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Pembentukannja diresmikan
aa

|

Hi

|.

«

menerima baik rentjana undang2

dasar negara

senat RIS menerimanja dengan suara bulat.
dilakukan

2

kemarin

kesatuan,

sedang-

Pemungutan

suara

malam.

kan masuknja NST

2

menerimanja dgn. suara 90—13.
Dengan demikian RUUD itu sudahlah
5
hkan,
dan tinggal sekarang meresikan berdirinja negara kesatuan,
di

|

ibukota Republik Indonesia dag di ibu
: Setelah peresmian itu selesai, negara
negara kesatuan sudahlah djadi kenjata
an. Dan dengan demikian sudah berwu

2g

lah

apa jang diidam2Zkan oleh bang
nesia

selama ,perdjoangannja

jg.

h2 tahun itu. Seperti jang dinja
| takan
dalam mukadimah RUUD itu.
— bangsa Indonesia diantarkan sudah kepin
tu gerbang kemerdekaan.

3
3

Fe
k: setudju mengenai

proces

egara kesatuan ini. Tetag sewadjarnja dim

negara

waban Hatta pada umumnja

djauh berbeda

mengikuti putusan su

Sehingga

selandjutnja

inggalah sekarang kita sama kita bersama2 mentjari djalan jang sebaik-baiknja
untuk membawa rakjat
ke masjarakat

|

Untuk mentjapai itu sungguh
masih
banjak rintangan jang Irarus kita singkir
kan. Keamanan harus didjamin sebaik2
nja, saling mengerti antara kita sama kita masih harus dipertebal, agar serentak
dapat
kita mentjurahkan
tenaga dilapang pembangunan untuk suatu masjara
kat jang adil dan makmur itu.

z
1

&
Suatu hal jang agaknja perlu
sekali
dilempar djauh2 sekarang ialah pertentangan jang ada antara kaum non
dan

:
,

|

kaum

ko. Setelah

terbentuk

negara

kesa

#

tuan ini nanti, hilanglah sudah hendaknja pertentangan itu. Tidak baik rasanja
rakjat terbagi antara golongan jg berasa

aa

dirinja lebih berharga dengan jg dirinja

4

.

berasa kurang berharga, melainkan harus
lah ada rasa persamaan jang berdasarkan

kesadaran,

bahwa

kita semua

adalah

warga negara suatu negara jang memerlu
kan tenaga serta ketjakapan
masing2
warga negaranja.

Kalau dapat kesadaran ini tertanam,
. benar2 kita akan dapat melakukan pem
|.

bangunan dengan tjara jang rasionil, de
ngan menempatkan tenaga2 menurut tun
tutan «the right man in the right place”

2
D0

1

—

“

Demikian
Pan

pula hilanglah

matan

g

terasa

hendaknja
antara

Jogja

Djakarta. Negara Kesatuan jang

akan

dibentuk

ini milik

Ikita- bersama.

Bukan hanja milik Djakarta, bukan ha
nja milik Jogja. Melainkan
0

milik selu-

ruh rakjat untuk, siapa kita semus telah

| dam masih akan terus berdjoang untuk
menjelesaikan pekerdjaan jang bertini|.
buntimbun itu. Seperti misalnja penam2

pungan

bekas

tentara,

memadjukan

ke-

tjerdasan rakjat jang bepuluh djuta buta
rurufnja. Sanering keuangan negara ser:

ekonomi

bangsa. Perbaikan

'buruh. Perbaikan keadaan sosial

masih

dan

masih banjak soal lagi jang hanja dapat

jang
.

|.

-

Djangan pula dilupakan suasana poli

(tik luar negeri jang pands sekarang ini.
a kita sama kita, sukar dapat kita

RIS tentang pembentukan negar
kesatuan agar pemasukan N S
kedalam negara kesatuan berdj
lan dengan teratur dan segala ke-

katjauan dapat dihindarkan,

hanja
RUUD

Pada achirnj

Dr Isa Gub

1945 rakjat aka
ihat dengan
awas siapa jang akan menghalangi kemauannja. DPR RIS jang
berkali2 menjatakan dirinja seba

i pembela demokrasi dan

“kan daripada ketua sidang.
Pada djam 10.45 sidang diteruskan lagi untuk — membitjarakan mosi2 dari Arudji dan Maru
to Nitimihardjo. Setelah diperde
batkan anggota Arudji menjatakan pada sidang menarik kemba
li mosinja. Mengenai mosi Maruto ditarik pemungutan suara de-

hgan

menghasilkan

setudjub,

ti-

dak setudju 82. Dengan demikian
mosi Maruto ditolak.
Anggota Maruto dalam memberi pendjelasannja menjatakan,
bahwa rakjat djuga akan menga
wasi terhadap siapa2 jang memperdjuangkan sesuai dengan semangat revolusi 17 Agustus 1945

dan siapa jang tidak. — Ant.
HAK

AMENDEMEN

DI-

TOLAK:
PL R. RK 5.
Dalam sidang DPR RIS kemarin setelah pengusul

amendemen

djelaskan sekali lagi usul2nja lalu diambil pemungutan suara. Ha
silnja 69 suara menolak rundingkan amendemen, 22 setudju dan

16 tidak hadir. Dengan demikian
hak amendemen ditolak utk. dipergunakan. Mengenai penerimaan UUD sementara negara kesatuan dilandjutkan dalam
sidang

kemarin

malam.

(Ant.)

Sum, Selatan:

lan2

Dikatakan, behwa-kalau djalan2
“dar
djembatan2 jang mengalami banjak kerusakan semasa
perang gerilja jg Jalu.
dapat segera dipakai — sedikitnja seba
gai pada waktu sebelum perang — maka
perekonomian rakjat bisa berdjalan lebih lantjar dari pada waktu
sekarang

Acting

ini masing2

kepada

Bangunan2
segera

irrigasi ini sangat

mendapat

perhatian

perlu

dari

peme-

rintah, mengingat soal2 psychologis dar!
pada rakjat, kata Moh. Isa selandjutnja.
Mengenai ini ia telah berbitjara
dgn
menteri Pekerdjaan umum dan Perhubu
ngan, Ir. Sitompul.
Baru Ik. 500 orang.
Tentang
transmigrasi dikatakan, bhw
sampai kini baru sampai
ke Lampong
1k. 500 orang transmigrant jang dulu ada
dalam ketentaraan, Pada waktu ini me
reka masih
tinggal dalam
sematjam
asrama besar (sebuah kampong),
dari
mana nantinja mereka, disebarkan kema
na2, melihat kesanggupan masing2 untuk
bekerdja, apakah sebagai petani. tukang
kaju, dl.

mahaguru,

mahasiswa

Menteri PPSK

Mangunsarko- :

menghadapi Negara Kesatuan se
karang ini adalah mendjadi faktor jang harus masih mengalami
perdjalanan baru dan disempurnakan. Gadjah Mada sebagai gabu,
ngan dari semua perguruan tinggi harus pula merupakan nasiona
2

MBA

ilmu

pengetahuan

Kementerian
Upatjara

Anggota2

Dewan

Kesehatan

dan

dihadiri

-oleh

Kurator,

selalu kandas.

liar, sedang pihak buruh merasa

para

kata penjerahan

Mente

mengatakan

bahwa

Keduanja saling

madjikan memenuduh, pihak
njalahkan — adanja
pemogokan
perasaannja dilukai, karena adanja schorsing sebelum kesalahannja berbukti.

Dalam perundingan hari Djum-

at

bagi masjarakat,
Dalam

jl.

pihak

madjikan menjang-

gupkan akan memberi gadji penuh 4 hari,
jakni selama schorsing untuk seluruh pemogok, tapi
ditolak karena buruh menuntut

Perguruan Tinggi Kedokteran jg

“selama ini langsung dibawah Ke
menterian Kesehatan adalah akibat pendjadjahan Djepang.

pembajaran penuh selama
mogok, sebaliknja madjikan menolak
usul kompromis penjuluh
per-

» Dengan

buruhan untuk memberikan
pCt. gadji selama mogok.

diserahkannja

fakul-

teit2 tsb kepada ' Kementerian
PPEK maka dapatlah
diharapkan bahwa Gadjah Mada seterus
nja akan menundjukkan
kemadjuan2 jang njata.

Selandjutnja Menteri
(Samb.

I

TN

50
De-

ngan demikian sampai kimi penje-

lesaian tetap matjet, sedang dida-

Sadjar-

lihat hal, 4)

dinjatakan

VI.

P3

NN 1 dg

& Sa

seret.

oleh

Presiden.

(seorang Perdana

Menteri

dan

teri):

16 Men-

4

:

5.

3. Partai2 jang berwakilan dalam

DPR
telah
Negara Kesatuan kelak dam jang
menjokong usaha para pemerintah RIS
dan RI dalam pembentukan Negara Ke
satuan ini, setjara bersama-sarea pula:
4. Seorang jang tidak berpartai
dan
diatas partai2, jang hendaknja
berdiri
membentuk suatu kabinet dengan mengi
ngat haluan? dalam parlemen
pertama
jang akan datang, demikianlah apabila
:
o
:

3

Akan tetapi dalam pada itu seringkali
kurang diperhatikan,
bahwa
sekarang
pun penundjukan formateur kabinet itu
Sesebenarnja sudah dapat dilakukan,
penjusunan suatu Dewan Menteri
dgn.
dang tindakan itu dikemudian hari damenempuh salah satu dari 3 djalan tsb.
karena
pat
dipertanggung-djawabkan
diatas tidak berhasil.
adanja ,.pasal-pinta-belakang”, jaitu paKesulitan kedua.
sal IT ajat 2 rentjana undang2 utk meMengenai kesulitan jang kedua Mr.A.
ngubah konstitusi sementara RIS
men
« Wahab menerangkan, bahwa berhubung
djadi undang2 dasar sementara R.I.
dengan watak bangsa kita maka
pada
Dari pasal tsb ternjata, bahwa djikalau
umumnja
orang merasa segan untuk me
sebelum UUD
itu berlaku
dilakukan
nondjolmondjolkan diri sendiri supaja
findakan2 untuk membentuk alat2 perdiangkat pada sesuatu djabatan.
lengkapan R.I., misalnja kabinet, sekaliDemikian pula halnja dengan partai?
annja
atas dasar 'ketentuan2 UUD ini,
polivik di tanah-air kita, sehingga sampai
maka ketentuan? itu berlaku surut sampada saat ini belum ada suatu partaipun
pai pada hari tindakan2
bersangkutan
jang tampil kemuka untuk menerima tu
dilakukan.
gas menjusun kabinet itu.
Dengan “berpegang “pada pasal tsb
Berhubung dgn itu maka Mr. A. Wamaka Presiden dapat menundjuk dengan
hab berpendapat, bhw satu?nja instansi
segera seorang atau beberapa orang pem
ig dpt mengatasi keadaan impasse jang
bentuk Dewan Menteri, sehingga kabinet
dialami pada dewasa ini ialah
kepala
dapat terwudjud sebelum tanggal 17 Anegara kita, demgan memilih selekas-legustus 1950.
kasnja salah satu dari djglan2 termaksud
Mr. AL Wahab mengingatkan, bahwa
diatas, sehingga pada tg. 17 Agustus 1950
tindakan seperti itu djuga dilakukan pa
berdirilah negara harapan kita bersama,
da waktu pembentukan kabinet RIS du
komplit dengan segenap alat2 perlenglu, jang terdjadi sebelum RIS terbentuk
kapannja.
setjara formil pada waktu pemilihan ke
daulatan tg. 27 Desember 1949, jang di
Kesulitan
ketiga.
Mengenai kesulitan jang ketiga Mr. A.
mungkinkan
dengan adanja pasal 197
Wahab mengemukakan, bahwa beberapa
ajat 2 konstitusi
sementara RIS,
jang
na

undang2 termaksud diatas.
Masalah siapakah
jang harus ditundjuk sebagai formateur kabinet menurut
Mr. A. Wahab harus dipetjahkan sesuai
dengan djiwa UUD sementara
Negara
Kesatuan itu.
Untuk melaksanakan itu setjara konstitusionil (seperti jang tertulis
dalam
pasal 51 ajat 1 rentjana UUD sementara
RI),

Mr.

