
   

    

  

3 Beet dan: menteri: daerah 
: -rang Taocet, Jonkman tiba 
- dilapangan terbang Kemajoran. 
, Mereka, antara lain disam- 
# boet Gleh menteri Dalam Ne- 

s geri Roem:dan menteri. Pene- 
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gant ang satoe oen- 
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si ro, ig- mendja- 
toek. Repoe- 

5 (makanan, 

    

— dalam pertemocan itoe, 

| Png aka 
- Gondomanan 1 

' Dosa soal telah dibitjarakan 

jaitoe 
pertama, pembagian India men- 

djadi Hindoestan dan Pakistan 

tidak perloe 

Gipetjahkan. Sebaliknja Jinnah 
berpendapat, bahwa pembagian 
India itoe satoe2.nja djalan jg. 
praktis centoek menjelesaikan 
perselisihan. 
"Hal kedoea jang dibitjarakan 

ialah, andjoeran bersama jang 
telah dioemoemkan oleh kedoea 

pemimpin itoe dan ditoedjoekan 
kepada rakjat India. Dengan sa- 

ngat diminta oleh mereka, soe- 

paja dalam menjelesaikan mas- 
alah politik "di India gan 

Sigoenakan kekerasan. Kahioe. 
ran itoe dicemoemkan pada tg. 
15 April jl 
Lebih djaoeh diwartakan, ibah- 

wa sebeloem bertemoe den. Jin- 
nah, Gandhi menghadiri sidang 
badan pekerdja Partai Kongres, 
dan memberi koepasan tentang 
keadaan didaerah perbatasan. 
Sore ini Gandhi akan mening- 
galkan Dehi. 

Ant.-AP mengabarkan, bahwa 

mencercet kalangan jang me- 
ngetahoei, radja-moeda Mount- 
batten mengemoekakan ke 
moengkinan akan dapat menje- 

lesaikan soal India dgn. djalan 
membagi2 India dalam tiga da- 
erah, jang akax meroepakan 

soeatoe federasi. (Daerah2 itoe 
ialah daerah Hindoe, - Moeslim 
dan radja2. 

Selandjoetnja kalangan tadi 
menerangkan, moengkin gcolo- 

ngan? tsb. setoedjoe dgn. fede- 
rasi itoe. Kabarnja, hal ini telah 
Giberitahoekam oleh Mountbat- 

ten kepada pemerintah Inggeris 
dgn. perantaraan Lord Ismay. 

Rol Inggeris jang terpenting di 
“India pada dewasa ini — me- 
noeroet kalangan tsb. — ialah 

mengoesahakan soepaja bangsa 
India bisa memegang kekoeasa 

an pada bl Djoeni 1948. 

U.P. mewartakan dari London, 

“bahwa partai Kongres sedia 
| Centoek menerima oesoel kabi- 

net Inggeris tentang pembagian 

India, sebab itoe dianggapnja 

“'satoe2-nja djalan oentoek me- 
metjahkan soal India. 

— 9 —— 

PERTEMPOERAN SENGIT 

Di Madagaskar. 

 Tananarive, 6 Mei— Lebih 80 
orang Madagaskar mati dan 100 
'loeka2 ketika terdjadi pertem- 
'poeran dgn. serdadoe2 Senegal 
“didjalan antara Vatomandry 
dan Mahanoro, — Demikian di- 

“2 
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ALI JINNAH. 

TAPAL. BATAS 

Polonia — Rszesia. 

Moskow, 7 Mei— Pani- 

tya bersama Polonia dan Roe- 

sia telah selesai dgn. garis de- 
markasi perbatasan ' Moskow 
dan Polonia. 

Persetoedjoecan tapal - batas 

itoe ditanda-tangani pada tg. 30 
April jl, demikian radio Mos- 

kow. 

