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3 : Belanda jari hutang lagi 7 
JOGJA, 11 MEL— Setibanja dari Djakarta vada Selasa pagi ketua delegasi Mr. Roem 

      

2 menerangkan dengan tegas bahwa ja tidak pernah mendesavoueer dr. Tjoa Sik Ten, jang tidak 

» Iama berselang memberi keterangan tentang soal Indonesia dlm suatu has gi Amerika, Ser. 

Keterangan “itu diberikan berhubung dgn kabar Aueta jg menggambarkan seolah3 mr, Roem 

. mendesavoueer dr. Tjoa. 

Roem menerangkan, ia hanja 
“membantah bahwa delegasi Rep. 
pernah memerintahkan dr, Tjoa 
spj minta Dewan Keamanan me- 

adakan sidang utk membitja- 
rakan soal Indonesia. Dim kawat- 
nja kpd delegasi Rep. dr, Tjoa 
menerangkan bahwa ia tidak per 
nah berbuat demikian. Ditegas- 
kan oleh Roem, bahwa memberi 
keterangan dim interview tidak 
merupakan pelanggaran thd per. 

' setudjuan jg ditjapai dlm sidang 
“panitia agenda Indonesia - Bld. 
mengenai procedure pengiriman 

laporan kpd D.KE, 

Sari Berita 
— Senin jl, pres. Truman telah 

menerima perletakan djabatan 

ment. pertanian Amerika, Clin- 

ton Anderson, jg ditjalonkan dlm 

pemilihan? senat di New Mexico. 

  

  

an 

— Kedua pihak, Jahudi dan A- 

rab dim prinsip telah menjetu- 

djui suatu rentjana mendemili- 
terisir kota Jeruzalem dan me- 

fnjerahkannja dibawah pengawa- 

. gan palang merah internasional. 
BE en 1 

— Djurubitjara kemt. LN Ingge- 

ris menerangkan, bahwa semua 

pengungsi Jahudi tidak sah jang 

kini diinternir dipulau Cyprus 

akan dimerdekakan, bila Ingge- 

ris mengachiri mandatnja atas 

Palestina, . 
x ts 

— Di Praha telah diumumkan 

undang2 dasar baru "Tjecho Slo- 

yakia. Antara lain dinjatakan, 

bahwa negeri itu adalah suatu 

negara demokrasi rakjat dlm ma 

na ratjat merupakan sumber da- 

ri segala tenaga. 
. - 

|. Pres, USA Truman memban- 

tah, desas-desus, bahwa ia akan 

berunding den Stalin disuatu tem 

“pat netral di Europa. Mendjawab 
pertanjaan, Truman menjatakan, 

bersedia ketemu dgn Stalin ha- 
nja di Washington. : 33 

z 3 4 

— Kaum komunis Italia teiah 

memadjukan mosi dim madj. ren 

dah dan madj. tinggi Italia jang 

' menjatakan, bahwa dlm pemili- 

“han jbl. kemauan-rakjat mende- 

“rita tekanan dari negara aSing. 

Setelah debat jg seru kedua mo. 

si tsb ditolak, 
2 

“'Ment. dalam negeri: Austria, 

Graf, menerangkan atas nama 

pemerintahnja dim rapat partai 

rakjat, bahwa Austria tidak akan 

setudju kalau perundingan per- 

damaian dgn serikat membitja- 

rakan tentang soal perobahan ta- 

paibatas. 
ye 

— Pengaran?2 Rusia tentang soal 

militer menjatakan, bahwa Rusia 

berhasil mentjiptakan suatu alat 

perang jg. lebih djitu “daripada 

alat2 lainnja, sehingga mulai Se- 

karang Rusia bisa menghadapi 
musuh setjara lama, dan lagi 
kuat. : : Ke yg 

— Marshall, ment, LN USA, Se- 
nin jl. membuka. kongres inter-— 
nasional tentang penjakit tropis 
dan malaria, di Washington. An- 
tarailain ia berkata, bahwa dlm 
dunia. modern. isolasi dim pi a, 
ngan ketabiban adalah . Bak 
mungkin.. Begitu juga isolasi 

Achirnja Roem menerangkan, 
bahwa ia tidak mau membitjara. 
kan artikei dlm harian Amerika 
jg memberitahukan keterangan 
dr. Tjoa itu, sebelum berhuhu-. 
ngan.dgn dr. Tjoa utk mengeta- 
hui bunji-dan isi keterangannja 
jg sebenarnja. : 

Bersama Roem djuga datang 
mx. Ali Sastroamidjojo, ir. Djuan- 
Ga, mar, Ali Budiardjo, dr. Leime- 
na, ir. Laoh, Natsir, mr. Maramis 
dan Sjahrir. : 

Dikabarkan, bahwa pada ma- 
lam Rebo kabinet bersidang gn 
delegasi Rep. utk membitjarakan 
tingkat perundingan ' sekarang, 
dan undangan Bld kpd Rep. spj 
ikut duduk dim delegasi Bld jg 
akan me€ngundjunsgi konperensi 

ekonomi utk Asia dan Timur Dja 
uh (Ecafe) pada 1 Djuni di Oota- 
camund diIndia. 