A.

Wahab

mengemukakan

4

djalan, jaitu: pembentukan kabinet da
pat diserahkan kepada:
1. Partai jang terbesar perwakilannja
dalam DPR Negara Kesatuan kelak, jaitu Masjumi:

2. Partai2 jang bersar perwakilannja
dalam DPR Negara Kesatuan kelak, misalnja
Masjumi,
PNI, PIR, PSI
dan
PNI
Merdeka setjara kollektief,
dan
dengan
mengadakan
pembagian kursi
misalnja menurut imbangan 5:4:4:2:2:

pemogokan

Pemogokan solider dari 170 buruh pabrik British American Tobacco pagian mesin, karena sebelas kawannja dischors 4 hari, di
sebabkan
dituduh mentjuri rokok, jang telah berlaku 2 minggu, sampai tg. 13 jl. belum selejang diadasai. Perundingan2
kan dengan disaksikan 'komisariat Sobsi dan penjuluh perburuhan Djawa Barat Hadiwidjaja

terkemuka.
'
di
dan oleh karena itu akan tetap
meridjadi pelopor atau
perintis

ri Sutopo

rentjana UUD sementara Negara Kesatu
an sudah diterima baik oleh
parlemen
dan sesudah adanja Negara Kesatuan itu

kerdjakon.
“Karena

.

PPSK.

dan orang2

ro dalam pidatonja menerangkan,
peristiwa ini adalah penting, karena dengan bentuknja sekarang
ini maka boleh dikatakan bahwa
Gadjah Mada dalam masa
kita

lisering dari

.s

Mengenai kesulitan jang pertama Mr.
A. Wahab menerangkan, bahwa juridisformil penundjukan
formateur kabinet
memang baru dapat dilakukan setelah

1.000 buruh B.A.T. tidok di-

April jl melawat ke Djambi.

dibawah

Penjerahan
dilakukan
oleh
Menteri Kesehatan
Dr. Sutopo
dan Menteri Pertanian
Sadjarwo.

ba-

PENJERAHAN MANDAT
AGTING KETUA.
Hari imi diam
13.30 diadakan
sidang sstimewa
B.P. untuk 'meresmikan — venjerahan — mandat
pimpinan B. P. Prawoto Mangku:
sasmita keprda mr. Assaat.
Kemudian perijataan
dari Ir. Sukarno ttg. pembentukan negara
Kesatuan.

Pembagian Sumatra.
Sampai kini menurut gubernur
Isa.
wilajah
Djambi
tetap masuk propinsi
Sumatra Tengah. Penduduk daerah tsb.
telah berkali2 mengusulkan kepada pemerintah (pusat) supaja masuk ke pro'pinsi Sumatera Selatan. Keinginan
ini
ditjetuskan pula oleh rakjat disana, ketika rombongan PM Halim dalam bulan

Kementerian

TAHUN

pasak Hajat 2erentja “Pemimpin “politik rupa2nja

ini.

:

Presiden, para Menteri,

dan

tah tanah) mengenai itu belum
ada.
Menurut Moh. Isa adalah lebih bidjak
sana buat sementara buat Sumatra diha
:puskan propinsi2 dan dikembalikan seperti status dulu, yaitu karesidenan jang
diberi otonomi. Saran2 jang dikemukakan orang, supaja Sumatra didjadikan 1
propinsi, tidak disetudjuinja, mengingat
pertjobaan dulu pada permulaan prokla
masi.

Semalam di Presidenan Jogjakarta dilangsungkan penjerahan
resmi fakulteit kedokteran, kedokteran gigi, Farmaci dan fakulteit Pertanian, Kedokteran Chewan dari Universiteit Gadjah Ma-

Pertanian

tentang

»Soal jang paling penting jang per ju mendapat perhatian buat Sumatera SeLebih
50.000 ha
irrigasi,
latan ialah soal perbaikan djalan2 dan | angunan2
sawah perlu dapat air”, demikian
2 Toh. Isa, gubernur Sumatra Selatan jg.
sesudah berada dikota ini selama 5 hari
bertolak kembali ke Palembang
ke
pemerintah pusat,
&
untuk mengadakan pembitjaraan2 de

:

da jang selama

tidak keberatan

itu dan dapat diharapkan,
bahwa kapal Kortenaer jg kini dianggap
sebagai kapal perang asing itu akan dapat, meninggalkan perairan Indonesia da
lam waktu jang singkat. RD.

Gadjah Mada tetap di Jogja
Ss

RIS

ngunan2 irrigosi penting.

me-

atta, hingga mendapat keto-

merintah

de-'

Perbaikan

njebut kedaulatan rakjat,
sekarang harus menjatakan tanggung
djawabnja dimuka sedjarah dan
dalam pengawasan rakjat.
Pada penutup pidato Hatta da
gan publik terdengar teto

donesia?

permintaan

ngan tak mengurangi tuntutan un
uk memperoleh otonomi seluas2nja. (Ant).
)

tega

tangatr jang menjambut pida
lan

Kemudian pemerintah NST me

tak

182 —

Dalam suatu pertjakapan, Mr: A. Wahab sekretaris kabinet RIS, menjatakan
bahwa usaha pembentukan kabinet pertama Negara Kesatuan pada waktu ini berdjalan seret, jang disebabkan oleh kesulitan2 juridis, psychologis dan waktu.

segeraj

Didapat kabar, bahwa pemerintah RIS
kemarin telah menerima surat dari Ko'misaris Tinggi Belanda di Indonesia, jg
usul kepada Pemetelah mengadjukan
rintah Bld' supaja memerintahkan kapal
perang ,,Kortenaer” untuk meninggalkan
teluk Makasar dan selandjutnja perairan
Indonesia. Kepada pemerintah RIS dia
djukan
permintaan
supaja
diadakan
. persiapan2 di Surabaja untuk kapal Kor
tenaer
metsb dalam pendijalanannja
ninggalkan Indonesia itu. Kabarnja pe-

kedalam ke:

ngadjukan kepada dewan supafamenerima keputusan
agak

hanja

bersikap supaja
meneri

berdjalan

tinggalkan In-

:

an.

dari djawabannja

atas babak 1. Pemer

.Kortenaer”
akan

satuan mengatakan bahwa pemerintah NST tetap menuntut utk.
memperoleh otonomi
seluas2nja
dalam lingkungan negara kesatu-

Kesatuan.

«lah

.

Berita terlambat tentang sidang DPR NST jang membitjara:

Dalam sidang
parlemen
RIS
' kemarin dimulai djam 9 pagi PM
Hatta memberikan djawaban peBP. KNP telah menerima RUUD semerintah
atas
pemandangan
mentara negara kesatuan dengan suara
babak II. Ringkasan dja31—2. Demikian pula parlemen RIS te- umum

Te

ini.

.

NOMOR

3

f 0,50

pembentukan Kabinet
Procedure
pertama Negara Kesatuan

ANGKATAN
LAUT
RIS.
Pemerintah RIS achir minggu
ui akan kirimkan suatu perutusan angkatan laut ke negeri2 di
Eropa terdiri dari Kolonel Adam,
Let.
Kol. Sumardjo.
dan Mr.
Djajadiningrat.
Tudjuan misie itu mentjari
kemungkinan dan adakan pesauan alat2 perlengkapan angkatan
laut
guna pembangunan
Alri.

|N. S.T. TUNTUT OTONOMI |
DLM. NEGARA KESATUAN.

Dengan demikian, maka pe mbentukan negara kesatuan
tiad
: mendapat rintangan lagi, m aka pada pagi
hari ini mulai
1 8 akan diresmikan pemben tukannja di Gedung
Parlemen
IS Djakarta dalam rapat gabu ngan DPR dan Senat RIS jang
n dihadiri oleh Presiden Sukarno. .
-

Negara

:

S.P.S.)

1 kolom

1

MISSI

(Ant.).

RIS telah

— Dengan suara 90 setudju la wan 18 kontra, DPR

pagi

:

(ANGGAUTA

RAKJAT

3

ra kesatuan !
.

| millimeter

:

,, KEDAULATAN

' terima RUU

4

f 0,35

Advertensi:
HARIAN

ta

f 6.-—

Etjeran

340

5 £ | Red.

.

dibagian

mesin.

ngan, bahwa kemarin pihak madjikan memerintahkan
kepada
bagian pembungkus dan tembakau jang
berdjumlah Ik. 1.000
buruh,

untuk

mulai hari

Senin

tidak ' bekerdja dengan
tidak
diberikan keterangan berapa
lamanja, beralasan tidak ada
pekerdjaan, karena
bagian mesin
tidak berdjalan.
Belum didapat
keterangan bagaimana sikap terhadap buruh bulanan,
Pemogokan dipabrik minjak kelapa.
Pada tg. 12 jl., 80 buruh pabrik
minjak kelapa dan tapioca Hoo
Gwan
mogok meninggalkan pekerdjaannja, karena menuntut kenaikan gadji. Kenaikan jang dituntut 50 sampai 75 pCt. untuk
buruh harian, 25 sampai 75 pCt.

untuk buruh

bulanan.

Keuutu-

ngan tahunan djuga dituntut 40
pCt., bag: buruh dipusat 15 pt,

diagentsehap 25 pCt. Tundjangan
untuk isteri 25 rupiah, anak seorang 5 rup. dan ibu bapa jg dja
di tanggunrammja dan berusia lebih 60 iahun dituntut 25 rupiah.

