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.Nieuwe? oven" ta!
punja sopan santun

Tata dari Den

Hak

mer as

kan, bahwa sebagian dari
ran Panitya Gabungan

Irian

h2
Te
otonomi “bagi tiap2 da
In- .erah untuk bekerdja atas dasar

“kodrat kepribadiannja.
Selandjutnja kepada pemerindi-

'donesia Belanda telah disiarkan.
| Antara lain dalam siaran itu
agan

pihak delegasi L tah Negara Kesatuan, Parki me

bahwa

Belanda dalam Panitya itu

ber-

anggapan, bahwa

pe-

penjerahan

bertentangan

itu, maka berartiDinjatakan

bahwa

. Indonesia tidak mempunjai tjukup
| uang dan tenaga untuk memerintah

R3
|.

Irian.

2

Oleh karena itu delegasi Be-

dl kat

Irian

menghadapi

D

he

LE AR

Ia

Haag: Timur terima
ui
beras Birma
“Dari pihak" resmi

aa

neh

kabar

akan menerima

dari Birma jang akan

27.000
didjadi-

mijzeren stock”. Beras ini — tjukup

untuk persediaan 3 bulan buat Sumatra
Timur jang memerlukan 9.000 ton sebu-

| Ian. Dari djumlah
2

jang. besar

djuga kedatangan

diha-

djuni-

“besar ini tidaklah berarti akan ditam
| bahnja pembagian di stribusi beras
: ana ini. Bit
2
ye
aa
4
3
Anna
pARKI

. MINTA

, AN

OTONOMI

& Kn

diduTP
at

mengumumkan

Negara Kesatuan jang telah di' malam Selasa ae di Bandung.
Menurut pe

Naa

besar

di

Indonesia

kim dia djuga
Karno,

seo-

jaitu

Prof.

akan

Hatta

dan

ini.

Bila

mendjumpai
Sjahrir.

mung

bung

Ant.

7

“

| Disamping usaha2

jang chu-

sus dari

organisasi '

beberapa

untuk mengumpulkan tanda-tangan
persetudjuan
terhadap
»Seruan Stockholm” 1950
mengenai protes atas pemakaian
bom atoom, di Bandung dibentuk pula Panitia Pembela Perda
maian
jang meliputi kira-kira

rapat

tani, wani-

jang ramai.
ditempat2
ini, kabarnja sekarang

kemarin.

Gubernur Militer IV diwakili
sendiri oleh Leti Kol. Sutoko jg

rumannja itu,

“azas tuajuan

ini

Paal B. Means, Kepala bagian kefilsafa| tan dari University of Oregon di AmeriAkar
Kedatangan ja adalah untuk mempela
| djari kebangkitan nasionalisme Indonesis. Dalam hal ini dinjatakannja, bahwa
sangat heran penduduk 'jang terdiri dari
Pn
bangsa (ras) dari beribu2 kepulauan dapat dan mau bersatu menegakkan Negara jang merdeka.
k
: Selandjutnja
Mahaguru ani akan mengadakan perabitjaraan2 dengan pemim“pin?

dalam

Nupata

sambutannja

kan menjokong
Ant.
5

| Kesatuan it hanja . akan kokoh. kuat, paka dove
nan kes

menegas-

akan usaha

tsb.

iW 6ndo css mungkin
goal?

Dari pihak.tasema dan Ma

kebaratan ' menanda

“ djamakan'

Kn

—

akan una

turut ditanda tangani oleh Mr.

(

Djody- dari PNI

e Naa

Wondoamiseno.

Sar ia

lah dia (Wondo),. Sundjoto .dan

: Kasman “(Manjerai): Serelati

| dakan pembitjaraan
| ata2

valas

antara angga

Tn! Kaoman T.
«

tanganinja,

ti

Mengingat

#kiri?”
BTi

Merdeka.

maka

sedjarahnja.
ini

mosi “itu hari

dite

baik oleh BP. Hanja pihak
dam sebagian

dari

ig kira2 menolak.

'Kalawu mosi

diterima,

fraksi

hakekat-

dijamutati selesailah inti pembijta| raan

mengenai

aa

negara

djangan

pura2

tidak

tahu

tentang konsekwensi halitu, dan
mengira dapat lepas dari tanggung djawab thd. soal tsb. sekali
pun ia telah membubuhi bahwa
tulisan tsb. diluar tanggungan redaksi. Sebagai
pan. santun,

Achirnja

tamu harus tahu so

Kempen. berpendapat

pemerintah

ragu2

lagi

pusat...

terhadap

tidak

soal

Itu.
Mean
SA PA IN

kesituan

$

MBR
ISA

1 Dr.

TAK

MAU

di

Selatan jang kini sedang

Jogjakarta

mengatakan,

berada

bahwa

akan menghiraukan adanja timbul
Merdeka oleh Djody cs. Ia tetap
djadi angganta PNT,

“

PNI

| Peladjar

Islam
dalam

IV

tg. 5

Indonesia

(PII)

komnperensinja

Agustus

1950

antara

2.

Mengembangkan

3.

Mempererat

nisasi

E.4

sajap

hubungan

daerah
jang

ke

lain me-

di

organisasi.
dengan

orea

laim

. Menjusun pengurus
sdr. Amir Hamzah.

baru

mak amanat ebi

diketuai

mannnate MENANTU Rae
Hae Haa RANaa

Mengenai keadaan di Makassar pada dewasa ini, acting djuKementerian Pertahanan menerangkan, bahwa sampai sePA
karang belum lagi diterima kabai Yapakah persetudjuan
penghentian permusuhan jang telah ditjapai antara Kol. Kawilarang
dar
Djendral Major Scheffelaar. bara imistelah dilanggar... bnmnan ee

Kepala

Staf Umum Apris Kol.
Simatupang menerangkan, bahwa persetudjuan gentjatan sendjata di Ma
kassar itu telah dilakukan seperti biasa. Selain
itu dinjatakan,
bahwa keadaan dikota itu kini te
lah tenteram kembali, tetapi kabar
jang njata belum
lagi diterima.
Meskipun demikian perhubungar.
terus menerus
antara
Djakarta
dan Makassar telah dibuka kem-

bali.

Dalam pada itu dapat dikabar
kan, bahwa protes Indonesia kepada pemerintah Belanda mengenai

peristiwa

belum.

kapal

lagi

,,Kortenaer”

mendapat djawaban

dari Den Haag. Kalangan
resmi
di.Den Haag
menjatakan,
tentang permintaan pendjelasan dari Indonesia mengenai
soal itu,
bahwa Pemerintah Belanda
sedang mempertimbangkannja, ja!-

Pemandangan

umum

,Keadaan

ta apakah perlu atau tidaknja
beri keterangan. RD.

di-

Selandjutnja menurut
Antara,
atas pertanjaan apakah Kortenaer
perlu diganti seandainja kapal pc
rang ini terpaksa harus dikeluarkan dari formasi kapal2 . perang
Belanda jang dipindjamkan
ke-

pada RIS sekarang ini dan bagai
mana dengan anggaran belandja,
diterangkan oleh acting djurubitjara itu, bahwa untuk - melaksanakan tugas jang tsb. dalam pasal 7 dalam persetudjuan militer
dari KMB itu adalah pertimbangan tennisnja (tehnische beoordeling) terhadap pemakaian atas be
berapa kapal perang jang -dipindjamkan kepada RIS tentu diserahkan kepada pertimbangan ang
katan laut Belanda di Indonesia
(K. M3) Sekarang K. M. ternjata
sudah mengambil keluar dari for-

mendesak

"Menurut
keterangan
jang diperoleh
maka
dalam rapat gabungan itu akan
dirundingkan bagaimana dibitjarakan ke
| dua mosi jang sudah masuk hingga seka
rang ini, dalah mosi Arudji cs utk diad
kannja
sidang bersama
(oitmeeting)
DPR RIS, senat dan KNP pleno,
mengesahkam.
RUUD
dan penglaksanaan
ia
al. mengusulkan supaja
DPR
negara kesatuan Republik Indonesia ter
diri daripada 'ketna2 dan anggauta2 BP
KNP
dan DPR RIS ditambah dengan
100
anggauta KNP
dengan ketentuaa.

bahwa Presiden dapat melengkapi djumlah anggauta DPR hingga 300 orang, ser
ta Presiden mengangkat seorang ketua-

nja daripadanja

Diterangkan oleh ketua DPR Mr. Sar
djawaban pemerintah akan

diberikan pada hari

dangan umum

Djum'at ini, Peman

termijn kedua akan diada

kam pada malam
kan besok pagi.
Hingga Kemis

ini dijaga dam dilandjut
dlamg ini jang Tna,
Tt

tarkan

diri

untuk

Aksi pembersihan Apris dida
erah Kebumen masih berdjalan te
rus. Tg 9-8 sore terdjadi tembak
menembak sengit antara Apris
dan AOI disekitar desa Sumolangu. Menurut keterangan pihak
.
militer, sebuah kompi bekas lasjkar Hisbullah jang telah masuk
Apris, terdiri dari 40 peradjurit,
pada tg 9-8 telah meninggalkan
kedudukannja dimarkas bataljon
membawa
kedelapan
dengan
truck dan
sendjata2nja
kearah
djurusan Magelang.
Pihak jang
berwadjib kini sedang mengadakan penjelidikan.
Dalam pertempuran jang . teradistgi BB Nan le
rTokaudi Hardjowinoto' dan pradjurit
Alangsaragis jang kemarin
masing2 “djenazahnja dimakamkan
di Purworedjo dan di Bagelen.

masi kapal2 perang ini pertama
Evertsen dan djuga Kortenaer ter
tugas
njata tidak mendjalankan
seperti jang tsb. didalam pasal 7
itu. Djadi dari rangkaian kedjadian ini dapatlah kita mengambil
kesimpulannja, bahwa untuk. dinas jang dimaksudkan dalam pasal 7 itu kapal2 perang Evertsen dan Kortenaer ini rupanja ti-

dak dianggap begitu perlu.