Washington: 7 Mei.— George 
. Marshall, ment. L. N. Amerika 
meminta dengan sangat kepa- 
da konggres soepaja mengesah- 
kan rentjana presiden Truman 
oentoek memberi bantoean 
kepada Joenani dan 'Toerki. 
Dalam soeratnja kepada De- 
wan perwakilan rakjat itoe, 
George Marshall menerangkan 
pertimbangannja —. betapa 

pentingnja rentjana itoe disah- 
kan setjepat moengkin berhoe- 

' 'boeng dengan kedjadian2 dlm 
“sidang menteri-menteri loear 
negeri baroe-baroe ini. 

« Pengesahan rentjana Tru- 
man itoe, demikian Marshall, 
memoengkinkan Amerika me- 
megang siasat jang tegoeh di 
Joenani dan Toerki oentoek 
kepentingan Amerika dan per- 
damaian doenia. - 

—0— 

PERSELISIHAN TENTANG 

: TAPAL-BATAS 

Indo-China — Siam. 

Washington, 6 Mei— 

Panitia penjelesaian  perselisi- 

han Perantjis — Siam, pada 
Selasa jl. moelai beroending di 
Washington oentoek memboeat 
satoe Oesoel kepada negeri2 jg. 

bersangkoatan, boeat menjele- 
saikan perselisihan tentang ta- 
pal-batas Siam — Indo-China. 

Panitia terdiri atas 5 anggauta, 
ialah wakil2 Siam,, Peranijis 

- dan 3 orang netral dari Ameri- 

ka Serikat, Inggeris dan Peru. 
Ketiga wakil netral ini doedoek 

dalam panitia bockan sebagai 
wakil pemerintahnja masing2. 

Perselisihan tsb. mengenai da- 
erah Laos dan Cambodja jang 

dimasa perang diserahkan oleh 
Djepang kepada Siam. —Ani.- 

UP. 
- Aa 

PERANTJIS MENJANGKAL. 

Paris: 7 Mei. — Radio Pe- 
rantjis jg mengoetip keterang- 
an2 dari kalangan pemerintah 
Parantjis menjangkal berita2 
jang  menjatakan, bahwa 
ak n diadakan 
gentjatan perang antara Pe- 
rantjis dan Viet Nam. 

KRISIS BELOEM TERHINDAR 
Churchill Diberi Bintang 

Paris, 7 Mei— Dewan penasehat partai sosialis Peran- 
tjis menerangkan, bahwa partai sosialis akan tetap doedoek da- 
lam pemerintahan, meskipoen dgn tiada kaoem komoenis., 

Poetoesan itoe diambil setelah mereka bersidang sampai 
tengah malam, dgn soeara 2529 pro dan 2525 contra partai so- 
sialis doedoek dalam pemerintahan koalisi dgn. 
komoenis. 

Sebab dahoeloe pada pemben- 
toekan kabinet partai sosialis 
telah menjatakan tidak akan 
ikoet dalam pemerintahan koa. 
isi djika tidak dgn. partai ko- 
moenis, 

Selandjoetnja dikabarkan, 
bahwa Paul Ramadier telah me- 
minta kepada partainja (partai 
sosialis) soepaja, dibolehkan me- 
landjoetkan djabatannja sebagai 
perdana menteri. . Djika saja 
haroes meletakkan djabatan, Sa- 

ja tidak segan oentoek meng- 
oendoerkan diri, tetapi saja 
akan meninggalkan djabatan 
saja dgn. perasaan bahwa re. 
poeblik Perantjis akan hantjoer, 
demikian Ramadier., 

Sebaliknja setengah orang 
mendoega, bahwa tentoe akan 
timboel pemogokan2 djika Ra- 
madier setap memimpin peme- 
rintahan. 

Menoeroet Ant. UP keadaan 
sangat soelit. Djika partai sosia- 
lis teroes memimpin pemerinta- 
han, pemerintah haroes sang. 
goep menghadapi oposisi dari 
pihak komoenis jang sangat 

2 koeat, karena kagem kompenis 

. kong Ramadier 

tiada partai 

adalah partai jang terkoeat da- 
lam madjelis rendah. 
Minggoe jl. badan pekerdja 

partai sosialis soedah menetap- 
kan,-soepaja partai sosialis me- 
ngoendcerkan diri dari kabinet. 
'Poetoesan ini dibatalkan oleh 
anggauta2 sosialis dalam parle- 
men. Ramadier sendiriingin te 
roes memimpin kabinet. 