Sebabnja madjikan menolak di-

pat keterangan dengan
adanja
pemogokan,
berarti 60 djuta ba-

dapat keterangan karena upahnja

tang rokok tidak terbikin.
Selandjutnja — didapat ketera-

ckonomi sekarang
run. (Ant).

pernah

dinaikkan

.dan keadaan
mulai

menu-

memandang

kurang ,.elegant”, djikalau alat2 perleng
kapan jang baru negara kesatuan, seperti
kabinet dan Dewan Perwakilan
Rakjat
Sementara, dibentuk sebelum UUD
sementara RI berlaku, sedangkan
waktu
untuk membentuknja
sebelum tanggal
17 Agustus 1950 pun sekarang
sudah
mendjadi amat sempit, Ant.

Sidang Kabinet Repu« blk
teraclur
Mulai

sedjak

kemarin

pagi

hingga djauh malam kabinet Republik Indonesia
bersidang untuk membitjarakan sekitar penjerahan
mandaat
kabinet Halim
kpd. acting presiden Mr. Assaat
jang akan berlangsung hari ini
djam 12, jaitu sebelum
acling
presiden
Assaat . menjerahkan
mandaatnja kpd, presiden
Sukarno selaku
presiden Republik
Indonesia.
:
Ta
Sidang kabinet tsb. adalah sidang kabinet
R.I. jang terachir
sebelum Republik
Indonesia dilebur dalam negara kesatuan.
SERANGAN2
UDARA
“'TERHADAP GERILJA MALAYA.
Pembom2-sedang
”Brigand”c
dan pemburu?
Spitfire Inggris
pada tg. 13 jl. menjerang tempat2

penjembunjian
Serandah,

gerilja

Johore.

didaerah

Lebih

dahulu

pembom2
berat dari RAF dan
RAAF telah menjerang pemusatan2 kaum gerilja disebuah rimba di Negerisembilan.

(Ant. Ren

Djandji Trumcn.

&3

Radio "Voice of America” ketika hari minggu menjiarkan pidato Truman utk.
rakjat Viete

nam dimana dikatakan
bahwa”
Amerika akan beri bantuan militer utk. adakan keamanan

negeri, dan bahwa

nomi bersama

baikan

keadaan

dim.

bantuan eko-

gunanja utk. per.

jang

memung-

kinkan rakjat Vietnam utk. membentuk badan2 jang. sesuai dgn.
agama dan kebudajaan mereka,'

(Ant. UP.).

— INDIA - PAKISTAN
.
2 Ka
Hari ini tanggal 15 Agustus di
peringati 2 th. berdirinja negara'
India — Pakistan. — Peringatan
ini dirajakan dikedutaan masing2

. di Djakarta, —

"

X

“—

(KEDAULATAN RAKJAT"

Magelang

menerangkan,

(didaerah

sungkan pembitjarian jang dike

pembersihan

: hi

an. pada
apa, penerang

endapat sambutan baik.

i residen Pamudji

it oleh menteri dikiri

.,

an

Sura-

&

£

. djungi

kebi

Kebanjakan

kun-

telah

perkebunan?

dari

mereka

me-

kemungkinan pembuka

sebab
terda-

ibali sangat ketvjil,
tanaman "karet mitsalnja

| pat sangat rusak. Tapi kemudian
dari semua direksi diterima per| mintaan kembali

atas kebun?

Ii

sebagai

jg,

kem-

| segera akan mereka buka

h bali. Pihak Algemeen Landbouw
Syndicaat dalam pembitjaraan di
Sementara
. wakili Mr. v. Liere.

menteni,

itu djuga antara Algemeen Suiker

dan
tas pertanjaan apakah surat itu Jas
Svnidicaat voor Indonesie
mendjadi pedoman penjelesaian in . SBG diadakan pembitjaraan mesel, residen mendjawab, bhw hal, ngenai
untak
peraturan umum
banjak tergantung pada sikap Kjahi
jang menurut” residen kedu
dimata rakjat disekitar Sumv.

“sehakin

para buruh.

turun, artinja apakah ia

terutama

jat tadinja tak akan mungkin didudukinja berhubung dengan skesaktian”

hi Sumolangu.

| Setelah desa Somolangu diduduki
Apris itu, Kjahi Machfud memindahkan

bukit disekitar
dilereng2
skmatannja
“desa Sukarini Ik 4 kilometer dari Somo-

langu sebelah utara.
Kekuatannja

sebatalion

kurang

lebih

Maluku Utara
minta, disjahkan
Kemarin dalam rapat KNI Pro

(jang seba-

gaimana diketahui dibentuk

ber-

ke RI,

«

atu ba-

bentuk. dizaman

Antara”)

jai

partai2 jang mempu-

wakil dalam KNI tsb telah
jatakan pendirian mereka, ja
tu menolak kerdja-sama dengan
pemerintahan, bilamana KNI pro.

memadjukan
telah
Gombong
pemerintah,
resolusi. terhadap
tertindakan
ambil
agar supaja
hadap perusahaan
otobus Lie
Hian jang mempunjai trajek Kebumen-Gombong, karena perusahaan tsb. setelah ternjata 'banjak
orang mengungsi dari Kebumen
utk menjingkiri insiden APRIStaripnja
AOI , lalu menaikkan
sampai f 25-— seorang padahal
biasanja f2.40. Para pengungsi jg
akan
mendjadi djengkel tadinja

Maluku Utara ini, jang di-

“resmikan oleh pemerintah Pusat.
bagai tjalon Gubernur
'Dr AK

Maluku

Leimena,

Dr-

dan

Gani

pula se-

sedangkan kepada Maluku Selatan diberikan kesempatan untuk
mengemukakan tjalon2nja.

pula untuk menga

"Diputuskan

IR

dakan hubungan dengan Dr Re-

hatta, Kepala Daerah Maluku Se
latan utk. mengkonsolidasi K.N.I.
Guna

| propinsi Maluku.

|

ini akan

dikirimkan sebuah delegasi sendiri dari Radjaloa, Assagaf dan

—.. Ps Maitimu.

»— Ant.

| PENTJURI PEMBUNUH.

(00

"

dari perusahaan

Pendaftaran pasukan sukarela
Belanda jang akan msk
berdjalan lantjar.
“Korea sedang
Ketika hari Djum'at pemerintah Belanda mengumumkan akan
mengirimkan 2 kompi pasukan
darat ke Korea. (Ant.AFP).
PEMBENTUKAN
PEGAWAI

PERSATUAN

urat

|... nadi bahunja putus dan darahnja
mentjurat-tjurat.

2. Sekalipun demikian ia masih ta
pentjuri dan

han djuga melawan

mereka

'bergumullah

angganja datang

sampai

menolong,

te-

te-

api pentjuri telah lari.

Orang jang malang itu segera

diangkutrkerumah sakit, tetapi be-

berapa djam kemudian ia mening

|X gal dunia karena

terlalu banjak

partemen

pertanian pada

terian

Pertanian

&

Kemen

Kehutanan

Birma jang djuga mendjadi
wakil ketua dari FAO.
Kedatangan Menteri Petranian
Birma ke Indonesia ini adalah se

tjara resmi, jaitu untuk — turut
menghadiri upatjara peringatan

5

thn, kemerdekaan Indonesia
pada tg 17-8 jad, karena duta besar Birma

sedarg

buat

dalam

Indonesia

perensi di Eronah.

Di Djakarta telah dilangsungkan
pat pleno P-B. Persatuan Pegawai Polisi

ra

RL dan P.B. Persatuan Pegawai Polisi
Pasundan, “terutama untuk membitjarakan pembentukan Persatuan Pegawai Po
lisi seluruh Indonesia.
Keputusan? jang telah tertjapai adalah
sbb:

1. PB Persatuan Pegawai Polisi R. I.
jang sekarang (diketuai R.K. Sosrodanu
. kusumo) ditambah dengin wakil2 P.B.
P3 Pasundan
dan P.B. P3 NST
serta

P.B. P3 NIT merupakan P.B. Persatuan
Pegawai Polisi seluruh Indonesia.
2. PB. ini mempersiapkan kongres
Persatuan Pegawai Polisi untuk seluruh
Indonesia dalam bulan Oktober 1950.

terian

z

Agama R.I.

AGAMA
Kemen-

terdiri

dari

Tuan Madnan Sosromidjojo, Kjai
Musaddad dan H. Saleh
Suaidy

telah berangkat mengadakan perdijalanan menudju Surakarta, Ma
diun, Kediri, Surabaja, Bodjone-

goro dan Semarang, perlu meme
riksa dan memberi

(5,

sendiri

mengadakan

ur dalam

(Ant.),

Ant.

GUGUR !
anggota parlemen

Oleh

semen

tara RIS Mohammad

Padang te-

lah

kawat

diterima

berita

dari

Makasar jang menjatakan, bahwa diantara perwira2 Angkatan
pada
gugur
Perang kita jang
waktu kekatjauan
di
Makasar
terdapat
baru2 ini antara jain

Kapten

Usman

jang

men

djadi wakil komandan KMK

Ma

kasar,

—

Djafar

Ant.

mogok.

kan

kepada

Aivinja

mogkcadri

sen-

gadaian ditarik kembali.
— Sebagaimana sudah dikabarkan, perse
tudjuan antara serekat buruh dan djawa
tan pegadaian tertjapai pada tg 7 Agus
tus, antara lain mengenai pengakuan hak2
dan penempatan kembali para pegawai
serta penundaan pensioen,

bantuan

ter-

hadap
Mesdjid2
dan Geredja2
jang mengalami kerusakan.

Lain dari itu rombongan tsb.
akan memberi penerangan pula
tentang Keagamaan dalam melak
sanakan Program Kabinet Halim
Pasal V.”
Sa

Putusan K ongres

1. anti

anti

:

2. Tidak ikut vaksentral
jang
manapun djuga sebelum ada satu Vakcentral di Indonesia.

umum

terhadap segala hukuman, tawanan dan tahanan pedjoang2 kemerdekaan pembela
proklamasi
jang masih meringkuk dalam pen
djara, termasuk jang masih dike-

djar2 dihutan2 dan tempat2 lain.
(2)

menuntut

supaja

pemerin-

tah dalam pertjaturan internasio
nal sekarang ini mendjalankan po
litik jang bebas aktief dan positief jang bermaksud agar supaja
Indonesia melakukan politik
tidak ikut perang.
$
(3) menuntut sekeras2nja penarikan tentera Belanda dari darat, lautan

dan

udara

Indonesia,

(4) menuntut kepada pemerin-

tah supaja selekas mungkin

di-

Jaksanakan pembentukan negara
kesatuan jang didasarkan kepada maksud dan isi proklamasi 17
Agustus 1945 menurut
undang2
dasar.
(5) menjatakan simpati dan so

lider terhadap perdjoangan

jat Korea seluruhnja.

