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Belanda, asal Perotes sadja 
£ . laa / 

DJAKARTA: 6 MEI — Laporan komisi.3.negara tentang keadaan politik di Djawa Bara 
jang baru? ini diminta oleh Dewan Keamanan telah diumumkan, Didalam apanok dulu, sak 
diberikan pemandangan tentang konperensi Djawn Barat I dan UI, setjara pandjang lebar ditin. 
djau kembali komperensi Djawa Barat jang ketiga, 

Antara lain diterangkan ten- 

tang susunan dan pemilihan. Me- 

nurut laporan tsb, dapat dikata- 

kan, bahwa para pemilin tidak 

dapat mendengar tentang pemi- 

khan kurang dari 3 hari dan ti- 

dak lebih dari 15 hari sebelum 

hari pemilihan. Antara delegasi 

Bid dan Rep. terdapat perbedaan 

paham mengenai pertanjaan, apa 

kah peraturan? pembatasan ten- 

tang hak berkumpul dapat dike- 
nakan berhubung “dgn adanja 

keadaan-bahsja (staat van belog). 

Dus orang anggauta pro Repu. 

blik jg dipilih telah ditolak oleh 

pambesar3 Bki. Kata Bid satu di- 

antaranja pernah mendjalani hu 

kuman 20 bulan karena penipu- 

an, sedang lainnja telah ditjuri- 

gai sebab penipuan, tetapi tudu- 

han terhadapnja itu kemudian 

sudah ditarik kembali. Djuga pe- 

nangkapan anggauta Djunaidi 

oleh pihak Bli, — pengangkatan 
mana tidak ditetapkan.oleh Re- 

comba —, mendjadi benih per- 

tentangan antara Bld dan Rep. 

Diterangkan selandjutnja, bah. 
wa rumah wakil Nana telah di- 

gerebek oleh polisi pem, ,,Hindia 

Bd”. 

Tentang penglaksanaan konpe- 

rensi Djawa Barat menurut la- 

poran tsb. dikatakan, delegasi 

Bid tidak menerangkan, bahwa 

dikumpulkannja konperensi jang 

ke-I bukanlah sebagai reaksi da- 

ri pendapat umum, melainkan ka 

rena kalangan2 intelektuil dan 

agama di Djawa Barat rupanja 

menganggap perlu mengadakan 

kontak satu sama lainnja guna 

merundingkan tentang soal2 po- 

litic dan ekonomi, serta membi- 

tjarakan bagaimana memulai dgn - 
pembangunan kembali €konomi 

jg lebih normaal serta mengem- 

baikan keamanan dan keterti- 

ban 

' Mengenai badan? organisasi pe 

milihan di Diawa Barat dikata- 

  

Sari Berita 
— Maxiame Chiang Kai-shek dga 
perantaraan radio telah berseru 
atas nama suaminja kpd dunia 
Kristen spj membantu Tiongkok 
(dgn do'a. Dikatakan, bahwa ke- 
sengsaraan dan kesedihan di Ti- 
ongkok melebihi jg berada dilain 
Caerah didunia. 

  

— Bekas pangi..udars USA di Ti 
' gngkok. gjendr. Clair E. Chen- 

nault, mendesak spj USA seg€ra 
memberi pindjaman pada Tiong- 
kok antara 1!2—2 milliard dollar, 

utk keperluan militer. Kalau ti- 
dak komunis akan menang, kata 
Chennauit. 

x 
— Mesin2 terbang besar TU-70 
bermesin 4 kepunjaan Rusia jg 
dipertontonkan pada perajaan 1 
Mei jl. mungkin memberi penge- 
tahuan baru tentang angksudara 
Rusia. TU-70 adalah pesawat pe 
ngangkut tentara pajung dan ka 

: n. 
— Selama digdakan pemilihan di 
Algeria, djadjshan Perantjis . di 
Afrika Utara, terljadi kerusuhan 
hingga menumpahkan darah. Po- 
Usi ditembaki oleh orang2 jg ber- 
demonstrasi. Ment. DN Perantjis 
menerangkan, bahwa kerusuhan 
tsb, ditimbulkan oleh provokasi2 
kaum nasionalis Algeria jg ex- 

kan, bahwa badan2 tsb tida sebe 
gitu djauh di Djawa Barat hingga 

dapat mengumpulkan konperensi 
sematjam itu jg dapat mfingam- 
bil keputusan? jg representatif. 