Sebagian dari kadem sosialis 
menghendaki kerdja-sama dgn. 

kacem komoenis, lainnja menjo. 
dan menolak. 

Djika kabinet Ramadier dite- 
ro€skan dgn. tiada kacem ko- 

moenis, maka perpetjahan dika- 
langan kaoem sosialis akan le- 
bih hebat lagi 

5 Kk 

Dalam pada itoe dikabarkan, 

bahwa Winston Churchill, bekas 
p.m. mggeris akan dianoegerahi 
bimtang militer Perantjis jang 
tertinggi karena djasa2-nja di- 
waktoe peperangan jl 

Bintang tsb. akan disampai. 

kan sendiri oleh p.m. Ramadier 
dalam oepatjara jang akan dia- 
dakan pada hari Sabtoe. nanti,    

peroendingan 
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KOMOENIS MENANG. 

Nanking, 7 Mei.— Ke- 
doedoekan pemerintah nasional 
Giseloeroeh Prop. Shansi men. 
djadi sangat genting sebagai 
akibat kemadjoean tentara ko- 
mo€nis jang soedah mendoe.- 
doeki 4/5 daerah Shansi. 

U.P. mengabarkan, bahwa 
menderoet kalangan? militer jg. 
mengetahoei, rentjana' pemerin- 
tah masional oentoek mengalah. 
kan tentara komoenis sebeloem 
hari Natal th. ini telah gagal 
sama sekali. 

Berita jang terachir mewarta. 
kan, 'bahwa tentara komoenis 
telah mengoeasai 5 kota pen- 
ting di prop..Shansi termasoek 
Yan Chuan dan Shin Chuan. 

—O— 
BENTENG BARAT TERHADAP 

KOMOENISME. 
Paris 6 Mei— Kalangan 

Amerika di Paris meramalkan, 
bahwa Washington akan teroes 
memberi bantoecan ekonomi ke- 
pada Perantjis, djika masih ada 
harapan oentoek mempertahan- 
kan kabinet Ramadier (sosialis). 
Walaupoen  tampaknja tidak 

maoce toeroet tjampoer dalam 
Ceroesan dalam Perantjis, Ame. : 
rika Serikat dgn. terang2-an 
menganggap Perantjis sebagai 
benteng besar terachir dari ne- 
geri2 Barat, oentoek menahan 
expansi komoenis ke Eropa Ba- 
rat. Kalau sampai terdjadi kri- 
sis jang hebat lagi di Perantjis, 
rakjat akan moeda sekali dima- 
sOeki komoenisme.  —Ant.-UP. 

gan 

ARAB DIBELAKANGKAN. 
Lake Success, 6Mei— 9 

Panitia Tertinggi Arab dengan 

perantaraan kawat menarik 
kembali permintaannja semoela, 
soepaja mereka diberi kesempa. 

tan menjatakan soearanja iten- 
tang soal Palestina “di sidang 
lengkap Perser.-Bangsa2. 

toesan itoe diambil sebagai pe- 
rotes terhadap tjara jang digoe- 
nakan disidang lengkap, jaitoe 
selaloe mendahoeloekan permin- 

taan2 jang diadjoekan oleh Ba. 
dan oeroesan Jahoedi. 

Sampai kini golongan Jahoe- 
di beloem memilih djoeroe-bi- 

tjaranja. Doeta-besar India di 

Amerika, Asaf Ali, tidak pertja- 
ja tentang gjahnja kawat dari 
Arab tadi 

—0— 
BERSAMA DGN. W.F.D.Y. 

Singapoera, 65Mei— 

— Oetoesan Inter Asian 
Conference jg, sekarang masih 
di Singapoera dan terdiri dari 
Soeripno, Djohan Sjahroesah, 
Drs. 'Maroeto  Daroesman 
Soetijah, Jetty Zain, Moetallip 
Soemantri dan Siauw Giok 
Tjoan akan poelang ke Djawa 
bersama dgn. oetoesan2 Worlc 
Federation of Democratid 
Youth. —Ant. 