'rak-

(6) mengadjak partai2 dan or-

ganisasi2 untuk membentuk

front

bagi

jang

peringatan

proklamasi

ke

ra besar2an pada tg 16-20

Agus-

'tus
Menilik program 'jang
telah
disusun menurut hasil rapat pani

PMI

menjediakan

anak2 jang

lahir

Laporan

an-

dan djam

kelahiran

itu

berfaedah.

gunting)

maupun

bagian

kiri atau

kanan oleh Djawatan2/ Kantor2

(semua instansi) ' Pemerintah di
sKas Negeri/Pembantu atau Kan.
torpos2. jang melakukan pekerdja
an

Kas

Negeri,

diperpandjang

dengan tg. 31 Angustus

50.
Pada tg. 1 September

1950 di

Kas Negeri atau Kantorpos seka
li-kali tidak diperkenankan - lagi
menerima setoran serupa tersebut
diatas.
2

utk mentjari keuntungan lahir dan
perseorangan, dan oleh karena itu'
djanganlah para Ulama
terlibat

tidak

hargai spt seorang pahlawan nasional jang gugur oleh sendjata
pengchianatan, d minta ketrangan pemerintah Republik Indonesia tentang nasib Tan
Malakka

jang sebenarnja, e

minta diberi-

kan pendjelasan

oleh pemerintah

tentang

atas penangka-

alasan2

atas"dihukumnja

Tan

Ma-

lakka, f minta ditundjukkan dengan pasti dimana kubur
Tan
Malakka, g minta diperkenankan
oleh
pemerintah. memindahkan
djenazah Tan Malakka dari tempat kuburnja ketempat
aslinja.
Dalam konggres itu telah diputuskan pula kedudukan
dewan
partai di Djakarta, sedang ketua
umum ,tetap dipegang oleh
Sukarni Kartodiwirjo.
(Sambungan lihat hal. 4).
menara

tidak

dalam pertikaian politik antara ki
ta sesama bangsa Indonesia dan
terutama djanganlah dapat ditarik
tarik orang guna mendjadi tulang

belakang buat mendapatkan kursi

beralasan, c supaja Tan Malakka
setjara resmi dihormati dan di-

pan

da betul2 utk Allah Sana

me

dan kedudukan, demikian andjuran Wahid Hasjim, menteri Agama
RIS dalam konperensi ulama kemarin dulu di Mesdjid Djakarta,
dimana

hadir, k.l. 120 ulama.

alami

kerugian

besar,

Sekretariaat

Pusat

Komite

3.

Djam

UL

kalangan

setudju

rakjat

terhadap

sebagai

nu kaoten

roda. Jang marah

melalui

P.O,R.I.

bagai

organisasi

mite
&

jang

buruh,

tani,

torgabung

pernjataan
jaitn

pemuda,

dalam

kos”

tersebut.
3

3g

aa

Seperti diketahui
seruan
Stockholm
tersebut.
bermaksud
mempertahankan
perdamaian dunia
dan anti pemakaina
bom atoom, .— Ani.

CAR

ANDERDON

—

Maguwo,

basket

ball

"Oleh.
P, OR. I. bag. Bolabasket Jogjakarta akan mengada
kan pertandingan2 bola-basket,
dgn. tidak dipungut beaja, di Djo
gonegaran (Pathook),
18-8-1950

LP.P.I.

Gedong

tengen-Middle School I
e
Tg. 19-8-1950 P.O.I. -— Mid1

i

Tg. 20-8-1950

P.OM, -..P.PI.
Ea

o

: 2.

Sy »
Pieg

EXPOSISI ASRT PD. 17-8”50.”
Pada tanggal 17 sd. 27 Agustus
1950, akan diadakan exposisi jang

bertempat di Pendopo Besar Sonobudejo

Jogjakarta

Keluarga

Akademi

oleh Ikatan
Seni

Rupa

Indonesia.
Se
aer
Adapun exposisi Seni Rupa ter
sebut bersifat chronologisch, "mem
pertundjukkan 'hasil
para siswa
Akademi Seni
Rupa Indonesia,
dari kelima bagian (Seni Lukis,
Seni
Patung, Seni
Keradjinan,
Seni Reclame-Decoratie-Illustratie
-Grafiek,

Guru

Gambar).

Tudjuan
exposisi
ini jalah
Seni
memperkenalkan Akademi

Pe

ch alajak

kepada

Indonesia

Rupa

umum dan untuk menjambut peringatan Proklamasi 17 Agustus.
LAPORAN DIGIGIT ANDJING.
Di Jogja kinis masih banjak
andjing2 jang berkeliaran didjalan2 dan kampung? jang tidak
memenuhi

peraturan

adanja

an-

djing gila,
" Menurut

keterangan

penjakit

“andjing gita di Jogja masih banjak terdapat, bahkan meningkat.
Sebab itu jang berwadjib me-

njerukan

kepada penduduk

Jo-

gja supaja memberi laporan
dengan segera, djika digigit andjing.
KITA TERIMA,
Dari Balai Pustaka Djakarta bu
ku2 sbb: 1.
rangan BS,

Pesawat UAP, kaAnwir ahli tehnik

mesin pada DKA
Djakarta, 2,
Revolusi dan kebudajaan. oleh

Mata oleh R.S. Palindih.

seruan jang diadakan oleh konggres ko
mite perdamaian dunia di Stockholm pa
pa 19 Maret jl,
Aksi tersebut didjalankan oleh
berkepanduan,

Kar-

bertanding,

Siaran, RRI Jogja

Pembela

seruan Stockholm,

Bung

17.05

Selasa, 15 Agustus

Peladjaran

oleh pak
Tono.
Pembatjaan. 1920
rat2,

19.30

Beksan

.

1950.

njanji Kanak?
18.20 Taman
Djawaban Suhidangan

TP.P.F.

Mantridjeron.
20.15
Hidangan
malem, oleh
Peladjar2
S.M,A.
Pa
"5 TI: 20.30 Siaran Pemerintah.
Campagne penerangan

oleh Panitya

Pusat &

2115

Obrolan Pak Besut, 21.30 Aneka
warna oleh ORJ. Poniman.

MODE

PAKAIAN WANIT

INDONESIA

| Sabsu

5

malam di Hotel Des In”
des Djakarta atas usaha Persari

telah diadakan pertundjukan mo
de pakaian2 wanita
Indonesia. 1
Berbagai matjam potongan pakaian wanita Djawa
Tengah,
Barat, Andalas dan Sula-

wesj dihidangkan” diatas pang-

gung

at akal, Gundul ambil kasfor olie
melitfinkan

12 ' siang

no tiba di-lapangan terbang Ma-?
guwo terus menudju ke Presidenan dengan: melalui Balapan -—
Gondokusuman — Djalan Tugu
— Malioboro — Petjinan — Presidenan,
TA
Dari Presidenan ke BP. KNIP
dan djam
14 siang kembali
Re

Si Utun dan si- Utja karangan
Mardi dan Surja dan 5. Tjendera

Perdamaian dunia mengabarkan, bahwa
pada tg, 15, hingga 17-8 ini oleh komile tersebut akan dilakukan aksi seren:
tak untuk mengumpulkan tanda tangan
dari

Putih.

2. Supaja menjambut kedatangan Bung Karno ditepi
djalan jang akan dilalui.

Djawa

Geet PI GONIA

mengibarkan ben-

dera Sang Merah

Adi Negoro, 3, Mawar Hutan, 4.

(Ant.)

PERTAHANKAN PERDAMAIAN
DUNIA,

Ka
Pa

Ke-

pada mereka
diandjurkan lebih
bergiat adakan penerangan,
Menteri
selandjutnja
uraikan
bahwa “ummat Islam Indonesia
jaitu 95Fo dari seluruh rakjat Indonesia ditilik dari sudut kenegara
an telah mendapat kemadjuan jg.
sangat pesatnja. Tapi ditilik dari
djurusan
keislamannja — mereka

kedatangan

Jogjakarta:

Gedongtengen,

sungkan 1matjam2 permainan, per
tandingan dan pertundjukan
untuk umum al. kasti, sepakbola, bo

dari segala tuduhan2 jang

Supaja

Waktu penjetoran
uang rama
baik jang masih utuh (belum di-

UMAT ISLAM DJANGAN TER:LIBAT URUSAN POLITIK.
Hendaknja para Ulama beker-

kemerdekaan rakjat berdasarkan
anti kapitalisme dan anti fascisme.
(7) menuntut kepada pemerintah: a. supaja
kehilangan
almarhum Tan Malakka dipertanggung djawabkan kepada
umum
dan sedjarah dengan segala kon
sekwensinja, b supaja Tan Malakka direhabilisir dimuka dunia

kota

1.

die Sehool

|tya 17 Agustus jang diketua: buIpati Magelang Jodudibroto jl ma
"ka selama 5 hari isb diberbagai
tempat di Magelang akan dilang-

lakerandjang dll.
Pada tg 16-17 Agustus
diadakan taptu oleh tentara dikota Ma

duduk

Tg.

uang gun-

dengan

ngan ini diandjurkan kepada pen-

Djakarta,

Penjetoran

"

Berhubung

JM. Presiden Sukarno di Jogjakarta pada hari ini untuk mengundjungi
Upatjara pendjebmaan Negara
Kesatuan, maka
de-

tingan diperpandjang!

aan
17 AG. BESAR2AN

itu

2

kapital-

:

itu

dilandjutkan

djam 24 tg. 16-7

nan

is, antj fasis, dan
berdasarkan
klassenstrijd menudju ke masjara
kat sasialis,

Sesudah

tsb.

tundjukkan — exposisi pembangu-

dasar2 :

imperialis,

Mage-

dikantor A. W. Magelang hingga tg. 20-8.
Pipasar malam itu akan diper-

gula seluruh Indonesia dlm

tu ikatan dengan

Aloeon2

5 hari.

24 tg. 17-8.
ditunggu

Agustus 1950 telah memutuskan
membentuk sebuah ,,goodwill misson” untuk merundingkan dan me

Kehilangan almarhum Tan Malaka
spj dipertanggung djawakkan.

nja diadakan rehabilitasi

tara

Kenperensi kilat Sarekat Buruh
Gula di Jogjakarta” pada tg. 13

ja

di

menjewa.

hadiah

persatuan

Partai Murba:

Kongres Partai Murba jg tlh ber
langsung 6 hari lamanja mengam
bil putusan2 antara lain sbb.:
(1) Menuntut supaja selekas-

malam

Ketjuali

Jang akan dirajakan dengan setja

baguh, pc

dan

pasar
lengan

.GOODWILL MISSION“
Gula mau udjudkan
'

malam

malam

55X

,Hari

dengan

Pasar

lang jang mungkin dimulai
pada tg. 16-8 malam — akan disediakan dengan pertjuma selama
5

(mede-

ta'djadi “merdekaan 17-8-1945 jad di Mage

,,Antara” bahwa

untiam n,

perusahaan

PERAJAAN

Gadai

organisasi

hak turut tjam

ngadjak Sarekat Buruh Gula Jain
“ nja guna mewudjudkan persatuan

USMAN DJAFAR

KAPTEN

Undang2

eggingsschap).
“6. Undang2 Pelarangan
terhadap madjikan dalam pentjampuran tangan terhadap organisasi buruh.

