:Satu
telahkompi
selesai dima
militer

beras)

Ka

jang telah lalu) sehingga karenanja ba
njaklah para pedagang besar (ketjil) jg
menderita kerugian.
Akibat dari turunnja “harga
barang2
ini, kehidupan rakjat sudah berangsiw

run dan berganti kreta..
Menurut keterangan sdr. Sugianto
dari.
bagian
Pengawasan
Djembatan maka
waktu perbaikan djembatan
ini akan tergan-

kompi II bat. II.

Pembesar2

sangat

harga

dagang,

BP.

djembatan Bantar (Progo),
“hingga para penumpang harus

leton Apris baru tsb dibawah komando

“Babel.

(ketjuali.

barang2

seluruh

Selatan, bukanlah bertali dengan turun
nja harga karet, tetapi adalah atas usaha
Pemerintah jang senantiasa membandijiri pasar? diseluruh Kalimantan Selatan
dengan barang2 baik dari dalam maupun Juar negeri.
3
Tetapi andjuran Pemerintah ini hanja
dianggap ,enteng” sadja oleh para pe-

perhubungan kereta api bagi ma-

— Menurut berita dari Tg. Pandan, per
tengahan bulan Djuli jl sedjumlah 4 pe
leton Genie Knil di Manggar telah sele
sai dimasukkan “kedalam Apris. Peneri
| maan dilakukan oleh Kapten Sjarifuddin, jang kemudian menjerahkan4 pe-

&

harga

dan

60Y5.

turunnja

sjarakat dewasa ini, maka 7 dari
8 buat? djembatan jang telah rusak dpt. diperbaiki dan dipergunakan lagi. Satu2nja jg belum dapat dipergunakan, jalah djembatan Beylaert
atau lebih terkenal

T

jang

Kalangan

Seperti diketahui, lin diantara
Jogjakarta dan Kutoardjo itu salah satu perhubungan kereta api
jg. mendapat kerusakan hebat
akibat aksi bumi hangus sebagai
“siasat perdjoangan. Meskipun demikian berkat
kegiatan
rakjat

BP.

24-7, BP telah menjelesaikan
wa

partai.

ini,

Kini perbaikan
itu telah mendapat kemadjuan sedemikian rupa, sehingga telah
dapat dipergunakan lagi. Pembukaan perdjalanan trajek itu telan
berlangsung kemarin, dengan mengadakan pertjobaan. Pertjobaan
ini diikuti pula oleh Kepala Umum Djawatan Kereta Api Indonesia tn. Effendi Saleh dan Kepala Exploitasi DKA Djawa Tengah
tn. Lopolasi. Djuga turut menjak-sikan 3 orang Insinjur Belanda
dari
beserta pembesar2 DKA lainnja, jg. sengadja
didatangkan
Bandung untuk memeriksa perbai kan2
“beberapa djembatan
dalam trajek itu.

jakin,

Djody

deka dim

—.

dalam

Kutoardjo

PNI Mer

UUD dan

,

Selatan

melebihi

perpetjahan

Bandjarmasin).

achir2

hanganja, ialah kain2

ada

Usaha pembangunin

: Rentjana

Sekitar

Te

KR

bahwa seperti jang terdjadi keti-

Kreta

PNI untuk mewudjudkan diri
sebagai
partaiMarhaen jang murni, lepas
dari
pengaruh Bordjuis-Kapitalis, haik
dari
dalam maupun dari luar.

2.

mendjadi

MOGOK!

memungkin-

tindakari

Dewan

KARENA

Bandjarmasin

Tetapi

Ti-

DJAWA

Pertandingat? sepakbola untuk
merebut djuara PSSI Djawa Tengah dilang
sungkan besok tg 2830 Djuli jad dige
langgang baru Kridosono Kotabaru Jo-

'at 28-7

M. Hatta jang diterima oleh parlemen sementara RIS maka
kini
sedang dilandjutkan oleh. pihak
jang berwadjib pemeriksaan thd.
anggota parlemen. Saleh Umar
jang beberapa waktu j.l. dikabatkan ditangkap di Sumatera Utara
dan telah dipersoalkan pula. dim.