Tepbatjh

kedua ada 19 orsng.
aa

Pardede (PKI) menjatakan tetap tidak dapat menerima rentjana UUD begitu sadja. Pembitjata mengemukakan kepintjangan2
jang terdapat dalam berbagai fasal UUD sementara, a.l. mengenai
kedudukan Presiden jang dianggapnja terlalu luas kekuasaamnja
dan tidak “adanja ketentuan2 jg.

djelas delam undang2, bagaimana
dan siapa jang memilihnja. — Mengenai hak2 mogok dan demonStrasi dar» buruh
jang menurut
UUD sementars
itu akan diatur
dalam undang2. menurut pembi-

tjara mestinja — harus didjamin”
dalam undang2.
Sebagai kesimpulan
pembitjara
menjatakan
muilaknja
“parlemen
diheri kesempatan
leluasa menggunakan

haknja watuk: menfgamandeor ren
jana UUD sementara itu.

MAKER

NAN

2

djikaKortenaer ini terpaksa 'akan
dikeluarkan lagi dari formasi ka
pal2 perang Belanda di Indonesia sekarang ini, maka sudah dje
laslah bahwa anggaran belandja
terhadap kapal2 perang ini sekarang tidak sesuai lagi dengan pe
netapannja semula.

Ahem Erningpradja (Sarbupri)
dalam keterangannja menjatakan,
bahwa kalae kita sekarang ada
didalam keadaan seperti jang dikatakan
pemerintah
Keadaan
mendesak”, maka ini terutama di-

sebabkan kesalahan
pemerintah
sendiri.
Dengan adanja mosi2
mengenai penggabungan daersh2
kedalam Republik tidak lama sesudah penjerahan kedaulatan, bah
wa pada waktu itu sebetulnja harus

diadakan

tindakan2

jang

tepat. Demikian djuga dari De-:
wan Perwakilan Rakjat.
Dengan
prosedure jang
diambil hingga
waktu int “maka kita
terlambat
dan menjebabkan
kita ada
di
-iwang

Lebih landjut pihak resmi me- |
nerangkan kepada ,,Antara” bah
keamanan
wa untuk mendjaga
penduduk, didaerah sekitar kebu
men, dilakukan serupa perlindudengan
ngan kepada penduduk
djalan mengumpulkan mereka di
sesuatu tempat dengan memberi
djaminan makan dan kesehatan.
Sampai kini djumlah-jang »dilindungi” itu sudah 230. — Ant.
TERIMA

APD

PELADJAR

BARU.

Dari kalangan jang bersangkutan san
tara” mendapat kabar bahwa utk tahun
pengadjaran 1950—1951 Akademi Pendi
dikan Djasmani di Jogja, membuka kesempatan bagi para peladjar baru. Ada pum sjarat2 za: diterikan dim Ajeadayai :

SMA ngan ara

serotah jang Adera

djat. Am.

Sajembara .....
Siapa Perdana Menteri?
Maksud

sebenarnja

ialah, ingin

membuat sajembara mengenai he
.

dan

tanggal

diproklamirkannja

negara kesatuan baru.
Bukankah negara kesatuan sangat
dinunti-nanti sebagai suatis penjelesaian bagi ' segala pergeseran

dan

kegontjangan

jang

hingga

Dan

salahnja Pem. !"

pemandangan

ea an

NY LM aeeyemaar Mma runin Maan

RIS tg. 9 :

Hari Kemis kemarin sesudah 3 anggauta mengadakan pemandangan
umum
nja diparlemen, maka selesailah termijn pertama dari pembitjaraan
anggauta2
mengentdi rentjana UUD negara kesatuan. Hari mi djuga sesudah rapat
pleno
antara
ditutup maka akan diadakan rapat gabungan
panitia
permusjawarutan
dengan ketua dan wakil ketua seksi2 dan ketua bagian2 untuk merundingkan
procedure selaridjutnja.

tono, bahwa

TAN KAIN TU BPI EA

Hisbullah bersendjita menudju
Magelang?

mutuskan sbb:
1. Mengaktiviseer peladjaran2 agama
sekolah2 Menengah Umum.
|

ALUR MM

Sekitar pembersihan Kebumen :

meti-

| Putusan konperensi
PII Jogja
Jogjakarta

MOMEN

ia tak

Keadaan Makassar
tenteram?

itu Acting

(Seulawah)
Pada tel. 58250 slah tiba di Kemajoran pesawat terbang RJ. 001.
Para anak
Gambar:
Negeri.
Luar
di
berada
2
ke
Militer
Actie
jang sedjak
(Foto:
Ipphos-Aneta).
buah RJ. 001 dimuka pesawatnja.

PERPETJAHAN

| Atas pertanjaan Dr. Isa gubernur Su.
inatra

mena

Sementara

mu

5 jakarta.

oleh

negara kesatuan dan mosi kedua Maruto

dan sebagaimana diketahui mosi
tsb pd malamnja diadjukan dgn

mungkin

man

akan

ilmugfilosofie,

pusat.

Karena RMS terang membroutak thd. RIS, maka djelas sekali
kata2 jang dipakai ,,de echte Am
bonezen - niet van 't:type Leymena en Tahya - bidden dag en nacht
voor de wapens v. d. RMS": maka
berarti bahwa redaksi sk. itu terang mempunjai
hubungan
dengan penulis tsb.
Selandjutnja diperingatkan pula oleh pihak Kempen bahwa pe-,
mimpin redaksi jang berpengala-

bahwa

sudah hampir dapat mengumpul
kan tanda-tangan 10.000. Perha
tian atas usaha mendirikan Panitia Pembela Perdamaian nampak besar dan hanja partai2 poli
tik sadja jang tidak hadir dim

DAERAH.

ambil dalam pengurus besarnja

5

rang Professor

“pa pos
.Usaha

KELELUAS-

Kebangsaan Indonesia
.telah

rakjat

Telah tiba dikota Palembang

20 organisasi buruh,

rapkan achir bulan ini.

Diterangkan

agar
“Partai Buruh dan mengandjurkan
mengisi ideologi
Partai Buruh
dapat
(dan teori jang sehat
“dalam kalangan
buruh. Oleh Presiden dalam pertemuan
ini telah diserahkan sebagai hadiah
2
buku .Sarinah” karangannja sendiri utk
Partai Buruh. Ant.

ta dan pemuda dikota Bandung.
Dalam pada itu, Gabungan Per
“himpunan
Tionghoa
Bandung
pun sedang giat mengumpulkan
tanda-tangan seperti maksud di
atas jang terutama dikerdjakan
oleh anak2
sekolah menengah
. Tionghoa dan membuka bebera-

tsb telah tiba 4.800

ton sedang pengiriman

thd.

Panitia Pembela Perdamaian di Bandung.

Aye kepentingan politiknja. Sean: me
ngadu dombakan kedua penduduk

(ton beras

simpatinja

Indonesia.

Ikan? Australia, seperti jg terdibeberapa ssk, jaitu bahwa

Sumatra Timar

rasa

kebangunan

lan Jain utk menguasai Irian guna

Do

menjatakan

Profesor USA selidiki

Sg

| Ausrtalia akan membentuk batal— jon milisi dan marine jg terdiri
atas rakjat Irian Timur utk men
tjegah infiltresi2 pasukan Rep.In— donesia 2 Irian Timur”, sebagai
| suatu tindakan jg akan mengada
2000 dombakan penduduk Irian Pimar
TE Sa
duduk Yrian Barat utk kepentipgan politiknya “dipasifik.
— Mart Badan Berdjuangan Irian.
9 kemungkinan tindakan Australiajg demikian itu, ialah karena Aus
Ta insaf.bhw penduduk Irian — Bart benar2 berdjuang spj tahun
ini djuga Irian Barat masuk Rep.
Indonesia, sehingga tidak ada. dja-

K3

DIPERKEN ALK AN

&

djalan

I uk Badar 1Perdj juangan Irian
Jogja mensinjalir kemungkinan
wr

BURUH

PRESIDEN.

