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»Djika faktor2 jg ada ditindjau dgn "tenang,
djika kriminaliteit, segera sesudah penj

ulatan as badan

dan

dapat disentralisir lambat laun kepolisian, maka dasar untuk konsolidasi dapat
ketika
“dikatakan tersusun, demikian Menteri Pertahanan Hamengku Buwono
Lg “Bomengtgis keterangan pemerintah dalam rapat pleno terbuka Parlemen sementara
“RE kemarin mengenai soal keamanan di Djawa Tandan
Barat.

pernur

itu jang paling
menamakan

Djawa

militer

m

tangan

hanja Kabupaten

tama kat
erhenti tombak

menembak
2.

negara2

memakai

masing?

sangat

sedikit

terdapat

gerombo-

lan? pengatjau jg didirikan pihak Bld.
“untuk mengatjaukan
perdjuangan kita.
Sangat sedikit karena pihak Belanda ku
"rang waktu utk dirikan dan memelihara
kannja. Gerombolan2
demikian banjak
terdapat di Djawa Timur dan Barat. Me

reka dipersendjatai, mempunjai keuang

1

an dan karena merasa dirinja terantjam
“ mentioba memperkut dirinja. Antara me
reka banjak jang dulu menentang
per:
. djuangan Republik. ..Ondernemingswach
ten” jang didirikan djuga oleh pemerintel gaga Belanda” djuga merupakan
faktor j“jang tidak tertentu.
'Kebanjakan
antara mereka
dulu direcruteer
dari
orang2 jang tidak mengenal tanggung dja
wab, banjak diantara mereka lari sesudah penjerahan kedaulatan, merampok
atau mendjual sendjatanja kepada orang2
jang tidak bertanggung djawib. Masih
terdapat djuga gerombolan2 berkeliaran
" jang tidak mau tunduk kepada Republik
“atau alat2 kekusaannja jaita TNI, Kare
na TNI masih. terlibat dalam pertentang
—

an

-

kan

Ketua P.N.I.

tidak

sendiri telah
dalam parle-

men adan BPKNP
tidak akan minta”
amandemen atas rentjana tsb. Hal ini
dimaksudkan supaja procedure pembentukan negara kesatuan ini dapat dipertjepat dan dipersingkat, karena mengi-

ngat bahwa waktunja sudah sangat men

Tp4

desak di
engingat pula bahwa di Indonesia i
arus sudah ada' stabilisasi
aa
baik. kedalam Ta
keluar.
Tetapi

sikap

PNI

tsb.

tidak

berarti

pintu bagi golongan2 lain jg.

menghendaki

adanja- amandemen

atas

rentjana UUD tsb.
' Mengenai tjalon2 menteri dai PNI,
a Mangunsarkoro mengatakan bahwa PNI
3 telah mempunjai tjalon2 jang akan men

— aduduki kursi2 kementerian, sedang un-'
tuk kabinet formateur PNI pun sanggup
.m
£

jakan tjalonnja djika nanti diininRen

-

$

ideologie.

Darul

Islam

dilakukan kemarin,
akan
Ijana
kesehatannja
rhubung dengan
Berhudibatalkan.
rganggu
i
memenuh
untuk
Bung dengan itu

Lain

seperti

diada

tidak

mung

einginan rakjat jang telah
meanti2 kedatangan Presiden
itu,
enteri Leimena
berangkat
ke

kekerasan.

salah,

sikap

Djika

ini

pada

omohon,

monutu

pemerintah
waktu

teru

|

Tau

daerah

Keda

leh

A.O.I.

jai

“3

an

gah.

Ke

ja

»

3 Ui

Kamran

rumah2,

pembunuhan

Selandjutnja

Anak

nerangkan,
bahwa
D. N. telah sibuk
rakan segala sesuatu
pan 10 propinsi tsb.

Ant.

— Lk 150 buah kapal dagang
kini. telah disewa untuk
mengigrimkan bahan2 perlengkapan un
tuk pasukan2 Amerika di Korea.

temuan

itu

jalah

Agung

KEROTA
jang makin sesak dan penuh karena kemarin adalah hari terachir
dari kundjungan rombongan itu.
HAKIM

DI BONDOWOSO/
DJEMBER.
Kemarin dipendopo kabupaten
Bondowoso dilangsungkan
rapa
undangan

nanti.

wakil2

ta oleh Presiden.
'Mengenai pembentukan kabinet jang akan datang PNI pun
bermaksud akan berusaha untuk mempenat
terbentuknja kabinet itu,
Atas pertanjaan apakah dgn sikap tsb
PNI dapat menerima tiap2 kabinet for

-

mewakili
“

per:

Kdlau nanti terdjadi peleburan

antara DPR,

lah mengenai fasal 33 dari UUD R.I. jg.
kini mendjadi fas. 34 dari rentjana UUD

mendjadi
DPR negararkesatuan-:
maka Parindra akan mempunjai

negara kesatuan.

fraksi sendiri sebanjaks0
demikian Suroso.

aa)

e

172 —

TAHUN

VI.

5

8
g

mengatakan,

bahwa memang betul ada suara2 sedemikian, tetapi Parindra
tak mau dan sanggup berfusi bila nama
Prindra akan diganti.
Kalau akan
memasuki Parindra
dengan sendirinja akan diterima.

BPKNP
orang,

mau

perdana
djabatan
Pemangku
Pasha,
am
Moharr
Menteri Mesir,
sikap

mempertahankan

dalam

tral dari Mesir terhadap
an di Korea,

konperensi
Inggris

tak

membantu
rang

dunia

rang

dunia,

ne-

pertikai-

menerangkan

pers

dalam

di Kairo,

bahwa

mampu

untuk

akan

Mesir djika timbul peke - 3.

Dikatakan bahwa Mesir telah
membantu Inggris-dalam 2 petetapi

njata. takk dapat

Korea

ter-

Inggris

bh

sa

Kaka
apaMe ndj jawab
kah Mesir dapat djuga mempertahankan sikap netralnja djika ke
djadian perang dunia ke - 3 dan
dengan adanja tekanan dari Inggiis/Amerika. Moharram
Pasha
an
bahwa
Mesir
tak
ikan mengulangi lagi tragedi da
ka
perang dunia ke- 2 jl itu, dan
selandjutnja ia menegaskan bahwa Mesir tidak akan merobah sikap netralnja jang telah dinjatakan terhadap pertikaian
Korea,
ketjuali bila Mesir mendapat hak2
nja.dengan penuh.
Tentang perhubungan
antara
Inggris dan Mesir, Moharram Pasha mengatakan bahwa pemerintah Wafdis Mesir sekarang ini

hanja

akan

bersedia berunding

talatah anak

bertindak

punjai hak veto tentang
keputusan jang telah diakui oleh D K
waktu itu. Artinja
ng
PI
dipandang sah.
Soal kedua jalah apakah kedja-

bhw.

Rusia di D.K. waktu itu tak da-

"Ta

Up

oleh anggauta P.
Soviet Rusia mem.

dibentuk!

port.

3. Menjetudjui fusi dengan da
sar2 jang
telah ditjapai dalam
perundingan antara delegasi PB
SBLP dan delegasi PB SBKP.
4. Kedudukan Pengurus Besar
baru di Surabaja.
5. Berdjoang utk mentjapai
upah jang sama bagi pekerdjaan jang sama,
dan minimum
upah mengingat
dengan harga
e
pasar.

6. Berdjoang untuk mentjapai

dihari tua, sakit dan perumahan2
bagi buruh untuk mendjamin ke.
sehatan, serta
djaminan sosial!

:

lainnja.
7.

Berusaha

laksana

agar

peperintahan

demokratis.
8. Aktif dalam
maian.

segera

ter-

Rakjat jg.

gerakan

perda

Diperoleh kabar dari Medan,
bahwa 4 Perserikatan Buruh jaitu Persat#an Buruh Perkebunan,
Serikat Buruh HVA, Deli MijDeliba Mij dan SocieteFinanciere

artikel 38 Charter PBB,

pat dipandang
B. B,, bahwa

segera

Dalam Kongresnja jang ke-lil
di Surabaia dan Malang pada
tgl. 27—831 Djuli j., Sarekat Buruh Laut dan Pelabuhan
telah
dapat
mengambil
keputusan2
sbb.:
k.
Menjetudjui
Statement
SOBSI.
2
2. Menjetudjui segera terbentuknja Trade Department Trans-

4 SB KELUAR DARI SOBSI
SUMATRA UTARA

PBB ?
Palar,

dengan Inggris tentang suatu per
djandjian
jang baru
berdasar
hak2 nasional Mesir jang tetap
masih dituntutnja. Hak2 jang dimaksudkan itu ialah tuntutan?
Mesir supaja pasukan2 Inggris
ditarik mundur dari Mesir dan su
paja daerah Sudan jang dewasa
ini berada dibawah pengawasan
bersama kedua negeri itu, ditempatkan dibawah kekuasaan penuh
dari Mesir. Ant. Rtr.

Lili, Tende Dept: “ 1 Transpo

D.K. harus

oleh

MESIR

lagi ditipu blok 'barati

Palar:

di DK. Djadi djika salah satu ang
gauta sadja tidak hadir, maka per
buatan tsb. tidak sjah. Lebih Ian
djut keadaan biasa di DK kalau
disjahkan bahwa djika salah satu
dari anggauta DK jang mempunjai hak veto tidak hadir, maka
berarti bahwa anggauta itu sebenarnja tidak setudju akan tetapi
tidak mau memakai hak vetonja.
Djadi: djika ada anggauta
jang
mempunjai hak veto meninggaikan DK. dengan sengadja, maka
Suara jang tidak dapat dikeluarkan berarti anggauta itu tidak
sjah. Ini sebab tidak ada wakil

Kon

SN

dalam

Diterangkan

menurut

2

“

Tidak

tempat jang berlainan sekali.
dari perang dunia ke II, jaitu
dalam sektor Inggris di-Berdiatas semprotan air di Sudjembatan untuk mengham-

DJANTAN

DK. meminta supaja tiap2 anggauta hadlir dalam tiap2 sidang

karang sudah tidak sesuai lagi. Dalam
program tsb. jang harus ditekankan ia-

(Ant).

SIKAP

dang Rusia dan RRT tidak hadir

Mengenai
ada kemungkinan
berftusinja Parindra dengan PNI

sarkoro.

hendak

ces mengenai keadaan di Korea
pada hematnja ada 2 hal jang per
lu diterangkan kepada sdr.2
di
Indonesia... Hal jang pertama - ialah:, Apakah Dewan Keamanan
mempunjai hak mengambil kepu:tusan terhadap soal Korea,
se-

jangkan hal tsb?

S. Mangun

tg. 3 ini

Tentang keadaan2 di Lake Suc

ngunsarkoro menerangkan bahwa semu
anja itu akan ditindjau dari sudut sesuai
atau tidaknja program politik dari kabinet formateur itu dengan program politik PNI. Dikatakannja bahwa program
politik PNI
pada dasarnja melandjutkan program politik jang dipakai oleh
kabinet Halim sekarang ini dengan perobahan2 terhadap beberapa pasal jang se

Demikian

L.N.