Delegam kep. menjaraxan, bah 
wg baanjak Opusisi jg menghadapi 
adanja koNperensi2 ts9. Dim Jla- 

poran itu seangjutnya diterang- 
kan, banwa karena adanya disio- 
kasi penduduk, dim beberapa nal 
terpaksaian orang2 jg Aiwadjib- 
kan memilih itu harus aitundjuk 
Oleh sebuali bagan-pemuln jang 

keujil sezali atau divungjuk oleh 

lurah sendiri. Menurut statistik 
jg aikemukakan pihax Bld ada 
884.»yy orang jg boleh memilih, 
diantara mana 411.586 betui2 te- 
lah memilih. 

Atas pertanjaan komisi-3 ka. 
dua pihak, Rep. dan Bid mtne. 

rangran, barnwa peraturan pa- 

mong-prodjo sfmesiinja dapat te 
tap dilaxukan seperti sebelum di- 

tumbuhkannja parlemen semen- 
tara ilu. Akan tetapi pihak Rep. 
keberatan terhadap tjara jg lama 
berdasarkan adanja oposisi ari 
penduausz sehingga sifat efficien- 
cy Gan representatif peraturan2 
pamong-prodjo itu dibatasi. De- 
legasi Rep. djuga berkeberatan 
teradap dibentuknja negara Dja 
wa Barat. 

Delegasi Bid sebaliknja berpen- 
dapat, bahwa penduduk menghcn 
daki adanja parlem@n sementara 
serta pemerintahan Djawa Ba- 
rat. Kedua pihak, Rep. dan Bkd, 
setudju, bahwa pembentukan ne- 
gara baru itu hanja bersifat se- 
me€ntara, karena penentuan ada- 

nja negara2 itu akan ditetapkan 
oleh peraturan2 plebisit dlm per- 
djandjian Renville. — Demikian 
antara lain menurut KB Bid. 

t 
Dim kominike komisi.-3-negara 

diterangkan, bahwa panitya agen 

da telah mengadakan sidang pa- 
da tg. 5 Mei jl dan merundingkan ' 
perotes pihak Bld tentarg kete- 
rangan2 Dr. Tjoa Sik Ien di Lake 
Suecess. Seperti diketahui, demi- 
kian kata Bid, menurut ,,New 
York Times” Tjoa Sik Ien telah 

mengadakan kritik terhadap dele 
gasi Bld serta komusi-j serta me- 
huduh Bila melarukan perbuatan 
perbuatan jg melanggar perajan- 
djian gertjatan sendjata. Dr. 
Tjoa telah minta bantuan Dewan 
Keamanan setjara tidak jang- 
sung, demikian N.Y. Times, dim 
perskonperensi jg diadakan olah 
Dr. Tjoa, 

Yan Vredenburgh mengadakan 
perotes terhadap itu, serta memi- 
peringatkan tentang adanja per- 

djandyian, banwa kedua pihak 
tidak akan memadjukan barang- 
sesuaiu kepaaa LD.K. dgn udak 

mezaiui komisi-3, aan pinak la- 

innja diberitahu lebih dulu ten- 
tang langkah " jg demikian itu, 
Yan Vredenburgh menamakan 
perbuatan Dr. T'joa sebagai. pe- 
janggaran jg besar terhadap per- 
@djandjian2. 

Ketua delegasi Republik, Mr. 
Rum menerangkan, bahwa Dr. 
Tjoa. tidak menerima instruksi 
dari Rep. utk minta kepada De- 
wan Keamanan supaja mengada- 
kan sidang. Rura membatjakan 
sepuah kawat dari Dr. Tjoa jg. 
menjatakan sanskalan Dr. Tjoa, 
bahwa ia minta Dewan Keama- 

nan Supaja mengadakan sidang. 
Tjoa hanja mengadakan konpe- 
rensi pers tentang keadaan di 
Indonesia. Mr. Rum menambah, 
bahwa Dr. Tjoa berbuat atas di- 
rinja sendiri dan tiaak setjara 
resmi. Beberapa keterangannja 
tidak sesuai dgn pendapat dele- 

gasi Rep. Misalnja, delegasi Rep. 

sama sekali tidak setudju dengan 
pernjataan jg mangatakan, bah- 

wa dlm bulan2 jg terachir peme- 
rintah Rep. telah memadjukan 

perotes jg sia2 kepada komisi-3. 
Selandjutnja Mr. Rum tidak mau 
membitjarakan soal artikel dn 
New York Times itu lebih djauh, 

sebelum ia mengadakan kontak 
den Dr. Tjoa, demikian kominike 
kom-3 tsb menurut KB Bid. 

Sementara itu diberitakan dari 
New York, bahwa Dewan Keama- 
nan akan mengadakan sidangnja 
tentang Indonesia pada hari Ke- 
mis atau Djum'at ini. 

PEM. NEIRAL UNTUK PALESTINA 
Tapi tidak punja kekuasaambersendjata 

LAKE SUCCES3, € MEI— Sebuah subkomisi istimewa te. 
lah dibentuk oleh komisi politik PBB utk Palestina jg akan me- 
ngerdjakan rentjana Inggeris tentang suatu ,,pemerintah netral” 
jig akan mewarisi Palestina, tetapi tidak mempunjai pasukan pe- 
lisi bersepdjata atau kekuasaan lain jg danat mentjezah pepera- 
ngan antara Arab dan Jahudi, 

« Subkomisi itu djuga diperin- 
tahkan memperbintjangkan usul 
USA - tentang rentjana trustee 
dan usul Australia utk menegas- 
kan lagi pembagian Palestina, 

Usul Inggeris tsb diduga menda- 
pat sokongan rahasia dari USA 
dan rupanja bertudjuan utk. : 1) 
menghapuskan rentjana pemba- 
gian jg akan tetap berlaku, sela- 

...junja djika PBB mempunjai usul 
barnja bisa mengangkut 72 orang baru. 2) membuka kedok gerakan 

ilegal Jahudi utk mendirikan 
negara Jahudi sesudah 15 Mei 
39 mengurus tepentingan2 Ing- 

geris dan 4) mendirikan sedikit 
kekuasaan, tidak perduli bagai- 
mana lemahnja, jg dapat berusa. 
ha terus menghentikan pertem- 
puran di Palestina, 

Sementara itu ,.kabinet Jahu- 
Gi” dibawah pimpinan David ben 
Curion telah bersidang di Tel 

7 

Aviy utk pertama kali. David me 
ngingatkan, bahwa negara Jahudi 
akan berdiri tg. 15 Mei, tidak per 
Guli pasukan? Inggeris kembali 
dan pembitjaraan2 di PBB. 

Berita Beirut. mengatakan, bah 
wa pem. Libanon menerangkan 
kpd ment. USA, Powell Pinkerton, 
bahwa tidak ada pasukan? Liba- 
non jg. meliwati perbatasan Pa- 
lestina. : 

Sementara itu berlangsung 3 
pertemuan penting, di Jeruzalem 
pihak Inggeris, Arab dam Jahudi 
merundingkan gentjatan sendja- 
ta di Jeruzalem, di Damascus 
stkr. djendr. Lembaga Arab, Az- 
zam Pasha, berunding den PM 
'Libanon dan Syria tentang usul 
USA guna mengadakan perwalian. 
di Palestina dan di Amman berun. 
ding opsir2 tinggi negara2 Arab,. 
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| TOGJA: I-Me1, — Dari kala- 

panwa dibulan Juni 

   
      

  

   

Lake Success: 6 Mei. — UP... 
wartakan, bahwa klogasi Tado- “3 
nesia di F&B telah mengeluarkan 

laporan Komusi.3 kpd Dewan Ke- 
smanan tentang soal Djawa Ba- 

rat, Diterangkan dlm pengumu- 

man itu banwa pembentukan 
negara baru Djawa Barat meri: 

      

pakan soal jg. terpenting dalam | 
daftar kegiatan? politiz, jz. diang 

gap oleh Rep. sbg usana meme- 
tjah Indonesia mendjadi negara2 

wetjil, js. tidak begitu tjukup ber- 

kuasa, utk dapat dimasukkan da- 
lam NIS.” , 
Diterangkan djuga, bahwa ,,ne. 

gara” Djawa Barat, Madura dah 
Sumatera Timur tidak memenuhi 
tjita2 politik dari penduduk dae- 

ig ae 

BENTIJI PADA 1 MEI? 

Saigon: 6 Mei— Sk. Pe- 

rantjis ,,Le Popular” telah menji 

arkan kabar, bahwa hari Sabtu 

jl, 300 orang telah tewas ketika 

Gibom oleh sebuah kapal terbang 

tentara Peranijis, waktu mereka 

berkumpul guna merajakan Hari 

buruh 1 Mei. 
Orang2 tsb adalah anggauta 

gerakan Vietminh” (persatuan 

front revolusioner). Perajaan tsb 

diadakan dilapangan jg terbuka 

ditengah hutan. —Ani/ VP. 
9 

RADJA IBN SAUD SETUDJU 

Kairo: 6 Mei— Radja Sa- 

udi Arabia, Ibn Saud, dalam kon- 

perensi dgn perdana2 menteri 

Syria dan Libanon telah mene- 

rima baik tindakan2 jg akan di- 
ambil oleh pemerintah2 neg€ri2 
Arab mengenai soal Palestina. 

Ibnu Saud menerangkan, bahwa 

Saudi Arabia tak lama lagi akan 

ikut serta mengambil tingakan2. 
Kedua PM tsb datang utk memin 

takan pengampunan Rashid Aly 

. el Hal, jg didjatuhi hukuman ma 

ti oleh pemerintah Irak, karena 

ikut dim kerusuhan? di Baguiiad. 

— 

TUBUNGAN COLUMBIA — 
SOVJET PUTUS. 

Bogota: 6 Mei— Kabinet 

Columbia telah memutuskan utk 

menghentikan perhubungan di- 

“plomatiknja dgn Sovjet Unie. Cox, 

Tumbia adalah negeri ke-3 di Ame 

yika Selatan jg telah memuntus- 

kan hubungan diplomatik. dgn 

Rusia. Putusnja hubungan diplo- 

matik tsb sudah diduga sebelum- 

nja, sedjak pres. Mariano Espina 

Perez mentjela perbuatan kaum 

komunis internasional jg menim- 

buikan pertumpahan darah pada 

tg. 9 April jl di Rogota. —Ant/ 
CP. : 

Pi menga 

PERTEMPURAN DI TIONGKOK - 

'Nanking, 6 Mei— Djr 

rubitjara tentara pem. Tiongkok 

menerangkan, bahwa pasukan3 

pem. telah mendapat kemena- 

ngan besar dibarat Shensi. Di- 

dlm pertempuran di Linyu, Feng 

hsiang dan Yonyang djendr. ko- 

munis Peng Teh Wei kehilangan 

lebih dari 30.000 serdadunja, se- 

| dangkan sisanja sekarang dike. 

pung. Dgn kemenangan ini masa 

“pasukan pem. menguasai lagi dja 
Ian raja Sian-Lanchow dan dja- 

Ian kereta api Lunghai. 
Tega Se UE 

— Mulai tg, 3—14 Mei ini Ing. “ 
geris mempertunijukkan hasil  pz 

Industrinja jg bagus2 pada €Xpo- da 
Birmingham. ayang dn Kurs dna 

ustri berat, textil, hasil tam jar 

sisi di London dan 
taranja terdapat 

ri 
bang. Nampak pula 'intan | 

digosok jg paling besar 

“DiakapTa, 6 MET. Menteri Penerangan Nateo 20” 

Se Se la 
| 3 Ingenai arti prinsip? Renvile, eh tatsiran satu 

. adakan atas peng 

«. sengjata, 

    

  

Ke 

(Tentang keterangan jhr.. 
Vretlenburgh baru2 ini mengenai 
hubungan luar negeri dan angk.: 
perang Rep., 
»Apabila soal-ini dilihat semataa 
formeel sbg. jg. dimaksud cleh 
Jhr. v. Vredenburgh maka orang 
djangan lupa, bahwa pasal 4 Ren 
ville berbunji : ,,........ sesudah 
penandatanganan  persetudjuan 
politik spi dibuat aturan? untuk 
berangsur2 mengurangi pasukan2. 
persendjata dari kedua pihak”. 

Teranglah, bahwa pasal ini di- 
akuan adanja 

  

spasukan2 bersendjata2 kedua 
pihak, ajuga setelah persetuaju- 
an politik ditandatangani nanik. 
Rep. sudah mulai dgil Deng : 
Tigun #ngk perangnja, walaupun 
parset. politik belum tertjapai. 
Hal imi harus dipandang #bg good 
will Rep. Tapi, itu sekali2 tidak 

sesudah perset. politik 

itertjapai nanti... 

  

   
    
   

Sha 

Atau pokok perset. Renviile. Na- 
manja sadja sudah menundjuk- 

kan, bahwa itu semata? adalah 
pokok2 dasar perundingan Utk 
mentjapai perset. politik ,Aridal- 
kata orang menghenaaki bahwa 

penandatanganan pokok2 itu ha- 

Trus berarti, banwa semua Keku- 

asaan Rep. dan alat2nja diluar 

dan didalam negeri harus dilebur 

sedjak 17 Djan. 1943 dalam ke-. 

dautatan Bld, maka lalu apa ar- 

tinja perundingan lagi ?” demiki.. 

aD tanja Naisir. Ditegaskannj Ha. 

pendirian Komisi-3 sudah tjusup 

terang. Pendjelasannja (clarifi- 

cations) pasai 2 menegaskan, bah 

wa penandatanganan tsb 

sama sekali tidak merooah status 
we-2 pihak”, Djuga penjelasan . 
ini telah dikuatkan oleh Dewan 

Keamanan dim sidangnja. Dite- 
gaskan, bahwa Bid berunding dgn. 
Rep. dibawah pengawasan Kom-3 

dari DK. ,/Ini berurti bahwa baik 

keradjaan Bld, maupun dunia 
tidak semata? silau oleh penger- 
tian kedaulatan, ' tapi mengakul 

adanja keadaan jg njata sbg da- 

sar penjelesaian. Realiteit ialah, 

bahwa Rep. sudah diakui oleh 
beberapa negara, de jure dan de 
facto Rep. pun sudah mempu- 
njai perhubungan luar negeri. 
Rep. djuga mempunjai tentara 
nasional, tjiptaan kehendak bang 
sa Indonesia jg merdeka dan jg 

hendak membela tanah J 
dgn tenaga sendiri” : 

Natsir berkata, rakjat Da 
sudah mendapat peladjaran : 
pengalaman th 1942, terutama 

bahwa bangsa Indon. 

menjgrahkan djaminan keama- 
nannja kpd orang lain semata. 

Soal keamanan tidak bisa sema. 
ta2 digantungkan kpd kedaulatan 
juridis. Rakjat Indon. ingin me- 

njumbangkan tenaganja untuk 

keamanan dunia umimnja dan 
keamanan Pasifik chususnja. Da. 
jam usaha ini, bangsa Indon. rela 
menerima bantuan bangsa Bid. 

dan bantuan negara2 lain, jang 
bisa mendjaga keamanan dunia 
umumnja. Apa jg. telah ditjapai 
oleh Rep. Sean alan 
sumbangannja utk masa jad. itu. 
»Kita harus bersikal syaa 

   ngan LN 
struktif pa. 
bahan? apa jz. bisa dipergunakan 

: selekas2- 
nja,” ea j 

   

        

   

  

   
   

    

EALITEIT: 

    
      
Van 

Natsir berkata” 

tidak bisa - 
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l Djendera Aa 
'ganja pada tg: 5 sore telah 

@' Jogia pula, Menurut ka- 
slangan jg menge ui | 

an an | untuk menjampaikan mesin? itu 
"setjara resmi kepada Pemerintah 

Pari Kemis jl. ia mengu 

. san bangsa India jg- 

Pap 

ng 
dnaean Repavi ai Djawa me- 

| banjak kesukaran dari 
   

orang India dari dae. 

rah Republik baru2 ini telah yne- 
““ngundjungi Surabaja untuk ke- 
“perluan keluarga jg datang dari 
Pakistan. Waktu berangkat dari 
Djombang melalui garis perbata- 

| gan masuk datrah pendudukan 
Belanda, mereka tidak mendapat 
kesukaran apa2. Tetapi kotika 
mereka hendak kembali kedaerah 
Republik mereka tertahan 3 hari 
Jamanja di Modjokerto, karena 
pertanjaan? pihak militer dan 
polisi Belanda tentang surat? ke. 
terangan “mereka, pedahat su- 
rat? keterangan tsb. kfsika me- : 
reka masuk sudah dianggap be- 
res oleh pos2 penjagaan Be 
anda. 

Diterangkan djuga, bahwa ko- 
per2 “kulit kepunjaan salah se- 
orang India  dirusakkan untuk 
diperiksa, sedang didaerah perba- 
tasan bahan? pakaian # dilarang 
dibawa masuk Kedagyah Repubiik S. 

—Ant. 

    

kedata- 
tsb. ialah, 

| Republik. Tuan Raghavan akan ' pa 
aan di Jogja I— hari 2 

ngi Solo utk ea : 

“salah, Dikatakannja, 

  

   

  

    

  

   
     

   

  

     

    

    

  

   Nobar Tea 2 5 
kota Jogjakarta akan 1 

“suntikan anti Tara Ch 
dan @ysentri. Rentjananj 
Kawanan OA 1    

   
   

      

  

   

  

    
     

     

    

    
   

    
A . “mei, — Terdakwa. 

Sumantoto pada sidang Mahka- 
“mah Agung pada hari Selasa il. 
membantah keras bahwa ia ber- 

bahwa ia 

sebagai wartawan sama sekali-tak 

: ada hubungannja dsn sengketa 
' “politik para terdakwa. Menurut 

terdakwa penangkapan aias diri- 

“nja dan para wartawan Iainnja 

adalah untuk membungkem Sua-. 

ra wartawan jg mengeritik beleii 
Pemerintah. Selandjutnja ia me- 

nyatakan, bahwa melarikan diri 

pada waktu itu tak mungkin, ka- 
'yena didjaga oleh peradjurit2 ig 
bersendjata dan karena tak me- 
rasa berbuat salah, maka pikiran 
untuk melarikan diri tak ada. 
Terdakwa Saiuti Melik 'mene- 

rangkan bahwa putusan para ha- 
kim hendaknja 2 t mendekat- 
kan pelbagai ongan jg kini 
merupakan tua revolusi. Di- 
harapkannja kesadaran keadiian 
umum, ketika peristiwa2 3 Djuli 
terdjadi didjadikan pedoman dim 
menafsirkan pasal2 hukuin pida- 
na jg dikenakan para hakim ke- 
pada para terdakwa. Tafsiran se-. 
tjara kolonial atas pasal2 hukum 
pidana tsb. hendaknja djangan 
disunakan, tetapi tafsiran menu. 
rut semangat Negara jg merdeka 
sehgrusnja dipakai oleh para ha. 
kim. —Ant. 

   

    

J1 ' Jege. dhususnja. 
“dan bantuan Pemerintah itt di- 
“katakan, bahwa hal itu menam- | 

' karta telah 

  

abad 

P
u
n
g
 
r
e
m
a
s
a
n
 

»
-
o
a
y
e
n
g
a
 
«i
.e
ma
sa
l 

P
e
r
a
 

: SOEBARDJO WERDOJOPRA WIRO 

| 

I 
2 5-29 dengan keluarga 

SOE PAR TIMAH TA TMOWIKORO. 

Langsung pada tg 29 April 1948 di Lawean 7, . Soto. Akan 
sumbangan Tuan/Njonjah/nonoh, sdr2 sekalian, baik jang 

Tembem Damai Ba aa Berau Paman Ha 

. Kami mengutjapkan diperbanjak terima kasih kepada 
Resimen. Kom. Purworedjo dan anggautanja, 

berupa tenaga, fikiran otaupun karangan bunga serta benda, 

8 
tuan2, 

$ —injonja2, saudara2 sekalian jang telah memberi bantuan 

|     

  

: “Ti menikah anak kami: 

kami berdua mengutjapkan banjak2 terima kasih, 

. Hormat.kami. M. Werdojoprawiro 

berupa apapun djuga pada hari perkawinannja 
1 anak kami 

i H1 : | ASMAH 
Ne MOENZENDAR 
pada tg. 26-4- 1948 di Purworedjo. 
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Pembetulan. 
Adp., no, 5-4 dim Nas. 103 Ce: 
5-5-48, ditjarinja sir. Sosicrmo 
mestinja: Sdr. J. SUTARMA. 

« “PERBATIAN PERHATIAN. 
#Kundjungilah MALAM ,GARDEN-PARTY” 
(dalam pembukaan ,RENVILLE BAR”, 

di halaman Lotel Trio, Tugu Kidul, Djokja. 

AA. Irsar.— 

bear 
“Keluarga 

      

PELAN L SAP emamnaa, 

| Batja dan ikuti tiap pagi si 

.Nasiona? 
Harga ga Langg-| bulan R 17. 7.50 

  

. BAP MALAM, 8 MEI 1943, djam 1800—23.00 
ngan hidangan: MUSIC dari HAWA, 

RENVILLE MENU SPECIAL, 
Pa MEN ha ICE CREAM dil. A 

FONDS PERANG PUSAT — 

KN Dewanda PO we 3 
2N Pemimpin Umum: Mr. 'Djody Gondokusumo.: 
Naa Sidang Pengarang: Armijn Pane, Manai: Sophiaan, Sjamsud- 
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aa Trading Company”   din St. Makmur, Wonohito, Siti Danilan, 
SGM: 0. Palapah, 'Rachmadi. ' 

f1 Red, & adm: 
#Diatan Saidan 8, .@ “Telp 695,   At £ Kanaan eU 

Manna gnehalarn 

as
 

    

SN AN AA BEN 5527 

is og Re- 
Ignatius College, 

ke: mendidik 1 

   
    

   

  

    

      

4 pen, hadir : Mar. 
nteri Persedia- 

dan . 

» dai Meebudajaan. 
Dim kata sambutannja, anton 

r. Sugijepranoto menjata- 
“kasihnja atas perto- 

Kementerian2 Agama dan 
n kepada , Katolik 

umumnja dan St. Tenatius Col. 
Atas perhatian 

hah taat umat Katolik kepada 
Pemerintah Republik Indonesia. 

iga 

PELADJARS TIONGHOA MEM- 
| PERINGATI HARI 4 MEI. 
Soto 2 poladjar di Su 4 

yuan peladjar Ura- Mei il rib ati babat 4 

Mei, sebagai hari besar ikebang- 
kitan seluruh bangsa Tionghoa. 
Dikemukakan bahwa hari 4 Mei . 
mengandung #perubahan besar 

bagi Tiongkok chususnja dan A- 
sia umumnja dalam lapang eko- 
nomi, politik, sosial dan kebuda- 

au tg. 4 Mei 1929 peladjar2 

Gi Peiping mengadakan demon. 

strasi besar?an dg. membawa Sem 

“bojan2, keluar melawan kekuatan 

imperialisme, kedalam memberan 

tas pengehiannt2. Gerakan pela- 

djar3 itulah jg menentukan tjo- 

rak dan bentuk gerakan rakjat 

bada masa itu dilam melawan 

imperialisme dan menumbangkan 

feodalisme jg kemudian disam- 

but oleh rakjat seluruh Tiong- 

kok. — it. 

Pa 
- RANDJAU MELEDAK. 

Surabajar 6 Mei. — 

         
   

    
ta. 

Bana Sani Agama, 
- Pendidikan, Pe ngadja- 

Baru? ini sebuah randau darat di 
belakang kebon binatang “Sura. 
baja telah meledak jg membawa 
korban, L orang matidan torang 
luka2. Randjau tsb. mungkin ber 
asal waktu serangan kaum Rep. 
terhadap kenpetai pada th. 1945 
j1. Demikian Aneta. 

  

“Telah lahir dengan slamat- 
"anak.kami: 

“SS MEININGSIH" 
“pada hari Rebo tg. 5-5- 1948, 
“Ibu dan anak dalam keada'an 
sehat! Atas “bantuan Bidan 
Njonja R. F, Mudjiono trima 
“kasih kami utjapkan, 

  

Keluarga: M, Achdan 
5-28 «  Djokjakarta. 

Perhatian! 

| Ro . ROYAL-LOVELY” 
Prod. by P. KL. Jv, P.1527 
Sungguh ENAK dan HA- 
RUM serta MEMUASKAN, 

(Tiap bungkus isi 20 Bt) 
5-24 

1 m1 Jun! 1948. Kursus 
“Dibuka Tjepat Pengadjaran 
Menengah untuk udjian pengabi- 
san Sek. Menengah Um, Pert. A 
dan 8. Bagian: sore uang sek. 
R'25.- bagian malam R 35,— 

  

aa” 

Kepada Redaksi 
| Red. It: — Perhubung dengan | 

aa, penulis Tom kepada tuan 
PSA Siaran RRI pada . 

1 dj. 8.50 itu, perlu dite- 
'yangkan, bahwa jg. Te 
“kan pada tg. 1 Mei dj. 8.50 pagi jl. 

. itu adalah lagu2 plaat gtamafoon, 

  

antara lain? sebagai- lagu no. 8- 
lagu De Proletaren” 
'Polydor H. no. 40166): 
berasal dari 

. nama ,,Der Proletarisr”, Memang 
“Belanda kemudian mendjiplak 
lagu itu sebagai musik njanjian 

(plaat 
lagu ibu 

“baru ,Eens komt de dag dat 
“Nederiand 'zal herrijzen”, ta- 
pi lama seb8lum itu lagu ,.Der 
Proletaritr” 
dan “dibuat plaat2 grama 

Dim pada itu sangkaan, bahwa 
pada dj. 8.50 tsb. dimainkan lagu 
hidup adalah salah, sebab musik 
aa La hari itu baru: Rimulai pk, 

"Demikianlah moga2 masjarakat 
kita mengetahui akan duduk pers. 

| karanja jg, sebenarnja, 

Terima kasih, 

1 “Public Relations RRI. 

PENGAKUAN YEMEN DIPERO. 
TES BLD. 

DJAKARTA: 6 Mei. — Berhu- 
bung dsn pengakuan Yemen thd. 

" Republis Indon! , RVD Bid di 

Djakarta memperingatkan lagi, 
bahwa pengiuasan sematjam itu 
berarti pelanggaran persetudju- 
an, Sebab, demikian kata RVD, 
dim 6 pasal tambahan penglua 
san sematjam itu dilarang. Se- 
landjutnja RVD menerangkan, 
bahwa delegasi Bid telah minta 

perdjelasan melalui kom-3 ten- 

tang utjapan2 Mr. Ali Sastroami- 
djojo serta Hadji Asus Salim is, 
masing2 menerangkan akan mem 
perkokoh hubungan LN Rep. ser. 
ta mentanggap sepi adanja 6 
pasal tambahan tsb. Katanja su- 
dah sebulan setelah kedjadian itu 
belum didapat djawaban dari 
Rep. : 

— 

RALAT 

-. Berita tentang Komisi Persau. 
Garaan ke NTT daiam ,Nasional” 
hari Rebo jL nama Nj. S. Ma- 
ngunsarkoro betuinja NJ. S. Ma- 

' ngunpuspito. 
Ne, 

Djerman dengan 

jenyutah terkenal dn 

Y perijaja pada'akal i 

   

  

   
   
   | zoo, ka, 631 ag Adm, 604. 

ne Tiatata n 
'Hari Kemis malam ini di Jogja 
berhasiliah dibertuk Panitia Pu- 
'sat Peringatan Hari 20 Mei ja'ni 
hari Jahirnja pergerakan kebang: 

  

“Belum lagi pembentukan kabi- 
net, baru menjaksikan dan men- 
dengarkan dari dekat peimben- 

kan Suatu panitia sadja kita 
sudah menejadi mumet: maklum 
disini terdjadi-djuga - perebutan 
“kursi, PN agak Ketjil -ke- 
“#jilan... 

g" 
Walaupun Grinikian kita masih 

£, sehat, bah. 
wa soalnja bukan terletak pada 
siapa? jg. duduk didepan, tetapi 
bagaimara Peringatan Hari La. 
hirnja  Perzerakan ' Kebangsaan 
kita ini bisa berlaku den semarak 
dalan suasana persatuan jang 
kokoh dan KUA. Joinn aa 

Unturgnja dim malam pem- 
. bentukan itu tiada jg. menondjol 
kan diri dan mengaku, bahwa 
dialah jg. harus pula mendjadi 
ketua, harus Iberdiri ditiepan, se- 
bab tiada orang. lain, melainkan 
Cia pulalah jg. ingat, bahwa 20 
Mei itu hari penting, 

Untung, sebab orang itu tentu 
ketjtle: karena jg. ingat bahwa 
hari 20 Mei itu hari lahirnja per 
gerakan kebangsaan kita. ialah 
Bung Kanto Sendiri............... 

PANITIA PERINGATAN 
9 29 MEI. 
“KAGJA: 6 Mei, — Pada Kemis 

malain ini di Jogja, dibawah pim. 
pinan Mr. Assaat teiah dibentuk 
Panitia Pusat Peringatan Hari 
20 Mei. 
atas ketua: KI. Dewantara, wk. 
Masjumi, “wk, Front Demokrasi 
Rakjat, wk. PNI, wk. Kowani dan 
2 orang wk. pemuda. 

Wakil2 dari partai2 tsb. dise. 
yahkan pada Pengurus Besarnja 
masing2 utk menundjiuknja se- 
dang dafi pemuda jalah pemuda 
Tatanegmahmud “dan pemuda 

    

Panitia Pusat ini terdiri ' 

| kendaraan bermotor. 

  

PENGUMUMAN 
PANITYA ANGKUTAN DARAT PUSAT 

No, 1711/P.A. D./3, : : 

Tentang djual/beli kendaraan bermotor. 

Mengingat : 
2 dus taan Dewan Pertahanan Negara No. 4 #fsal 16 dan 

No. 21 fatsal 5. 
2. Kurangnja kendaraan bermotor, 
3." Pendjuajan kendargan- bermotor “dengan harga jang tiada 

“ batasnja. 
4 penghematan uang baba. 

1. Mengumumkan : 

Mulai saat ini melarang/membatasi -   pembelian/) pendjualan 

Pendjualan/pembelian kendaraan bermotor Bana sjah setelah 
mendapat idzin dari Panitya Angkutan Darat Pusat. 

2: Memperingaikan : 

| “Barang siapa tidak mengindahkan Pengumuman ini akan j 

Giambil tindakan? menurut Peraturan Dewan Pertahanan Nega- 

        Pendaft. sekarang d entre R 20,— 
tiap2 Selasa, Rebo, Kemis, Dju- 
maat di Bintaran Kidul 32. 5 

Pakoealaman Jogja. 

DITJARI 
  

  

Pondokan, kamar dan ma- . 
“kan, Oleh seorang pembantu 
Kantor Advocaat, Sedia 
membajar antara dua sam- 
pai lima ratus rupiah sebulan. | : 
Tawaran pada Administrasi 
sk. Nasional. Surat2 tawa. 
ran jang tidak didjawab da. 
lam tempo seminggu berarti | 
tidak diperlukan lagi. 
  

Ta
p,

 

IMPORT - EXPORT. 
Lodji Ketjil Wetan ta telp. 13 | 

. Diokjak arta..... 
De akeaa Ae ag Ong 

sPeiapia Umum,   

ra 1 .21 fatsal 23. 
5 Josiakarta, 3 Mei 1948. 

Panitya Angkutan Darat Pusat 

“ Secretaris, 
(Majoor Roes d hi).     2-23 5 

"PENGUMUMAN : 
Kantor NOTARIS Jogjakarta 

. mulai tg. J30-5-1948 bertempat uantuk 

sementara di dj. BUMIDJOTENGAH 92. 

Notaris Jogjakarta 

Mr. R. SOEDJA. 
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DyARi DENGAN SEGERA " 7 
| secrang pembantu ahli obat buat dipetendjakak pada 
Rumah Sakit Kabupaten Grobogan di Poerwodadi. 

| Gadji sesuai dengan peraturan gadji pegawai Negeri. 

| Surat lamaran dialematkan kepada Bupati Grobogan di. 
. Poerwodadi.- — 

  

  

- 
# 

UR Grobogan, 

  

. “ASAKOE'RDIN. tai Te