Pres.

- landa dalam panitya itu berpenda
pat bahwa daerah Irian harus te&eotap dibawah kekuasaan Belanda
an alam waktu jang tidak tertentu.
. Dengan demikian maka dapatlah
F diduga2 sebelumnja, bahwa. pe-

undingan mengenai status

PARTAI

PERANTJIS UNTUK
INDONESIA.

Berhubung dengan tulisan da| Dari Paris dikabarkan, bahwa
lam ,,Nieuwe Courant” di SurabaDuta Perantjis di Hongaria telah
ja jang penulisnja menamakan di ' diangkat mendjadi ' Duta
Besar
ri Mena
Muria”, “Kementerian
Perantjis untuk Indonesia.
Das
«
:
Republik Indonesia . -y
Penerangan
menjatakan antara lain bahwa re- .
daksi sk. itu politis dan
moreel 1Wiwoho
hari ini tiba
ikut bertanggung djawab..
,,Me-" | Didapat kabar resmi, bahwa kemarin
na Muria” dengan terang2 menje
Menteri Penerangan. RT Wiwoho Pwbu
tudjui haluan pengatjau di MaluSurabaia
telah tiba dikota
'hadidjojo
ku Selatan dengan tjara2 jang me . dari penindjauannja ke Kalimantan. Ha
ngedjek dan merendahkan pemeti ini ia ditunggu kedatangannja di Jorintah

Sarojo selaku ketua Dewan Partai Bu
puh tg. 8 siang diterima berkundjung ke
| istana oleh Presiden Sukarno.
Perkundjungan al. guna memperkenalkan partainja dan beramah tamah dgn Presiden.
Menurut keterangan Sarojo dipertemuan,

lah bahwa hak untuk menentukan
nasibnja sendiri dari rakjat Irian
akan lenjap.

jg.

de-

' ngan kedudukan rakjat Irian. De
ngan diserahkannja kekuasaan ke
pada Indoi

konstituante

singkat. Ant.

merintahan di Irian kepada Indonesia adalah

nuntut adanja

“dipilih oleh rakjat dalam tempo

| buta
"

Dp

en tijdnood”.

Mengenai prosedure dapat diusulkan adanja — sidang bersama

an keamanan “dan “kema'mauran
ra jat?
p
Tetapi sajerabarg sematjam itu
agaknja sukar dapat “didjalankan,
karena pasti sukar menebaknja.

Oleh karena itu kami buat sa-

jembara jang lain, “tetapi dengan
pengertian, bahwa jang kami pentingkan sebenarnja negara “kesatuan, bukan orangnja jg. pegang
tampuk pimpinan: negara! .
Sajembara 'itu ialah: SIAPA
PERDANA MENTERI NEGARA
KESATUAN?
Peraturan: 1. Snjembara ini ber
achir pada sdat' presiden menun-

djuk formateur(s), artinjas su
|
rat- surat jang masuk ' sesudah “

penundjukan

itu dipandang ti

dak ada. 2. surat? masuk dikum-

pulkan, dan pada swat presiden
menundjuk (formateur(s) diserahkan untuk disimpan oleh bupak

walikota ibukota Mr. S. Poerwokoesoemo. 3. Sehari sesudah tetap

siapa perdana menteri, surat? dik

periksa oleh redaksi bersama ba- |

- pak walikota. 4. kalau ada tebahs
an jang

5.

sama,

putusan

surat menjurat

jembara

diundi.

mengenai sa.

tidak diadakan. 6. Hadi-

ah besarnja f 250.
lima puluh rupiah).
Hadiah penghibur:
4 Hadiah

a f ra

(dua 7atus
:
Na

ae

antara DPR RIS dan Knip Pleno
untuk pembentukan negara kesatuan dan dinjatakan, bahwa BP,
KE
“jang beranggauta 3 orang
kaitu gandjil
“kedadukanmnja

lau ia merasa
membubarkan

"kompeten untuk
Republik. Ahem

Erningpradja menjatakan, bahwa
harus digunakan hak amendemen
(Sambungan lihat hal. 4).

L

#kaap

Gita

Wi

pia” per

dana menteri.

Alamat:

Red.

KR”

Tugu 42, Jogja.

"

Y

“aku

Red.

Advertensi:

25

“ah

1 Aam: Tugu" 42 aa
pi Belpi 202i al Tn

bukan tempat lagi

Kortenaer”. 1

| njatakan

|

Kempan

bahwa

pal perang

RIS me-

Ing TUNAI

pendirian jang tegas ini.

pengiriman Pa Si

,.Kortenaer”

ke

Selandjutnjs kongres
mengambil keputusan:

Ma-

(0 kassar oleh pihak Belanda adalah
| suatu tindakan jang tidak diduNa
terlebih dulu, tapi dalam

ada itu dilihat dari kedjadian2
Sivraktu jl. sedjak aksi Wester-.

Ambon dll. maka kedjadian tsb.
memang

8. Perdjandjian perburuhan. 4. Pro(gram perdjuangan buruh.
2.
“Djuga dikeluarkan tuntutan
kepada
voor Indonesie
5 Alg. Suiker Syndicaat
supaja. memenuhi tuntutan buruh
gula
Modjosragen jang menuntut hadiah leba
ran dam mogok: sampai hari imi. Kalau

wa pihak Belanda kemudian nan

(Ai pasti akan menjesali Ma

39 “sebab orang Belanda beruitakak c.

jang bersifat

reaksioner

'kelonial

harus mengerti ' bahwa
ee en
Intenaga?
' donesia "membutuhkan
.Juar negeri dan pertama2 jalah

orang2 Belanda. Tapi

i

ini

Perdjoangan

hingga

Usaha
:

da.
de-

keadaan memin-

ta, dpt didjalankan dgn tiada ikut

nja tenagi2 Belanda.

Mengenai status "kapal Men
naer” dalam tahun jad djurubitjara itu menjatakan 'kepertja'jaannja, bahwa Indonesia tidak
. akan ada tempat lagi untuk kapal tsb. Ant.
2

wakil

Dengan

r,

ka-

kantor

Penjuluh

ke Makasar.
7 Ia
kalangan jang mengetahui
2 itu, pada hari Selasa pukul 16.00
itu djuga bersamaan dengan dikeluarkannja pengumuman
di
Dj
“maka
kapal ,,Korte-

| naer” tiba didekat Makasar.
Padahal kalau
diingat, bah- wa ketjepatan kapal ,.Kortenaer”
itu kira2 30 knoop 1 djam, maka
—. djarak Surabaja—Makasar : itu
| diselesaikan didalam waktu kira2
16 djam dan dengan demikian ma
"ika berangkatnja
kapat
,,Kortenaer” itu dari Surabaja kurang le
. bih Senin tg. 7-8 malam
pukul
24. .00.
— Dalam pengumuman “dari Ko| misariat Tinggi Belanda itu di“njatakan ,,Karena sampai
peda
| pagi hari ini, Selasa tg. 8-8”, sc— dang kapal .,,Kortenaer” malam
sebelumnja sudah
berangkat ke

Tjimanuk

hak

dasar

penetapan

itu

bong

itu

ae

Na

jang

dari

T.N.I.

fi

se

jl. terdjadi perteridi daerah
Malang-

paling

heibat

pekerti

tambah
Dalam

(Ant.).

suatu

larangan

rusak
Alustaz

antara

warta

H. Abdulaziz

ex Studen Oairo, Jang kini mendjabat ke
tua Djawatan Agama Ketenteraan Kali
mantan, antara Jain diterangkan, bahwa
dimasa jang achir2
achlak tentara kita
“ini tambah merosot, karena kebanjakan
lentera kita sedjak ketjilnja kosong dari
tuntunan Agama. Diterangkan pula, bah
wa banjak dari Tentera kita jang kawin
sebentar2, kemudian, ditjerai
jang mengakibatkan banjaknja perempuan djan
da jang terlantar, dan kebanjakan pula
diantara mereka ada jang masih bunting
dan ada mempunjai anak.

Gu

Ba
Les
TA
an de
Tana ketan kon-

Salah satu

usaha

hal ini, demikian
-

untuk

sambung

baru2

Usul

ini.

amandemen

Su-

martojo ditolak
Dalam sidangnja Rebo BP telah menje
tudjui rentjana
undang2 pembentukan
kota2 besar dan ketjil otonoom di Djawa
dan Madura. Usul amandemen Sumarto
jo

(partai

sosialis)

supaja

kota2

jang

di

djaman Hindia Belanda sudah menmdjadi
stadsgemeente kini didjadikan kota besar, ditolak

ngan

dengan suara

alasan bahwa

kam

lebih

sosi

banjak beaja,

njerahan kekuasaan
tem undang2 nomor

14 lawan

itu akan

13 de

mema-

menjukarkan
pe

dan
22.

melanggar

sis3

Usa! Sumartojo ini didasarkan Lah
kegandjilan bahwa banjak
kota2. bekas
stadsgemeente dulu mnxt undang2situ di
djadikan kota ketjil jang harus
dikontrol oleh kabupaten, djadi sederadjat de
ngan desa

otonoom,

padahal

suasana,

keadaan dan kemungkinan perkembangannja lain dari-pada desa.
Karena ditolaknja usulnja itu ia akan
memadjukan usul mengubah prirsip un
dang2 nomor 22, jaitu mengubah sistim
tiga tingkatan otcnoom,
mendjadi dua
tingkatan sadja, jaitu propinsi Tan kabu
paten

atau

kota.