P.B.B.,

mateur jg. ditundjuk oleh Presiden, Ma-

senat dan

pada

Karena

dalam PNI tak perlu
perpetjahan. Ia sa-

Suroso

Dan

Kata

R. P. Suroso, ketua umum Parindra jang datang ke Djakarta
untuk mengatur
fraksinja didanegara kesatuan
lam parlemen

Merdeka

go

me-

Parindra punja 10 wk
dim DPR Neg, Kesatuan

tentangan
membawa

perkumpulan,

mengadakan rapat dengan Masju
mi di Djember. Ant.
—

Anak

bak wa

partai2,

ngi.

pan itu. R.D.

nanti menserargkan,

ke-

Ke-

Agung menjatakan, bahwa sebaiknja kita mulai sekarang sudah
menjelenggarakan segala persia-

amandemen.

dengan

longan, para terkemuka dari kalangan sipil dan militer serta pa
mongpradja.
Menurut
rentjana
'perdjalanan Hakim akan diteruskan ke Situbondo dan Banjuwa-

menga-

Selandjutnja

berhubung

datangan wakil PM. Hakim. Peremuan itu penuh sesak dihadiri

djukan sebuah Undang2
kepada
parlemen mengenai
10 propins:
itu supaja dapat bekerdja se:
belum terbentuk
Negara Kesatuan

ala menungg

” ri gunung terus Mena

Kementerian
menjelenggauntuk persia
Maksud peruntuk

,,K.R.”

Gumpalan awaR' naik menudju angkasa di 2
Pada gambar kiri nampak gumpalan awan warisan
peledakan bom dari 450 kg. didekat patung Rusia
lin. Gambar kanan menundjukkan gumpalan awan
hantjurkan
mengika
ngai Kum, ketika tentara Amer
bat kemadjuan tentara Korea Utara.

29

leburan NST Sarimin untuk merundingkan soal jang bersangkutan dengan
persiapan terbentuk-

dlm. Negara

wartawan

a sakjat be djedj

.,

tera Timur
Radja
Kaliamsjah
dan Ketua Panitya persiapan Pe-

nja 10 propinsi
satuan kelak.

di Djakarta.

keketjewaan rakjat" di Guung sambutan thd menteri2 tsb
idak
kurang
meriah. Sepanjang djl diseluruh Minahasa jg
dihiasi dengan bendera dan bu-

ta
Sekdjen
Kemenetaian
D. N. Mr. Wongsonegoro,
Komisaris Pe gstatah Indrakusuma
dan Mr. Makmun,
Wakil Sumz-

dsb.-

ke A-

ditunggu
Sa

“Sa

Kemarin
di Djakarta dilangha
pertemuan antara Mente.N. RIS Anak Agung Gde

nja.
Menurut kalangan jang mengi
kuti gerakan D. I. dari dekat hal
itu Sore
mungkin sekali DI
sekarang memakai nama mendja
di AOIT atau setidak2nja mengadakan gerakan di Djawa Tengah.

ini

Mo

ig mengikuti rombongan itu mg
gabarkan, bahwa meskipun tera-

Selenggarakan
persi
apan2 mulai sekarang.

na
gerakan pembersihan
jang
dilakukan oleh Apris dan kedua
karena D. 1. sudah buruk namanja dan sudah kehilangan kepertjajaan dikalangan — rakjat disebabkan tindakan2 DI jang
merugikan rakjat. seperti pembaka-

hari

Selandjutnja

,pangli-

jang Teitabtrikan orang-orang dengan kepindahan
dihubungkan
oleh Kamran ke Djawa Tengah.

sekali.
Menurut pendapat umum
hal ini disebabkan pertama kare-

Menteri

berangkat

Presiden

'kedatangannja

penje

di Priangan telah lama.pergi ke
an terdjadi achir - aehir inf di

Gerakan D. I. terutama didac
rah Priangan
sudah
berkurang

ran

Bandung

“

sedangkan

kemarin

Amura.

rahan kedaulatan, dimengerti dan disetu
djui oleh semua pemimpin jang bertang
gung djawab dari golongan Islam. Ant.

wakil ketua PNI menerangkan kpd. ,,Antara”
Mang atik
SARMIDI
nanti kabinet harus
bhw, sebaiknja pada saat terbentuknja negara kesatuan
dlm parlemen me:
n
pembitjaraa
tjepatnja
Lambat atau
sudah terbentuk pula.
djalannja pemmempengaruhi
akan
tentu
barang
sudah
UUD,
ngenai rentjana
bentukan kabinet.

“ menutup

sesuatu

proklamasi”

pemimpin2

memakai

Mangunsarkoro.

minta

Dikatakannja bbw “PNI
berpendapat bahwa - PNI

itu,

4 Kundjungan Presiden Sukarno
renke Tomohon jang menurut

kin dibiarkan sadja oleh suatu pemerin
tah jg menghormati dirinja sendiri.
Terhadap pengatjau2 jg pakai kedok
D.I. ini tidak ada djalan lain daripada

magan

PNI tak
22

dan

kedok

daripada

Presiden ditunggu
hari ini

.

dikeluar
waktu

untuk P abaian beTan
telah (
alba
: tentara “Belanda karena dianggap ..Dae“itu
rah an men
kb
Didaerah
, djuga

.Surabaja

kabar2

NOMOR

diri-

apr.

Maut

S.P.S.)

1GAUTA

kekuatan2

r utk pusat kepolisian utk
ntahnja langsung kedaerah2.
idaan di Djawa Timur dika
memang timbul kekatakannja mula?
tjauan dan Mukta
dibeberapa daerah
'di Besuki. karena
sikap dari pengawal2
perkebunan yg sangat mentjurigakan.
baik
Akan te pi segera keadaan djadi
dan sebetul ja daerah jg tidak aman ia
lah

(AN

na

Ketjuali

(RAKJAT

Timur semata2

sesudah
Barat Menteri berkata bahwa
maka pemerintah
- peristiwa Westerling
| segera sesudah penjerahmenghadapi ,.soal Darul Islam” di Dja
pemerintah RIS (jg dlm wa Barat. Seperti telah dinjatakan pe| Kementerian Pertahanan)
merintah maka pemerintah tidak membe
ita n2 politis jang — timbul
rantas Darut-Islam sebagai ideologie, se
ntangan2
sengit
antara
perti djuga pem. menghormati lain2 ide
ublik” dan orang2
Negakita ini, kata Menteri.
ologie dinegara
ngan buruh dan madjikan
Akan tetapi pem. tidak dapat membiar. Polisi pada waktu
itu
kan pengatjauan jg didjalankan dengan
m7.

AN

,KEDA

f 0,50

berdasar atas soal beleid. Dapat dikatakan bahwa telah ada tanda2 jang njata
bahwa kriminaliteit di Surabaja sekarang
sudah berkurang.
Soal Darul Islam.
Djawa
Mengenai
keadaan didaerah

vi Keburukan, selama itu ter
tadi
bolan jg berkeliaran
mbil tindakan semestinja.
jang

PENERBIT

1 kolom

Soal import & export.
Mengenai tuduhan2
tentang soal import dan export jg tidak menurut aturan,
dikatakan bahwa soal ini masih didalam
penjelidikan.
"
Djawa Timur aman!
Penggantian
kolonel Sungkono
oleh
jg untuk sementara
Bambang
Sugeng
gu
waktudiberi kewadjiban mendjabat

va keadaan itu memberi kesempatan tjukup
pa pengatju2 untuk mengatjau.
Dengan diadaknnnja pembersihan terus menerus terhadap segala pengatjau dari
pihak jang manapun djuga, dgn dihapuskannja ,pengawal perkebunan”, dengan

erombolan2

1 millimeter

HARIAN

telah

diri dari Sobsi Su

dinjatakan al berhibungan

j

ngan

dian di Korea Sean tak lain
daripada perang
dingin antara

Amerika Serikat dan Sovjet Rusia
jang meletus mendjadi perang ha
ngat, pendapat
di Lake Succes
sbb.
Kedjadian
di Korea mengandung satu hal jang bagi segenap

dunia lebih penting daripada perang dingin antara Amerika Seri
(Sambung

menarik

matra Utara. Dapat dikabarkan
anggota ke-empat Buruh ini ber
djumlah Ik 150.000 orang.
»
Ketika ditanjakan
sebab2nja

halaman

4).

de-

mosi van Wantrouwen ter-

hadap Hatta jang disokong Sobsi dan karena susunan pengurus
Sobsi Sumatra Utara belum lagi
“mereka akui sjah. — Ant.

— Sebuah perutusan jang terdiri
dari 7 orang dari Persatuan

ruh Listrik Inggris telah tiba

Bu-

di

Moskow. Perutusan tersebut da.
tang di Moskow atas” undangan

Panitya

Pusat dari Serikat2 Bu-

ruh Tenaga

kistrik,

dung tersebut, untuk menghadiri
upatjara menurunkan
benderu

Ka ya

untuk

“at Gatai

menggu

mentransfer 'keun-

| djangka waktu selaras
| alam. aa Meta da-

Bh

kini Naa

Tatan

per

djalanan 'ke Rangoon.
Selain
| 'missie
Vietnam.
ip
Bkain

itu ECA membentuk djuga suadinegeri2 Cambodja, Laos, dan
Pada waktu
ini kabarnja seertimbangkan
untuk mengirim:
#'goodwill ke Thai dan Indone-

Staf A. (Spd:)

Et

LAMPONG.
“
Dalam tahun 1950 ini direntjanakan memindahkan 2500
kelu-

dan Amerika pada

j an di Koki Hasil: aejort, friid
karet mendapat. harga “haika? beurs
“Amsterdam, apalagi setelah harga karet
pd waktu achir ini naik. Djuga | bank2 di
KA
Indonesia kedudukaanja man
urs Amsterdam.
bah
Dal Jam pada itu danjat Na
menurut

ngan
|
ketera

Penera-

Dinas

| Konsulat India di Djakarta delegasi
digangan India permulaan bulan de:
n berangkat ke Indonesia.

,

Perhubungan dagang antara India dan

“ Indonesia diduga akan bertambah luas.
: Berhubung dengan akan datangnja dele:
India ke Indonesia,
gasi | Perdagangan
dekat pada Pejang
politik
d au?
'merintah mengatakan bahwa kundjungan

| delegasi India itu akan

menguntungkan

perhubu-

| kedua pihak. Tidak mustahil

5 - ngan dagang antara India dan Indonesia
dilaraskan dengan- rentjana
'itu akan

arga terdiri dari Ik. 10.000 djiwa

Pen

“BUKAN BEKAS BARISAN
je
TJAKRA.
ah
sedjak
beberapa hari
di Kediri ditempatkan sebataljon
bekas pendjaga keamanan (veilig
heidsbataljon) — Negara
Madura

jang telah masuk kedalam APRIS.
— Untuk

mendjaga

persangkaan

1g tidak2 maka perlu diketahui,
a mereka itu bukan bekas

“Barisan Tjakra. Mereka dibawah
Pena Major Ismail. (O.).