IBU

maeie, —

Adanja

uruh mempunjai

'kon-

ASSAAT
KE SEKOLAH
PHARMACIE
Hari Minggu kemarin ibu Assaat mengundjungi sek. ass. achli pharmacie di
Jogja. Ibu Assaat djuga memeriksa as
rama para peladjar sekolah tersebut dan
mengundjungi
apotheek kekemudian
yenterian kesehatan,
| Sebagai diketahui ibu Assaat adalah
dulu sebagai assisten apotheker dan kini
diarekay mendjadi anggauta kehormatan
dari ikatan jpeladjar
asister ahli phar-

Kibarkan Merah Putih

t

POLISI.

ROMBONGAN
KEM.
KELILING
Kemarin rombongan

ternjata sedang mendjalankan pe

Kehuta

BELANDA SIBUK MENDAFTARKAN PASUKAN UNTUK
KOREA

tg. 1 jbl. pulang dari berdjualan
dan hendak masuk kedalam ru-

— mahnja, tiba2 ia diserang dengan
pedang oleh seorang pentjuri jg.

dan

a.l. mendesak kepac

Dihapuskannja
larangan
gelang jang akan diikuti oleh bagok selekas-lekasnja.
risan pegawai, pandu dsb.
"2. Undang2 kerdja tahun 1945
epublik Indonesia seutuhnja di
Sesudah pada tg 17-8 pagi
di
jalankan dengan segera untuk - mesdjid, geredja, klenteng “ dan
seluruh Indonesia.
j
langgar diadakan — sembahjang,
13, Undang2 Persamaan
upah
maka pada djam 9.55 pagi di lang
terhadap buruh wanita dan lelasungkan upatjara untuk umum di
ki serta tidak membeda-bedakan
Aloon2 tentara dimana akan dipangsa (rasdiscriminatie).
adakan pidato2. Pada tg 18 Agus
44. Nasionalisasi
perusahaan2
tus pagi di taman bahagia
Gir
vitaal sesuai dengan
Uridang2
lojo diadakan upatjara
peringaDasar Republik Indonesia
fat- tan kepada djenazah2 para pahla
sal 33,
wan,

nan dan Mr M Khin, direktur de

Berhubung dengan tertjapainja persetudjuan antara sarekat buruh pegadaian
dengan djawatan pegadaian, Affandi ketua serekat buruh pegadaian
menerang-

Ant.

e ranannja didalam, sehingga

oleh

Pertanian

Gula di Jogjakarta pa

1

M

Buruh

Bs Ketika seorang penduduk suatu

kampung di Kediri pada - malam

Mr

Buruh

merintah :

sekre-

jang berwadjib, jang kinipun teterhalah mengambil tindakan
dap perusahaan itu. Ant

tuk pada tg 17 Mei, tidak di-

| Selain itu diputuskan

MENTJATUT.

ash, tetapi dapat ditjegah

Do

pinsi Maluku Utara

OTOBIS

membakar bus2

b

5

kh

—

Djuga soal pemogok

an pabrik Modjosragen mendjadi
atjara. Ant.

tidak. Mes
'berkeras kepala atau
ji soal “merosotnja
kedudukan”

|” AFPFL,

kilat Sarekat

“gal 13 Agustus 1950 telah memutuskan

de-

Tha Kin,

15 AGUSTUS 1950.

Konperensi

Bo

Mr

Aung Soe, sekretaris-djendral Ke
menterian

Ngoa jang terletak diselatan waktu
surat Menteri Agama pads baj
ara
ro, Djombang. Sement
u ia terangk a, bahwa
srapa penindjau pihak dilahw

Birma,

Thakin

“taris-djendral

milik

keresidenan

asing dal

ngan Mr

mengenai

ngembalian perkebunan

Kehutanan

Khin Maung Gale, bersama2
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| ASIN
Hari Sabtu di Surabaja .dilang

men atasspertanjaan wartawan

NN ta

“dan
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SBG menuntut danmend Ikon pan

MENTERI PERTANIAN BIRMA KE INDONESIA
Hari imi ditunggu di Djakarta
kedatangan - Menteri — Pertanidu
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SELASA

ibu-

jang dihias dengan

indah.

elain pakaian tsb diatas djuga
dipertundjukkan pakaian2
pengantin Djawa Tengah dan Dja
wa

Barat,

:

Beberapa matjam pakaian Ero
pah pun dipertontonkan. Jang. sa

3

ngat menarik perhatian ialah ke-v

baja2 Djawa Barat jang-biasa di

pakai pada

lam. & Ant.

pagi, petang

dan ma
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» SENDJATA

x

DISEMBUNJIKAN

KEN MERDEKAAN
DJERMAN

DALAM

PABRIK FIAT
ITALIA,
Polisi bersendjata Italia
telah
menemukan tempat penjembunji-'
dan
ditulis,

sidang

soal agresi
di
— Utarakah
atau
r usul utk mende-

DaKoreaIbas
sedia pet
Selatan dipanggil meng: | Tiongkok akan memberikan

ar keterangan Korea Selatan dan Korea Utara.
Lan ini,

nampak: ja adalah lebih mungkin

« didengar keterangannja. Thd.
Rusia mau mengalah, asal sa-

'dja tewas dan

djend. besar Mac Arthur kepala angkatan

| Kai Shek mengenai soal2 militer
Barat
jang dikepalai
2 lam per diriannja oleh Amerika
“jang

dipanggilnja

1

politik di Timur Djauh. Istimewa
meUtara | ngenai pertahanan Fommosa. Desas desus
semula mengatakan |bahwa Mac Arthur
dengan

wakil Korea

didengar

dan

keterangannja,

bahwa Blok Barat maupun PBB

telah berbuat demikian itu dengan tidak
“idjim dan setahunja pemerintah Truman.
k akui pemerintah Korea Utara.
pai disini rundingan2 djadi terhen | Hal itu didasarkan atas kundjungan
Avrell Harriman (asisten pres. Tnuman)

- Djurubitjara
Markas
besar
Mac Arthur umumkan Korea uta
ra pusatkan antara 5 dan 6 divisi
“di sebelah barat Taegu dan rupa2nja sudah siap sedia
untuk
adakan serangan besar2an
terhadap benteng serikat di
front
barat laut itu. Pemusatan ini ada

jang

ini.

dalam bulan

terbit disana,

Jang achir2 ini dilarang terbit
ialah ,,Badisches Volksecho” dari Mannheim, ,,Unser Tag” dari

15 orang luka2.

dari

,,Neues Leben”

Offenburg,

Ludwigs hafen.
Larangan

— Wakil perdana menteri dan
menteri dalam negeri India, Sar-dar Vallabhbhai Patel,
sebagai
djawaban terhadap suatu pertanjaan jang diadjukan dalam parlemen mengatakan bahwa diselujang
ruh India ada 6.340 orang
ditahan dengan tidak diperiksa,
penahasesuai dengan undang2
nan preventif.

Ai

ne-

3

dari

kabar Komunis

roh surat2

Ant-Rtr.

Korea Utara djuga diundang , “ perang PBB utk Korea telah datang di
didengar keterangannja.
Tapi Formosa- "utk berunding dengan Chiang

an 5 divisi tentara
— Utara.

gara Serikat di Djerman Barat,
penutupan
menghasilkan
telah
'untuk sementara lebih dari sepa-

. njong2 mereka menggerebeg pabrik motor dan pesawat terbang
di Torinol ketika hari Saptu.
Penggerebegan tadi diadakan
setelah pada permulaan
minggu
- ini terdjadi perledakan dalam pa
brik tadi, hingga 3 orang peker-

sebab utk.
meletusnja perang dunia. Baru? ini djen

PERS DI
BARAT

Tindakan bersama

an sendjata rahasia, ketika seko-

sengitnja

tx

rian tersebut

penerbitan ketiga ha

diatas ini,

perintah

dengan

bersamaan

pe-

di

utara akan

ha

menerbitkan

jang

adanja perintah2 peDengan
nutupan tadi, tinggal 6 harian Ko

untuk

serahkan pembitjaraan

“Tapi achirnja mereka
2

rupanja

untuk. meneruskan

reem

itu dikamuflir dan dikombinir

soal Korea

PBB.

agak

usahanja

ri-

&

jang

medan perang Korea!

sdan

k”, lalu bikin - yproces
dan achir2nja
Ldjaksa,
,,hasbg
perkara
jg lebih
apa. Tapi
mrerat
blok :
ar keterangan Ko-

,terdakwa”!

Padahal

pehaknja

si

terdakwa” mendesak supaja dipanggil
lan minta didengar keterangannja!

tetap ditolaknja!
i

Tapi

|

ional

,pengadi-

dari

gambaran

mikianlah

jang hendak diperalat

blok
Barat. Bagaimanakah
y usaha pihak Rusia untuk membim
pengadilan”

kedjurusan is.

PBB

? Apakah itu akan berhasil? Atau
Korea

perang

hingga

akan kandas

Shek

dijangan

dengan

Sest

3

Mac Arthur jang

mau tjeburkan

diri dalam avontuur perang, telah mulai
memberikan sebab untuk perang dan te
lah melakukan provokasi jg berbahaja.

Berkenaan dengan kundjungan

dan

ti

berobah!

Tapi ketat klandjasnja
bisa mengendalikan

Mac

Truman
Arthur

tidak

sungguh

dichawatirkan
sekali
bahwa
achirnja
Amerika akan terlibat dalam peperangan
dengan

RRT.

Kalau

tentera

RRT

jang

ekonomi,

politik

serta

militer

dgn RRT, nistjaja akan bantu RRT dim
perang dengan Amerika.
Satu pertanjaan timbul apakah benur2

“ditangkap

Kn

3

Radio Moskow jang

di Paris pada

. malam

bahwa lebih

Naah,

| dari 100.000 orang laki2 dari Se-

D0

un0ul telah mendaftarkan ra diriKore
a
tuk masuk dalam tenta

21

Utara, dalam misa dari tg 5 Agus
tus hinga tg 9 Agustus 1950.

|
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Dewan

pe

(Unesco)

— PBB

| perdebatan

|
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dan, Sosial

Ekonomi

akan mengadakan

mengenai

bantuan

Iatan dalam sidang pleno pada ha

?

ri Semen.