APRIS
KELUAR
NEGERI.
Didapat kabar bahwa oleh Kementerian Pertahanan
direntjapakan buat mengirimkan beberapa orang anggota APRIS ke luar
negeri uniuk mempeladjari soai2
jang perlu bagi pembantuan perlengkapan organisasi2 tentara Indonesia. Didalam Jangkah pertama akan dikirimkan dalam tahun
ini djTe 3 orang ke India untuk
mempeladjari soal? perhubungan
awal

Presiden

memberikan. pembebasan hukum
an seluruhnja atau sebagian (pem
bebasan hukuman sebagai pengampunan)
baik jang dimaksud
dalam
keputusan Presiden
RIS
| tanggal 19 April 1950. no. 156
maupun

jang

dimaksud

dalam

peraturan Presiden RI no. 1 dan
46 tanggal 8 Agustus 1946 dan pe
raturan Menteri
Kehakiman Ri
mo. 8-106 tanggal 10 Januari 1947
ataupum jang berlaku
di NYP.

membanteres

Alustaz H,

Abdulaziz, ialah menanamkan semangat
Agama didjiwa Tentera2 kita, dan mu-

lai kini Djawatan Agama Kalimantan su,
dah tambah giat bekerdja, sehingga diha
Ten
dalam sebentar waktu sadja kerusakan budi tentera tadi dpt diperbaiki,

dengan BPM di Palembang didapat keterangan, bahwa pimpinan
maskapai tsb. sesalkan buruhnja
karena sudah
melepaskan
semua hasil2 jang diperoleh dalam
perundingan2.
Ditolaknja mengadakan konpe-

rensi buruh minjak se - Indonesia
mengenai tuntutan kenaikan upah
pokok oleh madjikan adalah karena fihak buruh tidak mau menerima usul-kontra
dari maskapai,

Dengan menjimpang dari keten
jakni utk menghentikan pemogotuan2 jang termaktub baik dalam
kan dan menerima ,,tundjangan pasal 8 keputusan Presiden RIS
Djambi” sebanjak f. 100,—
tg. 19 April 1950 no. 156 dalam
Dinjatakan pula, bahwa dalam
Bakul 3 peraturan Presiden RI no.
hal ini BPM mempunjai
keteta1 tahun 1946 ataupun jang serupan gadji jang seragam untuk se
pa itu jang berlaku di NIV maka .luruh Indonesia. Bilamana gadjiuntuk hari peringatan kemerdepokok di setempat tidak
menkaan 17 Agustus 1950 sadja atas
tjukupi kebutuhan hidup buruh,
nama
Presiden RIS Kepala Djamaka bukanlahs gadji-pokok itu
watan Kependjaraan RIS, RI dan
jang dinaikkan, melainkan dibeNIT masing2
untuk bahagiannja
rikan tundjangan. Fihak maskadiwadjibkan
menjelenggarakan
pai dalam soal Djambi ini belum
pembebasan (pengurangan)
hudapat menentukan sikap ataupun
kuman menurut peraturan2
itu.
sesuatu rentjana penjelesaian, Ti
dak dapat diduga oleh maskapai
apakah dalam hal ini Pemerintah
Dinjatakan dalam pendjelasanakan adakan arbitrage, demikian
nja
bahwa oleh
karena
waktu
dinjatakan oleh kalangan tsb 'ikesudah mendesak sedang
tanggal
pada ,,Antara.”
17 Agustus hampir
tiba,
maka
pasal 8 dari penetapan Presiden
RIS tanggal 19 April 1950 no. 156
| — Di Banjumas telah terbendan pasal 3 peraturan Presiden
tuk ,, Badan Pembangunan MaRi no. 1 tahun 1946 tidak mungsjarakat
Desa ”
(Bapemad).
kim bisa didjalankan lagi dengan
mudah

dan

lanjar

jang bermaksud

sebagaimana

untuk

melaksa-

nakan Andjuran Pemerintah terwudjudnja R. T./R. K. (Rukuntetangga / Rukun - Kampung)
dengan berpedoman Pemerintah
(Pedoman RB. T. / R. K.) jg. tertjipta pada tg. 25 Djuni 1946. (se
tahun sesudah Merdeka).

seharusnja.
Sebab itulah pasal
tsb. dirubah dengan
begitu rupa
sebagai menjelenggarakannja pem
berian pembebasan hukuman dengan tidak terhalang
dapat didjalankan
tanggal 17 Agustus
1950.

Keson2

Setelah 9 hari berlangsung kampanje penerangan dan pemini oleh
bangunan di keresidenan Priangan dan Tjirebon, wan
diBandung
di
pers
kepada
Barat
Djawa
“ayat Penerangan

—berilan kesan2 dari kampanje tsb. Hadir dalam pertemuan ini a.l.
Suladji, acting 'keSutedjo pemimpin rombongan dari jegja dan

pala

Public Relation

Kementerian

Kesan jang didapat dari keresidlenan Priangan adalah, bahwa
didaerah

Garut,

Tasik

dan

Sume

dang masih terdapat 'kechawatiran dikalangan rakjat, seperti jg.

tahun

depan

10

ngan adanja pembakaran rumah2
dikampung2 dan tembakan2.
Hal ini terdjadi, menurut
djo, karena

vacuum

karan pasukan2

Tentang
dang,

Sute-

sewaktu

penu

tentara.

kedjadian

Sutedjo

di Sume-

menerangkan,

al.

bahwa di daerah ini sekarang ter
dapat pasukan2 Apris asal Knil.
Di

Tjirebon

pendirian

Dewan

ketika

mengund
ju

ngi tawanan? DI, ia berdjaumpa
dengan Zainal Abidin, bekas Residen DI jang
'katanja menjatakan penjesalannja berhubung

ma-

sih terdapat pergeseran faham an
tara Kartosuwirje cs. dan Pemerintah.

Ekonomi

Indonesia,

demikian

dite-

rangkan kepada ,,Antara”, bahwaperusahaan2 besar asing, diantara
mereka jang menghasilkan
barang2 konsumsi atau mengurus barang2 itu, mesti mempunjai orang2 Indonesia sebagai anggauta di
sekurang-kurangnja anggauta komisaris.
reksi,
atau
Sambil menunggu

penjelesaian

soal ini, mengenai pendjualan ha-

sil2 produksi” perusahaan2
tadi,
selajaknja
dipasrahkan kepaj:
badan2 pendjual- (dagang) Indonesia, sementara, sebagiannja da
“ri produksi, demikian - diterangkan selandjutnja. Dikatakan pula
bahwa pendirian ini oleh Dewan
Ekonomi telah disampaikan kepa
da menteri2 Kemakmuran RIS dan
Menteri Perdagangan dan Perindustrian R.I., supaja agentschappen barang termaksud tadi, djangan semata-mata
ada ditangan

perusahaan bukan - Indonesia.
Sebagai tjonto diambilnja hasil2 produksi dari ,,Good Year”,
Unilever”, ,,Petroleumboard”,

»Cement-fabrik” dan djuga
badan Jejasan Bahan Makanan (da
hulu V M F) dalam pekerdjaan
pembelian padi dari rakjat ataupun-importfberas luar negeri,

Dewan
Ekonomi
mengetahui,
demikian
diterangkan selandjutnja,,bahwa keberatan concern2 ta
di terletak pada keadaan, bahwa
mereka pada umumnja telah terikat oleh apa jang dinamakan
»Historische contracten” dengan

importeur atau pendjual2 “asing,
maka dari itu pemetjahan &al ini
tidak dapat dilepaskan dari soal2disekitar politik-perdagangan
merintah Indonesia.

pe-

Kalangan DEIP berharap, supa
ja dengan masuknja perusahaan?
Indonesia dipusat2 tadi sebagai
agentschap, grossier
didaerah2

dapat disalurkan

djuga.

kepada

kaum - tengah Indonesia ataupun
kepada badan2 koperasi ditiap2

karesidenan. (Red. Ant.: Sepandjang diketahui VMF adalah badan
Ant.

resmi, dan

KOLOPEMBAGIAN
NIAL.
pembagian
Berhubung adanja
barang? ad bahan kain, dsb. kepa
TJARA

da

Penerangan Jogja.
Menurut

Sutedjo, dari Ik. 2000

tawanan DI di Tasikmalaja, hanja
ada 20 orang
jang betul2 iturut

dalam

gerakan

DI, laimnja hanja

“turut2an.

bukan

concern).

ka-

tinggi, dari

pegawai

para

langan pimpinan aruh di Jogja
didapat keterangan, bahwa mereka tidak dapat menjetudjui pem| bagian: barang2 representasi jang
hanja diperuntukkan bagi pegawaid tinggi sadja.
tjara
Menurut — pendapatnja
pembagian itu adalah wari8an
djjaman kolonial dan sangat tidak
sesuai dengan keadaan sekarang.