DJUARA

TENGAH

Perlombaan

Menurut suara terachir dari p.

dalam

mur dalam negara Kesatuan dinja

ka

opposisi

NS Melihat hal2 diatas ivu maka kelu.
—. arnja sdr. Djody cs itu dapat dimengerti
“oleh Dewan Pimpinan dan oleh Dewan
Pimpinan
sudah
diatur
supaja tidak
mengganggu kemadjuan Partai.
bahwa dengan

,,Antara”,

menerangkan,

tanjaan ,,Antara” “belum dapat
mendjawab, apakah partainja ter
hadap rentjana UUD negara kesatuan nanti akan mendjalankan

tersebut.

“

pertanjaan
Prawoto

mengatur partai barunja, atas per

aksinja sdr. Djody

maksud

BP

petjahnja

Mr Djody, seorang
anggota
presidium PNI Merdeka jang ba
ru datang dari Surabaja
sibuk

wadjibannja di Badan Pekerdja K.N.P.
dengan alasan formil-Organisatoris dan

kan

atas

dengan

Dgn. begitu menurut Prawoto'
fraksi PNI dalam BP tinggal ter
diri atas tiga orang, jaitu Sidik,
Rasjad dan Hadikusumo.
:

— perlu menarik cdr. Djody lepas dari ke

ita dengan

PNI,
ketua

jang

Pasar

De-

Mengenai status Sumatra

dari

Ant.

korresp.

limantan

anggota.

Djody membikin aksi jang indisciplinair
| hingga Dewan
Pimpinan
menganggap

“tidak menjinggung

bantuan

MEREBUT

SEKITAR ANGGOTA2 PARLEMEN RIS JG: DITANGKAP.

bab 5 itu.

turun, baik berupa makanan,
pakaian
dilnja, sedikit2nja 405 dari harga biasa.

maka pihak anggota2 BP
dari
PNI Merdeka telah
menjampaikan pembentukan fraksi — . dalam
BP kepada ketua, terdiri dari 4

“Sedang sdr. Djody hanja mendapat 49
(ampatpuluh sembilan) suara.
5
IV. Berdasarkan suasana dan kebaikan
pelaksanaan putusan Kongres maka sdr.
Djady tidak dipilih oleh 3 orang forma
- teur itu untuk duduk dalam Dewan Par
tai. Hal

di

'alis dan partai sosialis Indonesia,

2001. Sdr. Sidik 804 suara. 2. Sdr. Mangun
sarkoro

sepertinja

produksi “dari

mendapat

MELEDAK

Dimasa

bersidang.

tk

tsb dengan

ketjil

sendiri

(Oleh

Berkenaan dengan soal2 ini ka

pada itu ternjata, bah

ada segolongan

koperasi

siapakah anggota

wan Penasehat jang tsb”

.

ini djuga.

binet hari ini akan

wan Partai seluruhnja jang bisa memper
djuangkan putusan? Kongres

dan

diletakikan

koperasi.

negara
N.S.T.
untu

Dapat dikabarkan, hingga kini
panitia sendiri belum dapat mengatakan

Gunting
Sjafruddin mulai berhasil

| pemerintah aRan dapat diberikan

dan Azas partai sebenar-

disesaaikan dengan keadaan nasional.
| Kongres tersebut menetapkan 3 (Tiga)

a 'sehaik?nja,

ba

lain

jang

nja, ialah DemokratisSosialisme jang

A

bank

jang

-

Sebagai aksi pemogokan buruh minjak
pada tel. 23 Djuli satu tank minjak
di
Tempano Djambi meledak lantaran kurang pendjagaan. Tank 'itu didjaga oleh
Kovban djiwa tidak
2 orang Belanda.
masih djalan terus,
ada.
Pemogokan
hingga saat ini, Dalam pada itu
BPM
Pladju telah mengundang wakil buruh
Djambi untuk berunding. Ant.

ditjetak di Djakarta. Sungguhpun
“begitu,
diduga bahwa dalam sebaru? ini (Mei 1950? ternjata setelah ke
hari dua hari ini rentjana akan di
luarnja
anggauta2 - tersebut | semangat
sampaikan, sehingga
ketrangan
— pembitjaraan serta hasil2nja dapat sesuai
VII. Pada Kongres PNI di Jogja

pembangunan

pe

pembangu

Sumatra

Usaha2nja

pada

TANK

- perlunja supaja anggota2 menda
apa waktu untuk mempeladjarinja
ebih dulu.
6

karena

'buat

Ta

takan, satu, Sumatra

kan negara kesatuan akan diberi
' kan 2 hati sesudah BP menerima

bukan

rentjana

TN

Kemarin dlm. Panitia Persiapan Negara Kesatuan untuk Suatasa
matra Timur mengumumkan urgensi program jang terbagi
status
Sumatra
Timur
dalam
Nelima fatsal: pertama mengenai
keempat
kepolisian:
ketiga
pegawai:
soal
gara Kesatuan: kedua
soal agraria dan ekonomi dan kelima mengenai Dewan Penasehat.

karet

bahwa

ssi

siapan

dan

kolonisasi.

,,Antara”,

di Djawa.

pemerintah.

“ada sepakat, bahwa keterangan.
| pemerintah tentang — pembentu-

K3

pertanian

petani

“Dalam pada itu antara pihak
pemerintah dan pihak BP telah

PNL

pada

dan

mempunjai

dengan

ada Partai Nasional jang lain. Hal dang2 pengakuan serikat2 buruh.
gambaran jang

itu

00 salah
23

nan

rah istimewa Jogjakarta.
n sidang meneruskan pembitjaraan tentang rentjana — un-

karena Na-

lebak

menerangkan

-

| L Sedjak bendirinja Bartai Nasional
“di Kediri (4946) sudah tampak

rakjat, ladang

merasa

Indonesia

bersama

- djarwo akan mengelilingi daerah2

Djody es dari Partai

Nasional

Partai

Sadjarwo

meu

4 orang dari Jogjakarta untuk
imelihat
"usaha2 perkebunan dan pertanian xrakjas
guna melaksanakan rentjana pemerintah
dalam pertanian
Sa.
dan peternakan.

an diri sbg
Marhaen:

dengan

RT

per
kesatuan

Urgensi program panitia
.

menteri

adalah

Siaran RRI

REBO,

26 DFULI

06.35 Pevmainan

minim.

(Anti).

Jogja

1950.

zither.

07.15

Harry

Herrlick dengan orkesnja. 07.45 Rayuan
Andalas. 12.15 Tilempungan siang oleh:
G.5. Dojomardowo bg. I. Tjlempungan

siang bg. II.

Paul

Godwin

1345 Gypsy: aria. 14:00

ore,

11.05 Taman: Kepan-

duan oleh: Pandu Rakjat Indonesia tjah
Mataram. 1745 Suara Bobby Breen, Do

rothy Lamour dll. 1820 Peladjaran njanji oleh Pak Muradji. 19.20 Sekitar ke.
senian. kita. 19.30 Lagu2 terkenal hida-

ngan
ORJ Poniman.
20.15 Hidangan
Glenn Miller. 2045 Pantjaran sastra oleh

»Raksi Seni”
2115 Tjabe rawit. 21.30
Ketoprak Mataram bg. I. 22.15 Ketoprak

Mataram bg. TI.

.

AAA

Saja

ebagai sahabat — dan
isini

3 hari lamanja”,

de

imikian keterangan kepada pers jang di:
berikan oleh djendral Bonewin

menteri

pertahanan merangkap panglima besar
| dan wakil PM Birma seturunnja dari pe
sawat terbang pada tg 24 Djuli jang 3
“lu di Djakarta dari Rangoon.

£
5

Ta tak mau

memberikan

“BANK DAN

keterangan

jang lebih landjut tentang 'kundjunganDjakarta.