SARI BERITA 
— 20 orang pendoedoek Kars, 
Toerki, telah didjatoehi hoe- 
koeman mati karena melakoekan 
Spionase oentoek Roesia. Satoe 
diantara mereka adalah seorang 
Roes. 

  

x 

— Djendr. besar Kesselring, be- 
kas pemimpin tentara Djerman di 
Italia didjatoehi hoekoeman tem- 

bak oleh pengadilan militer Ing- 
geris di Venezia. 

x 
— 550 ton karet menoeroet ka- 
bar telah dikirimkan ke Roesia 
dari Singapore, Karet ini leve- 
ring ke-3 sesoedah perang. 
Sampai" kini soedah 11.600 -ton jg, 
dikirimkan. 

x 

resmi telah meminta soepaja 
mendjadi anggauta Perseri- 
katan Bangsa2. Permintaan 
toe kimi sedang dipertimbang- 
kan. 
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HENDAK APA? 

Tintah Belanda ke 

— nesia ini seperti jang dinjatakan 
kepada pers hanja sekedar oen. 
toek orientasi dan mengadakan 
pembitjarain sekedarnja dgn. 

' Komisi Djenderal, baiklah kita 

| sedikit berhati-hati menjatakan 
beberapa pengharapan dalam 
soeasana politik jang serba 

roewet Ini... anti 
Sebab jang terang sadja ten- 

| toe tidak masoek pikiran Belan- 
“da oentoek mengirimkan bebe- 
rapa pembesarnja kemari, djika 

mereka tiada mengharapkan 

masa soelit jang beloem pernah 

dialami oleh negerinja seperti 

Seperti kita makloem keoea- 

| ngan Belanda kimi adalah ka- 

- Ioet sekali, sedang pindjaman2 
dari loear negeri jang diminta. 

nja tidak bisa datang lantjar, 

karena soesah entoek bisa 

memberikan djaminan jang 

berharga, seperti misalnja jang 

dimintanja dari Amerika baroe2 

ini sedjoemlah 545.000.000 dollar. 

Berhoeboeng dengan itoe, ma- 

ka mengertilah kita apa sebab- 

nja kedatangan PM. Beel dan 

Mr. Jonkman itoe disertai oleh 

ahli ekonomi dan ahli keoeang- 

an, karena perloe oentoek mem- 

“berikan beberapa pendapat ten- 

« tang kemoengkinan adanja dja- 

minan2 jang diperloekan oleh 

loear negeri itoe. : 5 
Apakah dalam hal ini, soal 

pasal 14 persetoedjoean Lingga. 

djati mendapat perhatian mere- 

ka djoega agar selekas moeng- 

kin diselesaikan dalam peroen- 

dingan Indonisia — Belanda jg. 

kini sedang berdjalan itoe, kita 

tidak tahoe, tetapi jang terang 

sadja kemoengkinan kepergian 

PM. Beel cs. ke Makasar dan 

Pontianak seperti jang dinjata- 

kan pada pers setibanja di 

“(Djakarta itoe, tentoe mempoe- 

“njai arti politik jang loeas. 

' Sebab bagaimanapoen djoega 

diloear daerah Repoeblik, Be- 

langa tentoe ingin mempoenjai 

keleloeasaan politik. Dan mes- 

kipoen soedah ada persetoedjoe- 

an Linggadjati, mereka akan te- 

tap menjampingkan pasal 2 dan 

- mengemoekakan pasal 3-dan 4 

oentoek bisa menentoekan ke- 

doedoskan beberapa daerah, se- 

- hingga bisa penoeh dibawah ke- 

koeasaannja dan bisa di-exploi. 

tir dengan sekehendak hatinja. 