COORDINATIK.
DEWAN
Kalangan pemerintah kota Josekali“ja menerangkan bahwa
Kota
er
Milit
pun Pemerintah
tapi
,
uskan
dihap
Jogja kini telah
ter
(mili
ama
bers
atip
atas inisi
semaakan
diad
akan
sipil)
dan
tjam .,Dewan Coordinatie”.
Maksud dewan tsb. jalah untuk membirjarakan bersama tentang soal2 jang berhubungan dengan kota Jogja.
.
“Direntjanakan sebulan sekali
akan dilangsungkan sidang.

Hari Proklamasi
Kemerdekaan.
Panitya

Pusat Peringatan Pro-

Kemerdekaan

-klamasi

17-8-1945

.
R. IL. mengumumkan sbb.:
ts Panitya Peringatan Prokla
masi Kemerdekaan 17 Agustus '45
Daerah-daerah

di

ter-.

hendaknja

diri dari Wakil2 Pemerintah ber-'.
sama2 yglengan Wakil2 Rakjat jg.
tergabung dalam organisasi2, se-

2,

hingga dengan begitu tampak de
ngan njata persatuan antara Rakjat dengan Pemerintah.
2
2 Atjara peringatan ini sekus

rang2-nja

meliputi

hal2 sbb.:

a. Mengadakan pertemuan2 ditiap
tiap “Ketjamatan
dan Kota2 Kotapradja diseluruh Indone-

selama penerongoan

Berganturg politik perdaga:
ngan Pemerinteh
Adalah

B. P. M. SESALKAN BURUH:
NJA.
Dari kalangan jang berdekatan

RIS

dialaminja sendiri berhubung de-

Ant.

ANGGOTA2

dan dalam
orang lagi.

bahwa

pertempu-

Tentara

pertjakapan

wam kita dengan

ae an

Buruh

dan

Budi

“'taafe 'akul satu

Una

majat

fihak

ran di daerah desa Tjiwalur. Saling tem
bak jang riuh dan ramai dari mulai djam
10 sampai
djam 5 hampir pagi, dan fihak gerombolan dapat
dibikin mundur
setelah hampir siang.
Korban jang ketahuan 11 orang rakjat
mati tertembak.
te

misi Likwidasi tentara Belanda di
Indonesia jg. diterima oleh pihak
pemerintah Indonesia, sudah ada
| rubungan dengan djendral major

31| Kongres Persatuan. Ne

11

sedang

Malam Minggunja
puran di 4 tempat

8 kul 14.00 menurut keterangan Ko-

di Maa.

diketemukan

gerombolan,

Tamat.

“pada tg. 8 Agustus itu djuga pu-

ek (nek

itu.

Perburuhan

belah selatan kota Tjibatu, terdjadi pertempuran antara gerombolan jang dateng
dari djurusan daerah Leles, jang mungkin maksudnja akan meneruskan perdja
lanannja ke gunung
Talagabodas
jang
banjaknja Ik. 500 orang
dan sebagaian
besar bersendjata lengkap. Tapi setelah
sampat di pinggir kali Tjimanuk
oleh
pasukan T.N.I.
telah dipapak
dengan
rentetan
bren dan sten dan
selandjutnja terdjadi pertempuran
jang
heibat.
dan
setelah pertempuran
berlangsung
115 djam fihak gerombolan mundur. Dan
pada keesokan harinja di pinggir kali

'pal ,,Kortenaer” telah berangkat

| Makasar. “Dan dalam pada

misalnja wajang orang, ketoprak
dll, tapi sama ketjewa karena tempatnja
tidak ada. Dimana-mana melulu gedung?
bioskop sadja!
8
Semoga pehak2 jang berkepentingan,
djuga
pehaknja pemerintah perhatikan
disini,

mentjabut
mogok

bahwa karena
PPM No. 12 tidak perlu diadakan
satapak hari Selasa pagi tg. 8 itu
dap. wadjib.segera
w
ditjabut, demican dirnbasi Ko - kian Neanjantan tsb. (Ant.).
| sidak ada h
misaris Tinggi Pelaut dan Djen. dral Major Scheffelaar dan djuTjibatu masih katjau
ga tidak
ada djaminan, bahwa
: Ta
ada hubungan dengan tiada
Berita dari Tjibatu (Garut) menerang
| terganggu, maka sesuai dengan 3in
kan bahwa baru2 ini di desa Maripari se

Belanda

Djawa. Mereka ingin lihat kesenian aseli

H. Sutanto.

Dalam pernjataan tsb. jang telah disampaikan
kepada Gubernur Militer ditetapkan, bahwa da
lam tiap2
pemogokan diperusahaan jang
vitaal Sobsi bersedia
merubah sementara siasatnja se-

oleh Komisariat Tinggi Be— man
Hg
2
bs di Makasa

intah

'Djika menurut tindjauan umum, kota
Jogja adalah ibukota RI dan salah satu 1
pusat kebudajaan Indonesia. Tidokkah
sebaiknja pemerintah
menjediakan, satu
gedung jang melulu untuk kesenian? Indonesia' aseli? Banijak desas desus me
ngatakan sewaktu datang tamu2 dari Juar

Ant.

Komisariat
Pengumuman
dgn.
tjotjok
tidak
Tinggi
|
5
hingga kebutuhan ientara — chuE
...
kenjataan.
. susnja tidak terganggu.
Dan daDari kalangan jang mengetalam hal ini
Sobsi merasa perlu
to
hui diterangkan, bahwa kalau di
adanja perundingan lebih dahulu
— peladjari pengumuman pihak Be
antara wakil2 buruh dan tentara
— Janda tg.8 jbl. mengenai pengisehelum pemogokan dilakukan un
riman kapal ,/Kortenaer” itu dan
tuk menetapkan bersama perusa
| dihubungkan dengan kedjadian2
haan2 apa jang harus melakukan
maka ada beberapa soal jang me- 'pemogokan dan tjara bagaimana
'nimbulkan berbagai pertanjaan.
supaja keperluan2
tentara tetap
Selasa sore tg. 8 Agustus pukul
|
dapat ditjukupi selama pemogo1600 itu dikeluarkan pengumukan.

—struksi

TK

Sobsi sanggup rubah siasat.

serta

#

:

#1

R3

ditetapkan,

sadja?

Dengan disaksikan dan turut ditanda-tangani
oleh
Kepala
Kantor Penjuluh Perburuhan Djawa Barat, Sobsi Priangan kematerhadap
rin telah membuat dan mengeluarkan
pernjataannja
militer
usaha supaja ditjabutnja kembali peraturan 'pemerintah
Djawa Barat No. 12 (pelarangan mogok diperusahaan2 penting).
Pernjataan tab. dibuat atas dasar hasil pertemuan
ramah-tamah
antara Sobsi, BPSS dan wakil2 buruh disatu pihak dan GM IV”

ngan tiada bantuan pihak Belan(00
D0 dah Djuga usaha « pembangunan
Indonesia kalau

tundjukan?2 bioskop

aa

tertjapsi- 1

nja kemerdekaan Indonesia
“lam tahun2 jl. mi dilakukan

|

solidariteiinja.