- Kesibukan

parlemen

Fraksi2

kedaerah - Kolonisasi
Lampong,
terutama karena permintaan para kolonis2 disana jang kini holeh dikata telah dapat menuntut
penghatapan jang lumajan. Keju
arga2 itu asalnja dari Kedu, Jog:
jakarta dan Banjumas. Pemindit
an ini akan

diatur oleh Djawatan

Transmigrasi atas beaja pemeriakeluarga2 itu akan '
tah. Kapada
diberikan djuga alat? dapur dan
tiga meter textiel buat tiap2 djiwa.

(Ant.).

gta k
B

dam

Leena,

fadoneata sa

:

“9

g

Masjumi- PSI- PNI: mudah.

dapat kelebihan

suara.

Sesudah rapat2 bagian selesai, maka kini para anggauta parlemen sementara
menghadapi
rapat
pleno
terbuka
RIS jang ada di Djakarta bersiap2 untuk
untuk

merundingkan

rentjana

UUD

jg menurut

sementara

akan

atjara

dimulai

tglx7 sampai dengan 10 Agustus jad. (kalau djawaban tertulis dari Pemerintah—
Memorie van Antwoord— dapat diterima hari Djum'at pagi.)

Hingga hari Rebo pagi jang mendaftarkan
diri akan memberikan pemanda
|
menjehatngan umum ada 35 orang lebih.
Dari
i ekonomi jang maksudnja
an dan perdagangan ne- | lamanja waktu berbitjara jang diminta
oleh berbagai anggauta itu kini
sudah
dapat dibajangkan suasana rapat
pleno
. terbuka itu. Kalau Dr. Diapari meminta
waktu 1V, djam, maka ia masih dikalah
bantuan ekonomi pa
na
kan oleh anggauta Mr, Iwa Kusuma Suanisa
mantri jg meminta waktu 2 djam lama
da Asia Tenggara sudah dapat kemadjuan
mendekati penjeledan sa
nja. B- Sahetapy Engel dari Fraksi Dejang Sai
an
selaras depa dan Na Moh
Baliaan
(Masju-

ECAFE, sehingga makin tertjapainja poli

.

waktu ini tidak mengidjinkan utk menunda lebih lama lagi terbeniuknja negara kesatuan itu. Dan sebagai kita nja
takan

kemarin,

menerima

mereka

seluruhnja

menjatakan
rentjana

akan

UUD

mentara itu dan selekas mungkin
7 5
bentuk negara kesatuan, maka
dengan
djalan Madjelis Perubahan UUD (pasal
140 rentjana

UUD)

dirundingkan

nanti '

pasal2 jang sebetulnja diminta — unt il
diamendeer itu. Berbagai aggauta
kg
menjebut pendirian gehanai jang diad
(PKRI) ita Dr. Suki- di
i Patara bon N
ompr
MNAbitora . ERA
rian jang menerima begitu sadja dengan
masing? --meminta
60 menit, 30
menit
tidak amendemen2 dan pendirian golong
singkat untuk pemandangan umum
itu
an jang akan mengadjukan amendemen2.
ialah anggauta Djaswadi Suprapto (frak-

— Baru? ini oleh Overste M.C.ps
van Grondelle telah dilakukan

njerahan pangkalan Belawan ke“Let. Kol. R. M. Supangat

si PNI) 10 menit.
Pembitjara2 lainnja al. ialah Manai So
phian (PNI),
Siauw Giok Tjhan, E.U.
Pupella,

datang
Fihak

Kol.

Tanri Surabaja ga
PP. Banjumas

asi

2

ke

2 pada KR. bahwa dalam waktu jang sing

Tambunan

dll. rata2

Karena memandang
lingnja waktu.
pe

pada

gen-

" Kalau dilihat susunan anggauta2

jang

ada di Djakarta pada waktu ini — maka
dapat ditarik kesimpulan, bahwa fraksi2
Masjumi, PNI dan PSI dpt dgn mudah
mendapatkan kelebihan suara utk dapat
diterimanja rentjana UUD sementara itu.

| kat akan dimulai dengan pendaftaran - Hingga sampai waktu ini anggauta2 jang
“disumpah ada 127 orang. Dari djumlah
pron esse 1946 jang masih ada ditangan
tsb dengan dipotong oleh 2 orang anggauta" jang meninggal dunia (H. BenjaBe5 ita desi Tasikmalaja mene
min
dan Nuh), demikian pula anggauta2
o
algodj
bahwa. seorang
jang sudah berhenti (Mr. Augustijn) dan
unuh
memb
alil jang telah
-kini belum dibebaskan sama sekali dari
Orang penduduk. desa Negaratahanan, tinggal 122 orang. Ouorum utk
1 sari, baru2 ini telah dapat ditang
oleh patroli T.N.I. di kp. Man dapat berlakunja sidang adalah 2/3 dan
menurut keterangan ketua Mr. Sartono
Menurut keterangan keada
ogeh.
pada hari Saptu jl di Djakarta
sudah
g
kuran
a
karen
ja sangat lemes
datang 101 orang, Kalau melihat, bahwa
suara paling sedikit untuk dapat ditsri
udjian -,,Chemiseh
Untuk
manja rentjana UUD itu adalah 54 suara
dise-

an. (Spd.)

st” bagian ke II A, jg

Jenggarakan “oa

sampai

tg. 24.

6 Djuli jbl. oleh Persatuan Ahh
Indonesia di Sekolah Tehimia
inggi di Bandung, telah lulus
E.L. Wittenberns Klerkx,
1 aa Lyang Nio dan tuan

bagian ke Ik menurut ke
: Udjian ba

Pan

ana

Prof. Dr.

(2/3

der

guorum),

maka

fraksi2

Masju-

mi, PNI dan PSI jang semuanja niempu
ujai Ik. 60 anggauta dengan mudah da-

pat mendapatkan

kelebihan

Panitia Upatjara' Pembentukan
Negara Kesatuan sudah
dibentuk.
$

antara

15 hingga 30 menit.

ngadi dari Alris dengan diha-

laut
atan
abe
1
“dari kedua pihak — Istimewa unini
tuk menghadiri penjerahan

Mr.

Ant.

suara.

Hal

itu ketambahan pula dengan sikap berdari Fraksi Demokrat
bagai “anggauta
| dan djuga PKRI jang sebetulnja mengingiukan diadakannja amendemen teruta
— ma pd pasal 18 (kebebasan beragama).
Tapi disamping itu mereka berpendiri
an, bahwa keadaan dalam dan luar pada

Dalam pada itu kini oleh pemerintah
sudah dibentuk suatu panitia jang akan
mengatur

upatjara

pembentukan
“Kesatuan jad
tgl. 17 Agustus
sudah disusun
4

hari

lamanja

Proklamasi

penjerahan

perajaan

dan proklamasi
Negara
itu jang dilakukan
pada
jad. Oleh panitia tsb kini
atjara Ik untuk 3 hingga
jang

memuntjak

Berdirinja

Negara

—

pada

Kesatu-

an”, Ant.

Sada ir 2
timbulkan korban lebih 60 orang mati dipihak gerombolan
CPM luka parah.

Kemarin

Major

Sitorus adakan

didaerah tsb.

hendak berdjabatan tangan maka
CPM
itu tiba2
dibatjok
dan
stengunnja dirampas hal mana ter

djadi pula atas diri seorang CPM
lainnja sehingga polisi datang
membantu dan terpaksa lepaskan
tembakan2
tatkala
gerombolan
adakan serbuan. Djuga kawedadiserbu,

tapi

wedana

dan

manteri- polisi dapat loloskan diri.
Gerombolan dapat terusir dan da
ri Plabuhanratu telah tiba bantuan dai
- Berita terlambat dari Sume-

dang njatakan malam minggu jbl.
137 rumah dibakar, 6 orang dibunuh di Dajeuh Luhur 10 km. timur
Sumedang oleh gerombolan2 kl.
100 orang bersendjata bren, kara
byn, golok. Kabarnja daerah itu
tadinja telah dikosongkan TNI se
hingga gerombolan
sempat lagi
serang, tapi dapat diusir lagi oleh
pendjaga keamanan dgn gunakan
senapan bikinan sendiri (dorlok).
. Gerombolan diuga merampas be-

Gea

ekor: sapi, domba dan se-

ratus ton persediaan padi. Peristiwa itu dianggap sekonjong2 setelah keadaan daerah Sumedang
dapat dikatakan paling aman diseluruh Priangan dalam waktu be
lakangan ini. Menurut dugaan ge
rombolarn itu orang2 D.I. jg. belakangan bersembunji
di perbatasan Sumedang — Madjalengka.
— Ant.
SEKOLAH2

CANISIUS.

Perguruan Canisius di Djawa Tengah
jang dipimpin oleh Pastoor A. Djojoseputro,

hingga

kini

telah

mempunjai

Menengah

dan

negeri dengan melalui Djedah ber
sama2 dengan djemaah dan missi
Hadji Indonesia.
Perdjalanan Anton Timur Djae
Jani disamping mendjalankan kewadjiban ibadah Hadji, djuga un
tuk mempererat persatuans setjara organisasoris

antara ,,Peladjar

Islam Indonesia” (PII) dengan
. peladjar2 Islam sedunia, terutama
peladjar2 Islam dinegara2 Islam.
Perlu dikabarkan, bahwa
Sawabi dan Djanamar Adjam
masing2 dari anggauta P. B. PIL ba
gian penerangan
dan Madjelis

Pertimbangan lebih dahulu telah
berangkat ke Cairo (Mesir)
dan
negara2 Islam. Sesudah mendjalankan
ibadah
Hadji
mereka

akan mengadakan
ngan

pemuda2

hubungan

de-

dan mahasiswa2

Islam disana.
Berita terlambat
oleh Konsulat P. B.
menjatakan, bahwa
hammad Tiro dan
keduanja anggauta
sing2 telah berada
(Amerika Serikat)
(Filipina), untuk
studinja,
demikian
oleh pihak Peladjar
sia. Ant.

laut,

udara,

ke

Singapore

jang diterima
PII Djakarta,
Hasan Mu-Iljas Ismail P. B. PII madi New York
dan Manilla
melandjutkan
dikabarkan
Islam Indone

gi

KIAN GWAN - Patjinan 59. sam-:
pai tanggal 12 Agustus
jad. ses.
sebesar.
dang
uang pendaftar: un

TJERAMAH
TJOA.
Lembaga - masjarakat Jogjakarta
sore
dirumah Dr. Tjoa Sek Ien
mengadakan tjeramah dengan
Atjara
1. Ichtisar pembentukan Negara
tuan dengan UUD-nja oleh salah
initiatiefnemer mosi BP KNP.

“
,

nanti
akan

.

Kesasatu

Panitya Pusat RI
17 Agustus.

. Dewantara

Didapat kabar, bahwa perwakilan RIS
di Singapore telah menjiapkan rentjana
perajaan 17 Agustus jang agak besar. Di
antaranja adalah iemperteMjilkkan” tari2an dan kesenian lainnja dari Indonesia. Gubernur Pelembang menerima surat permintaan

bantuan

sub

dari

pani-

tia bagian wanita di Singgapore berupa
tenaga2 untuk mempertundjukkan tarian
dari daerah Sumatra Seletan.
Ade”kemungkinan

akan

tari,,Gending

diberangkatkan

KURSUS
Atas
di

ke

— Sriwidjaja”

Singapore.

Ant

PERBENDAHARAAN.