Djikalau ini benar, maka ti- 

dak mendahoelosi tindakan Be- 

landa, jika kita mengatakan, 

bahwa maksoed kepergiannja 

PM. Beel cs ke Pontianak itoe 

tentoe ada sangkoet-pacetnja 

dengan penentoean status bagi 

daerah tsb. 
Sebab dengan menentoekan 

“sendiri kedoedoekan Borneo js. 

seloeroehnja ada dalam kekoe- 
asaannja maka setiap kita bisa 

menghitoeng2-kan apa jang 

moengkin bisa diberikan Borneo 

kepada Belanda dalam hal iba- 

han2 mentah dan pelbagai Io- 

gam jang kini diperloekan oleh 

jloear negeri. , 
pada dewasa ini dalam bebe- 

rapa hal Belanda memang soe- 

dah menjampingkan persetoe- 

djoean Linggadjati dan dalam 

pelbagai tindakannja mereka 

tidak menoendjoekkan bahwa 

Linggadjati diboeat oleh ke- 

doea bangsa jang sama 

kedoedoekannja. 
ja 
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berboeat sekehendak hatinja 

sendiri sadja dga. tiada men- 

davat tentangan dari saudara 

sebangsa kita jang ada diling- 

koengan pengaroch mereka. 

Socara terang.terangan jang 

mendengoeng di Sidang Parle-   
  

| PROKLAMASI 

Meskipoen demikian, tidaklah 

Belanda bisa teroes-meneroes 

   

Djakarta, 7 Mei— Di 

'» sekitar Djakarta tersiar soerat2 
selebaran jang iditanda-tngani 

H oleh R. A. A. Soeria Kartalegawa 
atas nama seloeroeh Partai 
Rakjat Pasoendan jang menja- 
takan pemboebaran partai tsb. 

Selandjoetnja didapat kabar, 
bahwa salah satoe anggauta da- 
ri Partai Rakjat Pasoendan me- 
njangkal kebenaran soerat sele- 

baran tsb. Dalam minggoe ini 

Partai Rakjat Pasoendan akan 
mengadakan rapat samodra di 
Djakarta. Kartalegawa akan 

angkat bitjara. 

negara 

PADJAK RADIO, 
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TN IN 
un “Telah tiba di Djakarta 
666 orang evacuees's dari 
Kediri, Trenggalek dan Toe- 
loengagoeng, 

Me gan x 

u 
—'Aneta mengabarkan, bahwa 
sebagian dari minjak kelapa 
persediaan lama jang disimpan 
di Belawan akan diangkoet ke 

Eropah. : 
k 

Oentoek melantjarkan pe- 
ngangkoetan garam, Poesat 

Djawatan Tjandoedan Garam 
telah pesan kapal kajoe sebesar 

Jogja 7 Mei — Sedjak” 150 ton. 
permoelaan boelan ini moelai 
berlakoe peratoeran. Padjak 
radio. Tiap pesawat radio jg. 
dapat oentoek menangkap ge- 
lombang (hertzche golven) 
diwadjibkan membajar padjak 
tiap2 boelan R. 5,— dan ha- 
roes dibajar dikantor pos 

 sebeloem tg. 15 tiap2 boelan. 
Kelalaian pembajaran dikena- 
kan denda R 0,50. toenggakan 
2 boelan bertoeroet2 dikena- 
kan denda R. 100.— 

z9 at 

TIDAK MAOE INSJAP, 

Banjoewangi, 7 Mei.—4 orang 
bekas pengoeroes Badan Pereko- 
nomian Rakjat diantaranja seo- 
rang anggota badan pekerdja ka- 

boepaten, karena koroepsi telah 

ditahan oleh polisi Banjoewangi. 

Minjak kelapa jg. baroes didjoeal 
oentoek rakjat mereka perdagang- 

kan setjara tjoerang. Dalam tem- 

po hari mereka telah dapat keoen- 
toengan 24.000 roepiah. Oeang 

sebanjak 43.000 roepiah telah 
mereka gelapkan poela antara tg. : 

4—23 boelan 4. Ant. 

  

MM 

men Indonesia Timoer dan per- 
njataan2 tegas dari Kalimantan 

jang tetap hendak  bergaboeng 

dengan Repoeblik, adalah ala- 
mat betapa soelitnja kedoedoe- 

kan Belanda dalam tempo da- 
tang, ketjoeali djika mereka 
memadamkannja dengan kekoe- 

atan sendjata jang ada pada 

mereka. 

Akan tetapi apakah tindakan 

itoe sesoeai dgn. aliran doenia 

dewasa ini jang hendak meng- 

hidoep2-kan aliran demokrasi 

dimanapoen djoega Belanda 

lebih mengetahoeinja dan te- 
rang akan menimboeikan soea- 
toe keadaan jang tidak dikehen- 

daki oleh oenia seloeroehnja. 

— Bahan pakaian dari India 

oentoek daerah Jogjakarta 

telah selesai dipotong2 dan: 

dikirimkan ketiap2 Kaboe- 
paten, 5 

k 

— Padatg,10 dan lad.,,Sri 

Moeljo Djati” akanj menga- 

dakan Fancy- fair dibekas 
Balai Mataram. keoentoengan- 

nja oentoek Roemah. piatoe 

Sri Moeljo Djati”. 
x 

Adonis Samat anggota 

K.N.I. Poesat jg. baroe2 ini 
tiba di Kalimantan dari Dja- 
karta ditahan semalam oleh 

polisi, keesokan harinja dile- 

paskan kembalil 

PENETAPAN STATUS BO 
Haroes didjalankan setjara Demokr 

Bandjarmasin, 5Mei— Departemte F 

Kerakjatan Indonesia memberikan n 

toesan rapatnja jang dilangsoengkan baroe2 ini 
sebagai berikoet : 

Pertama, setoedjoe mendesak 

pemerintah Belanda mengada. 

kan soeatoe moektamar jg. akan 

menentoekan kedoedoekan (sta- 

tus) Kalimantan (boekan oen- 

toek pembentoekan 'Negara 

Borneo”). 
MAN 

BANTEN MENENTANG 
KARTALEGAWA 

Serang, 7 Mei. Dalam 

rapat semoea partai-partai po- 

littk, badan? perdjoangan serta 

wakil.-wakil djawatan negeri ang- 

katan moeda daerah Banten me. 

nentang sekeras kerasnja gerak- 

an Soeria Kartalegawa. Dalam 

rapat gaboengan itoe telah di 

poetoeskan poela bahwa Banten 

tetap setia kepada pemerintah 

Repoeblik dan sedia poela mem. 

pertahankan kesatoean Negara 

Reposeblik Indonesia, 

Lebih landjoet dikabarkan, bah- 

wa rakjat Tjirebon dlm. soeatoe 

rapat raksasa dialoen2 Kanoman 

telah mengambil resoloesi. jaitoe: 

tidak mengakoei berdirinja negara 

Pasoendan: menolak sekeras2nja 

oesaba penglasanaan - proklamasi 

tsb. dan berdiri 100pct, dibelakang 

Repoeblik Indonesia. 

Dikabarkan, bahwa rakjat Ma- 

djalengka dlm. soeatoe rapat Oe- 

moem menentang poela aksi Kar- 

talegawa. — Ant, 

    

— 

TAUFAN DIDALAM GELAS 
Pemandangan sk. Tionghoa ,,Sin Min” 

Djakarta, 1 Mei— 

marang menoelis sbb.: 

wa . Koestomo. Ini doea tcean 

'grote onbekenden'. 

Didalam pergerakan mereka 

tidak masoek hitoengan. Sebe- 

loemnja rakjat tidak pernah 

dengar ini doeca nama. Jang 

mereka sekarang bisa dapatkan 

sedikit pengikoet itoe boekan ti- 

dak boleh jadi 'soort zoekt 

soort'. Tetapi 'ontevredenen' ter- 

dapat dalam segala masjarakat 

dan segala negeri, apalagi ka- 

lau diingat jang Repoeblik koe- 

rang atau tidak bisa memper- 

hatikan rakjatnja jang ada di. 

darah jang dikoeasai Belanda. 

Orang Soenda sebagai djoega 

orang Djawa Tengah dan Ti- 

moer provincialismenja soedah 

tidak begitoe tebal, didjaman 

Djepang malah disapoe bersih. 

Sk. Tionghoa 'Sin Min? di Se- 

Sekarang datang actie dari Kartalega- 

di Djawa Barat termasoek pada « 

Bahasa Indonesia soedah oe- 

moem, kendati diplosok mana 

sadja di ini kepoelauan. Poen 

pemerintah Repoeblik iboekan 

pemerintah orang Djawa bela- 

ka. Orang Djawa, Soenda., Atjeh, 

Padang etc. doedoek, baik da- 

lam pemerintahan civiel, maoe- 

poen militer. Soekamo dan 

Sjahrir sebetoelnja paling po- 

poelair adalah di tanah Soenda 

dan diantara rakjat Pasoendan. 

Maka bagi orang jang menge- 

tahoei betoei keadaan, gerakan 

Pasoendan merdeka itoe tidak 

lebih tidak koetang dari taufan 

didalam gelas atau lelakon Pe- 

troek dan Gareng jang mimpi 

mendjadi ratoe. —Ant. 

  

PENA aa Deen 

Telah poelang- ke Rochmatoellah 

dengan tenteram, pada tg 7-5-47, 

djam '/a1 sang di Panti Rapih. 

K.R. T. D RDJOKOESOEMO 

bekas Regent Bantoei. 
Djenazah dimakamkan di Kotta Gedeh 

hari Kemis tg. 8 Mei ini djam 4 

siang dari Gondokoesoeman 7. 

R.A. Dirdjokoesoemo 
sekelocargas 

   
   

  

hari pemakaman: 

D 

mendapat balasan dari 

5/421 

MN 
  

  

  

Koe-so-s Pengarjaran Menengah 

diboeka slasa, 3 Djoeni 1947, 

Mendidik oentoek idjazah Sek, Men. Negri 

Lamanja 1 tahoen, tiap2 4 boelon 

oedjian. Sjaratnja: Tamatan Sekolah 

Rakjat. 3 

Waktoe djam 3—6 sore, 

Oeang Sekolah R 5 

Pendaftaran dengan entree R3. 

Moelai sekarang tiap2 Slasa. Rebo 

Kemis, Djcem'at, djam 3-6 sore 

Bintaran Kidoel 32. (Pakoealaman ke 

Selatan, belakang Depot).     5-419 
  

berpengalaman 

ha oentoek 

Jogjakarta.— 2 

5/420.   

Menghaturkan beribu-ribu terima 

pora budiman dan dermawan atas rasa 

dukatjita dan bantuan-bantuan pada hari malam $ 

Pon tg. 5/6-5-1947 hari meninggalnja dan tg. 

ANUNINGRAT. 

Moga? segala kebadjikan tsb. mendjadi amal dan 

Tuhan jang Maha Esa. 

5 pi Atas nama 

    

“DIBOETOEHKAN 
Oleh Kementerian Perhoeboengan Oeroesan 

Hotel — Hotel Negara & Toerisme oranc2 jang tjoekoep 

dalam pekerdjan kehorelan 

a. Pemimpin danjatau pembantoe pemimpin 

b, Kepala dan/atau pembantoe kepala tata—oesa- 

dipekerdjakan di hotel — hotel Negara. 

Lamaran diseriai riwajat hidoep dan kete- 

rangan? hendaknja dikirimkan 

Hotel—Hotel Negara & Toerisme 

Jo 47. 
KEMENTERIAN PERHOEBOENGAN 

Bagian Hotel—Hotel Negara&Toerisme. 

    
      

  

kasih terhadap 
turut serta ber- 

sa 
6-5 - 1947 

Ahliwaris dan Keluarga 

K,R.T. Danuningrat. 

NM ra 
ea nan 

AR 

“aa 

sebagai: 

ke Kantor Oeroesan 

di Hotel MERDEKA" 

gjakarta, 7 Mei 19 

  

Oentoek menghemat waktoe, 

tjoekoep TOEAN 

TELPOEN 601, 
- : dan 

ADPERTENSI 
| togan tentoe beres! 

    
  

       

5-418 (Terima telpon sampai 

Maoe didjoeal. Ti 
Lekas2 150 ton serat ROSELLA | 

Keterangan pada : R. SOEPANGAT, Djl. Kemasan 8 

(Kepatihan) telp. 718, 

  

     
   

  

   

    
   

    

   

  

tjara demokrasi jang 

goehnja, jaitoe rakjat le 
memilih angauta jang diseto 

djoeinja. -Dari poetoesan jang 

pertama ini njata poela, bah- 
wa moektamar jang disetoe 
djoei oleh rapat tsb 
moektamar, dimana wakil2 te 

jat jang dipilih mengeloearkan 
soearanja oentoek menetapkan 

kedoedoekan (status) Kaliman- 

tan, boekan 'Staat (negara) 

Borneo... : 
Ditetapkan djisega akan mem. 

bentoek satoe 'Badan Peran- 

tjang' jang merentjanakan ge- 
rakan2 teratoer oentoek mem- 

pertegoeh kejakinan anggauta 

SKI. choesoesnja dan rakjat 

cemoemnja oentoek memegang 

toedjoean SKI, jaitoe dgn. 

djalan mengadakan moektamar, 

selekas moengkin “memasoekkan 

Kalimantan kedalam Repoeblik 

Indonesia, djadi boekan 'Staat 

(negara) Borneo”. —Ant, 
—O— 

Soeara Indonesia Timoer. 

— Wartabone, oetoesan Go- 

ronto di Makasar mengata- 

kan, bahwa negara kita akan 

roentoeh, karena pemerintah 

soedah moelai mengindjak2 

hak parlemen dan hak rakjet. 

— Moh. Akib dari Soelawe- 

si Selatan menjatakan peng- 

hargaanja kepada pemoeda2 

ig. telah berdioeang eentoek 

tanah air dan kini meringkoek 

dalam tahanan. 

— Intje Ahmad Dahlan dari « 

Soelawesi Tengah mengata- 

kan, bahwa segala kekatjauan 

akan hilang dng. tiada per- 

toempahan darah, apabila a- 

liran Repoeblik dinegeri ini 

tidak dipandang sebagai moe- 

soeh, $ 
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— Pityo wakil Persatoean «. 

Timoer Besar mengatakan, 

bahwa konperensi Malino, 

Pangkalpinang dan Den Pa- 

sar adalah Sandiwara. 
ngga 

SIKAP P.K.R. 

Makasar: 6 Mei — Andi 

Boerhanoeddin, ketoea .,Partai 

Kedaulatan Rakjat” menerang- 

kan, bahwa sampai sekarang 

P.K.R, hanja bersikap melihat 

z 

doeloe,” Sam. wak. ketoea — 

P.K,R m nerangkan, bahwa 
apabila ,.parlemen sementara” 

ini boebar danakan dibentoek 

parlemen baroe setjara demo- 

kratis jg. akan dapat diterima 

rakjat, baroelah P.K.R. akan 

ikoet dalam pemilihan dan 

djoega bersedia memasoeki 

pemerintahan.— Ant. : 
Ha 

REPOEBLIK PASOENDAN 
: DITOLAK. 

Djawa Barat, 7 Mei. “2 

Kepada Presiden Soekarno baroe- | 

2 

baroe ini telah dikirim seboeak., 

kawat jang menjatakan bahwa 

atas nama 21600 anggautanja 

Serikat Ra'jat Djawa Barat me- 

nolak adanja Negara Pasoendan. 

TN Ea 

TANGGERANG SEKARANG 
Tanggerang, 7 Mei. 

95 /o dari perekonomian rakjat 

berada ditangan orang Tionghoa 

Peroesahaan2 masih banjak jg. 

ditoetoep. Oleh karenanja ra'jat 

banjak menderita kesoesahan 

dan banjak orang2 toea serta 

anak2 bergelandangan didjalan7. 

Serdadoe2 Nika-Tionzghoa tiada 

poetoesnja menggertak dan 

menggedor pendoedoek. Ta 

Aa 
. 

 