KB Belanda mendapat ketera- 
ngan dariikalangan resmi Bid, 
bahwa semua anggauta Gelegasi 
Bid ke Ecafe itu harus mengurus 
kepentingan keradjaan Bld. Dji- 
ka dlm delegasi itu duduk pula 

anggauta2 Indonesia, maka me- 
reka bertindak tidak sbg wakil 
Rep. atau negara bagian lainnja. 

Mereka akan menerima. instruksi 

dari atau atas nama pem. Bid. 

Tentang konp, Ecafe itu, An- 

tara”mentjatat 'bahwa dim kon- 

perengi Ecafe di Baguio tahun jl, 

Indonesia tidak diterima sbg ang 

gauta seperti diusulkan oleh In- 

dia, tapi kemudian diterima sbg. 
penindjau. S€etibanja dari konpe- 

rensSi tsb., mr: Sjafrudin Prawira. 

negara, js dulu mendjadi ketua 

delegasi k€ Baguio, menerangkan 

bahwa permintaan Rep. mendjadi 

anggauta Ecafe tidak ditolak, ta- 

pi hanja ditunda sampai konpe- 

rensi jad. di India sambil tunggu 

putusan perundingan Indonesia- 

Bld. 

Mengenai perundingan, Antara 

mendapat kabar bahwa sesuatu 

putusan jg. konkreet mengenai 

pokok2 soal perhubungan lalu. 

lintas belum lagi tertjapai, Um- 

pamanja tentang soal pemakaian 

Gjalan2 besar, termasuk pula uru 

san memperbaiki djembatan2 jg. 

rusak. Dim prakteknja, perhubu- 

ngan lalu-lintas di garis status- 

guo di Djawa-Sumatera sudah 

berdjalan dibeberapa tempat, ta- 

pi pembitjaraan2 tentang hai itu 

baru sampai pada tingkat mengu. 
sulkan ditempat2 mang nanti 
Giadakan lalu-lintas. 

: dia ta Na 

Menurut Aneta, kantor Kepu. 
blik di.New York menjatakan da- 
lam sebuah pengumuman kepada 
pers, ada kemungkinan 'pahwa 
Republik akan minta spj diada- 
kan  plebisit diseluruh Indo- 
nesia, kalau Belanda terus- 
menerus mendesak Supaja di- 

adakan plehisit diseluruh Djawa, 
Sumatera dan Madura,  djadi 

termasuk djuga daerah Rep. Da- 
lam pengumuman itu ditegaskan 
bahwa pendirian Ren. pada waktu 
ini jalah, spj plebisit semata? di- 
adakan didaerah pendudukan Bld 
di Djawa, Sumatera dan Madura. 

k 

Ada berita bahwa antara USA 

Gan Bid akan diadakan perundi- 
ngan lagi tentang pindjaman 
uang sebanjak 100 djuta dollar 
utk keperluan Hindia-Bld. Kala- 

. ngan Rep. di Djakarta menerang- 
kan, soal itu bukan barang baru. 
Kundjungan V. Hoogstraten dan 
Schimme! ke Amerika beberapa 
waktu jl. tidak membawa hasil 
dan kalangan Rep. berpendapat 
bahwa kabar2 tentang akan di- 
bitjarakannja lagi soal pindjaman 
itu rupanja dimaksudkan untuk 

mempengaruhi djalan perundi- 
ngan sekarang. Pembangunan In- 

donesia menurut taksiran Bid 

sendiri minta ongkos sedikitrnja 

400 djuta dollar, maka kalau hisa 
didapatkan, 100 djuta dollar ha- 

nja dipakai utk keperluan tenta- 
ra Hindia-Bld. 

Faktor terp€nting utk menda- 

pat'pindjaman jalah kepertjajaan 

pihak Amerika kpd djaminan2 
Bid, terutama mengenai keama- 

nan didaerah perkebunan jang 

hasilnja harus cjadi sumber pem 

bajaran hutang tsb. Dim perun- 

dingan mereka jg. pertama dulu, 

ternjata kepertjajaan Amerika 

hanja terletak pada hasil perun. 

dingas antara deleg, Bid dan In- 

Gdonfsia. Sebab Amerika jakin, S€- 

lama belum ada persetudjuan an- 

tara Rep. dan Bia, selama itu 

Amerika tidak merasa terdjamin 

bahwa sabotage thd kebun? dan 

perusahaan2 tidak akan terdjadi. 

Djuga kekurangan tenaga buruh 

utk kebun? itu merupakan faktor 

“jg, penting pula. 

RESOLUSI KONGRES EROPA SERIKAT 
DEN HAAG: 11 MEI. — Dengan suara bulat kongres Eropa 

Serikat telah menerima resolusi jg mengharapkan pembentukan 

suatu federasi dari negara? dibenua Eropa. Dinjatakamnja, bahwa 

waktu telah tiba, negara2 Eropa harus menjerahkan sebagian da, 

ri hak? kedanlatan mereka, untuk mengidinkan pembentukan su- 

atu federasi Eropa”. 

Walter N. Maguire, seorang P€- 

nindjau Amerika menerangkan 

kepada kongres bahwa Amerika 

Serikat menghendaki suatu Ero- 

pa Serikat jg kuat sebagai ka- 

wan jg membantunja. 

Baik diketahui, bahwa dim kon 

gres tsb hadir orang2 dari 16 ne- 

geri js ikut dim rentjana Mars- 

hall, Djerman Barat dan pemim- 

pin2 jg dibuang dari Sepanjol, 

Finlandia, Lithauni4, Letlandia, 

Eslandia, Polonia, Hongaria, Tje- 

cho.Slavakia, Romania, Jugosia- 

via, dan Bulgaria. : 

« “Kongres mengakui, bahwa saat 

'ini,p€nting sekali 'bagi negara2 

Eropa utk mengadakan persatuan 

dilapangan ekonomi dan- politik, 

agar dgn demikian bisa didjamin 

keamanan dan kemadjuan sosial. 

Demikian kata resolusi tadi. 

Djuga dikatakanmnja, bahwa pem! 

bentukan suatu madjelis Eropa, 

jg dipilih oleh parlemen2 dari ne- 

gara2 jg ikut dim kongres, ada- 

lah suatu soal jg Sangat penting. 

Eropa Serikat itu harus ter- 

buka bagi semua negara Eropa 

ig diperintahkan setjara demo- 

 kratis dan jg berdjandji akan 

menghormati piagam “hak2 kema 

' nusiaan. Resolusi tadi djuga min. 

ta supaja diadakan Suatu mah- 

kamah, jg mempunjai tjukup ke- 
kuasaan untuk menljamin piagam 

hak2. perikemanusiaan, 

  

yg kedalam dan keluar, 

Xx, 

  

PNI DAN MASJUMI BEKAKSI 
k BERSAMA. 1 

JOGJA: 11 Mei, — PNI dan 
Masjumi akan mengadakan rapat 
umum bersama2 di Jogja dan 
tiap2 karesidenan pada tg. 16 jad. 
Menurut .pengumuman PNI 

rapat umum bersama itu mak- 
sudnja ialah : menggalang per- 
satuan tekad dan 'bekerdja anta- 
ra seluruh lapisan rakjat Indone- 
sia dim menghadapi peristiwa2 
sekarang, menuntut kemerdeka- 
an Indonesia sepenuhnja jg. ber- 

—Ant. 

GERAKAN PERSATUAN 
INDONESIA. 

JOGJA: Il Mei. — Ketua 
Gerakan Persatuan indonesia” 
di Djakarta mengirim kawat kpd 

Mononutu, spj Gerakan Persatu-- 

an Inaonesia diterima mendjaai 

anggauta GAPKI, 
Gerakan Persatuan Indonesia 

setudju dgn GAPKI uik menga. 
akan sebuah All Indonesian 
Congress jg. berkeduduxan di 
Djakarta dan mempunjai working 
comuittee jg. tetap. Maksud ialah 
meneruskan perdjuangan kemer- 

dekaan Indonesia dgn menghin.- 

darkan pertentangan2 faham, jg. 
diperbesar oleh Belanda, seperti 

pertentangan federalis dan repu- 

blik€in js. njata  melambatkan 
perdjuangan rakjfat. —Ant, 

PEMBUKAAN UNIYERSITEIT 

JOGJA: 11 Mei. — Hari Senfn 

kemarin telah dibuka dgn resmi 

Universitsit Islam Indonesia di 

Jogja. Universiteit tsb. baru mem 

punjai 4 faculteit, jaitu facultSit 

agama, irukum,- ekonomi dan 

paedagogie dgn 110 orang Maha- 

siswa serta 30 orang guru, seba- 
gai pemimpin jalah Abdulkahar 
Muzakkir. —Ant, 

Je 

PABERIK?2 KARET BARU? 

Di Borneo dah Sumatera, 
SPURA: il Mei. — Menurut 

sk. ,,Sunday Times”, paberik2 ka- 
reb di Singapura kini sedang be- 
rembuk utk mendirikan paberik2 
di Siam, Borneo dan Sumatera, 
Paberik2 di Singapura itu pada 
waktu ini menghadapi kesulitan 
berkubung. mahalnja upah ker- 

dja, sehingga 2 dari 13 paberik 
Gitutup, Menurut sk tadi, tawa- 
ran Belanda akan dipertimbang- 
kan, utk mendirikan paberik2 di 
Sumatera. Pihak Bld akan me- 
njediakan meSin2nja, 

| YTALIA BELUM DAPAT MEMI- 

LIH PRESIDEN, 

ROMA: 11 Mei, — Madj. ren- 

dah dan tinggi Italia hari Senin 
. jl. bersidang utk memilih presi- 

Gen baru. 
Hasil dlm perundingan pertama 

belum ada. Presiden Enrico de 

Nicola, mendapat 396 surat tetapi 

djumlah itu belum mentjapai guo 
rum (djumlah jg dipertukan utk 

dapat dipilih). Ment. LN Carlo 

Sforza mendapat 353 suara, Ei- 

naudi 20, Faccsinetti. 10, Bonomi 

10, De Gasperi i, Mme Jotti 1 

suara, Pemilihan jg ke-2 kali di- 
lakukan hari Selasa ini. » 

#. t £ TSI 3 

MUNGKIN BANJAK NEGARA 

MENGAKUI NEGARA JAHUDI, 

Jeruzalem:- 11 Mei, — Baik 
pihak Jahudi maupun Arab dim 

prinsip telah setudju utk men-. 
demiliterisir kota Jeruzalem dari 
menj#rahkannja dibawah pena 
wasan Palang Merah. Wakil Pa. 

jang Merah di Jeruzalem, J. Rey- 

nier menerangkan, bahwa penga 
wasan itu akan terus dilangsung- 

| kan sampai terdapat persetudju- 

an antara Arab dan Jahudi me- 

ng€nai seseorang pemegang ke- 

.kuasaan2 kota. 
Sementara itu kalangan PBB 

berpendapat, hahwa direktur 
: bank Ss, Aps Clark jg telah 

tinggal di Palestina lebih dari 30 

th, akan diangkat mendjadi wali 
kota Jeruzalem. Kabarnja orang2 
Jahudi dan Arab menjetudjui pe- 
ngangkatarn: itu. e 

S€landjutnja makin banjak tan 
da2, jg menundjukkan bahwa be- 

berapa negara anggauta PBB 

mungkin akan mengakui peme- 

rintah Jahudi js akan diprokla- 

mirkan setelah mandat Inggeris 
berachir pada hari Djuri'at ma- 
lam jad. ai 

“dah | 

RUSIA-USA TUDUH MENUDUH LAGI 
LONDON: Senen. — “Radio 

Moskow mengumunkan, bahwa 
duta USA di Moskow. Bedeli 
Smith menjampaikan nota janz 
pedas kpd Rusia, jg. menjatakan 
bahwa rakjat Amerika makin la- 
ma makin tidak puas dgn sikap 
Rusia thd rentjana pembangu.- 
nan Eropa, Nota itu berachir dgn 
pernjataan, bahwa pintu masih 
terbuka lebar buat perundingan2 
utk melenjapkan segala salah ya. 
ham. 

Nota USA tsb. didjawab- oleh 
Tmenteri LN Rusia Molotov jang 
menjatakan bahwa Rusia setudju 

Ggn keinginan USA utk meraper- 
baiki perhubungan dan setudju 

pula dgn usul mengadakan pe- 
rundingan lagi dgn USA. Ditegas 
kan, bahwa Rusia akan melan- 
djutkan politiknja “mempererat 
perhubungannja dgn  negeriz 
Eropa Timur. USA dituduh oleh 
Molotov, melakukan politik jang 
Gitudjukan kpd pembuatan pang. 
kalan2 laut dan udara diseluruh 
dunia, termasuk da€rah2 didekat 
Rusia. Tentang Uni Eropa Barat, 
Molotov mengatakan bahwa Uni 
tsb. tidak bisa dikatakan untuk 
keperluan pertahanan diri dan 

tidak 'bisa dibentuk kalau tidak 

dgn bantuan USA. —Ant-UP. 
gg 

PINDJAMAN USA PADA SIAM 

Radja Siam akan naik tachta. 

BANGKOK: 11 Mei, — Ameri- 

ka Sfrikat telah setudju untuk 
memberi pindjaman kpd Siam 

sebanjak 10 djuta Pical 290 

ribu pound) guna pembangunan 
kembali @konomi Siam. Pengu- 
muman resmi menge@nai hal tsb. 
diduga akan dikeluarkan sedi- 
kit hari lagi. 

Sementara itu dikabarkan, bah 

wa radja Siam Phumiphon Adul- 

Jet, jg. kini berada di Swis den 

resnti akan naik tachta achir th. 

ini. Ia diduga akan kembali ke 

Bangkok bl. Nop. atau Desember 

jad, | 
metan 

CHANG CHUN DITJALONKAN 

« pm 

Oleh ujendr. Chiang Kai-shek. 

| SJANGHAI: 11.Mei. — Djika 

djfndr. Chiang Kai-shek dilantik 

dgn resmi pada tg. 20 Mei jad. 

ini, diduga ia akan memadjukan 

kpd kabinet permintaannja sbg 

PM. Diduga, bahwa Chang Chun, 

PM sekarang akan ditundjuknja 

sebagai tjalon lagi. Sebelum pe- 

ngumuman itu djendr. Ho Yuangz 

Chi akan mendjabat PM, akan 

tetapi. hal itu tidak disetudjui 

Chiang, sfbab dgn demikian se- 

. mua djabatan tertinggi di Tiong- 

kok dipangku oleh anggauta2 ten 

tara. Ia sendiri sbg pres., djendr. 

Li Chung Yen sebagai wakil pres. 

dan dj€ndr. Ho Yung Chi tadi, 

—— 

PEMILIHAN Di KOREA 

SELATAN DIMULAI. 

SEOUL: 11 Mei. — Mulai hari 

Senen di Korea Selatan (daerah 

pendudukan Amerika) telah mu- 

lai diadakan pemilihan umum di- 

bawah pengawasan PBB. Suasana 

didaerah tsb. dlm hari2 jg. achir 

ini sangat panas, sehingga 60.000 

agen polisi dan hampir 1.000.000 

orang sukarela terpaksa melaku.- 

kan pendjagaan. 

Penindjau2 PBB (Perserikatan 

Bangsa2) dgn pendjagaan jg ke- 
ras telah berangkat ke pos2 me- 

reka masing2, utk mengawasi pe- 

milihan. Kabarnja.disana-sini te 

lah terdiadi insiden. 
mn p— c 

DJASA DEWAN KEAMANAN. 

Uraian Tryzve Lie, 

NEW YORK: 11 Mei. — Se. 

kretaris-djenir. PBB, Trygve Lie, 

menulis dalam madjallah ,,New 

York Times Magazin@”, bahwa 

pekerdjaan DK hingga kini iebih 

banjak memperoleh - “hasil baik 

daripada 'hasil burik, terutama 

.meng€nai usaha mengurus per- 

selisihan2 dgn djalan damai, dan 

usiha menenangkan nafsu jang 

bersifat nasionalistis, jg bisa me- 

nimbulkan perselisihan. 'Trygve 

Tie menegaskan, bahwa dlm Su- 

atu perselisihan jg mengantjam 

70. djita penduduk masih dapat 

ditjapsi penghentian permusuhan 

den djalan menawarkan djasa2 

baik. Sekarang selalu dilakukan 

perundingan kedjurusan penghen 

tian perselisihan jg tetap, kata 
Lie, sek niken smk bin Ma bana ah 

na , 
bra Aha 
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ADA waktu menghadapi 
nja ada baiknja setiap kita menoleh 

5 » 

MENOLEH KEBELAKANG 
Hari Nasional 

Perlunja untuk menjelami segala kedjadian jl» sebab mung kin ada. Si ag "3 lang bisa kita “Tea tiontoh dlm perdjoangan dewasa ini. 

Jang terang sadja ialah, kiajaa 
sedjak 20 Mei 1908 ja'ni Hari Ke- 
bangunan Nasional kita itu, pel- 
bagai perkumpulan ig kemudian 
Limbul, disamping menjiar-njiar- 
kan tji ita2 nasional, tiada dilupa- 
kan mendirikan pelbagai pendi- 
rian ic langsung bisa dirasakan 
oleh rakjat akan manfa'atnja, 
Dalam keadaan Gemikian, maka 

gampang dimengerti, bahwa »Boe 
di-Oetomo” misalnja dlm tempo 
J£ pendek sekali bisa mengambil 
hati masjarakat kita: bahwa pen 
Girian2nja seperti Studiefonds, 
Internaat2, Sekolah2, Penerbi- 
tan2nja, Pertjetakannja misalnja 
»Mardi-Moeljo” jg di Jogja seka- 
yang mendapat tempat jg sela- 
jaknja dihati rakjat, 

Bukan gadja para kaum terpe- 
ladjar, djusa kaum bangsawan 
Seperti Keluarga S.P. Paku Alam . 
ketika itu, Pangeran Hadiwidjojo, 
Kg. Woerjanirgrat tida& segan? 

. mendjadi pengandjur dari ,,B,0.” 
'tsb, bahkan para ,,contract-koeli” 
Gi Deli sekalipun jg bekerdja ke- 

.ras dirimbu2 djauh dari Medan 
— ketika itu dgn spontan menjo. 
kong tjita2 nasional jg disebar2- 
kan oleh ,,B.0.” tsb. dan diantara 
meresa itu hmgga sekarang bu. 
kan sedikit pula jg masih bisa 
mentjeritakan pertemuan? pada 
#0 th. jl, itu dan beberapa rupiah 
mereka tiap bulinnja 'membajar 
uang juran, 

Dalam pada itu »Pagoejoeban 
Pasoendan”-pun disamping me- 
njiar2kan ideologie, selalu djuga 
mementingkan soal2 jg bersifat 
pendidikan, ekonomi, sosial dan 
agraris, sehingga “tidak perlu 
mengheranzan djika pagoejosban 
tsb. djuga mempunjai. beberapa 
bank, kooperasi dil.nja. 

Dengan tidak melupakan usaha 
.Indische Partij”, ,,Kaum Beta- 
Wi”, ,Sarekat Madura”, ,,Sarekat 
Su'natera”, ,,Sarekat Ambon” dll- 
nja jg dim azasnja djuga hendak 
mendjundjung deradjat bangsa 

. dgn. pelbagai usaha jg njata, ma 
ka rasanja patui menarik perha- 
tian kita sekalian. akan usaha2 
,Sarekat Islam” jg rentjana pe- 
kerdjaannja dlm garis2 besarnja' 
selain mengfnai -politik, djuga 
meliputi Soal2 pertanian, keradji. 
nan, padjakx, pertahanan negara, 
pemeliharaan fakir“miskin dll. 

“Apa jg dikerdjakan oleh Mo- 
hammadijah dgn sekolah2nja, 
rumah2 jatim-piatunja, P.K.O.2. 
nja dan apa jg diselenggarakan 
»Taman Siswa” dgn ratusan seko 
lah2nja tersebar dari Sabang, 
hingga Gorontalo dan . Ambon 
sungguh bukan satu pekerdjaan 
Setjara sambil-lalu sadja dari pa. 
ra pemimpinnja, tapi ia menghen 
daki, keteguhan, ketabahan, ke- 
sabaran dan kedjudjuran hati 
Gari mereka, 

Achirnja siapakah jang tidak 
akan menundukkan kepala meli- 
hat usaha Dr. Soetomo dgn. PBI 
nja buat kepentingan rakjat, baik 
jg berupa lumbung? desa, mau- 
pun jg bersifat kooperasi2 dan 
djangan dilupakan ,Geding Na. 
siona?” di Bubutan - Surabaja ? 
Demikianlah gambaran usaha 

(pergerakan  yasional kita pada 
masa lampau setjara selajang pan 
Gang. 

  

AN 

Telah bertunangan?” 

€CRI KOESOEMAWARNI 
dengan 

MOESTAKIMOEN 
Kediri 

  

DIDJUAL : 
Radio Erres Type KY 8405 
Lampu2 dim On baik 
Penawarompa 

3 Adm. - NASIONAL". 
  

Telah terbit Madjallah modern 
— skeng” No. 2 

B Be maan Sa dm 
Harga per exemplaar R, 30, “33 

Para langganan diharap : mengiri 
posiwisset sebesar R, 30,— . Gimikan 

bag nlpphos” Coy Lta, 

5.59 Jogjakarta, 

- mempunjei 

aa mana 

: makian dig hendak: Kita bels, 
Oleh karena itu marilah kita lebih: 
mementingkan usaha2 jg lekas 
bisa langsung berbitjara 'kepada 

. hati mereka. Dan dalam banjak 
hal kita memang bisa mengambil 
tjontoh dan peladjaran dari se- 

. Gjarah pergerakan BARA, ma- 
j €- lampau ! SM “MS 

NT PENGEMBALIAN 
PENGUNGSI. 5 

2. M Mei! —& Baru? 
ini 1 Haa telah dibentuk .,,Pa- 
nitia Pengembalian Pengungsi 
Daan jo .dopla” diketuai oleh 
“KR onggowongso, Mak- 
sud ts 'tudjuan panitia tsb. dim 
tingkat pertama ialah untuk me- 
ngetahui berapa dan kehendak 
para pengungsi jg berada didae- 
rah Jogja jg ingin pulang kem-” 

mesing2. Di-: Tg 
itu panitia berusaha," KAPB “menyebarkan, 

“bali kerumahnja 
samping 
agar dapat menolong pengemba- 
lian para peng gn 
djaminan, seSampainja 
ditempatnja masing2 tidak men- 
dapat kesukaran dan halangan. 

ma Dean 

MEMPERBAIKI DJALAN2 DAN 
PASAR2. 

Madiun: 11 Mei. — Balai 
kota Madiun dlm rentjana be- 
Grootingnja untuk tahun 'ini se- 
djumlah 1'/5 djuta rupiah, akan 
menambah banjaknja kelas pada 
Sekolah2 Rakjat di Madiun utk 
memenuhi masjarakat, 

Selain itu direntjanakan pula 
utk memperbaiki djalan2, pasar2 

“dil. Djuga kini telah dibuka se- 
buah Taman Pustaka Umum jg 

buku sedjumlah 5000 
buah dlm bahasa Inggeris, Belan- 
da dsb. — Ant. 73 

'£ Baru2 inidi Makasar telah di- 
bentuk Suatu gerakan pemuda 
Republik jg diberi nama Gerakan . 
Angkatan Muda Indonesia: (GA- 
M1). 

20 Mei ini, rasa. 
sebentar kebelakang. 

   

itu dengan ' 

"3 
19 Mei jl. tela 

rangkat ke Sumatera ara C 
pernur Mr, Hassan dan j 
Maj, Suhardjo. utk mengadakan. 
penindjauan TKR ag 
sionalisasi. : 

KAN 

terbit di Purwakarta, sedjak tg. 
8/ 5 jl. tidak dibolehkan terbit 

    
uat tulisan tentang ' “gerakan 
lepisit. r 

: k 
:K Pembukaan resmi gedung Se- 
kolah Menengah Islam di Bukit- . 
tinggi pada tg, 10 jl. dilangsung- 
kan den mendapat kundjungan 
pembesar2” pemerintah dan 
wakil2 partai. 5 

2 Banana 2 ang 

bahwa 
| RAA. Wiranatakusupah menja 

| takan ia sebagai pengemudi ne-: 
| gara tetap menganggap Madjelis 
Persatuan Umat Islam sebagai 
menasehat soal agama. 

METE EN t 
:K Di Bogor telah berdiri Panitia 
Penolong Keluarga Tentara jang 
dikCtuai oleh nj. Soerjanegara 
Utk memberi bantuan kpd keluar. 
ga tentara jg gugur, hilang dan 
dipindahkan. 

pe onnt 

WAKIL AHMADIAH BERTEMU 
KONSUL INDIA. 

J 1 11 Mei, — Hari Senen 
kemarin telah ' menghadap 7 
orang wakil Ahmadiah @adian ke | 
pada Konsul Djendral India 
Raghavan. Dim pertjakapannja 
antara lain membitjarakan ten. 

- tang Pemimpin Besar Diemaat 
Ahmadiah jg. karena keributan 
terpaksa pindah dari Lahore. 
Oleh karena itu Ahmadiah mohon 
Gikembalikannja kota @adian ke. 
pada pusat Djemaat isb. Hal ini 
disanggupi akan diuruskan oleh 
Konsul Djendral India Raghavan. 

NEK PENGUMUMAN, 

  

   

#-Maaj. Ttoniros yi Pelangi” jg. | 

h BAHAN PAKATA) 
: DUK TIO) NGHOA. 

.di Jogja 
Ta 'CHCH D 
membawa 3 ton bahan 

merintah Tiongkok utk 

Bana “Republik, 

Org pENDU. 

Jogia: Il Mei. .— Men i Kang" Po mingguini akan Serang 
seorang. anggauta pe- 

Djakarta LN 
akaian dan aed puplah obat2 ' Naba Pp. 

dibagi2 
kan diantara penduduk “Tlonglkoa 

leh Belanda, karena pernah meja 

Berdasarkan surat keputusan P.J.!M. Wakil Presiden Republik 
Indonesia ttg. 27/2-48 No. 1/WP/PM/1948, pada tanggal 6 April 
1943 oleh JM. Mentes Dalam Negfri dengan resmi telah Gilan- 
tik sebuah PUSAT PANITYA PENGEMBALIAN PENGUNGSI2 

(Pusat PPP) dengan diketuai oleh P.T. Sewaka, Gubernur Dja- 
wa Barat dan berkantor di kantor Kementerian Dalam Negeri 

Ts 
tg. 2 ia 23 jad, ba 

Y Pun didaerah Sumatera baik 
didaerah pendudukan Belanda 

| maupun didaerah Republik akan 
dilakukan pula, pembagian bahan 

| pakaian serupa itu... — Ant, 

  

njinta- dan bekas murid pergu- Ih R3rR treOma 
tuan Taman Siswa akan menga- | GAPKT TAK MENGAKUI 
dakan konperensi di Kediri. Ma .. KONP, BANDUNG, 
konperensi tsb antara lain akan 

| Gibitjarakan bentuk SN 
guna membantu 15 5, 

mui parag 

MEMPERUNBAT Mina 
DL JOGJA: 11 Mei. — Untuk mem 
perhebat keamanan desa, kini 
oleh wakil? dari Gupernur Mili- 
ter. DPD, Djawatan Keamanan 
dan Djawatan Penerangan Dac- 
rah Jogja diadakan tindjauan ke 
Markas2 Pertahanan Kapanewon 
seluruh Jogja. Dlm pada itu dite. 
rangkan arti dan djalannja men- 
Gjaga keamanan desa, guna mem 

perkokoh Tenan negara. 

BEA TANGCUNG "SEDJUMLAH 
5006. 

Jogja: 11 Mei. — Baru2 
“ini Belan desai Bandjarmasin te- 
lah ang Nenen maklumat, bah- 
wa mulai 1 April 1948 tiap2 
penumparg kapal KPM dan pe- 

"rabu lajar dgn membawa barang? 
dagangan harus membajar bea. 
tanggungan sebanjak 5000/9 dari 
djumlah harga barang2 jg diba- 
wanja. Hal ini terasa sebagai 
gentjetan kepada pedagang? ke- 
tjil bangsa Indonesia seumyaaja, 

- akan berhasil baik. 

JOGJA: 1k Mei: — Berita tera Es 
lambat dari Makasar. mengabar- 
kan, .menurut putusannja. 
pada tg. 3/5 1. Gabungan Perge- 

-rakan Kemerdekaan Indonesia 
tidak mengakui konpererisi dae- 

    

| rahadan negara2 jg. akan diada. 
kan Belanda di Bandung .pada' - 
per tengahan bulan Mei ini. : 

NX jemu $ 8 

Surat 
Kepada, Redaksi 

Rod bilah m3 Sambil memper- 
kuat rasa kebangsaan pada HARI 
NASIONAL, nanti, alangkah baik 

“nja djika waktu itu dipergunakan 
djuga oleh para pedagang dan 
industrialis kita. Misalnja: me. 
ngadakan pertundjukan hasil 
usaha industri dan keradjman 
kita atau mengadakan perlomba- 
an memperhias etalage dikota? . 
besar. 2 

Kita pertjaja dgn adanja ker- 
Gja sama dgn kalangan pedagang 
bangsa Tionghoa, maksud itu 

Ng 

Kena 

(EL. Sjahrori — Kediri). 

  

udjian penghabisan untuk 

PENGUMUMAN Ro, 3/1342/Obt/30- "48, 
Kementerian Kesehatan Bagian Pharmacie .mengumu mkan bahwa pada tg.1 Juni 1948 dikota Jogjakarta akan una 

Pembantu Ahli Obat, 
Sjarst2 untuk dapat menem pu 
Mereka jang berumur serend 

udiian : z 
nja 18 tahun. 

maan pengurssi2 bangsa Ind 

larda. 

Jogiakarta, 8 Mei 1948, 
Diumumkan oleh :   

(pavijun) djalan Ngabean 5 Jogjakarta, 

Papitya tsb. bertugas mengurus pengembalian dan 7 “peneri: 
esia (bukan Tentara atau keluarga 

Tentara Hidjrah) dari dan kedaerah Republik jang diduduki Be- 

f Dalam mendjatankan tugasnja tsb. Pusat Panitya mendirikan 
tjabang2 dan ranting2nja di Kgresid€nan2 sampai di Kabupaten? 
dengan diketuai oleh Kepala Daerah masing2. 

Pusat Panitya Pengembalian   
  
  

Seksi Penerangan Pusat P.P.P. Pengungsi2 
— (Andjar Subijanto) Seeretariaat 

5-57. (Susmojowidagdo) 

PEMBERITAHUAN. 5 
KEPADA UMUM, DIMINTA BANTUANNJA. 

Karena tanda anggauta dan surat djalan dari Sdr. Sukeri 
Pembantu Penghubung Kemt. Pertahanan Bg. ,,Perantara Warta” 
Kedu Selatan diijuri orang, maka harap semua Djawatan2 
Jang bersangkuian bila kedapatan, harap melapurkan kepada 
Polisi: dan memberikan kabarkepada Sdr. Amin Sumedihardjo 

: aa 

IS MB Pa an 
Madioen 1 5 Sa SA 

(Kutowinangun). pPENGH. 

5-52 

BATJAAN BARU: 
| R Sedia lagi beberapa banjak madjalah baru, antaranja Siasat”, 

Orientasi dan Tijdeein. 

“ 
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5-54 

Sesiologie dan Kebudajaan oleh S. Mangunsarkoro . 
Hukum Tata Negara Republik Indonesia oleh 

Mr, Aseaat, ketua KNIP , 
era dan Journalistiek oleh Mr, Soemanang a 

Ea PERTA. BG. sPERANTARA WARTA" 
KEDU SELATA 

AMIN SUMOD!IHARDJO 

R 12,50 

R 251— 
R 32.50, 

BADAN PENERBIT NASIONAL 

  

R 
: 2. Beridjazah S.M.P. dan telah mengikuti cursus ilmu pharma- ' cie lesan serta praktek” terus menerus. Sedikitnja .20 bulan, 

atau mempunjai idjazah darurat. 

Na (belum bersangkutan dengan pulisi). 
empunjai surat keterangan kelahiran dari jan 

Pendaftaran : dibuka mulai nan berwadiin.| 
pada tg. 15 Mei 1948. 

S 
9
m
»
 

dengan dilampiri meterai dari R. 1,50 
berserta uang udjian R. 30,— (tiga puluh rupijah). 

Fei £ - Tjonto. 
- Kepada da : 

Ahli Cbat Kementerian Kese- 
hatan Bagian Pharmacie 

Elitren Lor 21 
5 5 “Jogjakarta. 
angan Sepu juk Surat ini jang | Nan Denai ja bertanda tangan dibawah : 

Tempat dan tangsai lahir : 
Laki/Perempuan : 
Bangsa : 
Alamat : 
mohon diperkenankan menempuh udjian yesuhanak Pembantu 
Ahli Gbat, 

Berikut disampaikan kepada P.T. surat2 penting (seiinan idjazah dll) beserta uang udjian R. 30,— (tiga puluh rupiah). 
tanggal NG TU Annd 11948 

B tanda tangan, 6 

Keterangan lebih landjut dapat diminta pada : 
Kementerian Kesehatan Bagian Obat2 Jogjakarta. 
Sekolah Pembantu Ahli Obat Kement. Kesehatan Jogjakarta. 
Inspektur Kesehatan Rakjat Djawa Tengah/Timur. 
Dokter2 Karesidenan Daerah Republik, 

S 

ne.teranvangtenaenana aan 5 

2 N 
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hari pengumuman dan ditutup 

Jth. Panitya Udjian Pembantu 

Mempunjai surat keterangan dari Djawatan Kepulisian Dae- 3 

Permohonan menurut tjonto dibawah atas meterai R. 1,50 £ 
jang belum ng 

“SEKOLAH PERALIHAN— 
(Sekolah Menengah Umum Bagian Pertama). 

“Akan dibuka nanti pada tgl. 17 Mei 1948 di Kota Solo. 
Sjarat2 untuk diterima mendjadi murid : 

Saidan No.7... 

Sapna 23 Brigade 24/1V,   1 5-59 

1. Anggauta Brigade 24/IV, bekas murid S.M. P, dan jang se- 
djadjar dengan S.M, P. dengan surat keterangan dari Com- 

“ mandant Kesatuannja dan bekas Sekolahannja. 
2, Bila masih ada tempat, anak2 perdjoangan lainnj4. 

Pendaftaran dan keterangan lain2 Sekan Ap? di Markas T, N, I, 

Cormandant Bat, 23 Na 24 Div, yv.     

    

    Kementerian Kesehatan. Tg Osat2. 
Pemimpin. 

ttd. Dr. Soemakno, 
    
  

ARI NASIONAL ea 
Tgl. 20 Mei j.a.d, tepat pada HARI NASIONAL, harian 
Nasional akan terbit sebagai nomer penerbitan istimewa: 

, Bagi mereka jang ingin turut serta meriahkan” hari" peris 
" ngatan itu, mendapat kesempatan memasang advert i. Pe: 
nerimaan advertersi ditutup pada hari Selasa, tgl.18 Mei1948. 

TAYA A UeNaa HARIAN 'NA VASIONAL/ 
GOS ak S ondomanan 1 Bean NP 3 2 
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