Bersama

:

Bonewin da-

tang pula duta “besar Birma untuk Indo

-

nja ke

'nesia Mr Ublamaung. 'Takin Takin jang
dula. pernah mengandjungi
Jogjakavta
berhalangan datang dengan pesawat ter
Ba

diseluruh Djawa

Adi Algardi penulis

kudus

pada

desa itu akan diserahkan kepada

am-

bassade Indonesia di Rangoon jang turut
. djenderal ' Bonewin menerangkan pada

Ta

Barat.

Kabarnja, Bank dan Lumbung

“bang, ini.

To

Saja pikir bulak balik. Tidak
djuga
mengerti apa sebabnja.
Sekolah Guru
daan iaalhkkaa
kampungnja senPerempuan dikatakan S(ekolah) G(uru)
diri menudju
Kalimantan seba“ Pluteri)! Kenapa tidak .,Sekolah Guru
.gai tenaga kolonis. Ant.
sPerempuan?!! Padahal Sekolah
Guru
untuk kaum laki2 dinamakan , Sekolah
LUMBUNG DESA
Guru Laki2”.
S
DISERAHKAN PADA
Begitu djuga Sekolah Guru Kepandai :
S3
KOPERASI.
an Perempuan dinamakan ,,Sekolah Gu
an jang boleh “dipertja
ru
Kepandaian
Puteri”.
Sekonjong? atakan, bahwa kini sedang
sPerempuan” “djadi ,,Puteri”!
Seolah2
ditangsungkan pembitjaraan2 meperkataan perempuan” ita rendah arti
ngenai.Bank dan Lumbung desa nja. Ataukah mengurangi kehormatan
antara pihak Bank Rakjat Indone
kaum perempuan?!
sia dengan pimpinan
koperasi2
Kalau tidak keliru, didjaman Belanda

koperasi. Kalangan tsb. menerang-

kan selandjutnja, bahwa soal ini
ada hubungannja dengan resolusi

-

pers, 'bahwa djenderal Bonewin adalah
orang kuat di Birma dan jang mempuTangan pengaruh besar dikalangan rakjat.

kemperensi koperasi desa seluruh

kabupaten Bandung pada 1g.5/7
menjatakan
“yk jang antara lain
| Anti Fasis jaitu gabungan partai2 di Bir
supaja Bank dan Lumbung desa
ma jang duduk dalam pemerintah sosidapat dioper oleh pihak koperasi.
Hasil pembitjaraan ialah, bhw
alis Birma sekarang ini.
“telah dapat
persesuaian paham
Tertjapainja persetudjuan RIS
'm@ngenai pengawasan
dan peme
RI untuk membentuk
negara. Ha
| Republik Indonesia Mendapat sambutan | “riksaan Bank dan Lumbung desa
jang tadinja dilakukan Sleir Bank
jg baik di Birma. Pemerintah Birma me
'Rakjat Indonesia. Pekerdjaan ini
njokong sepenuhnja politik RIS menge
akan diserahkan
kepada
pihak
nai peperangan di Korea, meskipun Bir
koperasi. Perlu diketahui, bahwa
.ma formil telah menjatakan setudjunja
“Bank dan Lumbung desa itu tlh
dengan putusan DK. Tentang perlawa50 tahun dipegang oleh AVB (se
nan suku bangsa Karen Ali menerang
karang B.R.I.). (Ant.)
kan,,bahwa perlawanannja sekarang su:

2

2 Ia

«

adalah salah seorang pemimpin

dah tidak

berarti dan

“telah memperkuat
erah2.

pemerintah

Birma

kedudukannja

dida-

t
ek
: Dilapangan terbang
dan

pengiring

Liga

beberapa

tg

kini

ada di

Jogjakarta

dan

Mr

wa-

jang,
M

dan perhitungan

Ra-

simpan/dititipkan

pulau Bali—/Ant.