3

— Kapal

2

ke

pada penduduk sipil di Korea Se
India jang

pertama

untuk
jang membawa muatan
bu
pela
RRT telah berangkat dari

K

“han Calcutta pada hari Saptu. Ka| pal itu membawa

pro-

2000 ton

“dukt2 jute dengan tudjuan Tientnl, jang techil
to
' Chur
Wins
Dewan
ng
sida
iri
hadl
meng
lah
—

pe

Eropah di Strasbourg, pada Saptu malam telah kembali di Lon-

Lakabipa 6 Inggris didaerah

"

aa

2

jam

pada

kan kawat

|

Dur-

kepada

jang

Stalin

meminta supaja pasukan2 'komu-

s ditarik mundr dari Korea Se-

mau

Shek??

membela

Chiang

Perlu kita tegaskan

Kai

bahwa

se-

mula pem. Truman telah tjela habisZan
pem. Chiang Kai Shek dengan namakan
Chiang Kai Shek adalah komplotan korupteur dan pem. Kuo Min Tang adalah
pem. buruk
jang tidak perlu ditoiong
lagi. Tapi
ibarat
Judah
beulm
ke
ring, pem. Truman sudah dijilat kembali
“Judahnja itu dan kini tidak sadja bantu
Chiang Kai Shek, tapi djuga .,perlindungi” Formosa.

ditjunigai

dan

didjauhi

oleh

kat dari San Francisco
ke Djepang

setelah mengadakan

Dje
jauan @ @ Djer.
djungan penindjauan

an,
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in

|

Italia, Perantjis,
Amerika Serikat.

Inggris

Didaerah Nigeria Timur pa

jadi ke
telah terd
hari Saptu jl suku2
da usuhan2-antara
bangsa, da.
mana 23 orang tewas.

'

kere

di Korea! Tapi tambahan pula Amerika
€s telah lantas memerangi Korea Utara,
sebab katanja ini adalah agressor. Tapi
ketika Belanda menjerang Rep. Indone| sia kenapa dia tidak mentjegah? Malahan bantu'si penjerang dengan alat2 senbantu

agressor

Amerika “di Indo
Perantjis

untuk

memerangi. pem. kebangsaan dibawah
$
“pimpinan Ho Chi Minh?
Semuanja
“tu menjebabkan
bangsa?
Asia tjuriga thd Amerika. Apa lagi Ame
“rika kini bantu Chiang Kai Shek, pada
'hal Indonesia, India dan Pakistan sudah

dengan

Lebih2

diantara

politik negara2
bangsa

Asia

Asia.

Amerika

semakin terkenal sbg negara jang bantu
— imperialis2 'Barat jang hingga kimi masih mempunjai djadjahan di Timur Dja
uh. Paling antung Amerika

bantu
dan
&

ditjap mem

nasionalisme. Asia jg reaksioner
konservatief .da ri : model Owirino/
".

f
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-

tjatatan

kapok,

& w

kapal2

Benares

ke

dan

sianja f 21,50
Peni
,
St. Harahap, Kamus Indo-

nesia Ketjik f 15.—

Ongkos

!

kirim

1096.

Hanja Sedikit ! !
Harga MURAH f !
Kranenburg,

“Langeveld

rig denkea,

Op weg

Grote

denkers over Staat en Recht, Bie
rens

de

Haan,

Grondslagen

TheoreNa

Drooge, Leerb. der mechanica.

UTK BUKU2

TEHNIK dari tg, 15-8 s/d. 22-8
SAKSIKANLAH !!!

- DJANGAN KETINGGALAN

“197-8

motor

dalam peperangan

di

mungkin

akan

ber-

buah dimasa depan, tetapi sekarang belumlah datang waktunja,
kata Lie. — Ant-UP.
PERTANDINGAN BERENANG USA-DJEPANG
Dalam pertandingan pembukaan dari pertandingan
berenang
antara Amerika Serikat dan Dje
pang ketika hari Saptu,
Yoshio
Hamaguchi dari: Djepang berhasil mendjadi pemenang dalam be
renang 220 yard ,,free style”.
Ford Konno dari Hawaii menang dalam 800 yard free style,
Furuhashi dari Djepang
no. 2,
dan John Marshall dari Australi ,
no. 4 (empat). ialah
9
Tempo Ford Konno
Furuhashi
menit
40.2
detik,
9 menit 42.6 detik, hal mana lebih tjepat dari rekord dunia jang

sudah2. — Ant-UP.
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PERHAPLANGI
Dipermaklumkan kepada semua jang berkepentingan tentang
pesanan tanda padjak (plembir), bahwa untuk menghindari
diharap sekalian
Daerah2
segala KELAMBATAN, maka
Autonoom Kota/Kabupaten SEGERA
dapat mengirimkan
daftar pesanan dan tjonto bentuk/warna TANDA PADJAK
(PLEMBIR) untuk tahun 1951 dan selandjutnja.
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kami,
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aliran listrik

tarip buat
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kenaikan ini didasarkan
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adanja pemakaian

dengan

tarip-istimewa,

beberapa sentral-calori
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berlaku
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tang-

dja-

dengan

jang dihubungkan

aring pembagaian aliran tinggi kami dari sentral tenaga air Djelok, maka bagi pezusahaan-perusahbuat
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kilowattuur jang dipakainja, dan buat tarip langganan biasa/
kannja.
dari kekuatan listrik jang diperguna
dapat djelas, dibawah
Chusus bagi para pemakai aliran di Semarang, agar supaja mereka
tjantumkan

ini kami

lasi kepunjaan

perintjian
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Samenleving,
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Politiek,
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Staatsrecht, Verrijn Stirart, Eco-

' 206 POTONGAN

itu

Perindustrian

Berhubung

naar wilsge-

Schmid,

van

sesuatu

mengadakan

Gondolaju lor 6/la
Jogjakarta.
ketjuali selalu sedia makanan dan minuman jg lezat, djuga
menerima pesenan untuk keramaian, pesta, kongres d.Ll.
Tentu puas.
195-8.
Saksikanlah!

lainnja.

dengan

Staatsl5!eer,.

Algs

mglihat

untuk

Usaha negara? ' Skandinavia
untuk menjelesaikan perang Korea dengan djalan
perantaraan

minggu.

»

gal 1 Djuli:
ag

Indone-

apakah

,

bahan2

dynamo,

Kramers, Kamus Indonesia f 28.50
”,

diantaranja

31 Djuli j.l.
Menjambung pengumuman kami, jang termuat didalam beberapa Harian pada tg.
listrik ditarip
1950
Agustus
I
tg.
mulai
bahwa
tuan,
kepada
dengan ini kami memberitahukan
584.
dengan
naikkan
Bagi para pemakai kekuatan listrik — djadi mereka jang mempergunakan aliran listrik guna

:

.

:

.

WARUNG

Kenaikan

TUGU.KIDULTO
SE JOGJA

TERIMA

3

ke-

meninggal-

BUKU

GARUDASA

BARU

Ml,

denan
Semarang
diterangkan,
bahwa barang2 diluar negeri lebih murah dari barang2 jang telah dibelinja. Untuk
mendjaga
supaja barang2nja
pengusaha2
tsb djangan sampai terlalu banjak
merosotnja, maka mereka
telah
mendjual barang2 dengan berani
menanggung rugi. R. Sm.

tika hari Minggu.

TOKO

jang

Berhubung”

barang jang telah lontjat dari rel
— di Mughalserai, dekat

Me

kan pelabuhan Semarang memuat hasil2 bumi diantaranja karet,

Calcutta

ke Delhi dari

menudju

-

TON BARANG TIBA
Oleh pihak jang bersangkutan
didapat keterangan, bahwa telah
datang kapal2 sedjumlah 24 jang
membawa barang dari luar negeri jang banjaknja hingga beribuZ
ton. Sebagaian besar dari kapal2
itu adalah kapal2 Belanda
dan
Inggris. Disamping itu menurut

telah menubruk sebuah kereta-api

.nomie en Grondslagen,
Djadi politik Amerika adalah berten tische Bedrijfseconomie.

tangan

Pan Naa

Djawatan

-

(Dan kenapa

5

KETJELAKAAN — KERETA-API
Di INDIA
a-api express jang
keret
Sebuah

“

djata?!

luka2. — Anit-UP....
BERIBU2

ini ia tidak

perantaraan
Korea.

Dari front Wonghan UP kabarkan lebih landjut bahwa pemotongan djalan utara jang putuskan djalan pengangkutan persediaan pasukan Amerika ke dae
rah pertempuran jang lebih madju disekitar Changnyong, telah
dihalangi oleh pasukan 'istimewa
itu. (Ant. UP).

| Sedikitnja 33 orang tewas dan
Ik 200 orang lainnja — mendapat

Buruh kereta api telah mengan
29
tg
tjam akan mogok pada
meretuntutan
Agustus, apabila
supaja
ka tak dikabulkan, jaitu
dengan
upah mereka dinaikkan
djamnja,
7 sampai 10 sen tiap
minggu
satu
dan supaja dalam
Pihak
djam.
40
dja
beker
a
merek
supaja
mengusulkan
madjikan
djam bekerdja dikurangi dari 43
| djam mendjadi 44: upah sama.
s
(Ant-Rtr).

Einthoven, STEP BY STEP
Asia. Tindakannja thd soal Korea telah
dj.t F 5,95
bikin dirinja tidak populer diantara rak
6,85
2f
dj.
id.
,
id.
jat Asia. Soal Korea Utara agressor atau
tidak belum dipetjahkan. Bahkan mung .
id.
,
id.
dj. 3 Nat
f 6,—
, READER
id.
kin Amerika sendiri jang djadi agressor /

dang
berang
di Swiss, pada hari Saptu kemb
ali

00

buruh

bangsa2

g pada Si»..— Delegasi Djepan
akui RRT dan tidak mau tahu lagi pada
dur
memperkuat moral dunias

2

serikat

ka.

|.
Semakin ditjurigai.
Rupanja memang sudah ditakdir bhw
Amerika terus menerus membikin kesalahan2 jang menjebabkan dirinja djadi

hari Sapiu mengirira- | China

| “Iatan agar pembitjaraan2 perda2
maian dapat dimulai.

li

Amerika

Pemimpin2

ta api Canada,
jang
mewakili
124.000 kaum buruh, jang minta
kenaikan upah dan pengurangan:
telah ' menolak
djam bekerdja,
.usul2 terachir” madjikan2 mere

jang terus menerus

jang

had

saat

infanteri utara terus

malam

tewas,

kemungkinan

sir2 itu Lk. 500 hingga 600 serdadu utara telah berhasil seberangi sungai dibawah tembakan me

buruh kereta api Ca
anijam ckan mogok.

