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taperdjoangkan negara kesatuan buah 1 'pro
1 .ditengah2 kita.

mijam
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sadja ke Djakarta, jz sudah
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dan sudah tjukup pula mean
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hasil seperti

diatas. Dua

ialah Sumarto
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jang sudah sekali"

dari sudut lain, tambah
versiteit sadja belumlah
suatu

fgahan-bagi bangsa
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anggota

jang

(Parkindo)

Djawaban pemerintah.
dalam djawaban pemerintah

teri Abdul Hakim ialah permintaan, su
paja anggota sekali ini djangan menggunakan hak amandemen.
Djawaban teb
ditudjukan
kepada
anggota.
“pertama? pada Naa
'@tavbal.

menjumbangkan
diberi kesempatan

Kn

anggota ita,

jang diberikan oleh Wakil Perdana Men

Mihat dari sudut tra

x Eu
5

oleh

(Vk. Sumatra), Huto

tidak setudju
dan Sardjono
—Isi pokok

tradisi baru bagi

ingsa Indonesia.
3g sudut perlengkap| harta lebih — mempu

Haa an
: 2
5

tidak sjah. Ketudjuh

2

Ngsiteit jang seratus per

Bin
:

itu

Djaetun (PKI), Utarjo (PKI), Krissubamu (tak berpartai), Sudiono Djojoprajit
no (Murba) terus meninggalkan sidang,
kemudian dipungut suara jang membawa”

Wikan
. peladjarannja, sehingga
| Smgan mahasiswa baru telah

2 Men
:

mosi

“ano Supardan (PKI), Kobarsih (Buruk),

:

asiswa jang meninggalkan Dja.
: mendapatkan tempat. untuk

1 smulaan

penerimaan

“dalah Laat Sirerar

Peng
k Sita Sin
'etapi Oietr piha
dahkan Gadjah Madha agaknja dilapadikota Jogjakarta jang tidak men.
punjai perlengkapan tjukup itu, dimasa
joangan
jang sedang mienghebat,

H

atas

BP dan menganggap penerimasanya oleh

perpustakaan jang besar

untuk suatu universiteit.

memberikan

Pemerintah

membantah

keras

pendapat
jang
dikemukakan
anggota
Aha. bahwa.
beleid pemerintah
sedjak
Linggadjati
sudah. bankroet.
Menurut
pemerintah, beleidnja jang sekarang ada
lah mentjoba memperbaiki jang rusak:
-

Kalau dengan

djawaban dalam

babak

kedua

adanja KMB

terbentuk

pada RUUD ban
bukan lam
pirar semata? melainkan merupakan isi
3
Pernjataan bersama.
menerangkan
Setelah ketua
Prawoto
djuga
bahwa penerimaan mosi berarti

me:

ngenai pembentukan
negara kesatuan,
anggauta
Mr. Luat Siregar atas "nama
6

anggauta

lainnja

membatjakan

pernja

taan bersama, mengapa mereka menolak '
mosi Wondoamiseno cs.
Pernjataan juf pokoknja sbb:
Putusan BP muat pas. 37 UUD Republik masih harus disjahkan oleh KNP
pleno dan djika tidak disjahkan putusan
BP tidak sjah.
2). Para penanda tangan . pernjataan
bersama itu tidak. dapat varut bertang-

upatjara

ntandaat oleh PM

iang

akan

Halim kepada

Indo-

nesia, Mr, Assaat.
Sesudah itu upatjara penerima
in kembali mandaat oleh Presiden Republik Indonesia
Sukar
20 dari Acting Presiden Nata,

MAHASISWA AIP KE
SORBONNE
“4 Pada tanggal 26 Agustus jad
feorang mahasiswa AIP,
Jogja,
Hen Surianegara akan berangkat
ke Paris untuk mengikuti peladja
ran pada universiteit
Sorbonne
alam ilmu politik.
Pada waktu ini sdr. Hen mendjadi Kepala Foreign Relations,
Kempen Jogja, dan ia adalah penda Jogja jang pertama sedjak
petjahnja

revolusi,

jang
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Ta ea dipimpin oleh T: Patah beserta perpiis
2 Pi — Aakaan Sonobudojo
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. perpustakaan

1 dani

jang

sekaranz

ditambah pula

kementerian?

mendjadi

can universiteit,

R.I.

dgn
dapat

satw perpustaka
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2 Mahaguru pan rasanja tidak hei
| (kekurangan, asal @jangan dinomor satu
| Ikan usaha hendak mendirikan suatu universiteit jang terlalu mementingkan sin
| tellectualisme”, melainkan pertama-tama

R3 r | hendak. menanam Da, intellegentsia ig
$

:

| Gadjah. Madha tetap di Yona sangat

2 3 sia pudji. Dan presidenan djadi pusat
ng

aa Some ketan papa Cun

Gi

Dari kalangan

dipilih dengan Dika
oleh DPR,
djadi
tidak boleh dipaksakan hanja satu orang
tjalon sadja kepada DPR.
1.) Djabatan
Wakil Presiden
tidak
gung djawab-atas:
perlu lagi, sebab Presiden tidak perlu
a). rentjana UUD jang tidak dibitjara
actip,
kan dalam panitia tetap BP dan “pula
8). masuknja
DPA dalam parlemen
tidak dibitjarakan dalam KNP pleno,
menjalahi azas demokrasi, sebab DPA
b). terhindarnja penggunaan hak aman
hanja dewan penasehat,
demen atas renijana UUD sementara ne
9). Mosi Wondo tidak mendjamin bah
gara kesatuan.
wa dikemudian -hari- parlemen
negara
Cc). persetudjuan jg Ber bakai dengan
kesatuan tidak akan dirintangi
dengan
pengangkatan Presiden, Wakil Presiden
berbagai matjam alasan untyk - dalam
dan perrasukan DPA kedalam DPR bara.
3). menjatakan bahwa negara kesatu- "waktu sungguh? satu bulan memulai me
an jang akan dibentuk 'itu bukanlah. FN “meriksa UUD baru ini dan Deen ta

9".

| didjalankan. pemerintah tidak mengada
2 2| kan (kesalahan, Pemerintah berpendapat,
bahwa. sendjens yub jang En
:

RIS dan Rep. termasuk penetapan Presi
den, Wk. Presiden, PPA.
:
6). Menurut UUD

Rep. Presiden harus

j

4

€

Ka

SETAN #14
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“Perpustakaan Negara

Seluruh: Tado kira 10 propinsi

Antara” mendapat

resmi

Oten Kehiborohan” Dalan Negeri diumumkan, bahwa untuk mengatasi segala

tur:“pemeran ta masa1 perapian ini telah diambil tindakan?" sbb.:
Wakil

».

Pemertitah

NST

tia Persiapar Negara

dan Ketua

Kesatuan

Pani

“Sumatera Timur dengan putusan Menteri
.

Dalam Negeri RIS tanggal 1 Agustus '50

ino. Dir. 13/9/9/1950- dibentuk untuk
5 Indonesia

Timur

Panitia

Penjelenggara-

Tan Perohahan Tata Negara Indonesia 2
“mur dan Likwidasi Indonesia Timur, jg
terdiri dari serrua anggota kabinet Putu
hena dan 2 pegawai dari Pemerintah Pu

| sat, jaitu Me. Suwahjo dan AS. Pello,

2 jang bertugas:

a. Melaksanakan pembubaran NIT dga

bahwa

djalan

Sementara itu beratus-ratus pe

dari
Sinaga

ngungsi mengalir dari daerah per

dari wilajah Sumatera Timur, dan dilketuai oleh “Sarimin Reksodihardjo jang

tempuran tadi kearah timur: rupa
rupanja mereka telah mengabaikan perintah pihak militer supaja
'meninggalkan desa2 mereka terle.

bertugas mempersiapkan dan

melaksana-

kam pembentukan propinsi Andalas Uta
ra jang meliputi daerah Atjeh, Tapanuli
dan. Sumatera Timur.
“Kedua panitia tsb akar Na
tkgasnja menurut petundjuk2

an nak
dan keten

bih dahulu.

Dichawatirkan, bahwa diantara
pengungsi tadi terdapat
banjak
pasukan

buang j jang akari diberikan oleh Pemerin:
“tah Pusat,

Pada saat "NA
negara kesatu
an, maka negara Sumatera Timur dan
pemerintahnja bubar.

kerdjaannja, “sesudah
negara kesatuan
"terbentuk dan melakukan tugas Guber.
Sada Waebioetmakania! 8 propinsi dalam daerah In' mur Sumatera Timur, hingga kekuasaan
" donesia Timur jafta” propinsi Sulawesi, wa dapat diserahkan kepada Gubernur,
Sunda
jang akan diangkat oleh Pemerintah Pu,
propinsi 7 Maan Th propinsi
dan melaksanakan

sat, Pada ketika its pasitia tah. tadi di
bubarkan, “
Pada: yaa

1

pembentukan

gerilja.