"

usaha kementerian keuangan RIS

Surabaja

akan

didirikan

perbendaharaan
atau

sebelumnja

wai2

menengah

ngan- Lamanja

suatu

kursus:

besok

tgl 1 September

untuk

mendidik

pega-:

lapangan

keua-

dalam

kursus 2 tahun

peladjaran

tata

dan akan

negara,

dasar2

ilmu hukum, keuangan,
“bahasa Indonesia, bahasa. Inggeris dil.
Kursus sematjam
itu hari dibuka di
Djakarta dan Semarang. Ant.
»TAWALI”
Kapal

,,Tawali”

BERANGKAT.
jang

ke-4

dari

MY

Ne

derland untuk keperluan djemaah hadji
bertolak dari Surabaja tgl. 2 Agustus dengan membawa 286 orang utk Mekkah.
Dari tempat2 lain akan disinggahi djuga
hingga penumpang akan sedjumlah 1200

Mempererct persotuon Peladjar Islam sedunia.

dua,

Dalam
pertemuan
kemarin
sahaan2 je. langsung
'malam
di Pressroom Jogja, tlh
perluan hidup masj
dapat terbentuk susunan Panitya
serta perusahaan2 lam
Peringatan Proklamasi Kemerde
nai kesehatn umum
kaan 17 Agustus 1945 Pusat Rehaan2 tsb. diatas
di
Indonesia dengan susunan
publik
mengambil tindakan2
2
sbb:
rupa hingga kepentingan bi
5
di
Hiusobaka
akan
Ketua masih
mereka dapat terdjamin dg
Kemen
wakil
ketua
wk
orangnja,
tut. Tiap pelanggaran atas larang
terian Dalam Negeri sdr Suwaran dan perintah akan dihukum
no, Sekretariat wakil ' Kempen
dgn. hukuman tutupan paling ting
sdr Sutedja atau Salim, bendaha
“gi 1 tahun dan Ten ae
ting
ri wakil Kementerian Keuangan
gi f.10.000.— Ant.
2
dan pembantu2 wakil2 dari orga
Sebagai
nisasi2 dan instansi2.
penasehat ditetapkan Ki Hadjar
Hastag Sriwidjaja"

Ik.

Landju-

mendjadi

(7,50.

.
Di Sumatera Utara.
kemarin
Dalam maklumatnja
G.M. VII Panglima Tentara dan
Territorium Sumatera
Utara Kol.
Simbolon umumkan
an
l:
rangan mogok dalam
penting. Je. dimaksud
haan penting segala
perhubungan dan

300 buah rumah sekolah jang terdiri dari
Rakjat,

|

Peraturan larangan
mogok

didarat,

1950.

dibagi

jaitu A dan B, dan djika tjukup
dari pihak wanita
ditambah dengan bahagian C untuk SINGLE.
Wanita.
:
Hadiah berupa alat2 tennis dsb.
Tempat
pendaftaran di
H.V.

sgandape kan

untuk

sukar

Canisius

pihak

tahun

Djuara

kekurangan.

memberi

SEKITAR

TIM

dan
tan, Djumlah muridnja Ike da 000
gurunja 2.400 orang.
yh
#Biajanja tiap2 tahun f 6-000-000,— Me
pihak jang ber“nurut keterangan dari
diterima da
nja
sangkutan, 8095 diantara
ri Pemerintah sebagai subsidi.
Pihak jang bersangkutan menerangkan,
untuk
bahwa kini sedang- diusahakan
mendapatkan subsidi 10095, disebabkan

Pimpinan Polisi. dan staf Gubernur Djawa Barat adakan rundingan utk kemungkinan adakan gera
kan pembersihan bersama dan sementara itu menunggu laporan da
ri tentara di Djampang. Tentang
peristiwa Djampang Kulon dikabarkan lebih landjut bhw. serangan gerombolan - diadakan dari 2
djurusan. Mula2 pemimpinnja da
tang temui CPM dan menuntut a.!.
' pelaksanaan Pantjasila, kesosial.an, kemakmuran dsb.nja. Sesudah
seorang anggota CPM
mentjoba
tenteramkan mereka dgn nasehat
supaja mereka
sabar dulu
dan

sekolah

Anton Timur Djaelani Ketua
Umum Pengurus Besar PII (Peladjar Islam. Indonesia) pada tgl.
26 Agustus jad. berangkat keluar

MEREBUT
DJUARA PERTIM.
Untuk menjambut hari Kemerdekaan 17 Agusutus PERSATUAN TENNIS INDONESIA
MA- sks
mengadakan perSTARAM, akan
SINGL Oi
Slombaan perseorangan
laki2 untuk men djuara PER

bersendjata g0-

1000 orang

dari lebih

pagi terhadap
lok, pentung dan senapan Senin jbl. djam 09.00
ternjata
eng
Kulon
Djampang
kawedanan
dan
Polisi
CPM,

nan
pem

er

gerombolan

mainkan rol. Kemarin dan hari ini

2.

NA

Serbuan

Hari
pembersihan
Belanda dan menaikkan sang “Me
itu
tiba
di
Sukabumi
3
orang
jang
rah Putih dan djam 8.30 semua
dianggap pemimpin rakjat Djampegawai harus bekerdja kemb:
seperti sedia kala.
2 “pang Kulon dan jang njatakan se
dia kumpulkan 3000 orang untuk
Perlu diterangkan bahwa upabasmi pemimpin keributan itu. Di
tjara akan dilakukan oleh Djenderal Major Alon dan wakil dan katakannja dibelakang lajar peris
tiwa itu berdiri tjetje Subrata me
KE

: In alas Indonesia
sa
Duta Besar
USA jang €Cempatkan di kedua
negeri

“lok serbu C'P.M:

1

nda
na
Alat Hatbobiaa Tik Resa
Lan
a tidak diizinkan Ta tehih Pos wang dalam apa

1000 Orang

ar

akil direktur

(MULAI BEKERD! A KEMB
' Pegawai bekas HKAG jang
lah beberapa hari mogok, kare
| disana masih berkibar
bende
Belanda, menurut keterangan dan
Pengurus Serikat Buruh Pertahan an, bhw. mulai hari Rebo tg.Z
Agustus semua pegawai
djam 8
pagi harus kumpul di depan

orang.

Ant.

HASIL KEBUN RAYA BOGOR.
Dari sumber jang berdekatan
den. fihak Pengurus Kebun Raya
Bogor, didapat kabar, bahwa semendjak diadakannja pemungutan biaja (pembajaran masuk) ke
Kebun Raya sedari pertengahan
bulan Mei sampai
pertengahan
bulan Djuli 1950, telah dapat di
peroleh hasil
sebanjak £.20.000
(dua

puluh

ribu

rupiah),

teruta

ma dalam hari2 liburan dan djika
diadakan pemantjingan ikan meu
dapat kundjungan sangat ramainja dari rombongan kaum dharma
wisata pelbagai Kota (luar Keres.
Bogor)
dan
kaum
pelantjong
asing

(touristen).
2,

..

dan Mr.

Santoso.

aa

Fa
Pagi hari ai Kepatihan
gja dilangsungkan pertemuan Pa
nitya Peringatan Proklamasi Ke
didaerah
merdekaan 17-8-1945
Jogja al untuk mendengarkan la
poran2 dari sub2 panitya dan la
dikabupaporan2 dari panitya

£
“

£

ten2.

Djuga diputuskan Sgp? kanProklama
tor Panitya Peringatan
si Kemerdekaan 17-8-1945 untuk
Jogja-bertempat di Kepatihan.

-

DEWANTORO TA' DAPAT HADIR DALAM KONGRES KEBUDAJAAN.
K. H. Dewantoro jang telah si-

ap dengan

praeadviesnja

kongres kebudajaan
diadakan di Djakarta
6 dan 7 Agustus ini,
hadir dalam kongres

berhalangan.

untuk

jang akan
pada tg. 5,
tidak dapat
tsb. karena

Pembelaan

terha-

dap praeadviesnja diserahkan ke
pada dr. Prijono, mr. Wongsonegoro dan Mohamad Said Taman
Siswa Djakarta, karena mereka
itu oleh Ki Hadjar dipandang sependirian mengenai. soal hidup
Indodan tumbuhnja Kan
nesia. Ant.

Siaran RRI

Jogja

DJUMAT, 4 AGUSTUS 1950.
17.05 Taman putri? Nasjiatul Aisijah. 18.20
Ruangan wakaf P-5:
3
jawaban surat2. 19.30 Malam Mera ju oleh. »Sarina”.
20.15 Lagu? populair hid ORJ Suwandi.
21 15 Causerie oleh Ki Hadjar Dawan

toro. 21.30 Langetndrijan oleh 6.5. Dojo
Indedokk

K

.

KOTAPRADJA BOGOR!
Hari Minggu tanggal 30/7-1950
»Ikatan Organisasi Rakjat Bogor”
telah mengadakan
rapat dengan
organisasi2 jang tergabung dan
tidak tergabung untuk membitja
rakan soal: apakah akan diterima
sadja keputusan
Pemerintah jg.
« 'menjatakan
bahwa
kotapradja
Bogor

hanja

,,KOTA

Tn

25

sadja.
Diputuskan
dibentuk
suatu
panitya terdiri dari Dr. Marzuki
Mahdi
(Masjumi)
Hutagalung
(sek. Pertanian), Sumarsono (Sob
si)

dan

Effendi.

»

MEMERTINGGI
Mulai

MARTABAT
PETANI.
tg. 1-8250 selama 10 hari di Ba:

turetno oleh Djawatan Pertanian Kabu- .

paten Wonogiri
dengan
bantuan 1
instantie difana diadakan asrama
Petar
untuk memperdalam terutama pengertian
pertanian dan 1L.-nja jang dipandang be
at 4

2
Copr, 1950, King Keatlir s

Syndicate, Inc, World
—a mma

rights reserved

ANDERYON —

faedah bagi mereka dan dngan
umumnja,

pada £
6

"2
Mega

| Sudah dekat Pusan!

an2 di Belgia.
dari 2 seksi tentera “dan “polisi 33
peti berisi .djenazah” pahlawan2 jang

telah

gugur

| berangkat

disekitar kota — Palembang
dari

Mesdjid Agung

menudju

Taman Pahlawandi Km. 4.
Tidak kurang dari 100 buah mobil jg
mengiringkan
mobil? pengangkut peti?
itu dan -beribu2 rakjat mempersaksikan-

'ikan Partai baru
»PNI - Merdeka”.
a Daerah

longan,

nja disepandjang

menjatakan

maskapai2, maupun

demikian :

Mr.

ter dan wakil
Palembang.