Murah
keresidenan
Semarang
— akan dilaksanakan ,gerakan” pe-

sedikitnja, jang tjukup utk. didja
Ten dikan modal usaha.
Kabarnja, hingga sekarang
di
3 a
terdapat
seluruh daerah
4:000 orang bekas pedjuang jang
memerlukan
pertolongan modal
. dan jang
sebagaimana
pernah
Antara” kabarkan, diantaranja
itu telah ada jang sudah tergabung “dalam. sesuatu
g9rganisasi
.

rti Sedot”, ,,Bangun”,

Mistahai

,,giro-

tahun
jaitu

Pemasukan2 Amerika
pinahas
lah Tenggara Taejon hari Senin
bertempur dengan
sengit untuk
hindarkan diri dari pengepungan.
Dgn. resmi dikatakan keadaan
mereka adalah sangat genting. Pa
sukan Korea Utara menjerng diseluruh frontdi daerah Yongdong
sedangkan pasukan gerilja utara
adakan infiltrasi kebarisan bela-

pul bisa menghasilkan i 10.000,—

— tepi” dl.

kang Amerika dimana mereka ber
usaha katjaukan garis pertempuran dengan mortir dan sendjata
ringan. Pasukan
Amerika
jang
bertempur sedjak
minggu
pagi
masih tetap duduki tempat mereka tapi alami tekanan berat.

,,Gap-

Serangan

djuga sudah

ada. jang menjiapkan diri untuk

Pasukan

kuat utara.

utara jang kuatnja ki

Rentjana nasional pembaTag naa tenaga listrik.
(Oleh koresponden KR
Menurut kalangan jang mengetahui

Djakarta).
didapat kabar bahata

Kementerian Perhubungan, Tenaga dan Pekerdjaan Umum
dang Spa

rentjana nasional mengenai

pembangunan

di

naga

air, pengawasan' atas peru-

sahaan listrik
wasan

.
“'

partikelir, penga-

atas perusahaan distribu-

si listrik dari
badan2 otonoom,
konstruksi dan pembangunan untuk pekerdjaan
dan bangunan
pembangkitan tenaga listrik.
— Djuga perusahaan tenaga
air

Pemerintah,
“ trik

dan perusahaan lis-

Pemerintah

djadi kewadji-

ban Kementerian Perhubungan,
Tenaga dan Pekerdjaan Umum

jang termasuk pula dalam
na nasional itu,
g

rentja

Kweeksehool”!

bu:

Hal tsb nampaknja perkara ketjil. Ta
pi kalau ditilik lebih dalam adakah mengenai bentuk djiwa bangsa kita
pada
umumnja jg masih suka mendewa2kan
segala sesuatu
dan memandang
segala
apa lebih dari pada miestimja.
Padahal perkataan ,,perempuan” adalah tjukup baik. Kenapa harus dirobah
djadi ,,puteri”?!
Toh SGKP dan SGP
teruntuk segala gadis, dari desa maupun
kampung! Dan tidak untuk gadis2 dari
kalangan tinggi atau bangsawan jg ben
tuk badannja ,,mingklik2” seperti Sem:
bodro?

ra2 Commonwealth

lam garis2
kan dalam

:

Soal pemakaian listrik utk. ke-

perlusn rakjat djelata diluar kota masih.merupakan masalah jg.
belum dapat. dipetjahkan dalam

£ eh

singkat.

| RAWANAN
2

ra2

Kementerian
dari hutang

divisi

ambil

Debet

BANDUNG DIMERDEKAKAN.

Baru2 ini 58 tawanan jang ditahan di
pendjara Bandjaran daerah Bendung, te
lah dimerdekakan.
Mereka kebanjakari asal dari
diah
Leles Jan Garut. Spd, “

serangan

menghela

Komandan divisi kesatu kavaldidaerah

Djenderal Major

Lain2

Djumlah
Pindjaman

tin muat perintah harian P.M, Ko
rea Utara dalam mana a.l. disebut bahwa pasukan utara jang me

rebut Taejon telah hantjurkan sa
ma sekali divisi ke-24 dan ke !
dan ke 7 dari Korea Selatare
Seterusnja disebut bahwa bebe
rapa ribu orangs Amerika dapat
ditawan dan sedjumlah besar sen
djata direbut. (Ant. U.P.)
AMERIKA.

ke Korea - Selatan.