' Mengenai

djalan perhubungan,

divisi ke 24 masih bisa terima per

pi

ana pada pembentukan
1g
2 kesatuan itu persiapan? ind
i sudah selesai,
Mempersiapkan

ketenteraan,

sampai terputus !”

gar dari Tapanuli, Teuku banidajah

Panitia Persiapan Ppumbeauk propinsi
negara» Sumatera Utara harus melandjutkan pe

2

. Kata komandan dri ke-24 in
fantri Amerika, djenderal-major
John Church, ,,Ini adalah jang
pertama kali terdjadi selama saja duduk lebih dari 30 tahun da-

negara

kei

sediaan melalui djalan2 ketjil da:
ri sebelah utara,

Sementara itu didapat kabar,
bahwa divisi kavaleri ke-1 telah
berhasil mengusir 300 orang infanteri Utara jang menjeberangi
sungai

Naktong

14 mil.

sebelah

barat - daja dari Taegu.

Dalam pertempuran seorang Ia
wan seorang

tadi,

separoh

dari

300 pasukan Utara tadi telah te| was,
Gn
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blik Indonesia.

Sebagai

,.rieht da

bung Karno ke Jogja

tup?” dari upatjara penjerahan
mandaat acting
presiden Assaat
kepada presiden Sukarno itu ialah pada tanggal 15 Agustus, bijamana
sidang2 parlemen
dan
BPKNP mengenai renijana UUD
telah dapat selesai dibitjarakan.

pada

Prawoto. Mangkusasmito memban
tah atas berita bahwa kundjungan bung Karno ita akan membubarkan pula BPKNP. Menurut :

procedure BPKNP

Dengan

tewasnja

gauta

baru2

BPKNP dan dewan per-

timbangan agung
akan masuk
mendjadi anggauta dewan perwa
kilan rakjat sementara negara
kesatuan.
£
Sebelum penjerahan ata

acting Presiden

1

Sukarno itu, les

bih dulu kabinet Halim

2

menje-

rahkan mandaatnja kepada TE
pendam Mr. Assaat,

KETEGANGAN

DI BALIK-

PAPAN:
Sekdien Kementerian

:
Perth

Lin
ai

nan Mr Ali Budiardjo mengakui 3
adanja ketegangan di Balikpapa

tapi sampai. kemarin siang betuan
diterima laporan tentang entin
dinja bentrokan2 baru “diantara

pasukan2 APRIS dan KNIL jang
sekarang mempunjai status KL. '
Tentang ketegangan di Balikpapan itu pihak pufjuk

pimpinan

APRIS telah minta "perhatian
di
UNCI sepenuhnja. Kendaih
Makasar disebutnja kini “sudah
tenang kembali. — Ant, Te

wartawan?

dan Buckley

nanti bukan-

nja dinjatakan bubar, tetapi acting presiden menjatakan bahwa '
para ketua, wakil ketua dan ang-

DJUMLAH WARTAWAN
JANG TEWAS ATAU
HILANG DI KOREA: 12.

Morrison

nanti bus

kannja untuk membubarkan RE,
melainkan akan menerima penje
rahan mandaat dari acting pres
siden Assaat. Djuga ketua BPKNP:

Pusan,

ini

di Korea, maka djumlah wartawan jang tewas atau hilang “di
Korea ada 12 orang. — Ant-UP:

Wasterling

bina

gu appel.

DUTA- BESAR RRT TIBA

tung

Dengan resmi diumumkan bahwa penasehat2 hukum pemerintah

Kemarin pagi dengan menumpang pesawat Corn'stellation
te-: (RLLS, akan minta supaja diadakaz
penundaan dilakukannja pe u
lah tiba di Djakarta Duta Besar
RRT

jang

pertama

| deportasi terhadap Westerling, ke

di Indonesia

pada mahikamah tinggi di Singa
Wang Jen Su. Dilapangan Ke“pura
pada tanggan 16 Aa 1
majoran ia didjemput oleh
ses
Sementara ini Vesterling
djumlah anggota2 masjarakat Ti
dang ditahan sesuai dengan peronghoa di Djakarta. Duta Besar
aturan keadaan “darurat, sambil
tsb disertai isterinja, Konsul Timenungg
u keputusannja.
SA
ongkok Tjong Kiem Guat dan
Mahkamah
tertinggi Singaatache kebudajaan tuan Luang
ini menolak perminve aa
Sang Jen. Duta Besar itu menoonesia supaja Westerling
lak untuk memberikan ' sesuatu , taa
20
ba
diserahkan
keterangan kepada pers. Akan
Tindakan baru' Indonesia ini”
tetapi atache kebudajaan menjatakan, bahwa Duta Besar tsb ta- mungkin - takan memungkinkan CN
Westerling ditahan, sambil
di bermaksud selekas . mungkin
me
boleh djadi menjampaikan surat2 nunggu .appel terhadap keputu-

kepertjajaannja kepada pres. Su- (aa
karno.

Menurut

eterangan

che itu selandjutnja

atta

rombongan

te

ng

penjerahannja.

Betita tidak resmi mengatakan
'bahina Westerling djika tidak dis

tsb pada tg 30 Djuli jl bertolak “angkut ke negeri Belanda, mung-

dari Peking dengan menumpang
pesawat terbang dan dari sana

usaha
mereka untuk
perdjalaran diteruskan
rkitat pasukan2 jang bera : Kengta api ke Hongkong

alam

ba

nerima penjerahan mandaat tsb.
di Jogja, maka sore harinja di
Djakarta ia akan menerima penje
rahan mandaat dari kabinet RIS
jang dipimpin oleh Hatta.
Perlu diterangkan bahwa memu |
rut kalangan tsb. kundjungan "

Menurut kalangan tsb. presiden
Sukarno telah “menjanggupi untuk datang di Jogja guna menerima penjerahan mandaat dari acting presiden Mr. Assaat presiden
Sukarno selaku
presiden Repu-

perhubungan saja jang terpenting

wilajah Atjeh, Radja Kaliamsjah

untuk

tar Taegu.

kabar

di
di Jogja maupun
saat terbentuknja negara kesatian baik
Djakarta akan diadakan upatjara penjerahan mandaat dari pemerintah RI dan RIS kepada presiden Sukarno.

Korea Utara 36 mil

si kavaleri ke 1 Amerika dan pasukan2 Selatan jang berada seki:

lam

| | Persiapan2 pembentukan Negara Kesatuan

Sa

Presiden.

4

Panin

pd

mandaat

1 Hanja penjerahan

Barsts Laut

PE

BP ta' dibvborkon

RI don

mengiku

ti peladjaran tinggi atas « undangan pemerintah Perantjis:

Pasukan?

ina didjadikan
satu dan ditetapkan
- dadi komplex pergurtan tinggi.

?

TAMU SOPANKAH

negara federasi, maka sekarang
akan
gara Rep. Indonesia seperti jz diptokla. (dimana perlu,.
1 #Pernjataan ditanda tangani oleh 7 ang
dibentuk negara kesatuan,
mirkan 11 Agustus 1945.
sapa jangghipesanken-anegota Djohan —- 4) sepaja pernjetaam beradma ai di Madura js sesudah pernjataan itu dibatja
oleh Luat, lalu meninggalkan sidang.
Sjabruzah (PSI) menurut
pemerintah
sampaikan kepada DPR sementara RIS
Sesudah Presiden Sukarno metelah didjelaskan dalam piagam bersama
dan senat RIS dan supaja diumumkan
idan pemerintah
menjangcupkan
akan
kepada seluruh rakjat Indonesia.
4
mentjantumkan segalanja dalam testamen
Putusan? itu didasarkan pada penda
politik. kalau pemerintah nantinja bu
pat:
2
bar.
Si
£
1). tjara procedure pembitjaraan dan
mosi Wondo cs merupakan tanladan jg.
« Kepada St, Makmur (PNI Merdeka)
dikatakan, bahwa pemerintah telah 2 kaberbahaja sekali bagi rakjat banjak, se
Pasukan2 Utara jang -telah diperkuat kembali berhasil melobab dikemudian
“hari bagian terketjil
Ti mengadakan hubungan informil dgn.
foskan diri dari batu-lontjatan mereka ditikungan sungai Naktong,
dalam DPR jg tidak punja wakil dalam
BP. Anggota2 kahinetpun sudah diminlalu memotong.
djalan
perhubungan jang terpenting untuk divikabinet dapat dengan paksa menggunatai, supaja mengadakan hubungan dga,
si infanteri ke - 24 Amerika.
kan hak amandemen DPR.
.partainja masing2.
2). menurut pasal 37 UUD Republik
“Kepada
Djokosudjono
(buruh) - dite
Pasukan2 Utara
tadi merebut
da dalam batu-lontjatan, jang ke
BP tidak berhak menghapuskan UUD
rangkan, bahwa pada waktu jg lampau
Yongsan jang letaknja 35 mil bamudian merebut Yongson, pihak
Republik, membubarkan Rep. dan tidak
pemerintah tidak pernah
memberikan
tara menjeberangkan balabanratlaut dari Pusan, dan pukul
berhak mengesjahkan UUD megara kesa
. tanggung djawab setjara formil mengetuan mereka melalui ,,djembatanmundur pasukan2 divisi ke - 24
tuan baru, melainkan KNP pleno jang
oai bagian2 daripada programnja.
djembatan2” dari karung
berisi
jang mengadakan serangan pemberhak.
- Mendjawab anggauta Soemarto (Parpasir jang ditenggelamkan dalam
balasan, hingga 3 atau 4 mil kea3). .maklumat Wakil Presiden nomor
kindo) menjatakan, bahwakeberatan?nja
sungai !
rah Miryang.
X hanja diperbolehkan berusaha dalam
itu terhadap rentjana UUD sama dengan
Tjara ini dipergunakan tentara
Dengan demikian maka
pasukeberatan? pemerintah, Hanja terdapat batas Jingkungan UUD Repu.
Sovjet dalam Perang Dunia II,
kan2
Utara
berada
hanja
12
mil
4). mosi Wondo cs berarti menghin.
perbedaan dalam soal waktu: pemerinketika mereka mendatangkan badari djalan kereta api dan djalan
darkan penggunaan hak amandemen oleh
2m
sabar menunggu Soemarto tidak!
labantuan ke Stalingrad dengan
raja dari Pusan ke Taegu, jaitu
BP sekarang 'ini,
| Kepada Hutomo Soepardan (PKI) di
menjeberangi
sungai “Volga,
djalan jang dipergunakan ' untuk
5). penerimaan mosi berarti menerima
katakan, bahwa dengan memakai prosemengangkut
persediaan
bagi
divi
seluruh
persetudjuan bersama
antara
| dare “pembitjaraan sebagai jang sudah