Djody Gondo-

atas lobang

haluan Liberialisme.
an
P.N.L., mereka
jataan2 ,,P.N.I. Mer
al) jang mengenai
Parlemen jg akan

a sekali, bahwa keluar '

si, maka Sidik dan Sarto — datang:
smemborong” pimpinan nja T
un Panitia-Atjara jang
dok

T. Mr. Djody Gonberdasarkan

ody

yrang
'berbitjara dlm rapat
Demikianlah sudah terdjadi,
Partai)

akan oleh Sartono

— tidak

berbitjara, meski

Yg

abrani berulang? dalam giliran
eminta
berbitjara, waktu rapat

Enam

tukan negara kesatuan.-

4

:

Tani

aa Bea

A3

kan

PN

"

partai dari sdr Djody es tsb.
b. Tidak membenarkan

Pena

ngakuan mereka

dalam pers

an

Sa

ojosukarto dan

'Mz, PN Merdeka dalam BP KNP.

artainja adalah

negeri

“sebagai

iii

(Mengadakan politik bebas
53

ngrusakan3
atas
dem?- untuk kemudian

muda

dan

batu

tanja jg beribu2 kubiek anba-

dan“

dibikin

— njaknja dapat

umum

atau djalan2

ea

Benteng-pendem”

erumah

lainnja.

— besarnja

100 x 100 M. terletak 2 Km. da

pendapat P.N.I.

ri pantai Semarang, didirikar Be

Kediri.

0.

diadakan pe
,Benteng-pen5
3

Semarang sedang

reaksio-

Cs

Djody

2

Kota

Pemerintah

oleh

- Kini

dinjatakan,

keluar

«d

sukun

25

nyaa

5

21

:

berusaha ter-

be

sa

ta

Pu

2

»

dari

Lu

Dewan

c. Berdiri dibelakang
Partai PNI.
Sen uaa

5

1

anda semendjak zaman V.O.C.
Sebagian dari tingginja beraua di

“Konperensi PNI daerah Kediri
Tulungagung pada tanggal 39

bawah tanah, dalam mana terda-

pat djalan2 dibawah tanah mcnudju laut dan Kampemen Pontiol.

Benteng itu pernah didjadikan

museum tetapi diwaktus Djepang
anasir reaksioner.
'koresponden kita seo-- didjadikan tempat pemeliharaan
“bukti
Na

o

lah lima tahun jang belakangan
ini dalam keadaan tidak terpelihara dan rusak.
Benteng serupa itu djuga didi-

Mr.
ita

a ia pernah membela
tingan kaum erfpachter Ba
Ngandjuk, tetapi tinLbaru2 ini

'PNI

Merdeka.

rikan V. O. C. di Ambarawa dan

Ungaran dimana Pangeran Diponegoro pernah ,,disimpan” disitu
dalam perdjalanannja ketanah pe
-ngasingan di Makasar, tetapi kiselama
ni dalam keadaan rusak
serangan Belanda beberapa tahun

telah di-

ketika ia hendak

men-

(O).

Ul PEKALONGAN TJELA
—.
DIODY CS.

s5

para

“dewasa

pemimpin2

bunga

dari

para

itu,

me

pada

saat

“ini, para

pera-

gerilja,

seperti

tamu.

Ant.

Formateur

Kabinet,

lesaikan oleh Amerika jang tidak

terlebih dulu dirundingkan
dgn.
Eropa Barat. Kata Acheson, kementerian luar negeri
bukannja
dalam prinsip tidak setudju mengenai pindjaman kepada Spanjol,
tapi karena amendemen terhadap
rentjana bantuan kepada luar negeri jg diterima ketika hari Selasa
itu oleh Senat sama sadja dengan
amendemen jang diusulkan ketika
tahun jang lalu.
Mengenai delegasi Rusia dalam
pembukaan sidang Dewan Keamanan hari Selasa jang lalu dikatakan bahwa Jacob Malik telah
melanggar
kewadjiban
Sovjet
Unie terhadap PBB” dengan usahanja utk menghalang2i resolusi

Dewan Keamanan tentang Korea.

'Tundjangan

kemaha-

lan keluarga.

ta” berpartai.
Berhubung dengan konperensi
PIR pada 121. 29-30 Djuli jl. dan
dikeluarkannja statement jl. tentang susunan dan program kabinet pertama dalam negara kesatuan jad. mr. Abdul Wahab ang:
| gauta dewan partai PIR atas sua
tu pertanjaan mengatakan, sebasendiri, bahwa
“gai pendapatnja
” menilik konstellasi partai2 dalam

berita2 dalam

se-

untuk “daerah- Karesidenan
akan ada pembagian sepeda.
d
oleh para pegawai

tentang

Indonesia

peratu-

penetapan

pemberian

telah

tundjang

an kemahalan dan tundjangan ke
luarga kepada penerima pensiun
dan tundjangan sbb:
a. Tundjangan kemahalan dan
tundjangan keluarga diberikan ke
pada mereka jang menerima pen
siun atau tundjangan jg bersifat
tetap

(tidak terbatas

waktunja).

Tundjangan2 itu diberikan pula
kepada
penerima
pensiun atau
Ba Aa Ken
an
tundjang
jang
bekerdja
lagi
pemSetelah
1?
. pada kantor atau Badan Pemerin
arap-harapkan un
tah dengan menerima gadjih atau
dewan perwakilan rakjat pertama
didapat
lain penghasilan tertentu dari ke
kelak
n
kesatua
negara
uangan Negara. «
'harapkan terbentuknja suatu kab. Djumlah pensiun/tundjang—binet koalisi. Oleh karena anggau
nanti
an menurut peraturan ini . tidak
baru
dim PIR
PIR
ta2
psr
kan
boleh lebih tinggi daripada f 150
merupa
“mungkin akan
da
4
e. Kepada seorang
penerima
atau
3
nomor
jang
| tai fraksi
pensiun/tundjangan hanja diberi
lam parlemen, maka menurut Wa
kan satu tundjangan dan satu tun
hab ada harapan besar PIR akan
djangan keluarga.
diminta turut-duduk dalam kabi-

met jad. “

Mengenai

&
|

siapd”

tundjuk

sebagai

metidan

P.M., mr.

dapat,

bahwa

pat

suatu

d. Jang dinamakan dengan 'ke-

PE

.

jang
Wahab

mengingat

berpen

luarga jalah:
1. Isteri jang sjah dari penerima pensiun atau tundjangan.

si-

2. amak, anak tiri, anak angkat

akan

formateur

«kan

kabimet koalisi

di-

kabi-

ita

h adalah sejogianja djika diangkat
dan
|. seorang jang tak berpartai
Ant.
.
partai2
diatas
berdiri
dapat
»

dibawah umur

21 th. dan

belun:

bekerdja atau kawin, jg mendjadi

tanggungan penuh dari penerima
pensiun atau tundjangafbs.

:

, tinggal
menjerahkan
kepada
parlemen pekerdjaan
jang telah
mereka mulai itu,

Di Antwerpen

terdjadi perle-

dakan2 bom
diluar tiga gedung
Ulis sebagai demonstrasi utk.
radja Leopold. Perledakan2
terdjadi pada hari Rebo didepan
ketua Madjelis Rendah Frans van
Couwelaert dari Partai Kristen
Sosial, diluar kantor harian Sosia-

lis ,,Volksgazet” dan dekat

mat-

SEA

SPANJOL DAPAT PINDJA-

MAN UNTUK SERANG:
KOMUNISME !

Dengan

suara

terbanjak

15 pemerintah

65 Ia

Amerika

Se-

rikat menjetudjui untuk memberi
kan bantuan pindjaman sebanjak
100 djuta rupijah dollar kepada
Spanjol untuk melawan komunisme.

—

Ant.-UP.:

INDIA TAK AKAN BANTU
—.
PROPAGANDA USA
'Wakil2 negeri barat di Lake
Sueces

kini

sangka

mempunjai

purba

terhadap tjara usaha In-

dia sebagai perantara dalam soal
Korea. Wakil Amerika berpenda
pat, bahwa sikap India itu setidak2nja tak akan menibantu kampanje

propaganda

Amerika

anti

Sovjet di Asia. — Ant-UP.

Spaniol.

kabar

pula

terantjam

pertahankan Kumchon

ri pemerintah Korea Selatan. Divisi ke.24 infanteri Amerika mengalami serangan2 hebat pada su
atu tempat jang letaknja kira2 38
sampai 40 mil
di Barat Pusan,
kota pelabuhan utk mendatangkar
perlengkapan untiik tentara Amerika di Korea
AN

djuga

Ju-

nani ingin gabungkan diri, tapi
hingga kini belum ada permintaan
resmi kepada London.
Atas pertanjaan apakah Amerika bermaksud
akan kirim alat2
sendjata
guna bantu
Kou Mia
Tang utk lawan serangan.dari darat Tiongkok, Acheson terangkan

bahwa sama sekali tidak mau beri djawaban.

Dari Markas Besar tentara ke38 Amerika di Korea diwartakan
oleh Ant.-U.P. bahwa divisi kavaleri ke-I Amerika telah undurkan diri dari Kumehon ketika-ma« lam Kemis sesudah -membakar ko-

ta tadi dan menghafftjurkan djem
batan2 disebelah Timur Kumehon.

Serangan
lambung thd divisi
ke 24 dihentikan.
markas

besar

tara Korea Utara

usaha

kan

mereka

serangan

Mac

bahwa ten-

menghentikan

untuk

lambung

mengadaterhadap

divisi infanteri ke-24 Amerika didaerah Kochang-Hyopchon, sebe
lah barat Pusan.

Akan tetapi pihak Utara terusmenerus
mengadakan
tekanan
didjalan-raja Chinju-Pusan, dimana terdjadi pertempuran
sengit
antara divisi ke - 6 Utara dan pa
sukan2 Amerika, pada suatu tem
pat 13 mil sebelah timur Chinju.
Dalam 12 djam -jang terachir
ini pihak Utara tidak mendapat
kemadjuan.:
Pabrik bahan. kimia Ko
nan rusak hebat.
Sementara -itu

diumumkan

pu-

la bahwa sebagai
hasil serang
an2 pesawat pembom B-29 Amerika terhadap pabrik kimia di Ko“nan ketika hari Selasa, sekurang2nja 2096 dari gedung2 jang penting jang merupakan pabrik tadi
telah hantjur sama sekali, sedang
kan 4076 lagi menderita kerusakan2.
Kesimpulan2 ini ditarik
dari
potret2 jang diambil dari udara.

ra dibukit2 dekat Hamchang, dapat-ditahan kemadjuannja oleh di
visi2 ke-1 dan ke - 6 Selatan.

Singapura — diwartakan

oleh Ant. Reuter bahwa pesawat2

terbang Inggeris

pemboman2 jang

Hamchang,

hebat di Sela-

ngor hingga ledakan2 tadi terdengar dari djarak 30 mil. Ketjuali
disana diserang pula tempat2 ber
sembunji gerilja didaerah Tringganau, Djohor dan Perlis.

Dibagian

serta divisi ke-1

timur

Korea,

Uta-

8 Selatan. (Ant. U.P.)
v

Pembrontakon

di Birmo

merghebet.
Dari Rangoon diwartakan oleh Ant. Reuter bahwa
kabinet
Birma hari Rebo jl. telah mempertimbangkan diperkuatkannja angkatan perang. Sementara itu dikabarkan bahwa dibeberapa daerah
Birma pembrontakan telah menghebat lagi.

“Kapal2

angkatan

laut

Birma

lahan besar.
Dalam pertempuran sepandjang

djalan antara Pegu dan Toungoo,
hampir
100 orang
pembrontak
telah tewas.

Didaerah

Akyab

ten

tera pemerintah berhasil merebut
kembali sebuah desa jang diduduki oleh kaum pembrontak. Sementara itu didapat
kabar dari
MEN

:

dan

sidang”
.