' Presiden:
Dengan
keputusan
RIS no. 220 tahun
1950 telah

nja

tidak, seluruh tjabang SBG akan menun
Nation

iilak berarti bahwa tenaga2 Belanda itu merupakan tenaga jang
.cnmisbaar”.
|

Ta5 Disjabkannja anggaran dasar dan te
tangga jang disertai BRP amandemen di
sana-sini.

tidak mustahil. Dikata-

kan bahwa jang terang jalah bah

longan

telah

1, Susunan PBSBG baru, Ketua Dibjo
Pp nu
Wk. Ketua Tjugito, Sekre
taris: Umum Hadisiswojo.

peristiwa st

Ting, aksi Andi Ar,

antaranja

Saja heran, mengapa gedung2 besar di
kota Jogjakarta dipergunakan untuk per

sia,

dimana

tan2

oleh

diadakan sambu-

Wakil

Pemerintah

dan oleh Wakil2 organisasi Rak

jat.
b.Sedapat mungkin
di Ibukota
Kabupaten diselenggarakan exposisi

dari

Djawatan2,

jang

te

3t

rutama ditudjukan kepada soal2 Pembangunan
Masjarakat
dan Pembangunan Djiwa.
c. Menggerakkan masjarakat untuk membantu dengan njata pa
ra invalid korban2 dan keluarga korban2 perdjoangan.
detik Proklamasi djam
d. Pada
10 tepat diadakan upatjara me
ngibarkan bendera, disertai dengan lagu Kebangsaan Indone-

Ch

TK
1 Djorubitjara

“Pemberian pembebasan
hukuman”:

BERPAJUNG
SEBELUM
HUDJAN
Dari sumber
jang mengetahui
sia Raya, disusul dengan meng
didapat kabar, bahwa berhubung
heningkan tjipta, dan chotbah2
dengan peristiwa di Makassar baperingatan.
ru2 ini, maka kini pemerintah
e.
Pada
malam harinja diadakan
dengan seksama — mempeladjari
sekedar
selamataa. di Kaluradan memperhatikan
daerah2 dihan.
mana terdapat bangunan2 dan pe
3. Pada hari jang bersedjarah
rusahaan2 peranaman modal neini
diandjurkan tiap2 rumah megeri2
asing
(tambang
minjak,
(ban
Menara.
tambang lain2) dan dimana terdapat djuga- orang2 KNIL
jang
DJAPEN KOTA DIRESMIKAN.
untuk sementara waktu mendapat
Setelah dilangsungkan
penjestatus KL. Menurut suniber itu
rahan Pemerintah Militer Kota
tahun ini tindakan2 jang dilakukepada Haminte Kota Jogja perkan pemerintah itu berhubung
temuan dilandjutkan dengan wk.
dengan kemungkinan2 jang daDjapen Kota untuk memperkepat terdjadi sebagai akibat perisnalkan s»lan meresmikan Djapen
tiwa Makassar dan didaerah2 ma
na mungkin pihak Belanda djuga Kota. Sdr. Mastur pemimpin ssetidak memenuhi kewadjiban2nja. mentara meriwajatkan tentang
Djawatan teb. Dikatakan
bainwa
Djapen Kota itu sebelum
clash
K.A. SURJOMENTARAM DI KEDIRI.
IT telah ada, tetapi setelah Jogja
Menurut kebiasaannja
dengan hanja
dikembalikan digabungkan” debertjelana dalam, berbadju kaos dan me:
ngan Djapendi
Jogja. Kini Djamakai kain jang dibelitkan pada leherpen Kota dihidupkan kembali
aja baru? ini 2 malam berturut-turut
dan berkantor di Djalan Mesdjid
K.A.
Surjomentaram dan Ki Pronowi5 Pakualaman. Djapendi
Jogja
dikdo dari Jogja mengadakan tjenamah
tetap di Kepatihan Danuredjan.

untuk umum di Gedung Nasional Kediri,
————
aga
masing2 mengenai perang dunia III di- pandang dari sudut ilmu djiwa dan negara sera kerusakan2' masjarakat dipan- . 13. 15 Ruangan untuk Kaum Ibu. 17.05
dang dari sudut ilmu djiwa. (O).
Tamas Putra
oleh SIR. Keputran B.
17.05 Piano tunggal oleh: Nj. Tjokro.
18.20 Ruangan Palang Merah oleh ,,PMI
Pusat”. 19.30 Aneka Ragam oleh ,.Tjahja Muda”, 20.30 Siaran Pemerintah. 21.15
Causerie oleh ,/Ki Hadjar Dewantoro”.
Dari sumber jang mengeahui di
2130
Suara Putra”
dengan
dindang
dapat keterangan, bahwa berhuGembala, 22.15 ,/Kawan Rakjat” mengabung dengan peristiwa2 di Maka“djak kita, ketawa sebentar.
-

Siaran RRI Jogja

Pemerintah perhatikan
daerah2 penanaman
modal asing!

sar baru2

ini, maka

kini pemerin

tah dengan saksama mempeladja-ri dan memperhatikan daerah2 di
mana terdapat bangunan2 dan pe
rusahaan2 penanaman modal negcri2 asing
(tambang
minjak,

tambang lain2) dan dimana terda
pat djuga orang2 KNIL jang unsementara waktu
mendapat“kan statys K, L.
tuk

$

3

H4

. Menurut sumber jang mengeta
hui itu, tindakan2 jang dilakukan
oleh pemerintah itu. berhubung

ngan kemungkinan2 jang

de

dapat

terdjadi sebagai akibat peristiwa
Makasar dan — didaerah
mana
mungkin pihak
Bld djuga
ti-

dak dapat memenuhi kewadjiban2 ,

nja.

Demikian

sumber

tsb. Ant,

.

smkn

0. Indo China kunt
0.
Tenggara

:

| Ketua perutusan
|

Militer 'dan

Pelempar2 bom Amerika
Dari

Ekonomi Amerika John F. Melby

jang didalam perdjalanan untuk mgnindjau di Asia Tenggara dan
— kini berada di Singapura, menerangkan bahwa Indo China akan
merupakan kuntji Asia Tenggara apabila kommunisme tak dapat
dihentikan disana, hingga akan tii mbu! akibat2 jang berbahaja bu
Walaupun
tidak dapat
tentang adanja pemusatan

(RRT jang

dengan

bukti2
tentara

langsung

Pn

,,njata

Dalam
- ngapura

pula bahwa per-

- utusan militer dan ekonomi itu
“Ingin supaja ada kerdja sama mi-

liter jang erat antara Inggeris dan
Perantjis di Asia Tenggara.
. Melby tidak mau mengatakan

. GADIS
PEMBERANI.
Dari Singapura diwartakan oleh
Ant/Reuter bahwa seorang gadis

Ernest

Bi

|.

umur
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Menurut bukti2,

tahun

ia

telah

lem-

| parkan sebuah granat tangan ke| pada. seorang serdadu
Gurkha
ketika
ini
berselang
lama
Lan belum
- patroli tentara Inggeris menje-

rang sarang gerilja dihutan. Granat itu tidak meletus dan serdadu jang dilempari granat tadi
tangkap pelempar
granat wanita
itu. Kepada hakim Loh katakan

ngalir

suatu

|
200

nampak

(Gambar

Amerika
ibukota

jang
Korea

ditawan

oleh

Utara.

Selandjuinja

tentera

Korea

Utara.

mereka

me-

digiring

serdadu2

Amerika

jang

luka

oleh

ditundjang

kawan-

S.P.)

untuk

di DK.

disekitar

,,obstruksi”

Sovjet

Rusia

dang rahasia dalam mana

1. Memindahkan
soal Korea
dalam sidang Istimewa
umum

PBB jang akan diadakan dengan

wakil

seruan.

diwartakan

ke-8

memben

tuk kapal selam jang didjalankan
KUNDJUNGAN KE INDONESIA
dgn. tenaga atoom. Kapal selam
tadi pembuatannja
akan makan
Dari Simgapura diwariakan oleh
beaja kira2 40 djuta dollar. Djum
Ant/Reuter bahwa perutusan milah uang 350 djuta dollar
tadi
liter dan. ekonomi Amerika jang akan tjukup untuk membuat 12 ka
mengundjungi negeri? di Asia pal perang besar dan ketjil dan
Tenggara menunda kundjungan- . merobah 29 kapal lainnja agar
nja ke Indonesia. Hal ini ditesupaja dapat dipergunakan dlm.
rangkan oleh duta besar John perang modern.

kavaleri

ke-1

a

GERAKAN TENTARA SELAN:
DJUTNJA TERHAMBAT.
Gerakan tentara Amerika kearah barat dari Masan telah menngalami perlambatan karena pi
hak Utara

memindahkan

dio ,,Columbia

Broadcasting Sys

njerupai bedil jang masih baru,
tapi baru sadja
diangkat tiba2
benda tadi meledak hingga membu
nuh serdadu tadi. Segera pihak

bomi

kota

dikabarkan

Taeyon,

Kunsan

tempat2 lainnja darimana
tangkan balabantuan Utara.
rut berita2 dari front jang
ma dimarkas besar Mac
pesawat2

pemburu

dan

didaMenu
diteri
Arhur,

Mustang

F-51

dan Corsair telah membantu pasukan2 Korea Selatan dan melum
puhkan

8 diantara

10 tank

Korea

Utara dibatulontjatan Utara jang
terletak 4 mil ditimur laut Waegwan dan 16 mil ditimur laut Wae
gu, Pasukan2 Korea Selatan telah
pukul mundur 2000 orang pasuk
an Utara sampai keseberang su-

NEHRU

dari tanah sebuah benda jang me

Amerika

keluarkan

telah

dikatakan

terkenal

dari

dan

Ketjuali itu sebuah tank Ameri
ka jang madju untuk bantu pasukan2 darat telah hantjur karena
pihak Korea
Utara pindah2kan
randjau darat Amerika jang
di
pergunakan utk. hantjurkan tank.
Dan suatu sebab jang penting da
ri penghambatan tadi ialah karena banjak kawat tilpon tentara
Amerika ditaruh
diatas
djalan.
Truck dan'jeep2 tak dapat merusak kawat2 tadi. Demikian Ant”
UPdari Tokio.