124.000
nada

5 orang

(mediation)

riam Amerika

djam,

TAK ADA KEMUNGKINAN
PERANTARAAN DALAM
PEPERANGAN KOREA.
Sekretaris djendral PBB Trygve Lie mengatakan bahwa pada

Sa

disepandjang

30

Dengan demitian maka djumlah orang jang tewas sedjak hari
“Rebo ada 9 orang. (Ant. Rtr.).

“lah genting. Menurut taksiran op

Serdadu2 Amerika mengambil stelling di gunung2 utk menghalangi penjeberungan pasukan Utara meliwati sungai Naktong. Tetapi pertahanan USA ini sia?
belaka, sebab pasukan2 Utara achirnja berhasil menembus lini USA ini (ANP)

run

dingan Mac Arthur dengan Chiang Ksi
Shek itu, achirnja pem. Truman terpaksa
berikan keterangan untuk menutupi ke
lantjangan Mac Arthur itu dgn mengata.
kan bahwa tindakan Mac Arthur
di
Forihosa itu mendapat persetudjuan Tru
man dan bahwa politik Amerika terha-

dap Formosartetap

»

selama

kota

s1.

menerus seberangi sungai Naktong disebelah barat laut dan barat daja Taegu tapi opsir2 dari
divisi kavaleri kesatu Amerika te
tap berpendapat keadaan tidak-

- Dari ini sudah terang buhwa djenderal

besar

urusan

|

wa serdadu2

tenang

kan?3

perang

,

Gwalior

Sap-

sesudah

3 orang ditembak mati oleh poli-

— Penjeberangan Utara.
Sementara itu dikabarkan bah-

menjerang

- diserang oleh tentara Chiang Kai Shek
jg »diper| balas menghantam Formosa
Soal Tiongkok lebih penting.
lindungi” tentaranja Mac Arthur, nistjaTapi rupanja bukannja Korea jg akan
|.
ja akan terdjadi
bentrok antara RRT
ut
meletuskan perang dunia ke-3. Menur
dan Amerika. Rusia jg terikat
dengan
perdjandjian
saling membantu
dalam

(Siaran

madju.

untuk mentjegah

rang Amerika.

dari

Korea dimerdekakan

nurut berita dari medan

— bentrok dgn RRT karena pulau Formosa
“ dibawah perlindungan” angkatan
pe-

ala t oleh blok Ame
semata-mata bermaksud
an hukuman sadja zon-

ing

Kai

djak

dan komunike pasukan istimewa
menudju
.Kean” jang bergerak
ke Chinju terus menerus mendapat gangguan jang kuat di barisan belakangnja dari pasukan uta
ra jang berada di kantong2 jang
dilampaui sadja oleh ,.task force” Kean ketika mereka bergerak

5

RRT. - Demikian itu

bahwa ,ha

glah

si

ja Ohiang

',,v00r-

sematjam

ikin

bejad:.
se-

kata wartawan UP, Robert Milkemaler hal mana merupakan
djuan besar, bagi pasukan2 PBB
selama perang Korea. Tapi me-

Tapi apa mau? Setelah terdjadi run'Rupanja blok Amerika dalam 'memper“
dingan
Mac Arthur dengan Chiang Kai
djuangkan kepentingamnja itu sudah dja,
Shek,
pesawat2
Chiang” Ka? Shek mulai
kekeliruan pendiriannja.
di lupa akan
menjerang
daratan
Tiongkok.
Padahal
sebagai
it mau djadikan DK
Bi
semula
Truman
sudah
perintahkan
supa
berbahakim dengan

poli

setjara

dibunuh,

Kerusuhan2
tadi
mulai
ketika
polisi menembaki demonstrasi pe
ladjar2, hingga 2 orang diantara
demonstrator tadi tewas.
Ketika hari Kemis, terdjadi serangan2 terhadap
pendjagaan2
polisi, pembakaran ' tikam-meni-

kemadjuan 27 mil difront selatan

kundjungan “ke “medan
perang Korea,
hingga mampaknja seolah? maksud kun
djungan Harriman itu untuk meniidjau

tu

serang

ketika malam

tu telah

diumumkan sesudah terdjadi
ributan2 ketika hari Kemis.

di-

sar2an sebelum hari Senin
jaitu hari ulang tahun ke-5

TERUS

dengan adanja d'jam malam

tangan Djepang.
Pasukan tentara laut Amerika
dalam 4 hari jl. telah mendapat

munis jang masih terus ditertibkan di Djerman Barat. Ant-UP.

ke Tokio utk menemui Mac Arthur. Ruannja akan menggunakan hak vetopanja “utk menegor- Mac
Arthur
dan
a bila melulu Korea Selatan sadja jg.
ingin tahu rundingan apakah jang telah
ag dang dan Korea Utara tidak. Blok
at dijadi djengkel. Lalu berunding ' dibikin dengan Chiang Kai Shek? Tani
| Sendiri utk keluarkan wakil Rusia seba- ti supaja tidak kelihatan maksudnja jang
gai ketua dari Dewan Keamanan ataw pokok itu, kundjangan Avrell Harriman

selandjutnja kepada sidang umum

pernah

Dua orang

adakan oleh utara dalam
satu
front sadja. Djurubitjara tadi ke
mukakan
kemungkinan
bahwa

djatuh

nurunin sebuah pertjetakan

Mannheim,
rian2 tadi.

lah jg terbesar jang

GWALIOR. MASIH
“'GENTING.

ANIEM

SEMARANG
HN

:

t

1848

:

"HARIAN SURJO TJONDRO

dalam BP
— Kalangan
jang
—.. menjatakan, bahwa

di

Kon

dari 45 kursi.

gai gantinja pada tg. 17-8

telah menjata-

| njuk 36 anggauta
Djody

Gondokusumo

| Makmur jang mewakili dlm B.P.,
semendjak keluar dari PNI tidak-

|

lah diakpi lagi sbg. wal
tuntut supaja mr. Dj

&

y es. me-

| ngandurkan diri dari BP.”
“

NA

UAN

2

“

St

Kan Ot 'DJARUMAN TIBA.

ba

»

Kemarin telah tiba di Jogja,
setelah 41/42 bulan mengadakan
3

perdjalanan mengelilingi dunia,
pemimpin pertjetakan Republik
an
Indonesia Tuan Djaruman.
&

»

Tuan

li di Jogja. Ant.

P. K. M. RAJAKAN HARI ,,BUN
DA MARIA NAIK KE SORGA”.

3 bulan

membeli se-

an”, oleh Pusara Katholiek Mata-

utk.

tinggal

lamanja,

ia berhasil

modern

seharga 225.000

pertjetakan- ram Semalam telah diadakan per-

alat2

dollar. tundjukan toneel di gedung C.H.

Alat2 pertjetakan itu akan ti- T.H. Jogja. Salah satu dari atjara
ba di Jogja pada pertengahan pertundjukan itu, ialah Tableau
Ave Maria.
bulan September dan terdiri dari
buah.
11
ype,
al. 4 buah Monot
Linotype dan Intertype, alat2 utk.
PERAJAAN PROKLAMASI DI
membikin Xlise, 9 buah snelpers
JOGAKARTA TG. 15/8.
dan Duplex-drukmachine.
Di Panti Walujo djalan Malioboro diadakan pertandingan
tja(Sambungan dari hal. 2).
tur mulai “djam 20.
— Di Kridosono Kotabaru : sepak
Mengenai putusan kongres Partai Mur
bola kilat mulai diam 16.— Di
ba'jg diadakan pada tg. 6 sampai 12 al.
diberitakan
UUD,
Sma / B Kotabaru : bola keranutk mengesjahkan
djang rhulai djam 16.— Di Klitren
lebih landjut bahwa kongres djuga memengenai
Kidul : tennis mulai dj. 16.
mutuskar urgentie program
tani dan

politik," buruh,

3

ekonomi

orang anak Suriakartalegawa dan
parleorang anggota
beberapa
dan
Pasun
P.M.
men Pasundan.
oto
oamin
Tjokr
Anwar
'
terachir
pa
pun ditangkap di Djakarta
penjerbuan
da waktu terdjadi
sedang
Apra ke kota Bandung

Djaksa Tentara Djawa Barat terangkan bahwa terhadap orang2
tawanan jang ditangkap di Bandung karena tuduhan mempunjai
hubungan dengan gerakan
Apra
"telah diadakan pemeriksaan
lebih djauh. Diterangkan putusan
selandjutnja mengenai orang2 tsb
akan ditentukan djaksa
agung
tentara di Djakarta.
Seperti diketahui
tidak Jama
setelah terbongkar
rahasia gerakan Apra di Bandung telah ditangkap beberapa
orang terkemuka dalam
pemerintahan Pasundan jaitu, M. A. Suriakartalegawa, Rd. Jusuf, Rd. Djanakum.

sosial

(menteri

Sjafei

Moh.

da-

Amwar) — setelah
kabinet
lam
diapa waktu
beber
menghilang
Bandung.
kota
diluar
kepada dua orang jang

tangkap
Kabarnja

ini pun telah di-

tsb. belakangan

gera-

(Ant.).

tsb.

Apra

kan

dengan

pautnja

sangkut

ada

berhubung

pemeriksaan

likakan

Untuk menjambut hari raja Ka
tholiek ,,Bunda
Maria
naik ke
Sorga” dan ulang
,,Kemerdeka-

Djaruman

djumlah besar

|.

dimana

Amerika,

— Di

clash kedua menghentikan pener
bitannja tidak lama lagi akan kem

2

Wiranatakusumah,

Malia

nja

' Delfia menakdjubkan untuk memseperti
MULAI INI MALAM.
Djam: 5 — 7 — 9.
Menjambut hari ulang

Segala umur.
Kemerdekaan Republik

5 tahun

Indonesia.

FILM INDONESIA.
perusahaan Pilem Negara.
kali “diseluruh Indonesia di Ibu Kota

“ Produksi terbaru dari
Pertundjukan pertama

PASTEL
Tiada tandingannja djika digoreng
dalam minjak (goreng) DELFIA

R.I.

OHATIR
MINJAK 6

serta

momod
DEL.504 - 105- &

— S. A. Hasni, sekretaris kemen
Mengenai politik diputuskan sbb:
terian perdagangan Pakistan, pa1. Menuntut terbentuknja negara kesa
da achir bulan ini akan mengepa
kemaksud proklamasi
tuan menurut
| lai delegasi perdagangan Pakistan
merdekaan 1945 lengkap dengan UUDke Djepang guna
mengadakan
aja.
pembitjaraan mengenai
persetu2,-segera dilaksanakannja hak2 azasi
djuan perdagangan antara Pakisdan demokrasi rakjat diseluruh Indone
tan dan Djepang.

keuangan.