Besar Perantjis

Chataig-

duta Besar Ame

rika Serikat Alan Kirk ketika hahari Se
ri Rebo jang lalu. Pada
dalam

lasa

diseleng-

jang

resepsi

garakan oleh kedutaan Swtes Bar
nasional
hari
dengan
hubung.
Swiss, para
diplomatik2
Barat

dan Timur adakan pertukaran pi

muat

di Moskow

Ssk.

Dewan

tentang

sidang

Sikap

terlalu”

berita2

Keamanan

hari Selasa sebagai disiarkan oleh
Kb. Tass. Berita2 itu kemukakan
Ameri

wakil

dari

ka serikat Warren

Austin

dan,,pe

rotesnja jang dinjatakan dengan
Pidato
tjara jang memalukan”.
Malik
Jacob
Rusia
Sovjet
wakil
belum dimuat dan ssk. ita djuga
tidak menulis sesuatu komentar.

bentuk Arma

Australi

da cnti kapol selam.

Australi telah mengumumkan
rentjana2 darurat untuk membentuk suatu armada guna melawan
kapal silam.
Setelah kalangan resmi mengudidekat pantai
mumkan bahwa
atan kapal2
kelih
Australi telah
ri Angk.
mente
maka
asing
silam

bhw

Laut Australi mengumumkan

Australi akan membuat 6 fregat anti kapal silam seharga .
12.000.000 pound.
kala-

itu menurut

Sementara

jang

djadi benteng jang kukuh

“dengan gudang2

diperlengkapi

tahan

jang

silam

kapal

pembo2.

man.

Mengenai kapal2 selam asing
jang kelihatan dekat Australi tadi, didapat keterangan bahwa
diankebangsaan dari beberapa
taranja telah diketahui, tetapi sa
ngat dirahasiakan oleh pemerintah.

Didapat keterangan bahwa kapal2 selam tadi pertama kali kelihatan oleh nelajan2 dan diduga
bahwa kapal2 tadi termasuk kapal2 selam jang terbesar, tertjepat dan jang paling modern.
Ta
Diduga bahwa kapal2 selam ta”
di sedang melakukan pendjeladja
han djarak djauh untuk mentjoba tehnik2 konsiruksi jang
paling baru, demikian Ant. UP dari
Canberra.
s

—

Ernest

Davies,

wakil

mente

ri negara Inggris untuk urusan
luar negeri, dalam musim panas
ini akan pergi ke Jugoslavia 'untuk mengaso,
kata djurubitjara
kementerian luar negeri Inggris.
Diterangkannja bahwa
“Davies
di Jugostavia akan ,,mengaso” ber
sama2 duta besar Inggris disana,
Sir

Charles

Peak, di

Bled.

sekal Tito djuga.

Ti

ter jang ditempatkan disatu desa

kistan

mengenai

tapal-batas

selatan Meiktila. Baru keesokan

tara kedua

bantuan, maka kaum
tadi dapat diusir.

penting artinja bagi Siasat

datang balapenjerang

WONOGIRI.

Tjabang PNI Wonogiri aa
Petaninja
berkesempatan
mengadakan
rapat? diranting2 dalam 2 Kawedanaa Nya
tisrono dan Purwantoro selama bl. VII
id. sekedar menindjau kehidupan organi
sasi disamping mengadakan pendjelasanpendjelasan ditentang so'al: intern orgas
nisasi, pemilihan
Umum
dan masalah
Swapradja.

“

Didapat kabar
bahwa Davies
mungkin akan mengundjungi Mar

Mandalay
bahwa
seribu kaum
pembrontak komunis
telah menjerang satu kesatuan polisi mili-

PNI/PETANI

-

pemerintah
pula,
resmi
ngan
Australi sedang merombak sebuah pangkalan laut Australi men-

— Shah Muhammed Reza Pahlevi dari Iran menawarkan diri se
bagai perantara dalam soal selisih
faham antara Afghanistan dan Pa

harinjalah sesudah

Ti 3
3 4

divisi

ke-8 Utara dibukit2 dekat Yechen
ditahan pula oleh pihak Selatan.
Didekat Andong, divisi ke 7 U
tara berhadapan dengan divisi ke-

tes

didistrik Bassein telah menembaki
kedudukan2 kaum pembrontak, or
ganisasi2
pertahanan
nasional
Karen, sedangkan pada hari Ming
gu jang lalu pasukan2 pemerintah
telah berhasil usir pasukan2 pem
brontak Karen jang menierang se
buah desa .didistrik tadi pula. Pi
hak pembrontak menderita keka

Duta

neau kundjungi

terus !

berturut2 telah

DIOBRAK-

.

Korea, soal Formosa
Dewan Keamanan.

Ek

Mundur

melakukan serangan2 tempat ber
sembunji dari gerilja diberbagai
daerah Malaya ketika hari Selasa.
Pesawat2
Lincoln
mengadakan

Dari

MALAYA
ABRIK.

panas!

kiran.

Utara berhadapan dengan Selatan.
Komunike Mac Arthur tadi seterusnja mengatakan bahwa divisi ke-15 Utara dekat Angju
dan
divisi ke-13 Utara sebelah barat

GERILJA

mulai

5
4

Dari Moskow (dikabarkan oleh
Ant. U.P. bahwa
disana tampak
djelas kesibukan “dikalangan
diplomatiek berhubung dengan per
kembangan2 baru
dalam situasi
internasional jg timbul.dari soal

oleh serangan tentara Utara jang
.datang dari tiga djurusan. Kumchon letaknja Ik. 31 mil di Barat

Komunike

gabungkan diri dengan
Pakt Atlantik Utara kata kalangan Pakt
ketika hari Rebo jang lalu.
Junani djuga !

Moskow

tadi akan didaratkan, Divisi ke-l
kavaleri Amerika jg sedang- mem

Arthur mengumumkan

pemerintah Inggeris bhw ia ingin

Didapat

Sementara ini divisi ke-I dari
marine Amerika sudah sampai disalah satu pelabuhan Korea dan
pada hari Kemis pasukan2 laut

' Laut Taego, ibukota sementara da

kas besar buruh Sosialis.

wan

Dari Tokio diwartakan oleh Ant.-U.P. bahwa tentara Utara jg
sedang berusaha dengan sekuat tenaga untuk menjerbu.ke Pusan,
dan sebagian dari
kini mentjoba mengepung satu divisi Amerika
letaknja 65 mil
jang
n
pertempura
divisi Amerika lainnja dimedan
Rebo.
hari
pada
keadaan
h
Demikianla
satu sama lainnja.

Rebo jl. mulai kerdja kemba

Turki ikut Barat.
Selandjutnja
diterangkan bhw.
lui
menter
oleh Ant.-U.P. bahwa
Amerika
ingin
supaja
Turki ikut
on
Aches
Dean
ka
Ameri
ar negeri
serta dalam Pakt Utara tapi diterangkan dalam konperensi pers,
djelaskannja itu adalah suatu sotidak setudju kepada tindakan jg
al jang harus dirundingkan oleh
untuk
telah disetudjui oleh Senat
semua anggauta Pakt tadi.
dju
100
mlah
sedju
beri pindjaman
“Mengenai berita dari Angkara
l.
Spanjo
a
kepad
ta dollar
bahwa Turki telah adjukan perapakah SpaAtas pertanjaan
mintaan utk gabungkan diri dlm.
njol akan diperbolehkan ikut serta
persekutuan Atlantik tadi, Achedi
. dalam rentjana bantuan militer
sOn
kata bahwa ia tidak tahu bahal
satu
adalah
. djawab bahwa itu
rang
sesuatu tentang permintaan
nedgn
hubungan
mengenai
jang
gara2 Eropa Barat dan bukannja . itu. Menurut berita U.P. dari Lon
barang sesuatu jang dapat dise- don Turki telah beri tahukan kpd

ran

orang

hari

diwartakan

Washington

memutuskan

Wahab:

dikabarkan oleh

4 t UP bahwa kl. 500.000 kaum
“pemogok anti Leopold di Belgia

bantu

Amerika

siden Republik

Pendapat

an bahwa

jang baru

djaminan
memberi
Untuk
kepada
lajak
jang
dupan
"penghi
: Benteng jang di Ambarawa ka
bekas pegawai negeri serta djan
arnja kini didjadikan pendjara.
da dan anak piatunja, maka Pre

Djody Gondokusumo dan be
wannja dari PNI, keDa it,
Hd
ia

:

sete-

orang2 jang terlantar dan

menjata-

ngui

djurit,

(Dari

namakan

bahwa- Jari apa jang mereka

Pengen Ta Ea
Nb
el ema
PN
me8

pe-

fraksi

merupakan

otomatis

di

nie"LK. Gani dil jang «masih hidup,
ngingatkan perdjuangan jang sudah lalu,
dimana disaksikan dengan mata sendiri
per:
bahkan “diikuti sendiri bagarmana
djuangan pemuda2 kita.
:
Upatjara pemindahan ini diachiri dgn
salvo penghabisan dan perletakan kara

ngan2

menjata-

jang

missi mili

Belanda

Ika menjatakan,

berkumpul

a. Menjesali dan mentjela de
ngan sangat tindakan memetjah

kan ,.Konsepsi-Susanto” tenab

jang

tempatnja

Gubernur

kita

cs.

i Bandung:

kalangan

pemerintah

nunggu dikuburkan kembali, maka diba.
tjakan oleh Major Effendy Ketua Panitia
Pemindahan
Makam
Pahlawan nama2
“peradjurit jang dipindahkan sore itu jg
terdiri dari Lasjkar Rakjat dan TNI.
- Sesudah itu Let: Kol. Bambang Utojo
mengutjapkan pidatonjo a.l. menjatakan,
bahwa-ini dapatlah dilihat dengan njata,
bahwa masjarakat kota Palembang meng
hargai djasa2 pahlawannja, maka tiap2
kita melalui tempat ini akan terkenanglah kita akan kedahsjatan perdjuangan
jang sudah lalu.
—

juga oleh Dewan Pimah Priangan dan Ko(TI Djawa Barat memu-

jang

tik — ,konsepsiSusanto”

tjela

pat gabungan penguri pNI Tjabang2 Ka
| Kotapradja . Ban-

mereka pula, apa

i (anggota Dewan

kedu

ursi alias pangkat.

indung

f

sendiri sudah me
asing, baik dari

Setelah semua peti? tadi diletakkan di

tinja, disebabkan :
aun mereka ini toch
-kristaliseer” oleh P.N.L.,

artai sementara dan ketua

djalan.

Di Taman Pahlawan
nunggu tamu2 bangsa

(Karesi-

)ari Brussel

ruangan sirene dan tembakan

2

dah

Hee Me

perledak-

h ada

ana

— negara ini didaerah

propinsi Barat Laut Pakistan, jg.
perang

ita.

— Bank Import - Exportjang

-

berkedudukan
di
Washington 2
mempertimbangkan akan mem
bantu pemerintah Iran untuk melaksanakan rentjana-7 tahunnja,
guna pembangunan
Bank tadi akan

Iran.
ikut membia-

jai pengeluaran Iran untuk dja-

sa2 dare bahan2 “jang dibeli

Amerika, jang
rentjama tadi.