9.006Inf Uso jang #itiu Isite baru
TM perpikak -700 orang dokter, termasuk
didalamnja dokter bangsa asing:
Keberatan lain jang mengenai gedang
nrisalnja, bisa diatasi dengan mudah, di

2g

penjerahan

Acting Presiden Republik

nja.

'penerimaan atas beleid pemerintah

NOMOR 181 — TAHUN VI.

hari

12.00 di Presidenan

diadakan

B.P.

lumat bersama jang ditanda tangani oleh
2 anggota, jang berisikan penolakan thd
'mosi dan tidak maw turut bertanggung

Kita mengerti alasan? jang TA
(kan pihak jang tertentu, jang menghen“daki perguruan tinggi Gadjah Madha di
ada mempunjai

umum

Babitam dilakukan Habibie suara,
| anggota Luat Siregar membatjakan mak

| Iklamasi 17. Agustus 1945 “itu tetap ada

“pindahkan

pemandangan

pada

f 0,50

Selasa tanggal 15 Agustus 1950

“Mosi W Ba
(es "jang berarti menerima baik renijana undang2 dasar
ps mentura negara kesatuan sebagai hasil pembitjaraan
pemerintah2
Republik
“dan RIS, diterima olek Badan Pekerdja dengan
swara "31 lawan 2 pada
hari
5 «as

Indonesia, maka

1 kolam

SE SR NK PR

TN

NN

HIPATJARA, PENJERAHAN
MANDAAT.
“Berhubung dengan akan diben
Reputuknja Negara kesatuan

RUUD NEGARA KESA. TUAN DITER MA.
— Sabtu malam, sesudah pemerintah

SPS.)

milimeter

“«

ikin akan pergi ke Swis atau

ke
inegara2. Amerika Selatan,
untuk
peka
Yisa

mana

per

ja telah mendapat
Ka Rin), .

PAN

Ti

3

“9.

a Makassar

PRESIDEN

, Tepat pada hari

" Agustus

RL.

perajaan

jad. Kementerian

“KE

segera

akan

meninggalkan

Makas-

Pene-

menjebarkan surat2 sebaran dengan pesawat terbang, isinja me
muat amanat
Presiden Sukarno
jang ditudjukan
kepada seluruh
rakjat Indonesia. Amanat tsb. ditulis sendiri oleh presiden Sukarno
dan
ditjetak - sebanjak
2.500.000 lembar.

Dalam
tuk

Di
Makassar
lintasan untuk
djam

16.00

Konservatori karawitan jang semulanja akan dibuka tepat pada tg. 17 Agus
tus di Solo oleh kementerian pengadja
ran dan pendidikan RI, terpaksa diundur

adaan di Makassar telah tenteram kemse« bali dan pelaksanaan persetudjuan
djak itu berdjalan dengan baik.
Ben- 5 Wa
Can menganiaja Na
#
en2 ”
kampem
r
disekita
saan
'kebang

jang ban

5 Ht

—

dekat kampemen me.

reka “untuk mengundjungi

Indonesia dan

keluarganja.

Belanda

Dalam

sundan,

-

tertjapailah. persetudjuan

paten Wonogiri

| akan

pula

jang

tepat

' ma? dan markas? tentera Indonesia seterlebih da

'“'Bekas2 KNIL jang menjerang, pada
tgl. 5-8-1950 malam, mendjalankan ba
“ajak pembunuhan? jang kedjam terhaIndodap rakjat dan anggauta tentera
dan
rumah2
dan
toko2
k
“nesia, merampo
di Ma. membakari pola banjak Manan
apa

1

Oleh: Lan

ternjata bahwa

pimpinan

. tentera Belanda tidak mampu lagi untuk

— mengembalikan. milier2 jang tsb. diatas
— kekampemen2 mereka, maka erpaksalah
- pimpinan tentara Indonesia di Makassar
terhadap
mengambil tindakan? militer

mereka. Dengan demikian timbullah per-

. tempuran di Makassar.
“Pada gl. 6-8-1950 pertempuren Bet
terus. Sebuah pesawat terbang
5 Daan
— Indonesia jang terbang diatas Makassar

oleh

“untuk melihat keadaan ditembaki,
'karenanja

itu

menem-

Setelah kedjadian

dalam

pesawat

/ bak kembali.
"pertempuran

'djuga pesawat

terbang

selandjutnja — dikerahkan

terbang dan dua

kapal

Pasu| jang berlabuh diteluk Makassar.
kan2 penjerang menggunakan pula sen. djata? berat (meriam 4 cm dan mortir
3”

Pada tgi. 8 Agustus jl. pagi Kol. Kawilarang pergi kekota untuk mentjari hu
jang
bungan dengan penindjau2 militer

| kemudian tiba di Mandai pada - djam
'109.30 bersama komisaris keradjaan Be-

'landa di Makassar, Di Mandai diadakan
“perundingan jang-dihadiri oleh PM NIT,

“Kol. Wawilararg, Djend. Major Schef“#elaar, Komisaris Keradjaan Belanda di
Daet Makassar dan penindjau2 militer.
persedju
tertjapai
50 lam perundingan ini
perintah
aan
pelaksan
tentang
“5 an penuh

- penghentian permusuhan.
"3

|.

disetudjui bahwa

Antara

anggauta2 KL

Akan

didatangkan

luar negeri untuk

musik dari

PA

en Di

turan?

&

berkeberatan

lain

jang ti-

dak tunduk pada perintah- Djend. Major
'Scheffelaar akan kehilangan kedudukan
aja -sebagai KL dan bahwa anggauta2

APRIS - AOI
Wahid Hasjim
dengan

lam”

itu

ialah

salah

paham.

Kebumen

j

Seterusnja Wahid Hasjim menerang
kan, bahwa walaupun masih belum be-

ia melihat

toch

ada perbk-

daannja diantara AUI dan DI, sehingga penjelesaian soal ALI tidaklah langsung dapat dikatakan berarti penjelesaian soal DI djuga. Ant.

Sebagai

tjonto diterangkannja, bahwa pihak AUI
banjak
mengatakan bahwa pemerintah
bekas2
komunis
orang2
oleh
diselundupi
peristiwa Madiun dulu, sedang “dari pihak APRIS dianggap bahwa jang sebenarnja diselundupi orang2 jang demikian
itu ialah pihak AUI sendiri.
:

SUSUNAN PEMBELA PERDAMAIAN SOLO.