MAU

BERHENTI?

P. M. Pandit Nehru
menjatakan bahwa ia mungkin akan mengundurkan diri
sebagai kepala

negara.

Nehru,

ketika

memberi

djawaban terhadap
kritik2 jang
pedas tentang Pakt jang dibuatnja dengan
P. M. Pakistan
Lia
guat Ali Khan mengenai

soal

mi-

noriteit di Bengal. Timur

dan

Ba-

rat, mengatakan

ia djuga

bahwa

telah mempertimbangkan utk. me
ngundurkan diri di bulan
Maret
i.
Saja tak tahu, apakah dewasa
ini pada tempatnja bagi saja un-

tuk tetap memegang djabatan se
bagai P. M., kata Nehru
dalam
sidang Partai Kongres India. Bila
saja dapat, lebih baik mengebdikan diri kepada negara, saja tak
akan ragu2 untuk mengambil haluan

lain, kata

Nehru.

Bekas menteri H. Mookerjee
tan pemimpin2: Kongres lainnja,
terhitung pula anggota2 wanita
dalam parlemen telah mengritik
Pakt Bengal dalam debat selama

2 hari,

New

demikian

Delhi.

itu

tak

Ant.

UP
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Pakailah

|.

Palmboom

untuk

memasak:

aku

jakin. bahwa hasilnja tentu gilang gemilang...

dapat

masakanku.

@.

rasa jang sedap dan | ezat.

Berkat Palmboom.maka masakanku telah
mendapat nama. baik.
:

TI

! NI

waktu inilah di Eropahy «

diadakannja paser? malam tahunan dan
7

/

seteleng” Internasional jang terpenting,
Baik bagi para saudagar, maupun bagi
mereka jang berlibur adalah waktu jang
terbaik untuk mengundjungi Eropah:
Pergunakanlah
untuk
bal ini pers
hubungan

AN KAS

3

25

an

Lezat nikmat con sehat '
'Palmboom senantiasa mentjiptakan siiatu hidangan
istimewa. Margarine tulen berwagna. kuning-emas ini

K.L.M.
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meninggikan rasa asli dari tiap makanan dan membuat

jang sangat tjcpat itu.

hidangan' mendjadi

hidangan

ketjuati dari itu ia sungguh

pesta.

. .....

menjehatkan

....

oleh karena

kekajaannja akan vitamin? A dan D.

KONINKLIJKE

.

LUCHTVAART

MAATSCHAPPI3
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20 BARI INI dari

Djakarta

7

.....

BESOK

Ca

di

Amsterdam!

spj

Karena kritikan2 jg pedas

((Terimalah pudjianku! Hidanganmu sungguh)
lea
Aku tei ah makan dengan senang hati, |

karena

perintah

awas.

r

mereka

randjau2

jang dipasang oleh pihak Ameri
ka dan karena kebetulan terdjadi
ketjelakaan perhubungan. Demikian bunji berita jang dikabarkan
oleh Robert P. Martin, penjiar ra

bah

itu,

Pap

Tt

ber

wa pesawat2 terbang, baik pelem
par bom maupun pemburu dari
angkatan udara
ke-5
Amerika
hampir tak putus2nja” bantu ge
rakan2 didarat
dan telah mem-

| | Nanti malam kami kedatangan kenalan baik
jang akan makan disini. Hidangan dirumah

Ta

oleh

tem” dari Korea malam Kemis.
Kata Martin, seorang anggauta
tentara infanteri Amerika pungut

Tapi menurut
sumber
jang
mengetahui, negara2 Barat sementara ini melepaskan segala

memberi tahu 24 djam,
niatnja untuk ambil tindakan2
2. Mengeluarkan Sovjet Rusia
radikal guna menolak penghamdari djabatannja sebagai ketua
batan oleh Sovjet Rusia tadi.
dan.
Sidang rahasia : tadi dilakukan
3. Meninggalkan
semua
Si-Gikantor
delegasi
Inggeris. Sedang2 Dewan Keamanan selama
berii
diketahui,
delegasi
Ameri
bulan Augustus ini, dimana Soka
telah
beri
tempo
48
djam
ke
vjet Rusia -mendjabat—sebagaipada Malik guna menerima
inketua.
struksi baru dari Moskow.
Berita UP kemudian menjata
kan bahwa golongan terbesar da
ri negeri2 Barat jang djadi ang
—— Presiden Truman
tidak lama
lagi
gauta Dewan Keamanan
telah
akan mengirimkan sebuah pesan kepada
setudju untuk adjukan ,,usul ba
Kongres
mengenai
keamanan nasional
ru” guna mengachiri ,,obstrukdanvinternasional dengan adanja perang
si” (penghambatan) oleh Sovjet
di Korea. Truman mungkin akan minta
Rusia, kepada ketua sidang hari
sebuah undang2 baru untuk
melawan
Djumaat jad. Permufakatan tamata2 dan saboteur2 komunis.
di dilaksanakan dalam suatu si-

:

divisi

Sementara

Savjet Rusia Malik tidak diun? dang dan wakil Jugoslavia tidak
datang walaupun diundang.
berdiri dibelakang serbuan Ko' Menurut djurubitjara Inggerea Utara terhadap Korea SelaTris ,,usul baru” tadi berlangsung
tan. Amerika
dalam
pada itu
ketika suatu sidang rahasia
dam
memaksakan ditundanja sidang
Malik ,dlm prinsipnja setudju un
DK hingga hari
Kemis dan antuk berunding dengan teman se
djuran supaja delegasi2 lainnja
djawatnja sebelum sidang
siang
bersama2 berunding untuk mehari Rebo dimulai. Isi usul baru
nentukan tindakan2 jang dapat
tadi dirahasiakan: Tidak diketa
diambil
untuk
pertahankan
hui betul apakah negara2 Barat
kekuasaan
Dewan
Keamanan.
akan sampaikan kepada
Malik
Diantara soal jang akan dibitja
Suatu ultimatum ataukah suatu
rakan ialah:

utk adalengkap

MODERN.
dgn. tenaga

lain untuk

tindakan2

Amerika untuk pertama kalinja menjatakan dengan menjebut nama
Rusia
bahwa Rusia

ganti ketua

KAPAL SELAM
Didjalankan

didalam krisis

Dari Lake Success diwartakan oleh Ant/UUP bahwa Amerika telah mengundang semua anggauta Dewan Keamanan ketjuali Sovjet Rusia untuk mengadakan konperensi strategis un-

tuk menentukan

PBB:

menjeberangi
disebelah
selatan
Waegwan, sedangkan divisi ke-1
Korea Selatan telah berhasil pukul mundur musuhnja jang menje
berang disebelah utara” Waegwan
sampai keseberang Naktong. Di
samping itu, pasukan2 Korea Se
latan pun telah berhasil mengha
laukan tekanan dari pihak Utara
disektor Yongdong.

tawanan.

Negara2 Barat boikot ketua sidang

adanja:

DITUNDA.

|
:

kamp2

DK

PBB”.

antara

depan

kawannja,

pers

tentang

Dewan Keamanan atau
kan
sidang
istimewa

atoom.

serdadu?
Pyongyang,

kedalam

Dibagian

mengatakan

konperensi

Gross mengatakan

kemungkinan

kekota

masuk

dalam Dewan
Keamanan
krisis
konstitusionil”.

Dalam

Amerika

dari resimen ke-35 Combat

ngat Naktong hingga dengan demikian antjaman terhadap Taegu
untuk sementara dihalatikan. . »

Amerika telah berhasil pukul mun
dur pasukan2 Korea
Utara jang

ada di Singa

Gross sampai

dollar,

en
“3

Berdujun-dujun

Dari Washington
diwartakan
demikian nama gadis itu bahwa : oleh Ant/UP bahwa presiden Tru
ia adalah seorang ..sdr. hutan”
man telah tandatangani rentjana
artinja apa jang oleh pemerintah
undang2 perbelandjaan angkatan
dinamakan ,.pro terroris”.
laut Amerika...
sebesar. 350 djuta

Set

0000

.an2

tidak membawa
hasil apa2
pembantu
wakil
Amerika

hahwa
-timbul

:

NN

jang
itu,

telah

ngchoa

penun-

BARAT MAU
TEMBUS
DJALAN BUNTU.
| Dari Lake
Success diwartakan
oleh Ant/AFP bahwa
delegasi
dari negara? barat dalam Dewan
Keamanan dikabarkan akan
biIjarakan tjara2 untuk menembus
djalan buntu jang timbul! sedjak
wakil Sovjet Rusia
Jacob Malik
djadi ketua sidang
Dewan Kea-.manan dalam permulaan
bulan
ini. Setelah sidang
hari
Selasa

didjatuhi hukuman pendjara
10
tahun oleh pengadilan di Djohor
gn karena mempunjai granat tangan.