(Look

Pilem

mendjalankan
4. Supaja pemerintah
zelfstandigheidspolitik positif actif dan
'supaja bersikap monbelligrant terhadap
perang Korea, Vietnam dil.
5. Pemerintah supaja mengadakan rezadap segala hukuman,

tawanan

kemerdekaan

4

FI

ami bela

Rakjat Vietnam.
penghapusan

swapradja

| didaerah2 istimewa sebagai sisa2 feodalisme dan

kolonialisme.

“Mengenai buruh diputuskan tuntutan?

sbb:
1. pentjabutan segera Jarangan2
mogok. 2. Undang2 minimumloon
dan
lain2 undang2 jang mendjamin tjukup
untuk penghidupan jang lajak bagi manu
sia. 3. Supaja pemerintah mengusahakan

penghapusan

pertentangan

antara

non

| dan co jg sekarang sedang meradjalela
dimana2 dgn tjara penjelesaian jg adil
dan saksama. 4. Mengadjak partai2 seri
kat2 sekerdja dan organisasi2 buruh utk
:bersama2 mempertahankan
hak2 azasi

dan demokrasi untuk klas buruh.
Mengenai
tani diputuskan
tuntutan
sbb: 1. adanja undang2 agraria jg melindungi tani ketjil dalam usahanja mengerdjakan dan atau menjewakan tanah

kepada orang lain, dan memberi
kepada

buruh

tamah

tani,. tani melarat

dan

“dapat kredit dengan tiada berbunga.
2. Supaja tanah konsesi, onderneming,
erfpacht, huurperceel, verponding, recht
yan opstal jg waktunja hampir atau sudah habis tidak dikembalikan lagi kpd.
pengusaha? asing dan diserahkan kepada

kaum tani jg tidak punja tanah. 3. Me
ngadjak partai2, onganisasi2 tani untuk
bersama? pertahanan dan membela
. dan kepentingan kaum tani.

mal, 3. nasionalisasi perusahan? vitaal.
4. supaja pemerintah menolak pemasukan modal asing sbg investatie kapitaal.
5. mengadakan undang? untuk menghada
pi niodal asing jang telah ada
untuk
mendjamin
terlaksananja undang2 fatsal 27 dan 33. 6. nasionalisasi bank2, me
| ngadakan undang2
bank dan diadakan:

nja sistim padjak atas dasar uniformali-

teit dan progresiviteit, serta menghapus
kan padjak upah dan pajak tanah guna

ganti dengan padjak pendapatan.
Selain putusan

NIGHT.

dilakukan

NX. INTRA FILM.RE DD.

DP.
Au
Bergerilja...:.....

peres-

Djiwa

Sengsara/menderita
Saksikanlah!!!,

utk.

23

Gunung

Ir.

satu

INDONESIA

tudjuan.........

MERDEKA.

MALAM PENGHABISAN.
1
Djam: 5 — 7— 9.

Iskandar,

LADD

SIGN

keatas.

MANUSIA.

GERALDINE

FITZGERALD.

OF

THE

CROSS.

SUMOWIHA RDJO
Gampingan
berikutnja:

GEKROONDE (SLAVEN
(SARABAND OF DEAD LOVERS)
Berwarna, pakai teks,

Kr. SUKEMI
J. SADJIMIN
9-8-1950
ttg.

17 tahun

keatas.
194-8,

TJATAT JANG BERKEPENTINGAN
TOKO MAS, INTAN & BERLIANT

- TJONG
Malioboro

dan
beridjazah
jang
Bidan
Seorang
BERPENGALAMAN.
Gadjih dapat berdamai.
Lamaran (lebih baik datang sendiri)

& Co.

17

Jogjakarta.

Agustus

dan Radjin,
Pantes.

Umum

ongkos

tanggung

BUMI”

Kain

172.8

Djalan Lawian 126 Solo.

-

jang

Alusan

Batik

terpilih,

Segala matjam-matjam.

go

EX

...

'Kandjungilah!
A kademi

I ndonesia

PROKLAMASI
HARI
dibuka: tanggal 17 s/d.
9 — 14 dan 17 —
djam

“di
“

POSISI
,

:

S eni Rupa

PERINGATAN

$

Lu

sun

STAY NARAN
AL

1945.

Aa

AE

4
dan

Pimpinannja,

1

"

Pimpinan.

:

ke
-:

1945
17 AGUSTUS
1950
27 Agustus
21

Pendopo Besar Sonobudojo
JOGJAKARTA.
—

I

«

Jogjakarta.

(Union) — JOGJA (Orion)
(Union) — XI SURABAJA.

XI SURABAJA
— JOGJA (Orion).
Pertandingan dimulai djam 16.45

“IV

Toko

Toko SEMERU Djl. Ngabean
Toko MEDAN Danuredjan.
Warung HARDJO
,,
Toko BARU.
Patjinan

:

17

Depot Es ,,HANDIMAN”

Kulon Tugu.

"KIM

SELAMAT - BAHAGIA

SIN”

Mengutjapkan

Hari ulang th. ke 5, 17 Aug. '50

z

190-8.

“33 3

Harga kartjis : Tribune f. 5,— Berdiri f. 1,—
Voorverkoop :

model2.
-'

|

Pertandingan Besar
di ,,Kridosono" |
»

Ada
sedia:
Rante Katung, Gelang, Rante,
Tjintjin, Subeng, Peniti Mas
22 krt. dan bermata, segala

|

“Djual beli terima pekerdjaan
Segala model Perhiasan, Tjepet

N
"3

,

192-8.

31. Jogja.

meat

pada:

MENJAMBUT

Th.

736.

Rakjat, Negara

djam 19.00 dan 21.00

segera:

2

Ulang

,». 21/8-1950:

ENA
MENGAN

Pengobatan

42, Telp.

& SONS

Tgl. 19/8-1950:
SEMARANG
,
20/8-1950: . SEMARANG

Semarang

GANECA

Selamatlah

Suatu drama pertjintaan hebat, jang menggontjangkan suatu
tachta dan mengantjam hari kemudian dari keluarga radja Inggris.

Main 2X

BUKU

TIMBUL- BUSONO |!
Ini malam-dan

Bertunangan:

En

Fa.

200-8,

,(LUSKOR”

IT AA
RATA

.
»Kinibalu”

—

Indonesia

tahuan

menjusul :
MULAI TANGGAL 16 AGUSTUS.
Film jang terbesar diseluruh dunia.

kembang sebaik2nja.

Rumah

ALAN

selain itu diangkat

dengan

tahun

bahasa

pindah ke Djalan Margomuljo 10A (depan Presiden).
Para penggemar buku dipersilahkan mengundjunginja mulai hari
Selasa 15 Agustus 1950.
Buka pagi djam 8 — 13
sore djam 5 —8.
189-8.
Pengurus Ganeca

GOS)
Dengan

pula Guru2 besar tetap dan baru.
dalam
bahwa
diketahui
Perlu
pula
upatjara itu diumumkan
pemberian modal permulaan se10.000
dan
banjak f 100.000
30.000
dan
Dollar
States
United
Straits dollar.
Pada achir upatjara diadakan
pidato dari Ketua Dewan Kurator dan Presiden Universiteit jg
keduanja mengharap bantuan se
penuhnja dari masjarakat supaja
usaha Gadjah Mada dapat ber-

DITJARI

17

BERBURU

teks

Perfebi

TOKO

siden Universiteit diangkat Prof.

Solo

3

|31X djam 5, 7 9,
Pemberi

Prof. Dr. Sardjito. Sebagai Pre-

Dr. Sardjito

DAY.

Williams

Pakai

wan Kurator dengan Ketua, Pa-

Hadi,

AND

ak mean aa

dengan Esther

berkorban.........

SANG MERAH PUTIH”

UNTUK

Sutardjo
ku Alam, Wk. Ketua,
dan anggota
Kartohadikusumo
Sugardo
al K.H. Dewantoro,
Notojudo,
KRT.
Purbokawotjo,
Mr.

pilem
2

“dengan

indahnja

DISTRIBUTOPRS

urgentie program itu,

| 'kongrespun memutuskan mengirim surat
simpati kepada rakjat Victnam dar Ko

fka Utara.

itu

BERWARNA

kalah hebat dan
Sg

INDRA

mian oleh Acting
"Presiden Mr.
Assaat tentang”tetap
berlangsungnja Universiteit Negeri Gadjah Mada di Jogjakarta, pembe
rian statuut Universiteit.
Selain
itu dilakukan pengangkatan De-

hak2

Mengenai ekonomi dan keuangan anta
ta lain diputuskan tuntutan sbb: 1. terlaksananja ekonomi teratur berdasarkan
pasal 27 dan 33 UUD Rep. dgn rentjana
kemakmuran rakjat jg mengatur a. usa
ha jg dimiliki atau dikuasai negara. b.
"Saha koperatip dan kollektip dan «.
usaha perseorangan sesuai pasal 33 tsb.
2. dilaksanakamnja industrialisasi nasio-

Mada

wo sesudah meriwajatkan
tentang. lahirnja faculteit pertanian,
mengatakan, bahwa
besar
harapan, akan dapat diatasi
segala kesulitan2 jang selama ini dialami.
:
- “Sesudah

gustus jang masih dalam pendjara terma
suk jang masih dikedjar2 dihutan2 dan
lain tempat.
6. Supaja pemerintah mengakui Rep.
1. Menuntut

Gadjah

keatas.

—

Lining)

The Zilver

143.8

(Samb. dari hal. 1).

kesatuan sebelum th. 1951.

for

13 th.
10.

djam

/GEMERLAPAN”

JANG

TJAHAJA
tidak

ena

Djam: 5-4.
Minggu pagi matine

«
t

1

TA

BERIKUTNJA.

DAN

INI MALAM

— Jang

3. ditepatinja djandji Presiden Sukar
negara
no agar Irian masuk kedalam

istimewa,

jang

makanan

bikin

an HN —

|.

akan

Dwiwarna.

"Lebih landjut dapat dikabarkan
bahwa sedikit hari lagi harian Pacific Solo jang sedjak . beberapa
lama tidak terbit, akan terbit kem
bali.
Djuga harian Massa jg. sedjak

mr.

surat tertulis

dengan

“STOP,

terbit-harian umum

Rd, Sunario beserta isterinja njo-

Apra

11-8 harian Surjo
Mkutai te
Tjondro berhenti terbit dan seba-

bersangkutan

| dan PNI dim. KNP pleno seba| kan

Pemeriksaan antek2:,

Dengan

mempersembahkan

Kepada pembeli:
Harga
199-8

Hi

tetap

HORLOGE

Tg. 16—18

Aug. '50

VULPEN GRATIS!

MELAWAN!
AWAS!

Djangan

terlambat!

Typ. R.L/A — 698/III /A/102,

La

5