Susunan Komite Pembela Perdamaian
bagaimana Sewaktu ditanjakan lagi
Dunia jang baru2 ini dibentuk. di Solo
“untuk
pendapatnja tjaranja jang baik
adalah sbb.:
AUI
soal
dan
ketegangan
memetjahkan
SriSekretariaat
Umum:
Sudarno,
ini, Wahid Hasjim masih belum hendak
pitnah, Tan Djiem Kwan, Utomo Ramemberikan “keterangan, karena — kata
melan, Nj. Sugijarto.
$
nja laporannja dlm hal ini baru hari ini
Secretariaat Penerangan: Suratin, Mb.
akan disampaikannja kepada pemerintah.
Hadi, S. Jadi, Oen Hwa Sing, Nogogini.
Tetapi Wahid Hasjim pertjaja jang soal
Secretariaat Organisasi: Tani, Pemuini segera dapat disejesaikan.
da Demokrat Indonesia, (Bedjo) PesinDiterangkannja lagi, bahwa ia tidak
do, Tjhie Tjiong Tie, Murtijah, Sobsi.
berbahaja
berpendapat jang soal AUI
.besar bagi negara, asalkan pemetjahan
soal ini setjara prinsipil dapat diadakan.

nja kemauan

untuk

mengadakan

penje-

Sesudah pembersihan
objek. terutama

tentara

kesatuan

“

Penindjau

«

berlangsung

mendjadi

jang

jang mestinja

jang

mengetahui

nasional.
Lebih Iandjut oleh kalangan pemerin
tah di Djakarta didjelaskan lagi, bahwa
menenteramkan

untuk

terima

sesuatu

sudah 'sementara.
menjata-

itu
wyaktu dikeluarkan bahwa kesatuan
harus dibubarkan. Ternjata bahwa
mereka belum djuga bubar dan anggauta2

pakaian seragam
pangkat. Sampai

hari Rebo siang telah ditangkap 250 ang

gauta2

kesatuan
jang

itu beserta
duduk

dalam

beberapa
pimpinan.

“ Pihak berwadjib kini sedang ' menge'djar2 dua orang bekas major jang sampai

kini

disinjalir

'tapi" belum

djuga

dibeberapa

tertangkap.

| dua orang major @ari-

andjuran

ataupun

usul

dari
pihak Belanda. Dan lagi ,,Kortenaer” maupun kapal perang Belanda jg
lain di Indonesia
ini oleh pemerintah

di Djawa
bhw

beberapa hari kenjataan menundjukkan

tan dari sperintah jang sudah sementara

orang2nja

menjelesai-

atau

kan peristiwa jg mengenai angkatan perang Belanda seperti jg terdjadi di Ma
kasar itu pemerintah RIS tidak pernah

sasaraa pembersihan

kan, bahwa kesatuan ini tadinja
mengakui mempunjai 2 bataljon
lengkap,
tapi kenjataan menundjukkan bahwa ketika dari pihak Kementerian Pertahanan
dilakukan pemeriksaan ternjata, bahwa
djumlah itu hanja ada diatas kertas. Penindjau itu malah menjatakan bahwa sebenarnja beberapa
orang jang
berada
.madalam pimpinan dengan pangkat2
jor, kapten dsb. itulah jang ingin mempertahankan kedudukan itu dengan hendak” memaksa pihak Kementerian Pertahanan dalam satu pengakuan bahwa melengkap
dua' bataljon
reka: -mempunjai
dijang
Gropjokan
sendjatanja.
dengan
lakukan belakangan ini adalah kelandju-

nja masih memakai
tentara serta tanda2

Makasar

dari kuwala

tertangkap.

orang

250

lesaian ini, Wahid Hasjim menerangkan
bahwa kepastian dalam hal ini baru dadjika djawaban atau
pat diketahuinja
baru dikirimkanjang
surat
reaksi dari
nja kepada pemimpin AUI dalam per-

.Korte-

ngiriman ,,Kortenaer” setjara sewenangwenang ke Makasar itu dapatlah diangoleh pemerintah
Belanda
gap
bahwa
dari
»Kortenaer? . telah dihapuskannja
Indone
di
daftar kapal2 perang Belanda
sia jg bertugas melakukan kewadjiban2
untuk RIS. Dengan demikian ketetapan
dari persetudjuan KMB itu tidak berla
ku lagi atas ,Kortenaer” ini untuk mela
kukan jg berlaku atasnja didalam kuamelainkan ini
sar perairan Indonesia,
inter
pelajaran
umum
peraturan2
adalah

Hasil pembersihan
:
Timur.

dari
Atas pertanjaan apakah djuga
pihak AUI itu ternjata telah ada hidup-

UNCI
kekuasa-

dan sesudah itu dengan selekas mungkin
perairan Indonesia.
pula meninggalkan
meRIS tidak lagi dapat
Pemerintah
ia
Indones
l
nasiona
ngidzinkan bendera
berkibar diatas ,,Kortenaer” Seperti sebelum peristiwanja ini.
Sebagai alasan dalam hal ini oleh pemerintah RIS dikemukakan, bahwa dgn
petindakan2 pihak Belanda terhadap

telah

diterimanja.

gitu djelas,

dengan

pengiriman

kin ditarik mundur

wa-

itu

sesuai,

Dalam djawaban pemerintah RIS kpd
pemerintah Belanda jg disampaikan ke
Komisaris
kepada
marin dulu malam
Tinggi Belanda di Indonesia dinjatakan
supaja ,,(Kortenaer” dengan selexas mung

pemimpin2

ke

bahagian kantor
ti dan kepala2
Ipikgandamana
Pa
keresidenan,
memeriksa
telah
26
25,
tg.
pada
keninan kota Bogor. Jang dikundjungi ialah kebon-raya dan ista

naer” ke Makassar itu.
ak

paham
djadi tegang.

kundjungannja

ini,

tentang

merintah

salah

Atas pertanjaan sebagai hasil penindjauannja dari dekat ini, Wahid Hasjim
menerangkan
bahwa sebab jang besar
dalam
ketegangan
keadaan diantara
APRIS dengan ,,Angkatan Ummat Is-

soal

serta

tempat,

Rupanja

pimpinan atas da-

dikota

Surabaja

suatu

ialah

berbagai2

RESIDEN BOGOR MENINDJAU
KEADAAN KOTA BOGC
Dengan diiringi walikota, Na

pemerintah

usul

membawa

waktu dibubarkan.

ri kesatuan itu sudah mengetahui sebelumnja akan adanja gerakan pembersihan tsb.
Penindjau itu selandjutnja menjatakan,
bahwa istilah bataljon disini sangat. menjesatkan. Disalah satu markas umpamanja, jang katanja markas bataljon, ter
dapat hanja 4 putjuk karabyn.
Djuga
diketemukan penanaman sendjata didalam tanah. Tapi penanaman itu adalah
demikian ondeskundig, sehingga sendjataZ jang notabene incompleet itu tidak
mungkin dapat digunakan lagi.

&

Pihak berwadjib rupanja sangat
hati2 dalam gerakan ini, terutama Jatam

penjiaran tentang kedjadian2 sekitar itu,
Antaranja untuk djurubitjara dalam hal
ini istimewa ditundjuk Mr. Gondowardojo, seorang jurist. Dan salah satu surat kabar jang menggunakan perkataan
spendjahat” mendapat tegoran,
sebab,
mestinja, demikian “Mr. Gondowardoje”
harus digunakan istilah ,/orang2 jang di-

na jang sedang dirombak atas kehendak bung "Karno supaja dise
djiwa Indonesia,
suaikan den
Pabrik-good-year untuk menjaksikan tjaranja membikin ban ser
ta keadaan buruh. Setelah didja
mu oleh direksie rombongan

dan

bupati

per-

njak

(.30.000.-—

dan

gedung

tsb.

akan

annja

nanti

ig.

17

ma-

dapat

bahwa de-

diharap.

pengge-

doran akan berachir atau setidak-tidaknja berkurang.

Ant.

tergabung

-

seluruh

burahnja

Adapun sebab2nja jalah kare
na buruhnja menuntut
gadjih
sedjak bulan Mei jg belum dib
jar penuh dan hadiah" lebara

SU

hati2

Penghargaan setinggi2nja patut diberikan kepada delegasi Indonesia
“dalam
Komisi Gabungan Irian atas hasil2 pekerdjaannja dalam menjusun laporan itu,
sebab hasil iri sungguh berharga dan penting. Karena laporan dari delegasi Indonesia itu jang dimaksudkan untuk memberikan bahan? pemetjahan soal politis
tentang Irian djuga tersusun begitu rupa, sehingga iapun merupakan suatu pengupasan setjara ilmu pengetahuan ( wetenschappelijke verhandeling), sehingga
pun mereka jang kiranja tidak menaruh kepentingan terhadap soal Irian itu akan
dpt merasa amat tertarik, demikian Menteri Negara Urusan Irian, Dr. Suparmo
sewaktu ditanjakan bagaimana pendapatnja terhadap laporan Komisi Gabungan
Irian itu pada umumnja dan laporan dari delegasi Indonesia chususnja.
Seperti diketahui laporan ini pada hari Selasa jl. telah diserahkan - kepada
pemerintah RIS dan sampai kini- pemerintah masih dalam mempeladjari laporan ini dan belum dapat memberikan seSuatu keterangannja atas hal tsb.
Berkata selandjutnja mengenai laporan Komisi Gabungan Irjan itu Dr. “Su
parmo menerangkan, bahwa djika
diperbandingkan laporan diantara jang disusun oleh delegasi Belanda dan
delegasi Indonesia itu, maka terasalah-katanja - bahwa pihak Belanda didalam laporannja ini tidak mendalami ,,causal-verbandnja", sedang oleh pihak Indonesia
biasanja ,,causal-verband”
inilah
jang
dikedjarnja sampai tertjapai. Dengan demikian
tentu sadja
kesimpulannjapun
berlainan. Lebih djelas, 'katanja lagi, didalam istilah kedokteran dapatlah
per:
bandingan ini kita gambarkan sbb: Didalam simptomatologinja kedua laporan
itu banjak jg tjotjok pendapatnja. Te-

Sadja banjak keberatan2 jang
dimadjukan oleh pihak Belanda jang sesungguhnja pula tidak ada, katanja lagi.
Achirnja diterangkannja, bahwa, setelah mempeladiari semua laporan ini “ia
sama sekali tidak ragu2 atau bimbang
atas achirnja persengketaan
Irian
ini
bagi Indonesia, sebab dari adanja, lapo-

tapi laporan dari pihak Belanda rapanja

daftaran organisasi2 jang sudah berdiri
sebelum tgl. 4 Juli 1950,
| Pendaftaran jang demikian, itu perlu

tidak mendalami terus, sedang
laporan
pihak Indonesia mendalami terus sampai ke-actiologinja. Den'jan demikian ten tw sadja diagnose diantata satu “dengan
lain pihaknja selalu meleset, lebih2 the-

raphienja.