Ph

9/8

BLOK

an militer ataupun berupa pasukan ?

3 Pa
20

pers di Si-

tanggal

itu jang kini sedang

“di Malaya minta bantuan da'i
Amerika jang berupa perlengkap

:3

konperensi
pada

Tentara

Penjeberangan Sungai Naktong
disebelah utara dan selatan Wae
gwan telah digagalkan oleh pasuk

perutusan

“pura bermaksud akan kundjungi
Indonesia sesudah
mengadakan
penindjauan di Birma, Siam dan
Pilipina.

apakah Kementerian Luar Negeri
Amerika
pandang
perutusannja
tadi sbg. langkah pertahanan
di
Asia Tenggara seperti Pakt Atlan
tik ? Dikatakannja bahwa perutus
“an militer dan ekonomi tadi berku
asa untuk madjukan usul tentang
segala sesuatu jang dianggapnja
pantas. Melby tidak mau mengatakan apakah pembesar2 Inggeris

0
:

ketuai

daan dari kandjungan ke Indone
sia itu menurut
Melby
adalah
atas permintaan RIS karena
pemerintah
RIS sekarang sedang
terlibat dalam masalah2 pemben
tukan negara
kesatuan. Perutusan militer dan ekonomi Amerika

sekali”.

Dikatakannja

jang

tadi.

an-

— fjam batas dari Indo China, Melby
mengatakan bahwa antjaman da
Ti Tiongkok terhadap Indo China,
“adalah

Melby

Besar

patroli Amerika

sangat giat.

gerak dalam djarak 7 mil dari Chinju dan menurut pengungsi2
pihak Korea Utara undurkan diri dari front tadi. Kesatuan2 dari
divisi ke-24 sedang adakan tekanan jang keras terhadap beberapa
bataljon Korea Utara di batu lontjatan mereka jang terletak ba
rat daja dari Cuang-Yong.

at seluruh Asia Tenggara.

RN

Markas

Ant/UP bahwa

PBB.

tentara

Offensief

. MARGARINE
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Aa

Pasar malam besar
di Semarang

Pa

3

Para

Pasar Malam jang akan dibuka
| “pada ig 29 September jad. untuk

Ga Sa

| Belanda “ bilang, “Irit! tidak boleh “sebutan lebihmeruplamanja
di Semaakan Pasar Ma-

| masuk Indonesia, sebab Indonesia ' ku

rang
#6 akan

semenjang besar
rang tenaga
dan kurang uang untuk “Jam Nasional
dgn
ng
| daput mengurus Irian: Laginja, berter “djak pendudukan Djepa
menedan
M2
| tangan dengan , hak menentukan nasib luas tanah 40.000

“diri sendiri bangsa Irian, kalau
D0 dimasukkan Indonesia.
aa

mesti

Hampir semua Importeurs beGaruda
Hagemeyer,
sau- sar seperti
dil
Javastaal
Me- | Airways, Borsumy,

sampai: achir djuman.

dengan

standnja

ikut membuka

tanah seluasnja 12 X 30
& disediakan
Djawapula pihak
demikian
'M,
kan dan pakaian. Kan ada perkumpulan
— antaranja
pemerintahan
|tan2
»Holland helpt Indie”.
TAAA
Tp
termasuk

tahu hargai

baik Belanda!

sau

1

Panitia,

Menurut

|

mBok tjoba tanjak Westerling!!

ini adalah

Ha

Badan baji tumbuh lebih te3 | gap bila makanan ditjam-

ruangan — selaus

menggunakan
15X40 M.

maksud:

ER

jg

akan pertama dalam sedjarah Pa
sar Malam “dimana: tidak ada per
Eh, bitjara tentang Westerling, Wes
atau
mainan roullet, tjapdjiki
rling
katanja tawarkan akan
pimpin
jang laimnja
matjam permainan
pasukan untuk gempur Korea-Utara.
disebut djudi.
Ant.
Kalau di Makasar bunuh 40.000 orang,

puri dengan Blue Band,
rasanja lebih sedap.
PEMUDA SEHAT
RAKJAT KUAT

AN

di Korea mau bunuh berapa ribu?
CAUSERIE
NEGARA
KESATUAN”.
Tapi Inggeris mau bantu Westerling. “Oleh Lembaga masjarakat Jogjakarta,
sebab —nau bantu bangsa

sih!!

Korea

$

diselenggarakan
malam
ini
causerie jang dibitjarakan oleh Bung Tomo.
So'alnja: nagara kesatuan.
Canserie seperti biasa diadakan diru-

:

Bantu dah, bantu!!

Samb. dari hal.

“BERABE.

1.

mah

4

Padang

Dari kalangan dagang didapat,
“kabar, bahwa dalam waktu dekai

(Maluku)

tetap menghendaki diberinja kesempatan
bagi parlemen utk.
Pembitjara

orang

utk.

,teri-

melajakkan

ma zonder

pendirian

amandemen

atau

to-

lak”.

“IP. Snel (minoriteit) menjata
| kan setudjunja dengan pendirian

Karet

pemerintah jalah menerima rensementara"
zonder
| 'tjana UUD

naik

-

crepe

da-

dan kedudukannja

— “Jam masjarakat jang masih

dakan dari majoriteit jang

dibe-

me-

nurut pembitjara kini sudah tidak pada tempatnja lagi, terutama jang mengenai

golongan

In-

Pembitjara serukan

| do-Eropah.

Baru

2. dan tidak perlu lagi duduknja wa
Dewan

,,keada-

an mendesak” segera dibentuknja
| negara kesatuan dan .sifat semen
tara” dari UUD itu. Dinjatakan -.
bahwa djika toh dianggapnja mut

lak negara kesatuan harus segera

ngan-kidul antara
.s0re.
,

dj.
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dg" “Untuk tahun pengadjaran 1950/1951 bagi para pemuda telah
dibuka kesempatan untuk mendaftarkan diri untuk masuk AKA-

DEMI PENDIDIKAN
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.DJASMANI

1 Sjarat-sjarat penerimaan

di JOGJAKARTA.
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1. — Beridjazah S:M.A. Negeri atau Sekolah jang sederadjat.
112. Berbadan sehat atas keterangan tabib jang dinjatakan setjac pekerti baik atas keterangan dari Pamong-Pradja jg.
an setjara tertulis.

0
: 1.
“an

The Zilver

Lining)

indahnja dengan
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NIGHT
AND.
DAY.

hebat

kalah

tidak

pilem

aa UN

Kepala Akademi Pendidikan

kapal

perda-
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tje-

dalam

berdjalin

suKua2

Lan

Fitzgerald |

kasih
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ritera tersebut.

UTJAPAN TERIMAIKASIH
Dengan ini kami mengutjapkan diperbanjak terima kasih ke/ Njonjah2 dan segenap instansi Militer dan $
pada sekalian Tuan
Sipil dan segala bantuan moreel dan materieel jang telah ditjurahkannja pada waktu pemindahan “djenazah dari anak buah kami
SUNITIJOSO)
i
III (Bataljon
Bataljon I, Brigade V, Divis
3 Agustus 19501
dan
2
tgl.
ketika
Klaten
Kota
Bahagia
ke-Makam
Jang
Mudah2-an amal tsb. dapat diterima dihadapan Tuhan
Maha Esa.
Comandan
ttd. Brig. Majoor

PURA"
GA
IN
TAILORTjojudan,S
No. 13 — SOLO

POTONGAN :

—

HORMAT

HENDAK

Banana ananda eaaa

BELADJAR

Pusat

TOKO

BARU

USAHA

pendjual:
—

Djl. Ngabean

24 —

Generaal MAO1TSE- TUNG
R.R.T.
President
Oleh:

itu, harap

atur - pesanan

lekas

per postwissel

BAGUS

Pendjual:

Dil, Penghela

48,

7.

Naga

ADM.

INI!
"TIONGHOA

SURABAIA

Gen.

Chou

En-dai

13.

Madame

Sun

Generaal

Gen,
Chu

Generaal

(Pestir.

RAYA"

Ne.

82).

Mao

Rakjat

Tse-tung.

"Zhukov

Teh

Baru”.
Lin

Piao,

Panglima

dunia.

muda jang menggemparkan

Yatsen

19. San Min Chu I dan bangsa TH.
(Tionghoa).

Amanat Generalissuno dunalaman
Tahun Baru 1950.
Perdana Menteri Nationalist jang
tahan

Amanatrja

6.
8.

pro-Communist?
Il.

4.

Tiongkok

Po-cheng.

Mengapa

Amanat President kepada
Indonesia.

Generaal

satu”

bermata

itu?

2.

12. Generalissimo dan' Tiongkok.
14. Generaal Sun Lih-jen ,,Diveight
Kisenhower of China”.
$
16, Dr. K.C. Wu, gouverneur Taiwan.
18. Dr. Cheng Tien-shi, duta Natio-

udji.

15.
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