“Angkatan darat Amerika telah
pindahkan Markas-besarnja di Ti
mur - djauh ke Korea guna melan
tiarkan kegiatannja,

demikian bu-

nji maklumat markas-besar tentara ke-8 Amerika di Korea - Selatan. Markas-besar umum

angka

tan udara ke-5 Amerika sekarang
telah mendirikan pangkalan operasinja didekat markas-besar ten

tara ke - 8. (Ant. AFP).

:

Ned.

Pindjaman

ketjil
Crt. ................ Merana

valuta

asing

Pindjaman RIS 1950
Djumlah

ketjil

Djumlah

besar

..............

Pendjelasan: Dengan demikian
hutang
RIS dalam bulan Djani telah bertambah
dengan
djumlah Ik: f 65.— djuta besar-

kas besar Mac Arthur djam 15.15

bahwa

.

GMT

mengatakan

si2 Amerika
menangkis

dan

bahwa

divi-

Selatan

tekanan

tetap

terus-mene-

rus dan serangan2 jang berulang
ulang dari tentara Korea Utara,
disepandjang front jang terbentang mulai Taejon, ke timur sam

gambaran keadaan

dari

surat perbendaharaan

LO
:

1909"
361
32
232
252

sementara

28 Djuni 1950,
f djuta

-

1.882
336
34
133
227

BisIh
866
418
1.504
2.188

2.817

5.364

5.429

jang dilakukan
dalam waktu2 jg baru
lalu ini, baik mengenai creditsaldi, mau
pun mengenai belahan2 kanan.

pembajaran

njehatan
-

jang

uang”

Amgka2

telah

sebelum

mempergu

,,peraturan

diperbungakan

sementara

pe

dalam

mengenai

padjak2 dari Pemerintah
Djan/Apr. 50

podyak Mbemdaktar he
ben banana
padjak tak berdaftat ................... A3
bea

dam

tjukai

.....oooooete

selengkapnja

pengumuman

(overboekingen)

Pusat

f 210 djuta
f 66 djuta
Djan/Djuni '50

adalah sbb.:
Djan./Apr. 49.

f 116 djuta
14 djuta
Djan./Djuni "49

f 435 djuta
Kementerian

f 240 djuta
Keuangan

mengenai

»

hu:

Ant.

BAHAN2
MAKANAN DI DJAKARTA.
Tertjatat harga2 nominal kemarin di Djakarta sbb:£
381.—
Minjak sereh (A) ready
. . ....
»
kelapa mesin djk. tangan ke-2 .
Papan
270-—
katjang .. .
ee Te eU
» 1000.—
Tjengkeh Zanzibar tia
nu
a13
975—
1
5
karung
». 800.—
»
Padang
3
Lampung
Ta
575—
Kopi Arabica No. 1 lama
.
5
2 Too
1
f
5
baru
sah
» WIB Surabaja
“ Punte
an
». 400.—
» Rob. Lampung biak .
» Rob. Lampung lama .
2 145.—
on HeRob Bait
Tjabe kering .
f
Djagung merah "baru
0.
kuning
aa
Pinang iris 705 baru
»
'bidji bagus baru
Bawang merah kasar
Bawang merah ketjil
.

AO

3
x

9

“A15
—

»

125.-—

3

3

120-—

9. 1955,

.....

Tjita kembang .
Kain pijama kasar
Pee eta On

30 y
idem
sehllok
«

.
oa

seblok
30 y
Sat Idemi

Tjita kasar polos . .
30 y
» Awmerika
so
K0
Khaki drill: Djepang. . 28 X 40

5

Sati CE

Modopalam

AR
.

.

.

.

idem

kannja bila kita tak mau berge
rak terus
hingga Korea Utara

bila

berhaluan kiri jg. pada bulan De

Ant.

105—

s3.

105.—

s3
»..

185.— Naik f 20 dari
hari Saptu jl.
85.—
105,—
90.—

Sebelum

sebagai kor-

penggalian

hadlirin

diadakan

dimulai
do'a

di-”

ikuti pidato Ketua BPKKP M2
gelang jang ketjuali menjatakan
turut berduka tjita djuga memo-

honkan pada Tuhan Jang Maha
Esa mudah2an

arwah

mereka

diterima dialam jg. baka.

62.50
170.—
aa
925.
100—

kita

DJENAZAH
PEMIMPIN
POLITIK DIPINDAH.
«
Dengan dihadiri oleh Bupati

sember 1948 tewas
ban pergolakan.

f

»

kesempatan,,

Atlantik.

oleh

|

ada

akan kalah lagi dari kemenangan jang telah kita dapat. Hal
semaftjam itu terdjadi di Junani,
karena gerilja komunis dapat undurkan diri ke pangkalannja
di
Albania, dan kembali
lagi dgn
bawa perlengkapan2 lain,
Kemudia#
'ia njatakan, - kita
akan menghadapi
pertempuran
jang sukar dan lama untuk kalahkan mereka, karena kebanjakan dari mereka telah dapat latihan selama 4 tahun atau lebih,
Nimitz jakin agressi itu telah Ia
ma direntjanakan. (Ant. UP).

telah dimulai penggalian 27 djenazah dari pemimpin2 Partij jg.

DI SURABAJA.

30K
.

Korea harus liwati garis lintang
38 dradjad masuk ke Korea utara bila krisis di Korea
hendak diselesaikan utk. selamanja.
Dalam konperensi
pers dikata-

lah satu tempat dikota Magelang

Djika dibandingkan dengan harga2 minggu jl, harga2 tekstil dipasar Surabaja minggu imi naik Ik. 10965. Hal ini disebabkan bertambah ramainja
pasar
tekstil. Adapun harga2nja kemarin dulu jalah:
Keper hitam
...
PN
at
ea
: Belatjo

HADAPI
PERTEMPURAN SUKAR.
Bekas laksamana Chester
Nimitz ramalkan
tentara PBB
di

dan Walikota
Magelang serta
banjak keluarga dan teman2 seperdjoangan kemarin pagi disa-

a.00-—
» 15—

:
.........

TESTIL

85—

Ant-UP.

USA

27

Ne
9

Ie

— Ditempat pertjobaan
djarak djauh di Cocoa ketika hari
Senin telah ditembakkan peluru
didjalankan
raksasa jang dapat
dari tanah.
Peluru raksasa tadi terbang
setjara horisontal diatas ' “Jautan

anna

Palembang

se-

dangkan pesawat2 pembom
ringan B-26 akan
meneruskan
pemboman2 mereka disebelah se
latan garis tadi di Korea. .

keperluan
uang

3

. Djurubitjara angkatan
udara
di Washington hari Senin mene

ris Suwon-Wonju-Samchok,

Kenaikan djumlah-pindjaman RIS de
ngan f 30 djuta disebabkan karena
pe-

pakan

kesatuan2

sawat2 pembom B-29
terutama
akan dipergunakan untuk menje
rang didaerah sebelah utara ga-

telah habis waktunja dan jang tidak lagi
diperpandjang. Hal ini menundjukkan,
bahwa bank2 dan dunia perniagaan utk

mindahan-pembukuan

bahwa

Utara tadi ada disekitar
Imsil,
Namwon dan Mokpo.
Di front Yongdong, divisi ka
valri ke-1 Amerika berhasil pukul mundur
serangan
infantri
dan 8 tank, menjerang
ketika
malam Selasa: 3 tank dihantjurkan.

rangkan bahwa dimasa depan pe

2.612
865
418
1.534

Turunnja f 25 djuta berupa uang:ker
tas-negeri
pengeluaran
adalah
hasil
uang-kertas-negeri baru serta penjerahan
pada Kas2 negeri dari uang kertas jang
tidak diperedarkan
lagi, seharga f 5.—
keatas, akan tetapi jang masih disimpan
oleh kas2 tsb.

jg

1

Dikabarkan

surat2 perbendaharaan, jaitu untuk seba
gian besar guna pembajaran sertifikat2
devisen.

nja.

namakan

Radio Pyongyang selasa kema-

BESAR

1

hutang

tang2 RIS.