“di

bersangkutan dgn
Saba"

me
Ta

$

Ja

DN aU
Harjono

tangan

Indonesia mau ke Timur.
Pihak Bld.
mau kebarat. Tentu sadja ngabiskan ker
tas nggak keruan. Kuasanja tjuma nulis.
Semua kedjengkelan ditumpahkan diatas

kertas. Dan

buku gemuk

begini

itu akan dipe

gelagatnja,

bisa djuga

Bung Kargo segera robah sembojannja ig
terkenal: ,Sebelum matahari terbit th.
1951, Irian sudah harus kembali, mendja
di: sebelum matahari terbenam th. 1951,
harus kembali.” Tahunnja
— Irian sudah
kan tetap 51. Tjuma bulannja sadja jang
beda. Bedanja djuga kagak banjak, tju
ma selusin.
:
.

NU

9

BERABE.

KAWILARANG

Sedjak

kemarin

di Djakarta

kol.

LAPOR.
ko-

Kawilarang,

nesia Timur dan pemimpin operasi militer terhadap "RMS". Ke
datangan Kawilarang untuk Iaporkan pekerdjaan jang telah dilakukannja sarapai sekarang terberkenaan operasi
utama jang
militer
operasi
dan 'hasilnja
ia
Dan
".
"RMS
—
dap
terha
Apris
ketempat.
akan segera kembali
Mengenai
opeterhadap
Apris

rasi
Militer
”RMS” diterangkan
bitjara kementerian

oleh djuru
pertahanan

RIS bahwa dengan hasil jang diini

sekarang

sampai

perdapat

maka phase pertama dalam opeterhadap
APRIS
rasi militer
”RMS”. sekarang telah tertjapai.
Am.

BURUH ,.DE BIJL" MOGOK
KEMBALI
Buruh bengkel ,,De Bijl” jang
tuntut persetudjuan dengan madjikan atas dasar 40 djam beker
dja, jaitu sesuai dengnan berlakunja Undang? Kerdja, tetapi dalam
tuntutan ini tidak mendapat persesuaian dengan madjikan, tg 1-8
pe1950 kembali meninggalkan
Maprotes.
kerdjaannja sebagai
pada
djikan minta pertolongan
Pemerintah untuk menjelesaikan
bahwa
soal ini. Dinjatakannja,
kerdja
djam
40
n
kalau tuntuta
mungkin
maka
nkan,
didjala
ini
..De Bijl” akan tutup perusahaan
nja. ,,De Bijl' bersedia ' menundjukkan buku2nja. — Ant.

minta

Pemuda

ngan

lara-

ditjabut!

mogok

Pemuda Republik Rakjat Indo
Pimpi'nesia atas nama Dewan
nannja di Djakarta baru2 ini te“lah mengeluarkan pernjataannja
mengenai Peraturan “Pemerintah
Peraturan
- Militer No. 12 dan
No. 34 GM Djakarta Raya tentang pelarangan pemogokan dipendjawatan2 jang dianggap
ting.
Dalam pernjataan itu diseruburuh,
kan kepada organisasi2
untuk
wanita
dan
tani, pemeda
ran2
peratu
utnja
ditjab
menuntut
demon
dakan
menga
n
denga
tsb
' strasi dan rapat2 protes.
DJERMAN BARAT BERDAGANG DGN. RRT.
|” Djerman Barat bebas untuk
merundingkan perdjandjian pe
dagangan dengan RRT atau dengan negara manapun djuga, kata
djurubitjara Sekutu di Bonn ke
:
:
tika hari Rebo.
Mengenai tuduhan2 pers bjerbahwa kaum peng:
man Timur
Barat ingin seka:
man
usaha Djer

“Ti mengadakan

|

perdagangan de-

ngan RRT, djurubitjara tadi menerangkan bahwa - pembesar2 Sekutu tidak menimbulkan kesuka,
ran2 bagi kaum industri tadi. |
Seterusnja diterangkannja bah. wa ketika bulan November jang
lalu,

pihak

Sekutu

seka-

mengidzinkan

— e pemerintah Djerman Barat unperundingan2
| 4uk mengadakan
“perdagangan setjara Jangsung, sex

dah memberitahukan

kepada

Sekutu, demtomisaris2 tinggi
an Ant. Reuter dari Bonn.

15 bulan

ini dengan

rentjana
,

undang2

Kabarnja

dan

Mz, Wikamani

anggauta

BP mulai

pemandangan

Partai

Rakjat

tentang

berita

bahwa

Natsir akan ditundjuk djadi

Indo n.

jang

lajak

dipertjaja,

bahwa

be-

berapa orang
pembesar
NST
akan dipindahkan ke Djakarta al"
Djanaps Manik Kepala
Kepolisian(NST, Tengku Arifin Kepala Departemen
Dalam
Negeri
NST jang akan ditempatkan
di
Kementerian Dalam Negeri dan
Mr. Abbas
Pokrol
Djenderal
NST

di

Kementerian

Kehaki-

man.

Kabar selandjutnja jang belum
mengatakan,
dapat dipastikan
perbahwa Tengku Dr. Mansur
nah diadjukan setjara tidak resmi untuk mendjadi Mahaguru pa
Tinggi

Tabib

Sekolah

dan

di

Bandung berhubung keahliannja
sebagai. ahli bedah, tetapi sudah
mendjadi rahasia umum
Wali
Negara NST ini lebih suka tinggal djadi partikelir. — Ant.

dari

me-

Madjalengka

menggantikan

Abdul Mukti, Resi

den DI Tjirebon jang telah mati
tertembak. Guha2 pada kaki gunung Tjiremai disebelah. tenggara
sekarang
Madjalengka kabarnja

“sedang dibersihkan. Diantara ang
gauta DI ada pula jang berhasil
meloloskan diri kearah Indramaju.
Menurut

berita

Kuningan,

daan

lereng gunung

belah

selatan,

jang

kea-

Tjiremai

se-

termasuk

ka-

bupaten
Kuningan
agak reda.

kini

sudah

Mengenai berita bahwa Kartosuwirjo masih hidup, sedang 'pemimpin DI jang mati tertembak
didaerah Tjiawi adalah Toha Arsad, sampai sekarang belum terdapat kepastian. Pihak Gubernur
Militer Djawa Barat berpendapat
bahwa untuk sementara waktu pi
hak jang berwadjib berpegang ke
pada laporan resmi dulu itu, sedang penjelidikan terus didjalankan.

Kapten

Achmad

dari

Kantor

Gubernur Militer jang baru
datang dari daerah Tjirebon menerangkan, bahwa
memang
ada
orang jang. pertjaja bahwa Kartosuwirjo masih
hidup. Dikatakannja djuga, bahwa- Let. Kol.
Daeng Moh. Ardiwinata jang kini mendjadi Komandan
Brigade
di Tjirebon sedang
mengusahakan supaja dipelabuhan dan
sepandjang pantai Tjirebon dapat
dibrantas penjelundupan.
Mengenai
gerakan
pasukan2

Muslimin

di Bagelen

sampai

dan

pada Korea Selatan. Sedang Korea Selatan dibawah pimpinan P.
B.B. Kini komisi P.B.B. masih be
rada di Korea untuk menjelesaikan soal Korea. Djadi Korea Selatan dipandang sebagai anak P.

dan

soal

itug Dgn

Harmani,

beranggauta

formil

47 orang.
Pai

badan

pekerdja.

berpendapat

bahwa

menjimpfng

dari

dibitjarakan

lebih

Dipihak

procedure

tradisi,

dulu

(afdelingen),

artinja

tidak

dalam

tapi

panitia

langsung

dgn

pemandangan umum itu adalah gandjil
dan seolah2 menimbulkan kesan bahwa
orang sangat terpengaruh keinginan lekas2

17

negara

kesatuan

Agustus

kan

dengan

pentingnja

dalam2

soal

disidang2

kan

pertukaran

tah

jg

berupa

dibentuk

seolah2
jg

pikiran
laporan

sebelum
ditindjau

serta

mengada

dengan

pemerin

panitia

dan

ms-

morie van antwoord.
Sebaliknja pihak bukan oposisi derpendapat bahwa pembitjaraan mengenai
pembentukan negara kesatuan adalah se
mata2

soal

politis.

sehingga

hakekatnja

sama

sadja Ypakah

dibitjarakan

dulu

dlm

apakah

panitia2

rentjana

undang2

ataupun

dasar

panitia2

pendirian?

terlebih

tidak,

sebab

dlm

seksi?

itu

pasti akan

menghadapi

jg sudah

tentu2, sama

politik

sadja halnja kalau sekaligus dibitjarakan
dalam pleno. Kalangan inipun menerang
kan

djuga

bahwa

persetadjuan
langsung

pembitjaraan

KMB

kedalam

oleh

tentang

KNP

sidang

duluapun

pleno.

2

Pem

6 AGUST.

dan

hapus.

sipil ditiap2 kabupaten.

Lebih landjut didapat keterangan, bahwa tgl. 1 Agustus penje
rahan pemerintahan militer telah
dilakukan pula dikabupaten
Kuningan dan Indramaju dan pada
tgl. 5 Agustus seluruh karesidenan Tjirebon diserahkan kepada
pemerintah sipil.
Sebagai penjerahan jang terachir ialah Kotapradja
Bandung
akan dilakukan
tus itu seluruh
liter di Djawa
ketjuali daerah
Raya. Ant.

dise-

Priangan

KONGRES

MURBA.

Kutowinangun

jaitu

jang

pada tgl. 10 Agus
pemerintahan mi
Barat hapus, terGM VI, Djakarta

UNDANGAN
Mereka jang lajak (wartawan) diha
rap
kedatangannja
di
Kantor-Cursus
»DARMO”,

289,

djl.

pada

untuk

Pathook

tg. 4 dan

membuktikan

23 dan

5-8250

udjian

9, Tilp.

dj.

jg ke

12.00
VII:

Sedikit hari lagi.

ABBOTT2

uang

oleh

R.K.

masing2,

cursus-mana

100

pCt

Dgn. BUD
48-8

'

untuk

Kas

kasih.

kasih atas
Dengan ini kami mengutjapkan diperbanjak terima
PI
sedjawat,
teman2
tenaga, harta benda, maupun fikiran dari
Bethesda, diwaktu perkawinan kami:

pada

tg. 29-7 malam

30-7250

43-8

Lor

Gadjah

No. 5. Tebalnja 48 halaman.
Usaha : Dewan Mahasiswa Universiteit Gadjah Mada.
Isinja

antara lain :

mer)

STAND

PANITIA

DEKAT.
-

Toko "JUNIOR"
32-7

Malioboro

93.

BOEKHOUDEN
Rombongan

gustus.

A.

baru dimulai

Didtaat

ran tjepat.

gratis.

9 A-

Peladja-

Cursist dapat mengi

kuti Ekonomi dan Aldjabar- Pendaftaran

pada

,,MITRA.”

Bintaran-Wetan

468

11.

485-7.

-

Panitya Penerbitan Buku
Sedjarah 5 tahun.
Angkatan

Perang.

DITJARI:
|

Panitya

Penerbitan

membutuhkan
Bahan2
wa2

jang

Buku

Sedjarah

bahan2 untuk Buku
tadi

penting,

segala

Angkatan

Perang

Peringatan.