"us

Sesunggubnja,
tukan

pun

simptomnja

didalam

didalam.

terdapat

banjak

kurang berhati2

“hal

menen-

kesan,

pihak

bah-

menentukan sesuatu kenjataan (feit) mereka tidak melihat keadaan disekelilingnja, hingga apa jang dianggapnja ,.feit”
kerap kali bukan feit sama sekali, demi'kiaw. Suparmo. Dengan demikian tentu

beranggapan,

dja, sehingga

Bid kurang

ta gerakan ini dapat persetudjuan
ngan demikian

jg

Irian tidak mengchawatirkan '

wa

nuhnja, Orang

,,Setia”

Suparmo.

anggap sudah melanggar hukum.
Demikianpun dikalangan luas, - ternjasepe-

menan-

ini.

"terlantar,

jad.

Dr.

bersama

dakan terhadap madjikan perusahaan tsb jg dipandangnja ti
dak bertanggung djawab
den
menutup perusahaan begitu sa-

Tjalon Gedung Nasional itu ialah,
jang sekarang dipakai - oleh City
Theater.

Menteri Negara

seruan

Perburuhan untuk mengambil tin

pembentu-.

Augustus

untuk

da-tangani

dalam Serekat Burtih Angkutan
Bermotor di Magelang memadju
kan desakan kepada Djawatan

£.75.000,— dan me
jang boleh diperGedurig
Nasional

diresmikan

ruh dunia,

rusahaan

seba

na telah dibuka dengan resmi ya
da tg. 23 Djuli jl.
Panitya Gedung
Nasional-pun
kabarnja telah menerima pemba
gian sebanjak
nurut sumber
tjaja Panitya

AG

MADJIKAN TAK
BERTANGGUNG DJAWAB!
Buruh bengkel motor dari pe-

pat diwartakan, bhw. Panitya Pen
dirian gedung
,,Panti- Sumitro”

sumbangan

mem-

4. Kami ' mengadjakgf

tentang

menerima

dunia,

orang jang masih berkipdf
ik bagi perikemanusiaar

pembagian Pasar Malam di Purwokerto jtl. kini lebih landjut da
telah

mulai dgn

rang.

PASAR
HASIL
PEMBAGIAN
MALAM PURWOKERTO.
beritakan

diseluruh

rintah jang akan

“oleh R.I. Menurut keterangan jg.
baru menerima tanda tersebut di
seluruh Djawa-Barat baru Bogor.

kami

negeri

pergunakan sendjata2 atoom thd.
suatu negara lain jang manapun
djuga,
sama dengan melakukan
pelanggaran djahat terhadap segala perikemanusiaan dan haru
dihukum sebagai pendjahat 4

tama kali telah memakai tanda2
kepangkatan jang baru diterima

Pernah

perang.

2. Kami menuntut supaja diada

tsrus

untuk

anti

kan pengawasan diseluruh dunia
utk mendjamin bahwa pelarangan
itu dipenuhi,
3. Kami menganggap tiap peme

sakit
rumah
keadaan
melihat
ingatan jang sekarang sudah dipimpin oleh dokter Indonesia.
Residen

dan

sebagai pelaksanaan dari ,, Seruan
Stockholm”, jang isinja sbbs:
Seruan Stockholm — seruan utk
perdamaian dari rakjat !
.Kami menuntut supaja diadakan pelarangan sebulatnja terhadap pemakaian sendjata2 atoom,
karena merupakan alat pembunuh
sekedjam-kedjamnja dan alat pem
basmi setjara besar2an terhadap
semua machluk.

Ant.

mengherankan.

guh

Sementara itu didapat keterangan dari kalangan resmi, bahwa kemarin malam oleh pemerintah RIS telah disampaikan djawabannja atas surat djawaban
pemerintah Belanda terhadap protes pe-

»Ang katan Ummat Islam” jang bergerak disekitar Kebumen itu ia tidak dapat bertemu setjara langsung, disebabkan blokkade militer dari pihak2 AUI dan APRIS,
ia telah mendapatkan djuga keterangan2 jang orginil.
laupun

terhadap

jg

alasan2

dan

itu tindakan

“diinia

Seperti diketahui, gerakan perdamaian itu adalah dilakukan di-

mengiringi tindakan Belanda ilalam peristiwa penginiman .Kortenaer” ini sung

berlaku.

jang

karena

Oleh

damaian

ini.

Makasar

ke

#Kortenaer”

ngiriman

K

Ant.

menerangkan kepada ,,Antara”, bahwa

ke "Ma-

RIS tidak pernah didesak untuk melaku
kam tindakan? seperti jg dikemukakan
oleh pihak Belanda dalam peristiwa pe-

an? jang diberikan kepadanja seperti ter
sebut dalam persetudjuan KMB.

telah
Menteri Agama RIS, Wahid Hasjim kemarin malam
kembali di Djakarta dari perkun djungannja beberapa hari ke Kebumen.

un-

P. M. RIS

Kortenaer”

dikirimkamaja

soal

jang tsb: diatas sudah tjupemerintah Indonesia tidak

untuk

Belanda
dalam

internasional

umum

Meskipun
kup djelas,

Baru2 ini Koninklijke Marine menjepantai
rahkan tiga buah kapal peronda
014,
P
nama
t
kepada Alris jang mendapa
maka
demikian
Dengan
P 015, P 0165.
djumlah kapal sematjam itu jang dise
rahkan kepada Alris berdjumlah 16 bnah. Menurut kabar, ini adalah penjerahan jg penghabisan terhadap dinas kapal
ringan. Upatjara dilakukan oleh Luitekepada Major
nant ter zee I Kroesen
Hadiwinarso.

landjut

lebih

mendjelaskan

tentang

kepada

jang disampaikan

Belanda

ngemukakan pasal itu.
Selandjutnja pemerintah RIS pertjaja,
soal ,.Kortenaer” itu
bahwa mengenai
akan menepati peraBelanda
pemerintah

lain?

PENJERAHAN 3 KAPAL RINGAN
"PADA
ALRIS.

diadakan

Karena

hingga njata bahwa serangan ini telah

Y

Indonesia.

achli2

dan

asra-

mengenai

dipersiapkan dengan seksama
-hulu.
:

Sumatera

memberikan peladjaran musik internasional, Mereka itu diantaranja achli2 musik
di Tsechoslowakia dan Italia. Ant.

fancy-fair bertempat di halaman
Antara lain - didjandjikan
“sepenuhnja.
Kabupaten
Wonogiri selama
5
| leh pimpinan tentera Indonesia bahwa
hari.
Lain
daripada
itu
djuga
dia
-mereka akan mempergunakan pengaruhdakan perlombaan olah-raga map rakjat umum untuk mengaa te
tjam-matjam.
5 achiri
tot,
Pada
hari
Kemerdekaan
tersedimuPada djam 17.20 keksujamaZ
but
akan
diletakkan
batu
pertama
lailah serangan jang teratur oleh pihak
untuk mendirikan gedung nasiobekas. ,KNIL: serangan dimulai oleh 16
nal jang direntjanakan dgn. beaja
enfarian berlapis badja diikuti oleh pa“1.
4.35.000.—
dekan2
penemba
infasterie, dan
sukan2
ngan imortir

Madura,

kepulauan

“ WONOGIRI DAN 17 AUG.
:
“Hari Perajaan Peringatan Kemerdekaan tg. 17 j.a.d. di Kabu-

pertemuan -itu, jang berachir

1600,

Hari Sabtu menteri keuangan RI Euk

di Makas-

sar, 'Pertemuan itu dihadiri pula oleh
penindjau militer UNCI, dan pula oleh
tiga wakil tentera bekas-KNIL.
pukul

Selain gurunja terdiri dari para achli
.gending” Djawa, djuga akan didatangkan pula guru? achli gending2 Bali, Pa

man Hakim telah berangkat ke Djakarta
perundingan2 lebih
“untuk mengadakan
landjut dengan
menteri keuangan RIS
sebagai landjutan perundingan kedua ke
menterian tsb.

Untuk mentjaba meredakan suasana,
ah “maka pada tg. 5-8 petang hari diadach pertemuan antara pembesar2 mi,
liter

hingga tg: 27-8.

LUKMAN KE DJAKARTA.

aan

dan achir2 ini

reka Lg aa

pemerintah

Kata pengumuman itu
selandjutnja:
Pemerintah Belanda: hendak membenarkan tindakannja itu dengan mengemukakan sangkaan pelanggaran oleh pemerin“tah RIS terhadap pasal 8 dari persetutentang
angkatan darat, jang
.djuan
menerangkan, bahwa tentara jang
ada
dibawah pimpinan Belanda sesudah penjerahan,
kedaulatan akan - mempunjai
kedudukan sebagai tamu, jang ada dalam wilajah negara sahabat. Pemerintah
Indonesia berpendapat, bahwa tidak ada
alasan2 jang njata dan lajak untuk me-

PELADJARAN MUSIK
INTERNASIONAL!

Tn

surat

PERDAMAIAN
DUNIA.

Kumpulkan tanda tangan.
Oleh berbagai2 organisasi Butuh, Tani, Wanita, Pemuda, jang
turut bergabung dalam Komite
Pembe la Perdamaian Dunia, dan:
jang turut menjokong, pada tgl.
15, 16 dan 17 Agustus jad. ini,
gerakan dengan
akan dilakukan
serentak buat mengumpulkan tanda2 tangan dari rakjat sebagai per
njataan setudju kepada seruan per

kassar, pemerintah Belanda tidak menja ngkal, bahwa dikirimkannja, ,Kortenaer”
diumumkan oleh
demikian
itu berarti pelanggaran dari persetudjuan? KMB,
pemerintah Bedjawaban
surat
Kempen RIS kemarin malam berkenaan dengan
itu,
10-8
tgl.
pada
RIS
M.
P.
landa jang telah disampaikan kepada

(sar setelah alat2 tentera diserahkan kepada tentera Indonesia.
akan tetap ada asrama
: anggauta2 bekas KNIL.
Sedjak tgl. 8 Agustus

KOMITE

'Kortenaer" harus segera
tin ggalkan Indonesia

Ez

rangan Republik Indonesia akan
enerangan RIS Ba
(ne
k ketiga kalinja Makassar telah mengalami kerusuhan2 jang menjebabkan banjak kerugian djiwa dan harta sebagai akibat tindakan? jang melangdan jang tidak beranggung djawab dari pasukan jang berada diPa
.

ai

an

AMANAT

Sain M AGUSTUS 1950.

RAKJAT”

,KEDAULATAN

Belanda

sebab seringkali untuk

ran2 itulebih teballah kejakinannja
wa' tuntutan kita terhadap Irian B
itu tidak hanja terutama atas aa
nal atau politis, akan tetapi punvex
atas dasar moril dan

demikian

Ka

»etenschappelijk:

Dr. Suparmo. Ant.

PENDAFTARAN ORGANISASI.
DIMULAI,
Untuk dapat melaksanakan peraturan
pemerintah No.”10 tentang pembentukan Dewan Perwakilan Rakjat kabupaten

Semarang yang telah diubah oleh amaridemen PNI./ Masjumi itu, kini didaerah
Bondowoso telah dimulai dengan pen-

berhubung dengan nanti tiap wakil dari
organisasi itu akan mendjadi kies-komite jang akan memilih dan menentukan
isiapa2 jang “akan didjadikan anggauta
DPR sementara
kabupaten Bondowoso
sebelum pemilihan umum saga
dilaksanakan.
Ng

“ Dewasa

ini organisasi? jang ada

-di

Bonodowoso, baik politik, sesial, ekonomi maupun pemuda, agama dan wanita
telah sibuk membikin pendaftaran itu ke-

pada tjamatnja masing2 diseluruh kabupaten, Ant,
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DERAL EU POS CHENG
UMUMKAN
TUGAS? YERPEN.

Bersamaan

bang2

dekakan Tibet dan melenjapkan
agressif imperialisme
pengaruh
Inggeris-Amerika disana.
Uang sewa

dan bunga

PB

di Yiong

dalam musim

daja jang rusak karena

peperang

diperbaiki

kembali

an
3jak Tana tentara USA, Inggeris dan
Pa Dag Berlin untuk mentjegah

New Statesman? :

Tulis

Inggeris

Nan
sa jap kiri
New Statesnian” hari

Djunvat

mengatakan,

apabila petjah

rang antara

RRT

Amerika

dan

pe

mengenai " Taiwan, maka itu adaah pekendjaan Mac. Arthur.

ka

-Seterusnja mingguan tadi tulis
ia
ketika
bahwa Mac Arthur,

militer

rentjana

merundingkan

Ta Kai Shek, bukan-

Pen

Hari ProPeriagatan
|klamasi Kemerdekaan

17 Agustus

1945.

. Panitya Pusat Peringatan

j

Proklamasi

hari
17

Kemerdekaan

(Agustus 1945 mengumumkan kepada segenap Panitya Peringatan
17 Agusius di Daerah2

sbb:

ti “Di Djakarta, Ibukota Negaya Kesatuan, peringatan Hari Pro
klamasi Kemerdekaan pada tahun

ini dilakukan dengan atjara sbb:
Djam 3.06 mendengarkan
to Ketua Parlemen.
Djam 8.36 mendengarkan

diirimgi.

Ken

ra, Oa

ana

surat.

lagu

seba-

ran,
dari
Diam! 10.25 pawai Te
£ anggota? Angkatan Perang, poli-.
si, pandu2, peladjar2, barisan pe

api dil. jang dapat ber-

.madam

“ djalan dalam formasi militer, di
Istana
“ mulai berdjalan dimuka

p

3 Merdeka.

F Kira? djam 12. 00 | pertemuan
' resmi di Istana Merdeka selesai.
IL. Di Daerah2 diluar Djakar
ada

“mendengarkan

,

h

1
“

:
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(Ant Reuter).
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DIMINTA
AMERIKA
PERS
RAHASIA
MENDJAGA
MILITER.
|. Pembesar2. kementerian pertahanan Amerika Serikat minta ke
. pada surat2 kabar dan radio agar
supaja

merahasiakan

gerakan2

angkatan perang jang sedang ber
latih di Amerika Serikat.
Djika akan diadakan seusur me
ngenai

1

La

pertempuran

«

horita2

di

Korca, maka uu mungkin akaw di
« ijara

invaliden,

keluarga

memakan

beaja

Pjumlah

1000

sukarela

atripair

paksaan,
kata
(Ant. U.Pn

untuk

Hongaria,

jang

akan

dan

. Keng

Piao

untuk Swedia, telah sampai
di
Moskow dalam
perdjalanannja
ketempat2
kedudukan
mereka
masing?.
:
:

mendapat

itu,

untuk

ditiap

Sutanto,

7000

Patriot

umum
Angar

Sukiman

- markas

bahwa

Menembak,

dan me-

. manggal leher dilakukan oleh polisi dan polisi bersendjata bone
ka2, tetapi ini adalah suatu kedjahatan

Amerika,

salah

satu perbu-

dan

l

radio ber-

“VI. Peringatan Hari

rok

(dipusatkan. di Ibukota “Ketjama-.
Ten
BATA ak

akan diketahui. “

“Di Suwon

260 orang:

Tai Suwon 260 majit kaum patilot 1g dibunuh

Sea Unta

pegawai

negeri

tjiptaan

modal

Malam

besar.

perpisahan

pertemuan

konperensi. At.

parle

istimewa

sidang

dalam

dimedan

di, sebuah

politik,

Rakjat

se-Sumatera

matera

Timur

dalam

Negara

mendjadi

Belgia

54
ea

dan Baudouin

Federasi

Demokrat seluruh
Pemuda

2.

diang

Wani

Tiongkok,

Demokrat

Ti-

dan ' Federasi . Peladjar

"Tiongkok.

(Ant

NCNA).

-— Ketika hari

Djum'at,

Mao

telah “ mendjamu

Tse Tung

duta besar
angkat.

Burma,

Presiden

jang baru
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HARGA PER ZAK f 0.75

Djamu tjap nDIRGO"

|

182-8.

KAIN

BAGIAN
(DJARIK)

Persediaan

5.

“Harga

Kantor

terbatas.

2
f. 28,85 /£. 30.85 per potong.
Djawatan Kemakmuran Daerah Istimewa
Jogjakarta
Mengetahui: 4

Perburuhan

Daerah

Ist.

Kepala

Jogjakarta,
(HADIKARDEJA)

Bagian:

P.K.R.

(SOERJANINGRAT)

177-8.
Saia Hi Whan Sem, tinggal Solo, saja sakit pinggang, pndak
SURAT PUDJIAN.
perut kembung dan asma,
Sedang anak saja sakit
tahun.
3
dan kaki, selama
selama 4 tahun. Dan njonjah saja diseluruh badan bisul2 dan gatal selama 5 th.
berobat

Saja

sinse

pada

3 kali sadja,

Min-Kho

sama

sekali

sudah

betul

sembuh

dan badan tambah sehat. Memang betul sinse Min Kho mengobati segala penjakit bisu lekas sembuh. Saja sudah saksikan sendiri. Sekarang ia tinggal dipenginupan HARTA” kamar 5 Gandekan 20, Jogja dan menerima panggilan.

Jang berobat:

175-6

HI WHAN

SEN.

di-

Malam Kenang- -Kenangan"

17 Agustus

138

Djamu MALAM MINGGU.
Djamu utk. para buruh dari
atas sampai kebawah. Hilangkan segala rasa malas,
badan lesu.
Bikin sehat badan dan djalankan darah. Baik sekali di-.
minum tiap hari Saptu, supaja badan kumbali”
kuat
dan sehat sesudah bekerdja
seminggu lamanja.

176-8

2 e
30 Yo
35 Ya

kirim bebas.

.Pasar
No.

:
(A3
-at

kain
Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta menjediakan
untuk buruh partikelir jang berorganisasi dalam Daerah Istimewa Jogjakarta.
oleh Kana
Permintaan dengan daftar nama jang Gb
la/Madjikan/Ketua Sarekat Sekerdja dan Kantor Perburusupaja
han Daerah Istimewa Jogjakarta disertai uangnja,
Istimewa
Daerah
n
Kemakmura
Djawatan
kepada
diadjukan
Kebutuhan Rakjat,
Jogjakarta Bagian P.K.R. ( Persediaan
Danuredjan) (Kepatihan).
Permintaan ditutup pada tanggal 17 Augustus 1950. - “5

1.

(Ant. UP).

PBB.
Maklumat bersama tadi dimuat
dalam suvat2 kabar di Peking dan
diserukan “oleh Federasi
Buruh
seluruh Tiongkok,

SASTERA“

6:10
1 —25
26 — keatas

PEM

kenal peri-kemanusiaan” itu
dihentikan oleh Dewan Keamanan

x

dengan tak dapat
sungai Nam.
perlawanan dari Utara.

OLEH: D. SURADJI

7

tanggal

pada

5 ORGANISASI
BESAR RRT
MEMPROTES PEMBOMAN
DI KOREA.
Lima buah organisasi besar nasional mentjela keras pembomanpemboman pesawat2 terbang Ame
rika di Korea dan minta supaja
spembunuhan besar2an jang tak

ongkok

sampai dekat

men ke-35 madju

Werisi 3 drama, 4 tjeritera pendek dan 2 tjerita Ta
djak. Tebal 166 halaman dihiasi 8 gambar.
Buku2 dikirimkan setelah postwissel diterima.
exemplaar dapat potongan 20 /Pesanan 5

Ongkos

,

ta (abdikasi)

ta

otonom

Kesatuan.

tetap

senator

para

ia dewasa

Federasi

propinsi

menjerukan

senat

ketua

kat mendjadi radja.

ka-

'telah

»KUMPULAN

da-

September 1951: pada saat itu Ra
dja Leopold akan turun dari tach

rena pengeboman2.
3.100 orang
- kaum patriot telah dibunuh diwak
tu malam tgl. 3 dan 4 Djuli.
Di Chichowan 156 orang.
Di Chichowan,
suatu kota Ik.
sama besarnja dgn Phyongtaek,

Timur

HIDUP,
HARET MAN
BITKAN:
MENER
RTA,
DJAKA
—
3A,
BESAR
PINTU

senator

para

hingga

agar supaja
tenang.

Di Pivannkdah 3.100 orang.
Di Phyongtaek, suatu kota ketjil dgn penduduk 20.000 orang

dan

PENERBIT:

lari ketakutan keluar ruangan, wa

laupun

agama

mengirimkan kawat a.l. kepada PM RIS,
Menteri Dalam Negeri RIS dan PM RI
di Jogja, dimana dituntut, supaja Su

ta

suara

meletus

bom-asap

gedung,

lam

sampai

mengorbankan

ratan

tinggi sedang

pemungutan

Bom
asap tadi
dipadamkan
-api.
barisan “ pemadam.
oleh
Baudouin akan
»Prince Royal”

Demikian Ant. - NON

OTONOMI?

partai

sosial jang pro NST antaranja Partai
Nasicnal Sumatera Timur, Permusjawa-

lamanja.

menit

empat

mengadakan

tentara

kedjahatam2
. nia utk. mengachiri
itu, agar dgn demikian mereka ta-

MINTA
15

Desa2 dibakari.
Pesawat2
pemburu
Amerika
mendjatuhkan
dan
menembaki
bom2 pada kantong2 Utara jang
kedudukan
dibelakang
berada
terdepan pasukan? Amerika, dalam mana sekurang2nja 4 buah
desa habis dibakar.
Mendekati Chinju.
selatan, pasuDifront pantai
kan2 induk resimen ke-5 Amerika memperkuat kedudukan2 mebukit2 sebelah tireka dikaki2
mur kota Chinju.
Disektor barat front tadi, resi-

sumpahnja, sekonjong

Ketika madjelis

besar

tanah

NST
Kemarin

Pongan-ni

pertempuran

dekat Pohang.

hampir

Prins Baudouin

mendjadi - mangkubumi

rata dgn

dia

diantara

serentak memukulnja dengan tin.dju, hingga upatjara tadi terham

kan jg dikubur dlm 8 lobang disekitar kota tsb. Lebih banjak majit
lagi tentu akan diketemukan, karena sebagai diketahui bahwa semua tawanan dari pendjara GaraBarat di Seo
dibawa lari dan di

di tak akan sia2

bahwa

tetapi

Menteri

Wakil Partai - Kristen Sosialis,
jane berdiri disamping Lalmand,

dibunuh.

Hana

sadja,

kesadaran.

bhk !”

Syria telah ambil keputusan jang
terachir untuk tidak bertjampur
tangan dalam soal2 politik”.

kini hantjur

orang

djangan-

konjong sekretaris djenderal Par
tai Kommunis Belgia, Edgar Lalmand berteriak “Hikuplah Repu-

“bunuh.

memukul

djuga,

melakukan

Berita jang terlambat dari Wartawan perang NCNA mengatakan bahwa 7.000 katim patriot dengan kedjam telah dibunuh disuatu lembah ketjil Ik-1 km. dari kota Rangwul atas perintah opsir2
Amerika, selama satu bulan ini. Peluru2 senapan, pistol, dan karaben tentara Amerika digunakan utk membunuh. mereka.

bikinan Amerika.

bahwa

kerdja

mode

menjatakan

“Ketika

tentara
Syria,
kolonel
Bannoud, dengan
resmi

mengumumkan

oleh

dengan

bat

Korea

| Truk2 jang membawa mereka
ufk maut adalah kepunjaan Amerika dan beberapa dari supirnja
pun orang2 Amerika. Bekas tempat2 sigaret jang telah kosong jg
tersebar ditempat pembunuhanpun

didorong

serekat

menteri sosial

men.
te
dahulu parlemen
Terlebih
lah menerima baik dekreet utk.
menjerahkan kekuasaan radja ke
berpada Prins Baudouin jang
usia 19 tahun itu.

Salijo.
Selandjutnja asal dari Magetan: Susul:
Purworedjo:
Ngadirin:
Pekalongan: Amatpalel: dan Soto: Samidjan.

Komandan

sesuatu

hendaknja

Ul,

Amerika meniru Gestapo Djerman
3

mengandjurkan,

Prince Roya!” dan menerima ke
bai: yan ajahnja, Radja Leopold

eram.

Sukarno,

kata sambutannja

Kosong telah hantjur.
Sebagai akibat dari serangan
dari udara dan “dengan meriam,
hampir tiap kota disektor selatan
tadi telah hantjur.
Sementara itu pihak Amerika
mendatangkan tank2 kelapangan
Terbang Pohang di Korea tenggara dan pada malam Saptu balabantuan tadi
sudah sampaiidisana.
Sedjumlah pasukan Utara berada dalam djarak 1 mil dari Iandasan terbang lapangan tadi, seberadangkan meriam2 mereka
da 14 mil dari sana.
itu pesawat2 terSementara
bang
helikopter
angkatan laut
' Amerika dipergunakan untuk me
serdadu2 jang luka2
ngangkuti

Lapangan terbang Pohang, jg.
letaknja 6 mil selatan kota dan
merupakan “lapangan
terbang
Amerika jang terbesar dan terbaik di Korea,
hampir dari semua djurusan dikepung oleh pasukan2 Utara.
Lapangan terbang tadi dipertahankan
oleh pasukan2 Korea
Selatan”
jang
dibantu
dengan
tank2 Amerika.
Brigade tentara laut ke-1 Ame:
rika pada hari Djum'at telah merebut kota Kosong, 30 mil baratdaja Masan dipantai selatan Korea.
Pada malam Saptu,
iring2an
truck
Korea Utara dan
kira2
1.000 orang infanteri mereka didekat Kosong diserang oleh pasukan2
tentara
laut Amerika,
sambil diserang dari atas dengan
bom roket
dan mifraljur. Kota

jg

BauBelgia,
Putera mahkota
adi
mendj
ik
dilant
telah
douin,

samba-

Dari fihak Brig. 5 Div. HT didapat ka
kar, bahwa pasukan2
jang
dipimpin
oleh Let, Slamet Rijadi disalah
suatu
medan pertempuran di Ceram, telah ke
hilangan 12 anak buahnja, gugur sebagai Pahlawan Negara,
Delapan diantaranja asal dari Klaten,
Suwarno,
Radjiman,
Misman,
ialah:
Tohari,

kongres

karan,

dikam-

diberi

ertempuran
di

sekonjong2 menjerang
dan
Pasukan2 Korea Utara dengan
merebut kota Pohang, pelabuhan kedua jang letaknja dalam daeterpenting ialah Pusan)
yah batu-lontjatan Amerika (pela buhan
ketika hari Djum'at malam. Kota Pohang menjala2 karena keba-

bekas

'Upatjara keradjaan jang penuh
gangguan di Belgia

akan

hiburan

selamatan

kalurahan-

Dalam

para utusan

ngan sebanjak f 50.— berarti f 22.000.—
untuk 44 kalurahan.

—

— Huang Cheng, duta besar RRT

perang

dari

panitia

Hamdani

dakan

keluarga.

Selain
pung2,

korban

membentuk

sebagai

sedjumlah

f 3.500.—-

Korban

radio diha-

| |3 masi Kemerdekaan ini: hendaklah
|
4

melain-

telah

Panitya

vatan jg paling djahat jg pernah
diketahui oleh dunia.
Lobang2 besar," seperti jang di
sampai
8.06
djam
mulai
“-sama2
djam 10.20, kemudian disambung - Belsen dan Buchenwald, digunakan utk mentjoba menjembunjikan
dengan atjara Daerah.
tempat2 penjembelehan itu.
10 156 orang dibunuh dgn tjara2 biIII. Dimana tidak ada- kado
Wartawan tadi: tinggal selania
asa, menembak, menghantam keharus diadakan upatjara “sendiri .
3, hari disana utk: menjelidiki kepalanja dgn batu, menikam dsb.
“dipimpin oleh Kepala Daerah,
kedjaman2 Amerika ig sematjam
Kota Seoul masih untung. Tendengan berpedoman kepada atja
itu,
jg
semuanja
dilakukan
atas
tara
rakjat dapat. bergerak madju
tadi Djakarta.
dgn
tjepatnja,
hingga sekalipun
(
instruksi
para
penasehat
Amerika.
| “Vi.
Upatjark “ia Ntt
menteri2- pemerintah - Syngman
kan dengan kundjungan ke Tas Melihat bukti2 jg demikian hanja
satu kesimpulan jg mungkin diada
Rhee sukar baginja utk melarikan
man Bahagia.
kas
diri. Tak ada waktu baginja utk
. V. Pada waktu Hah di mes. kam: apa jang telah djadi disini
“serupa
seperti
jg
telah
terdjadi
di
melakukanspembunuhan.
Puluhan
djid2 dan-di Borong
Na
ribu tawanan politik telah dibebas
Eropa,
do'a keselamatan.“
Segera, sesudah komplotan Tru
kan oleh terreara rakjat.
Ns Sebaiknja. pada te aa
Tjukup kiranja utk membuktiAgustus tahun. ini diadakan suatu' man - Syngman Rhee utk menjerkan bahwa Amerika telah meniru
| tindakan jang berharga, jang da bu Korea Utara dilakukan, maka
| pat memadjukan semangat baik, 'perintah diberikan utk- setjara sis- kekedjaman dah kebiadaban dari
'mitsalnja perletakan: batu perta- « tematis memusnahkan semua ka- imperialisme Djerman semua terum demokrat — semua tawanan
ror, semua kebodohan2 dan per,
. ma uantuk rumah piatu, membuka
buatan2 merusak setjara gila thd.
taman
batjaan dsb. Djika ta” “politik jang ada dalam pendjara
apa jang baik dan progresif.
“nrungkin, supaja.
s
dkk
suatu Syngman Rhee — jang djumlahDari itu Pembunuhan thd. orang
Naah goinon mitsahnja anena 'nja diantara 200 ribu hingga 400
orang jg tak bersalah ini harus
| nam pohon-peringatan,. ata. pan & ribu orang, tetapi djumlah jang
.sebenarnja untuk selama2nja: tak membangkitkan rakjat seluruh dudirikan tagu-peringatan.
ta Raya, dimana

p

militer,

«

Kebangsaan.
Djam 10.20. tembakan meriam
dari Angkatan Darat dan Laut se
lama 5 menit, pesawat — terbang
Aangkntan. Udara melajang2 diuda

S3

memuntuk
bukannja un-

kan untuk mendjerumuskan Ame
rika kedim peperangan baru dgn
RRT.

17 Ag. di Solo di

bhw

guna Perajaan
Proklamasi
| 25.000.—
merdekaan Indonesia jad, ini.
Diantaranja untuk
hiburan
kepada

Ik.

Ohiang
“Maksud
blokade Tiongkok,

mungkin setjara
djerubiijara tadi.

Djam 10..02 pengibaran Bendedengan

tuk memimpin.

pida

Eee

ra Pusaka,

oleh
pemboman Tiongkok darat
pesawat2 Kuomintang, djika Ame
rika ingin tetap pegang hak un-

tuk kepentingan

Perajaan

keterangan,

merentjanakan — begroting

menghentikan

harus

Amerika

lakukan

di
berbu
ja
gered
eng2
lontj
mesdjid,
inji selama2 menit: semua kenda
raan berhenti selama 2 menit.
prokda
Djam ( 9. 56 pembatjaan
masi.
- Djam 0.58 pembatjaan dara (an
ET keselamatan Negara.
mengheningkan
10.01
. Djam
—

Dari Panitya

nja bertindak untuk PBB.

pida

2
“to PJIM Presiden.
beduc2
'
,
sirene
Djam 9.50
La

tjipta.

F 25.000 utk Perajaan
Proklamasi di Solo.
peroleh

sosial

Wakil PSBI meriwajatkan tumbuhnja
Hisski sebagai lembaga serekat buruh,
pun sedjarah GSBT. Ia tegaskau bahwa
GSBI
tidak kompromistis dengan modal asing dan belum bersatunja vakcen
tral di Indonesia ia tegaskan tidak seper
ti perpetjahan antara WFTU dan ICFTU

(Ant-NCNA).

pe

buruh

adalah buruh rakjat hingga hakekatnja
“jang mendjadi madjikan adalah rakjat.

dan terutama jang akan diperluas
dan diperbaiki ialah hubungan.

latihan bersama
Pirenjis mengadakan
serbuan pemuda2 ! Komunis dari sektor

Ba Mac. “Arthur, djika
0...rang Amerika- RRT.

itu, akan

pun

lah

Barat-

ekonomi

serekat

masuk

dingin 1951.

| itu,

Ketjuali

Amerika rebut Kosong...

tangga.

dimulai

akan

jang

tanah,

dinas

akan diadakan 3 bulan lagi dan memben
tuk panitia anggaran dasar dan rumah

dikurangi
Baratidi aja akan
kok
dan membuka djalan untuk pem
bagian

konperensi

daerah. Renville,
dan tjalon2 tjahang
dari Djawa Sumatera, dipimpin
ketua
PB Brotosajogo Maksud konperensi se.
lain memberi
laporan tentang usaha

memer-

ialah

terutama

dengan

'Pohang d atubi ketangan
«
.
Utara.

djawatan
sosial jang diadakan di Jogja.
tg 11-8 dilangsungkan pula konperensi
serekat buruh sosial, dihadiri oleh tja-

Djenderal Liu Po Cheng, ketua
komite militer dan administratif
Tiongkok Barat-daja, dalam . sidang pleno komite baru? ini me
tugas2 — terpenfing
Weoesiarak an
ok
bagi Tiongk
Barat-daja.
"Trias

1950.

Peg. Negeri buruh
rakjat kata menteri
Hamdani.

Barat»

"Tengkek

ak
daja.

14 AGUSTUS

- 17 September

1950.

Merdeka Selatan
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— Tilp. 481 Gbr, '
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Malam
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masih

1. Memasang

Papan:reilame,

2. Memasang

Slide dalam gambar hidup

Umum:

3. Memasang
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