Gay

CS

Bank

negeri

Uang logam pas
Surat2 perbendaharaan

Yongdong,

Divisi ke-24 dan ke-l
Korea Selatan hantjur.

Pindah

kertas

Demikian

keadaannja sangat genting, tapi
dikatakannja bahwa ia tidak bermaksud untuk undurkan pasukannja. Sementara itu pengungsi2
Korea masih terus mengalir kearah selatan dan dikabarkan pihak
utara pergunakan mereka sebagai
mata2.
Dengan surat selebaran mereka
diberitahukan supaja bergerak ke
arah Tenggara lalui garis perhubungan
dan tempat kedudukan
Amerika,

MARKAS

Javasche

Uang

f 100 djuta

djalan

belah

Ae

&

RIS.
hitung

Mengenai angka? dari bulan jg lalu
keadaan debet Pemerintah pada Javasche
Bank memundjukkan kenaikan jang agak
tinggi, jakni
sedjumlah kira2 f 190.—
djuta. Untuk bagian besar hal ini adalah
akibat daripada pelunasan2 sebesar kira2

lembah sungai Kum
dan dalam
gerakan pengepungan terhadap
kedudukan
Amerika
didaerah
Yungdong tiga mil tenggara Taejon. Artileri Amerika sepandjang
hari muntahkan peluru2nja
terhadap pemusatan tentara kendaraan dan tank utara jang selalu
pindah tempat.
ri Amerika

Keuangan
RIS mengumumkan
g
g
RIS adalah sbb:

inAnt

adakan

pertahanan

Komunike Mac Arthur.
Sementara itu komunike mar-

bahwa menurut kalangan angka-

31 Mei 1950

Tengah.

satu

garis2

»na pasukan2 dari kedua
pihak »bertjampur aduk”.

Sementara itu dikabarkan
Washington pada hari
Ban.

Hutang

— Didapat kabar, bahwa
ada
maksud
Pemerintah R.I. akan
membuka Sekolah Guru Islam pa
“da tiap2 ibu kota keresidenan di

dengan

karena

disana selalusberobah dan kare-

s

apa

jang
dinamakan
,,gewone
leggers” sebesar f 1.376. 030.

oleh

Kapal2 perang Amerika
dipantai barat.

besarnja telah diusulKonperensi Common-

tara

tan laut Amerika, kapal2 . peStanding Committee
ini jang
rang Amerika telah digerakkan
merupakan badan pekerdja Komikelaut Kuning dan kini berpatrote Konsultatif commonwealth dali didepan pantai barat Korea.
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Dejaitu mengenai pemakaian listrik,
ngan penurunan tarif listrik dihapersediaan tenaga
' politik tarip,
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siid pemimpin bagian Asia pada kemen
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mungkin djuga akan mengirimkan pasukan2 daratnja.

an

menusuk2

polisi

Segera sesudah peristiwa
itu
terdjadi maka polisi dan tentara
mengirimkan bala bantuan, tapi
gerombolan liar itu sempat me-

ga mati tsb, maka Prawivoprajitno jang
“sudah mata gelap segera bunuh diri dgn
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ujn, Wiskunde
S.M, dan S.M.A,
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bahwa sikap Unci akan diambil dengan
mempertimbangkan
kehendak2 Nederland, Australia, New Zealand, Inggeris
dan Amerika.
Mengingat akap An
keadaan di
Asia Timur dan Asia Tenggara jg telah
didjadikan pusat kegiatan komunisme,
maka status Irian-Barat dimasa jg akan
datang pasti akan ditetapkan selaras dgn
politik negara2 demokrasi di Pasifik, dan
sekali
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