: gambar2,

berupa

5 tahun

penerbitan

kronik
th.

ketenteraan,

peristi-

dan buku2

Peringaper-

1945

tan Angkatan Perang, biographie2 dan hal2 jang mengenai
tumbuhan Angkatan Perang.
Bahan2 dan karangan2 harap dikirim selambat-lambatnja
da tg. 15-8-1950 kepada Sekretariat
dja Room Katholik No. 2, Djakarta.

Untuk

tiap2

pengiriman

Panitya

tsb

djalan

paGere-

akan diberi kerugian.
Panitya Penerbitan Buku
Sedjarah 5 th. Angkatan
Perang.

41-8.

Pengumuman
SEKRETARIAT

BADAN

Pemandangan
I.

Pemandangan
. Pemerintah

5-8-1950
II.

PEKERDJA
PUSAT
No. 24/1950.
tentang

NASIONAL

&

mengenai Keterangan Pemerintah.

Umum

Badan

diadakan

Pekerdja

dalam

rapat

pagi.

tersebut

KOMITE
:

Umum

mengenai
terbuka

Keterangan

pada

tanggal

“

Anggauta-anggauta

Komite Nasional

dengan

menggunakan

Pusat
kartu

dapat

menghadiri

tanda

anggauta.

III. Kartu tanda masuk bagi Um um dapat diperoleh pada tanggal
4-8-1950 antara pukul 17 dan 18.
.

s

Jogjakarta,

3-8 - 1950.

SEK RETARIAT BADAN PEKERDJA
NASIONAL

PUSAT

Sekretaris,
ttd.

RADIMAN.

— 693/III/ A/102.

Lapang Gambir/

5

masih sedia No. 2, 3 dan 4. No.
1 habis.
:.
Alamat Adm. : Asemgede 28, .
Jogjakarta,

|
- Alamat baru Kantor Panitia Pasar Malam:
KENANG:KE
MALAM
PASAR
PANITIA
SELATAN
MERDEKA
Selatan
Tanah

«.
b.

f 5.—

(Mr. Roesli).

.Kinibalu”
R.L/A

TELAH

Mulai sekarang trima :
Pesanan Bendera Merah-Putih.
Memperbaharui Bendera lama.
Tanggung tidak luntur.

Harga etjeran 1 nomer f 2.—
Berlangganan 1 kwartaal (3 no-

e
Typ.

be

17 Agustus 50

Masa Djabatan Presiden.
Soal2 pokok Dalam Negeri.
Rusia, Korea, Amerika.
Pelatjuran dalam Sexuologie.
Komentar2 Ekonomi-Social.
Kesusasteraan Indonesia pada sekolah-2 Menengah.
“Peladjaran Sociologie.
Surat kiriman dari Britania, dll.

KOMITE
S.

jg.

BAHASA INCGRIS
8
baru dimulai
Rombongan
Agustus. Buku gratis. Lama hanja 6 bulan. Pendaftaran pada
sEMERGO” Klitren kidul 43
Djuga menerima
pendaftaran
untuk Boekhouden A.
484-7

IV ada

GK3/163.

Hormat kesat:

Malaya
permai.

BERPENGALAMAN

DAN

Madjalah

.

SUMIRANTI,

dikampung Klitren

sumbangan
RS
35t

indah

KASMA BOOTY - ROOMAI NOR.

SUDAH TERBIT :

xcuSahaan

olJUDONEGARAN
Ca78 DK

dan

djam: 9 — 11 pagi: - periksa
Bidan St. Djamilatun, setiap Senen Kemis
dipanggil sewaktu2.
Dapat
hamil di PKO Klaten (Kidul Masdjid Mlindjon).
sdr.2 putri
menerima
dapat
Kebidanan
Bag.
Mulai tgl. 17 Agustus 1950, PKO
jang ingin mondok (hamil).
Hormat
PENGURUS.
428
ha

PUAS:

PENDJAIT & PENATU

terima

dengan

LOU

RAPI:
TJEPAT
. —
1 D

besar

disukai :

BERIDJAZAH

BIDAN

sbb.

NOOR
ASMARA.
Dgn. Bintang? Film jg. terkenak dan

COSTELLO.

rapat

RADIMAN

maha

—

terkemuka

menjusul :

kemudian

? PAKAIAN

Ik 40 sendjata api. — Ant.

Utjapan

ABBOTT

Fantasy)

jang

| Mulai tg. 5 Agustus.
Mempersembahkan Film

COWBOY.

47-68

gerombolan ini dan disana disita

|

AN

&

Film

Charles Boyer — Barbara Stanwyck
Edward G, Robinson dll.

.

R.K. c. Ilm. peg. Buku A -- B (Boekhouden A dan B) pel. 6 bl. dan Mengetik. Candidaat 40. Tiap bl. udjian.

HASIL2 PEMBERSIHAN DI
SUMATRA TIMUR
Diduga selama dilakukan pem
bersihan oleh tentara, polisi dan
CPM di Sumatra Timur
sedjak
beberapa lama telah ada lebih da
ti 1000 sendjata api dapat disita. Kabarnja dalam gerakan pembersihan terhadap satu gerombolan liar diantara Siantar dan Pra
pat telah dimusnahkan “ markas

(Flesh

8 Bintang

(Ride'em Cowboy).

a. udjian Steno pel. 1 bl. dapat mentjapai singkatan 2700. perk. b. Steno pel.
dari Kampung, ialah: pembajaran cursus
ditetapkan

|

hati.

daerah

pengaruh AOI, rakjat nampaknja tenang. Menurut keterangan pihak militer beberapa ketua
ranting AOI ditangkap
dalam
aksi pembersihan itu. Keadaan
daerah pembersihan sepi, karena pasukan2 AOI tersebar meru
pakan gerilja. Ant.

Malam

(Arabian Nights).
Sherazade (M. Montez) penari elok
bertebar. bunga
sutera biru,
aduh
mestika, patah hati tak sampai kata.
Harun Al Rasjid (J. Hall) tampan
berani
berebut
rupawan,
berlaga

PASUKAN2
A0I TERSEBAR.
Didaerah Kebumen, Prembun

Militer Djw. Barat

dan keresidenan

BB

Partai Murba akan mengadakan kongresnja di Jogja dari tg
Kongres
6 sampai 12 Agustus.
dimulai dengan resepsi pada tg.
'” 6 malam.

Seperti diketahui, pemerintahan
militer di Djawa Barat telah ber
angsur2 diserahkan pada
perne-

rintahan

perserikatan

Ant.

mundur

10 Agustus

Alat

rang oleh Korea Utara. Djika DK
tidak mengambil
tindakan
tentang hal ini, maka bukan sadja
kehormatan PBB terantjam, akan
tetapi kehidupannja
pun
sukar
dapat di teruskan. Inilah sebabnja PBB bertindak. Akan
tetapi
tindakan ini harus disahkan.
Dari perang dingin antara Ame
rika Serikat dan Sovjet Rusia jg.
didjalankan diseluruh dunia tindakan PBB hanja didjalankan di
Korea. Dimana PBB mesti
mengembalikan keadaan seperti sebelum perang, berarti PBB mesti menolong kembalinja
Korea
Utara kebatas antara Korea Sela:
tan dan
Korea Utara. Dan
|
sesudah itu meneruskan
pekerdjaan
PBB untuk
menjelesaikan
soal
Korea dengan damai. RD.

menjamping

perlu

panitia

B.B.

5—7—9.
17 th. keatas.
#
Film berwarna.

1001

lampiran2nja.

opo

se-

karang belum terdapat keterang-.
an jang pasti apakah itu ada huIslam
Darul
bungannja dengan
di Djawa Barat atau tidak. Ant,

pemerintah

segala
e

.

tanggal

kat dan Sovjet Rusia seperti jg.

Menurut kabar terlambat, tgl. 30 Djuli satu kompi D. I. telan:
Limbangan,
Ga(ketjamatan
mentjoba lagi menjerbu Selaawi
rut). TNI disitu berhasil memukul mundur pasukan D. 1. itu sampai kepegunungan .Tjakrabuana.
Kabar

keterangan

«Uh

Djam:

(Sambung dari halaman 1).

Residen D1 jg ditangkap dan Kartosuwirjo

njatakan, bahwa seorang Residen
DI buat daerah Tjirebon, Zainal
Abidin telah tertangkap. Sebagai
mana diketahui Zainal Abidin ini

PIR

jang

sisi

dipukul

D|

Serbuan

dan

jg dimulai

dikalangan

mengenai

Suroso

BP. sekarang

panitia

Diperoleh kabar dari kalangan

Parindra

IX,

Dalam pada itu mengenai procedure
pembitjaraan
tentang pembentukan negara kesatuan jang telah ditetapkan dim
atjara BP, terdapat beberapa pendapat

penetapan

duduknja

ka-

“Pindahan pembesar2
NST.

atas

ke

telah dilaporkan oleh Komisi P.B.
B. tentang keadaan di Korea, dan
jang punja anggauta mewakili In
dia-dan Pilipina, Korea
Selatan
dengan terang2an diserang oleh
Korea Utara. Kora Utara dan Ko
rea Selatan mempunjai masing2
pemerintahan sendiri, djadi Korea
Utara menurut pendapat di Lakc
Succes mendjalankan agressi ke-

nja

pan formateur Nasution
njatacan hal itu masih dalam tingkat
kemungkinan. Djika kelak ternja
ta benar, Masjumi
akan
menerima, tapi sekali2 tidak bertindak sebagai sollicitant.
Mereka
akan tinggal 4 hari di Sumbawa.

BP

dari

jang

negara kesatuan berserta
3

ada

A-

masing2

sidang

umum

pembentukan

reka teruskan perdjalanan. ke

tanjaan
“ge

Suroso

Sumbawa dan Sultan Dompu. Me

las dan Taliwang. Mengenai per
aa

resmi

dipimpin bung Tomo pun telah me
djukan permintaan supaja mendapat
kil dalam BP, tetapi sampai kini belum

dulu berada

mandan territorial Apris di Indo-

keduddukannja.

terultama

Dengan

ditetapkan mendjadi

partai dan
Ii untuk konsolidasi
berikan pendjelasan situasi politik sekarang
dan
stabilisasi
pemerintahan. Malamnja
mereka adakan pembitjaraan mengenai
situasi politik lokal
dg. Sultan

ladjari lagi oleh” Fedua pemerintah. Lalu
tjektjok lagi.
13
Kalau

mereka

Malam penghabisan,
“Djam: 5—7—9.
17 th. keatas. .
Untuk penggemar Film jg. tinggi.

“Ini malam dan berikutnja.

31 Djuli jang lalu sampai Sumbawa dgn. Nasution njatakan keda

Komisi gabungan Irian membikin Ia
poran jg tebalnja 15 cm. Habis, pihak

MIN

e

X3

F3

Ia

Junan Nasution dan

| masing2 utusan putjuk pimpinan
Masjumi dan GPII dari Djakarta

2

»..

Gea

dk

dapat kursi
Parindradim— PirBPKNP.

f-— MASJUMI TIDAK MELAMAR.

:

NANGAN

45.8
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:

