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MARSHALL MUNGKIN BER- 
$ - TEMU DGN MOLOTOV. 

NX. WASHINGTON: 12 Mei, — Sbz 
salah satu hasil daripada pertu- 
Karan nota antara Rusia dan 
USA, maka @da kemungkinan 
pahwa menteri LN USA Marshall 
akan bertemu agn menteri LN 

kusia Molotov di Berlin atau 
Gisalah satu tempat di Skandina- 
via Pertemuan antara kedua 

menteri akan mendahului perte- 
muan jg. mungkin akan diatiakan 
antara Stialin dan Truman. 
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2 DJUTA DOLLAR EMAS 
 DIGONDOL. 

BANGKOK: 12 Mei. — Pendja. 
hat2 jg. berpakaian polisi dan 
tentara tejah dapat merampok 
kiriman emas sebanjak, 2 djuta 

dollar di Bangkok. Emfjisb. di- 

— angkut oleh pesawat dari 

f India kg Macao. Setibanja dila- 

pangan terbang Bangkok, emas 

itu diangkut kekantor pabean 

dan disitulah terdjadi peram- 

pokan tadi oleh Ik 20 atau 30 

orang, 7 orang pengawalnja di- 

ikat. 
Setelah kedjadian itu semua pe 

gawat terbang internasional jang 

lewat Bangkok diperiksa guna 

mentjegah emas tadi diselundup- 

kan keluar negeri. 

Sari Berita 
— Sebagian dari paberik karet 
Bing Seng” di Singapura ter- 

pakar pada hari Selasa. Kerugian 

Gitaksir 800.900 dollar. 

  

ta 

— 1.500 buruh mogok dilapangan 

terbang Le Bourget di Paris, se- 

hingga pekerdjaan disana  ter- 

henti sama sekali. 
x 

— Menurut Palang Merah Inter- 

nasional, Jeruzalem pada hari 

Rebo atau Kemis ini akan didja- 

dikan kota terbuka. Semua pa- 

sukan harus keluar dari kota itu, 
x 

— Pada hari Senen jl, Nederl. 

dan Belgia menandatangani per 

djandjian militer, jg mewadjib. 

Kan kedua negeri itu utk beker- 

dja bersama dgn erat. 
s 

— Dutabhesar USA dj Moskow, Be 
deli Smith, hari Selasa tiba di 
Berlin, Ia tidak mau beri komen- 
tar tentang pertukaran nota dgn 
Molotoy, karena hal itu dianggap 

nja ,sangat rahasia”, 
k 

— Menurut sumber jg mtngeta- 
hui, pem. Australia merasa sa- 
ngat chawatir, berhubung dg ada 
nja djalan-buntu dlm usaha me- 
rantjangkan perdjandjian perda- 
maian dgn Djepang. 

x 
— Brigadir-djendr. Carlos P.Ro- 
mulo, wakil Filipina dim PBB 
dan Seorang wartawan jg terke- 
nal, mendapat pudjian dari Ame 
rika atas pimpinan baik jg di- 
djalankannja Sewaktu dia men- 
djadi ketua konp, internasional 
tentang kemerdekaan penera- 
ngan, di Geneva baru2 ini. 

& : 
— Berhubung dgn kegemparan 
jg ditimbulkan oleh pertukaran 
nota antara Rusia dan Amerika, 
maka harga €mas di beurs Pe- 
rantjis dan kurs dollar Amerika: 
dipasar gelap turun. Seperti di- 
ketahui, Rusia Setudju utk ber 

usaha mengeratkan perhubungan 

pja dgn USA, $, SISA Hey Va 

Rebo pagi dan Kemis ini kabinet 
putusan tentang sampai kemana sikap ' 
sekarang. Dim sidang pada malam Rebo jl., delegasi memberi laporan 

perundingan di Djakarta. : : 5 i 

Menurut kesimpulan laporan 
itu kabarnja pokok selisih faham 
antara delegasi Rep. dan Bid te- 
rus berputar disekitar bentuk dan 
susunan Uni, NIS, pembentukan 
pemerintah interim dan plebisit. 
Kalangan jg mengetahui di Jogia 
mengatakan, konsepsi Bld ten- 
tang Uni memuat berbagai pasal 
jg menundjukkan dgn tegas niat 
Bld hendak mendjadikan Uni su- 

atu superstaat dgn super-kabi- 
net, walaupun tidak dikatakan 
dgn terangZan. Demikian menu- 
yrut Ant. 

Komisi-3 mengumumkan, bah. 
wa pada tg. 10 jl. Panitia Politik 
menerima laporan dari sub pani- 
tia ke.4 mengenai tjara peneta- 
pan status di Djawa, Sumatera 
dan. Madura, jaitu dgn djalan 
plebisit atau djalan lain, Laporan 
itu kini diteruskan kpd Kom.-3 
utk dipeladjari. Laporan tsb ber. 
isi 3 soal jg. dianggap penting 
oleh kedua pihax, bahkan diang- 
gap terp€nting cieh d€leg. Bid. 
Soal2 tsb. jalah: 1) apakah akan 
diadakan plebisit utk menentu- 
kan kehendak rakjat ataukah 
dipeladjari djalan2 jain menge- 

nai soal2 tsb. 2) dimana pemu- 
ngutan suara rakjat itu akan 
didjalankan. 3) bilamana akan 
dilakukan. Kedua pihak sefaham 
bahwa goal jang ke-2 adalah 
jang terpenting. Deleg. Be- 
landa bahkan menjatakan, bahwa 
dua soal Jlainnja tidak perlu 
Gibitjarakan lebih landjut, kalau 
tidak terdapat kata sepakat me- 
ngenai tempat dilakukannja ple- 
bisit, Sebaliknja Rep. berpenda- 
pat, bahwa soal perlu diadakan- 
nja plebisit harus lebih dulu di- 
petjahkan sebelum bisa memberi 

djawaban atag soal dimana plebi- 
sit itu akan dilakukan. 

Dim pada itu, Panitia Politik 
djuga menindjau laporan semen- 
tara dari sub panitia k@-2, jaitu 

bersidang di Kaliurang. Diduga Pe- 
ig. harus Piambil oleh delegasi 

mengenai dasar2 siruktuur Uni. 
Tidak lama lagi . pembitjaraan 
mengenai laporan itu akan di- 
adakan, “mau 

Menurut kominike kom-3 jang 

disiarkan oleh KB Bid, dlm si- 
Gangnja hari Rebo tg. 12 ini pa- 
nitya sosial dan administratif 

kedua pihak telah menjetudjui 
laporan suhpanitya mengenai 

pembebasan orang2 tawanan jg. 
bukan tawanan perang, Laporan 
tsb, diserahkan kpd kedua pihak 

dgn andjuran spj disjahkannja 

den tjara surat menjurat. Lapo- 

ran tsb. berisi peraturan? ten- 
tang membebaskan tawanan2 itu, 

x 
Berhubung dgn akan diadakan 

nja konp. Frong Nasional Indo. 

nesia di Djakarta, dimana rakjat 

seluruh Indonesia akan mengirim 

kan wakilnja, maka kalangan 

politik di Jogja berpendapat bah- 
wa komp. tsb. adalah sangat pen- 
ting, terutama mengingat rakjat 
Indonesia sedang menghadapi pe 
rundingan antara dan Bid 
jg. akan menentukan nasib dan. 
kedudukan bangsa Indonesia 
ta bentuk dan isi negara Indone- 
sia dikemu “hari, Kemauan 
rakjat jg. bersatu adalah sangat 
berharga dim hal itu. - 

KK 3 

Pada Rebo tg. 12 Mei ini bekas 
ment. kemakmuran. Republik 
A.K. Gani jg. telah mengundjungi 
konperensi perdagangan interna- 
sional di Havana tiba kembali di 

Djakarta. 2 a 

| Menurut KB Bld menteri Keu- 
angan Bld Lieftinck dan menteri 
Gitzen segera sesudah hari Pen- 
tekosta pergi ke Djakarta. Menu- 
rut kalangan resmi Bid di Dja- 
karta, mereka akan mengadakan 

pembitjaraan tentang soal2 keu- 
angan dgn pem, Hindia-Bld. 

RUSIA SEDIA BERDJABAT TANGAN ? 
Peristiwa terpenting sedjak kalahnja Djerman 

MOSKOW: 12 MEI, — Suatu peristiwa jang dianggap sa. 
ngat penting sedjak kemenangan Serikat atas Djerman di th. 1945 
jalah nota-djawaban Molotov kepada USA, jang menjatakan bah- 
wa ,,Rusia mengharapkan adanja kemungkinan untuk melenjap- 
kan segala perselisihan dan mengadakan perhubungan baik an- 
tara Rusia dan USA, untuk kepentingan rakjat kedua negeri itu 
dan untuk mengokohkan perdamaian”, 

Sikap Rusia jg tidak diduga2 

itu menimbulkan kegemparan di 
seluruh dunia, pendirian orang 

bermatjam2, ada jg optimistis, 
ada pula jg bersikap tidak me- 
ngatjuhkan. Seorang djurubitja- 
ra kement. LN Inggeris, mene- 
rangkan bahwa kabar tentang 
pertukaran nota antara Rusia 
dan USA datangnja sangat men- 

dadak bagi Inggeris, karena Ing. 
g€ris tidak diberitahu lebih du- 

lu. Djurubitjara itu tidak mau 

menerangkan, apakah kabar itu 

menjenangkan atau tidak, sebe- 
lum ia membatja isi lengkap da- 
ri kedua nota. Beberapa harian 

di London menganggap djawaban 
Rusia sbg suatu ,,kabar baik”. 

Sebaliknja di Amerika orang 

tidak begitu lekas gembira ten- 

tang djawaban Rusia. Reuter da- 
pat kabar, bahwa nota Rusia itu 

tak memberi tjukup gambaran 

tentang bersedianja Rusia untuk 
raengadakan perundingan2, jang 

selaras dgn sikap USA utk me- 

ngad::zan konperensi guna mem- 

pereskan goal2 jg mehgakibatkari 

perselisihan. 
Pres, Truman menamakan nota 

USA kpd Rusia sbg suatu usaha 
melenjapkan ,,sjak-wasangka” di 
pihak Rusia thd azas2 politik 
Amerika. Meng€naj negara2 Ero- 
pa Barab dan bantuan Amerika 
kepadanja diterangkan bahwa hal 
itu adalah akibat langsung dari 
rasa takut jg disebabkan oleh 
politik expansi” Rusia. Dikata- 
kan oleh 'Truman, Amerika me- 
ngorii perlu adanja hubungan 
baik antara Rusia dan negeri2 
tetangganja, tapi disamping itu 
ia tidak melupakan peristiwa? se. 
mendjak Tjechoslowakia diun- 
dang utk hadir dlm konp. rentja- ' 
na Marshall di Paris (T Slowakia 

menerima undangan itu, tapi ke- 

mudian dibatalkan atas desakan 
Rusia, —red.). : 

Kalangan resmi Perantjis me 

njambut dgn gembira akan di. 

adakannja perembukan antara 

Amerika dan Rusia. Kalangan itu 

minta spj neg€ri2 Eropa Barat 

dibolehkan ikut serta dlm perun- 

dingan itu, 

2 
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PAPON Ong, akan diusahakan, semua peringatan 40 tahun 

Memperkuat 
'gerakan Nasional harus bersifat memperkuat Pemerin- 

A tah dan Negara kita. 
Dalam hubungan itu, timbul pertanjaan: bagaimana hal 

dengan suasana pertentangan atau berlair -Inina Ci seng anoda Na in-lainan pendapat dian. 

Kita andjurkan lekaslah dari semua pihak jang Ki k g ng bersangkut 
dari pihak partai masing2 dan begitu djuga dari pihak Pemeran 
2. npaja Petapan Jenang untuk mendekatkan satu sama 

. Opos rtentangan apa k 
djam dan diterus-teruskan. ” PER ANN NA TANPA 

Apa jang beberapa bulan jang lalu tidak bi ikerdj a bisa  dikerdjal 
Mr an aan sekarang dapat diwudjudkan Diua 

1 joangan kita buat meng ket gim ae sebagian segera akan mengha- 

Lagi pula dasar politik jang tegas buat me 1 1 nentang sa 
merana Pena Tan ada. Sekarang belum PN Lara 

-besarkan atau buat ,,uitbuiten” P i on ego viten” beberapa perselisihan 

Ingatlah, mereka jang sekarang memegang pemerintah ji sek g an, ia. 
2 mereka jang sebenarnja tidak suka Linggadjati atau Renville. 
ebaliknja golongan mereka jang sekarang berada diluar peme- 

HenjaNan, Maa jang menanda tangani Renville. Maka berbagai 
seadaan atau kesulitan jang dihadapi sekarang adalah sebagian 

akibat dari polftikaja golontan jg. sekarang ber-oposisi.|——— pa Begitupun Iain2 soal jang bisa didjadikan balon-balonan- 
2 seperti tanah-konversie dll. sebenarnja sekarang djuga 
idak perlu dibesar-besarkan. Orang jang kritis akan bertanja : 

apa sebab bukan dulu2 dihapuskan ? 
Demikianlah sekedar pertimbangan supaj iri : g paja kita berdiri den 

dua kaki diatas tanah jang dingin. Djangan kita terlalu membe- 
sar-besarkan sesuatu jg. sebenarnja ti inj . : ja tidak seberapa artinja dalam 
hubungan perdjoangan kita sekarang ini. la : 

Pemerintah Kita.
“    “ 
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Sebab perdjoangan kita sekarang ini | i 
6 rang ini dalam garis-garis besar- 

nja an masih bersifat perdjoangan nasional jang bulat. Jg. 
lidak atau belum perlu membesar-besarkan pertentangan politik 
jang sebenarnja tidak begitu mengenai azas atau prinsip. 

Karena itu marilah, semua partai dan 4 2 golongan berserta Pe- 
merintah bulat bersatu menjongsong tanggal 20 Meli. Paling sedi- 
kit kita ingin sekali nanti adaketerangan bersama dari Masju 
mi, PNI, Front Demokrasi Rakjat dlinja.Sjukur kalau dapat lain? 
tindakan jg. lebih njata. 

MEA 

NEGARA 

| : f Sg. 

- KANAN ANN Amma 

"SAJA TAK MENGIZINKAN ADANJA 
JAHUDI" 

Keterangan beriwajat radja Farouk 
CAIRO, 12 MEL— Buat pertama kali dalam hidupnja, radja 

Farouk bersedia mengumumkan pendiriannja tentang soal Pales- 
/ tina jg. pada waktu ini dianggap soal jg terpenting bagi negara? 
Arab. Dengan perantaraan penasehat pers keradjaan Mesir, Ka. 
rim Bey Thabet, radja Farouk berkata : ,,Saja tidak akan me- 

ngizsinkan kalau suatu negara Jahudi didirikan di Timur Tengah, 

je. mendjadi tefangga Mesir”. 

  

PRESIDEN BARU 
ITALIA, 

ROMA: 12 Mei. — Senator 

Luigi Einaudi, seorang ahli ke- 

uangan telah dipilih: mendjadi 
presiden baru Italia, sesudah di- 

adakan pemungutan suara 4 kali 

dim parlemen Italia. Dim pemu- 

ngutan suara jg: ke-2, graf Sfor- 

za mengundurkan diri, meskipun 

ia mempunjai harapan akan di- 

pitih. Alasannja ialah, karena So- 

sialis2 kanan tidak mau menjo- 

# EINAUDI 

| kong dia lagi. Dim pemilihan ke- 
3, kaum komunis meninggalkan 

sidang parlemen. 
: jp 

SEBA2NJA ,ONDERVOEDING” 

DI ASIA. 

WASHINGTON, 12 Mei. — Dr. 

W.R. Aykroyd, kepala bagian ba- 

han makanan dari Organisasi Ma 

kanan dan Pertanian PBB, me- 

nerangkan dlm kongres interna- 

sional tentang penjakit tropis 

dan malaria, bahwa persentase 

beras jg. sangat tinggi dim ma- 

kahan rakjat Tiongkok Selatan, 

Asia Selatan dan India adalah 

langsung bertanggung djawab 

atag ,ondervoeding” didaerah2 

itu. Dikatakannja, didaerah2 jg. 
penduduknja menggunakan beras 

sbg bahan makanan terpen- 

ting, perlu sekali digunakan dju- 

ga lebih banjak susu, telur, da- 

ging, ikan, sajuran, dan buah2. 
saikang 

TAK SETUDJU DGN. PENJEM- 
BELIHAN GERILJA JUNANI. 

ATHENE: 12 Mei, — Dutabe- 

sar Perantjis di Junani De Vaux 

ce Saint Cyr mengundjungi wk. 

PM Tsaldarig dan memberitahu 

kepadanja, bahwa hukuman2 ma. 

ti jg dihari2 jg achir ini dilaku. 

| kan thd kaum gerilja js tertanz- 

kap menimbulkan perasaan ti- 

dak senang dikalangan rakjat 

Perantjis. De Saint Cyr mengha- 

rap sp) pem, Junani menghenti- 

kan kedjadian3 itu, jg akan me- 

rusak nama baik Junani. 

Pernjataan serupa itu “diberi- 

kan pula oleh eri epada 

Junani, , Sea aa 

Otak 1 

» 

Pengumuman jg beriwajat itu 
Giberikan dim suatu interview jg 
istimewa diberikan kpd wartawan 
United Press di Cairo, Walter 

Coliins. Radja Farouk, jg terus- 
menerus berusaha mentjari penje 

lesaian bagi soal Palestina, me- 

nurut dugaan orang akan men- 

djalankan rol jg sangat penting 

dim penetapan nasib Palestina, 

sesudah Ingg€ris mekpaskan man 

datnja pada hari Djum'at malam. 

Dim interview itu radja Farouk 

Gjuga berkata: ,,Beberapa kali 

pemerintah keradjaan Mesir men 

djelaskan, bahwa Mesir akan 

memberi segala bantuan jg dapat 

diberikannja utk menolong Sau- 

dara2 sebangsanja di Palestina. 

Sementara itu semua perlop 

kpd tjalon2 opsir ditjabut, agar 

mereka dapat mengachiri pela. 

djarannja dlm bulan Oktober. 

Beberapa matjam pasukan tidak 

akan didemobiliseer, sedangkan 

kabarnja Mesir memberi extra 

kredit sebanjak 4 djuta pond utk 

keperluan tentara Mesir Giperba- 

tasan Palestina. Pangiima-besar 

tentara Arab di Palestina Ismail 

Sawfat Pasha kini telah diganti 

aleh djenderal Nureddin Pasha, 

sampai sekarang panglima ten- 

tara Irak. 

Rusia, Guatemala dan Polonia 

kini rupa2nja akan mengakui ne- 

gara Jahudi, djika mandat Ingg. 

berachir. Pembentukan negara 

itu sampai sekarang ditjoba utk 

ditjegah oleh USA. Kalau tidak, 

maka gentjatan perang tak akan 

bisa didjalankan, sedangkan ba- 

haja perang diluar Palestina ma- 

kin bertambah hebat. Djurubitja- 

a USA dim PBB berkata, kalau 

terdjadi perang, maka Rusia bisa 

menguasai bagian dunia itu jang 

kaja dgn sumber minjak. 

Ba NjA 

— Berhubung 
ia pemogokan dikalangan buruh 
kereta-api maka djawatan kereta ' 

api Amerika ditempatkan diba- 

wah pengawasan pemerintah. 

Djendr.-major Leavey idiangkat 

djadi kepala urusan kereta-api, 

  

den adanja baha-
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berdjumlah 12 orang, 

“Dar djumlah tsb. jg 7 orang. 
mendapat scholarschip», sedang jg 
5 orang pemuda lainnja mendjadi 
tanggungan Pem. Republik. 
Umumnja mereka disana akan 

mengikuti peladjaran tehnik (il- 
mu 1nesin, kimia, elektro)“ dan 
pertanian. Dan karena sebagian 
dari merexa itu telah inempela- 
ajari beberapa yak, maka diduga 
peladjaran di India akan tat- 

dua tahun mat dalam tempoh 
sadja. Sebelumnja balik ke Indo- 
nesia, mereka Jebih dulu akan 
memperdalam, peng€tahuannja 
lagi sambil bekerdja pada salah. 

satu industri disana. |. 
Lebih djauh diterangkan, bah- 

wa langkah pengiriman peladjar 

itu baharu pada tingkat pertjo- 
baan, sedang utk hari kemudian- 

nja sedang dipertimbangkan 

amat tentang kemungkinan2 men 

datangkan orang2 "ahli bangsa 

India sebagai pengadjar diseko- 

lah2 kita. 

Mengenai missi kebudajaan di- 

katakan, bahwa perhubungan 

antara Republik Indonesia dan 

Pemerintah India dilapang kebu- 

dajaan sudah lama dimulai, mi- 

salnja dgn perantaraan Pemerin- 

tah India meminta pertolongan 
menjalin tulisan2 Sanskrit kuno 

jg diketemukan dinegeri kita. 
k” 

Le masallah2 kedalam jg 

ang mendapat perhatian isti- 

mewa jalah mengenai pembangu- 

nan kembali peladjaran dan per. 

didikar js ta' begitu terpelihara 

pada sekojah2 rendah. Adapun 

usaha lainnja ialah : menambah 

kemadjuan pengttahuan dan pe. 

ngadjaran bagi para guru. Untuk 

usaha ini diadakan kursus surit 

menjurat . dan utk memelihara 

kursus itu diadakan - penilikan, 

apakah pengadjaran kursus itu 

. penar2 diikuti dgn saksama oleh 

para guru seumumnja. 
ey 

SOAL PANGKAT2 DALAM 

ANGKATAN PERANG. 

JOGJA: 193 Mei. — Mulai tg. 

15 Mei ini WE. Presiden dan Men 

teri Pertahanan Moh. Hatta te- 

jah menetapkan, bahwa: a@. Pang 

kat2 titutair hanja ditetapkan 

oleh Presiden, b. Pangkat2 titu- 

lair js telah ada diturunkan sa. 

tu pangkat (ketjuali pangkat ti- 

tulair dari Ketua Mahkamah A- 

- -gung dan Djaksa Agung Tenta- 

ra), ec. Perobahan pangkat dan 

djabatan dalam Angk. Perang 

untuk: 1. Opsir2 menengah dan - 

opsir tinggi sampai dgn pangkat 

Lt.-Kolonej, dilakukan oleh Men- 

teri Pertahanan. 2. Opsir tinggi 

kolonel dan opsir tertinggi oleh 

Presiden. 3. Peradjurit dan Ka- 

der untuk sementara dilaknkan 

oleh para Kepala Siaf dan Pangii 

ma jg tersangkut. 

Sedang.tanda2 Angkatan Pe- 

rang (tanda angkatan, s@ndjata, 

djawatan, pangkat, corps, nomor, - 

bendera komando) hanja dibuat 

oleh Kemfnterian Pertahanan. 

Selain dari itu, ditetapkan Pu- 

Ia, bahwa tanda? baru hanja di- 

pakai oleh mereka jg. telah dapat 

pangangkatan resmi 
— map 

       
     

   

  

            

  

Han Fa 
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43 
Redaksi Jth. 

Sampai sekarang kalau ada 

apa2, kita gemar sekali menga- 
dakan rapat2 dan demonstrasi2. 
Apakah pada hari peringatan 40 

i : asional nanti, kita 
tidak dapat “memikirkan Jain2 
tjara? Tan 5 

Misalnja djadikanlah tgl. 20 
Mei dan selandjuinja sebagai 
Hari Bekerdja jang hebat. Bukan 

sedikit bangsa kita gampang se- 
kali memadjukan. diri buat Ba- 
risan Berani Mati, Itu baik dan 
boleh dipudjt. KAA 

Akan tetapi jang tidak kalah 
pentingnja ialah kalau kita dju- 
ga mempunjai Barisan Berani - 

harus dibrantas | 4 

| Soemarjati — Sola, 

PE ALARN apa DN 

   

| Pengiriman Peladjar2 Kita” KA 

KANAN Fog Ta era 
JOGJA, 1 MEL-— Tentang pengiriman peladjar? Indo. /X Pabrik kertas di 

nesia ke India, lebih djauh sekretaris Kem. Pendidikan, Penga-" nan 

Ajaran dan Kebudajaan Sugardo Purbokawotjo menjatakan, bah. nja bisa mengha si 

wa pemuda? kita jg. akan dikirimkan ke India itu kesemuanja 

  

MLS UAN kan 

PERINGATAN HARI NASIO:    ( Rentjana Uvatjara. 
JOGJA: 12 Mei. — Dari |: 

tia Pusay ,,Peringatan 20 Mei" di 

Gapat kabar, bahwa pada tg. 20 

Mei jad, pada djam 05.00 tiap pen 

duduk Sena Yaa Ka
n 

embersihan pekaraht ba 

Tang: di. 06.00 menaikkan bende 

ra kitas dj 09.00 - 10.00 peri- 

ngatan dikantor2, djawatan2, pe. 

yusahaan2, rukun2 kampung al. 

nja, dim upatjara ini dibatjakan 

amanat Presiden, dj. 12, 00 - 

14.00 diadakan rapat2, arak2-ar 

dil: dj. 20.00 upatjara dipusat. 

kan di Presidenan. —Ant. 

   

  

   
PUTUSAN KONP. KILAT N.O, 

MADIUN: 12 Mei, -— Konpe- 

rensi-kilai Nahdatul Ulama pada 

tg. 9 dan 10 Mei antara lain Me- 

mutuskan: 1. Ummat Islam In- 

donesia terutama jg tergabung 

dim N.O. tetap menuntut dan 

| mendesak kepada Pemerintah, 

agar hukum waris dikembalikan 

mendjadi hak lingkungan peradi- 

jan agama. 
2 Supaja selekas mungkin hu- 

kum2 Islam didjadikan dasar ba- 

gi badan2 kehakiman Negara Re. 

publik Indonesia. — Ant, 

Pn 

BANTUAN UNTUK KANAK? 

JG, KEKURANGAN. 

JOGJA: 41 Mei. — Pada per- 

tengahan bulan Mei di Djakarta 

akan ditunggu kedatangan Dr. 

Thomas Parran dari Children 

Fmergency Fund jaitu salah sa- 

tu bagian dari United Nation jg. 

“mengurus bantuan buat keperlu- 

an kanak2 jg kekurangan diselu- 

ruh dunia, Boleh djadi Dr. Par- 

ran djuga akan mengundjungi 

Rep. Indonesia. 5 

Badan2 tsb baru2 ini memutus 

kan akan menjediakan uang se- 

panjak 7 djuta dollar buat ka- 

nak2 jg kekurangan di Timur 

| Djauh, antara Jain untuk kanak2 

&i Indonesia. 

"Badan laiy dari UNO jg djuga 

mengurus kepentingan kanak2 

adalah United Nation Appeal for 

Chikiren js melulu mengumpul- 

kan bahan makanan untuk Kka- 

hak2 jg kekurangan. —Ant. 

Bertunangan : 

C. Sudiati Dulkahono 

4. Sudjono A. Hardjono 

. Klaten 
Tana tz. 9 Mei1948. Togjakarta 

PENA SAA LP
 LIL ALL LL 

Pernjata'an terima kasih 
Kepada. saudara-2 jang me- 

njumbangkan tenaga Ganjatau 

fikiran dll. waktu menikahnja 

anak kami perempuan: 

SOEBEKFI WELOEDJENG 

  

  

dengan 
ABDULRACHMAN ABDULLAH 

pada tgi.10-5-48 kami sekeluar. 

Bea ana banjak terima 

k 1 2 
Abdoellatib Koesoemadipotirt 

5-66. Sekeluarga 
LELE PPP LL LL 

e Nabi 

       

     
    

      
       
       

      

    

       

  

      

KOESOEMODIPOETRO, 

  

   

      2. Zn | - 2 

Madiun jang 
“setiap hari. 
Ik. 15 ricm 

kertas doorslag dan Kertas ketik 
“serta 600 a 700-lembar karton. . 

#K Menurut ,,Sin Po” 3 orang mi 
liter Belanda totok di Bandung 
telgh menjrobot tjelana dan tas 
anak sekolah seharga 100 rupijah 

dari toko Tionghoa .Sky” didjl. 

K, x 

X Untuk menambah pens€tahu- 

an, para polisi di ngagung 

dari pangkat komandan keatas 

tiap2 malam Djum'at . diberi 

kursus tentang politik, ekonomi 
dl, : 

x 

M Berhubung dgn adanja rasio- 
nalisasi dalam kalangan tentara, 

maka besok tg. 17 dan 18 jad. 

disalah satu tempat Dv. VII 
akan diadakan upatjara selamat 

berpisah dgn reSimen ,,Kartane- 

gara.” 

| diusahakan oleh BJ!     

MEREKA TAK BERSALAH. 

' HARI NASIONAL KITA 
Mendjelang 20 Mei. 

  

    

   
   

je. sutji ib 

aa Bei 
ternjata pada perdjalanannja 
juga. Dim usianja js. sangat 

.pendek itu, maka ia mentje- 
ituslah dikalangan Indo dan 
dibawah pimpinan Dr, E.K.E. ! 

selalu mendapat 

  

dari segala pelosck ? 
ini $ 

  Douwes Dekker pada th. 1912 

muntjullah suatu partij bara : 
.Indische | Partij” namanja 

| dgn. azas dan dasar jg. lebih 
luas dari ,,Boedi Oetomo”. 

    
| hendaki segala orang jg. lahir 

dan hidap disini tjinta pada 
"3 Indonesia, serta mengadjak 

mereka bekerdja dan berdju. 

| ang untuk kebesaran dan ke- 
! merdekaannja 

1 anna 

peveneanesageranaanan 

  

K Pada Kemis malam ini, mulai 
pk. 7 untuk para keluarga dan 
penjinta Taman Siswa akan dia- 
dakan causeri: ,,Perdjuangan 
Kemerdekaan di Sulawesi” oleh 
tn2. Latumahina dan Suwarno, 
bertempat di Pendopo TS... Wi- 
rogunan, 

“ Indische Partij” ini meng. ?- 

.— Bahwa tjita2 nasional kita | 

Ya
 

   

  

        

  

L. Tjatatan 
“Belanda mengadi $ 

Indonesia Paman Republik uduk:dlm dele- 
gasinja pada konferensi 
. Tn Kita tahu, na n 

ja, Djuga Belanda menvetar 
bahwa Republik akan Papa 
nja. Dan djika benar demikian, maka kepada dunia internasional. 
terutama kpd seg€nap anggota, ' Ecafe, orang2 Belanda bisa me- njatakan bahwa Republik Indo. 
BeAT an an turut serta mem antu-usaha Ecafe. membansi 
dunia, Tg 

Ecafe 

Zet orang2 Belanda itu sudah" 
kita ketahui, Malahan, anggapan 
nja djuga benar, kalau adjakan 
Belanda itu t€ntu akan 'ditolak 
sadja. Alasan?nja ialah: 1. Keanc 
gotaan Republik pada Ecafe be- 
Yum pernah ditolak. Hanja ditun 
da. 2. Republik Indonesia adalah 
anggota Konf€frensi Perdagangan 

Internasional di Havana. 3, Ke- 
dudukan Republik dalam Uno 

: "3 adalah sama dgn kedudukan Be. 

Kata para pembela landa, dan 4. Dim politik mani- 
festo Republik, pemerintah kita 

JOGJA: 12 MEL— dalam sidang Mahkamah Tentara menerangkan mau bekerdja ber. 

Agung bari Selasa ini para pembela Mr. Suprapto, Mr Gatot me. 

ngadakan pembelaan atas peristiwa Djuli '46, sedangkan pembe- 

Ilaan Mr, Da'jono 

Pokok2 pembelaan Mr. Suprap- 

to dipusatkan pada soal2 Persa- 

tuan Perdjuangan dan reguisi- 

toir. Dikatakannja, bahwa sum- 

ber sengketa ini, ialah pertenta- 

ngan paham politik antara Partai 

Sosialis jg dipimpin oleh bekas 

PM. Sjahrir dan Persatuan Per- 

Gjuangan jg dipimpin Tan Mala- 

ka. Pembela mengandjurkan spj 

MTA menempatkan diri dalam 

alam pikiran kaum: revolusioner, 
agar MTA dapat melakukan tu- 

gasnja selaku kehakiman jg mer. 

deka dan tak memihak pada sa- 

lah gatu pihak, meskipun salah 

satu pihak.jg tersangkut adalah 

Pemerintah. 

Achirnja Mr. Suprapto menga- 

takan, bahwa sistem reguiSitoir 

tidak syStimatis dan banjak hai2 

didImnja jang bertentangan. Cau 

saliteitnja kurang ditegaskan. 

Pembelaan Mr. Daljono jg di- 

-batjakan oleh Mr. Gatot singkat, 

DIDJUAL dga LEKAS. 
MESINDJAIT, kaki, , 3INGER” 

model baru, kabinet, 6 latji, 

keadaan baru. 

Alamat: Triharjono, Surjowidjajan 

143, tip. 803 pk. 5-60 

  

  

Untuk menambah kesenongan #-ke- 

tenteraman Tuan punja rumahtang” 

ga: belilah RADIO jang istimewa, 

ulem serta terang suaranja, dari: 

MELECTRON ”- Saidan 3 - Jogja. 

DJUAL BELI, TUKAR MENUKAR 
serta eparasi segala matjam pesawat 

RADIO.- 5-61 

  

    
  

  

dibatjakan oleh Mr. Gatot. 

maksudnja supaja para terdakwa 
s€mua dibebaskan, karena ternja 
ta mereka tak melakukan kesa- 
lahan atau kedjahatan jg ditu- 
duhkan Djaksa Agung. 

Mr. Gatot dalam pembelaannja 
mengatakan, bahwa para terdak- 
wa melakukan perbuatan herois 

dan sutji, jalah membela negara. 
Achirnja Mr. Gatot mengharap 

hendaknja MTA insjaf dan me- 
ngetahui tugasnja jg kini oleh 
sedjarah dipikulkan kepadanja 
utk melakukan revolusi dalam 
lapangan kehakiman, karena me- 
nurut pembela putusan MTA ke- 
jak akan mendjadi bukti apakah 
k€hakiman Republik madju atau 
"mundur. STAN 

Dalam sambutannja terhadap 
para pembela tsb. Ketua MTA 
mentrangkan, bahwa putusan 
atas para terdakwa akan diberi- 
kan pada sidang MTA tg. 27/5 
jad. — Ant, 

  

PRA 

ketentuan sebagai berikut : 

atau garis status guo.. 
II. Para pedagang 

PENGUMUMAN KEMENTERIAN KEMAKMUBAN 
No, 3 tahun 1948. : 

|. Mulai tanggal pengumuman ini berlaku, maka Kantor Pendju- 
alan Gula (KE.G) akan mendjual gula kepada UMUM dengan 

IL. Para pedagang (pembeli) jang beli gula dari K.P.G. dengan 
harga jang berlaku untuk perdagangan 1 

| Republik”, diperbolehkan mengangkut gulanja kemana sadja, 

asal tidak melalui batas jang djaraknja 30 ky dari pantai laug $ 

(pembeli) jang beli gula dari BPRGN. 

(KP.G.) dengan harga jang berlaku untuk Peran 
LUAR daerah Republik”, diperbolehkan mengangkut gulanja 
'kemana sadja, Gjuga Keluar dari : i 

telah mendapat dan disertai dengan idzin tertulis dari DJA- | 
WATAN PERDAGANGAN dari KEMENTERIAN 

MURAN, JOGJAKARTA. f 

| Mereka jang ingin mendapat pendjelasan lebih landjut ten- 

sama sama semua negeri, djuga 
agn Belanda, , 

Berdasarkan itu semua, maka 
kita andjurkan kepada kabinet 
dan delegasi kita spj undangan 
atau adjakan Belanda itu ditolak 

sadja, dan biarkanlah orang2 Be 

Janda mengadakan tafsiran sen- 
en mengapa Republik menociak- 
nja 

aa 

KEADJAIBAN ALAM 

SANTIAGO: . 12 Mei. — SK. 
»Ultimas Noticias” mewartakan 
bahwa di Punta Arenas (Chili) 
seorang gadis berumur 10 th te. 
lah melahirkan seorang anak le- 
Tega. Ibu dan anak berada dalam 
keadaan sehat. Nama gadis itu 
tidak diumumkan, Baik diketa- 
hui, bahwa dith. 1939 djuga ter. 
djadi suatu keadjaiban alam, 
jaitu di Lima (Peru) ketika se- 
orang gadis bernama Lina Medi. 
na, jg. berumur 5 th, melahirkan 
anak lelaki. f 5 

Ka PA ITALI ENI AAA 

Tel ah lahir dengan selamat di Panti Rapih, pada hari 
Minggu tanggal 9 Mei 1948: HAFIL BOEDIANTO: 

5-65 Keluarga: Roeslan Abdvelgani. 
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»DIDALAM daerah 

n,DI.- 

daerah Republik, apabila 

BADAN PEREKBIT NASIONAL " 
SL— Atm 

aksud- 

PEMBERIAN TAHU. 
Dengan persetudjuannja berdua pihak telah berhenti 

dengan hormat mulai tanggal 1 Mei 1943 sebagai admi- 

nistrateur en iiede behecerend vennoot dari New Light 

Magazine die sini, 5 

Tuan The Djun Gie 
Harap jang berkepentingan mendapat tahu, 

5-62 Direksi New Light Magaziue. 

tang pendjualan gula setjara tersebut diatas, dapat berhubu- j 
ngan langsung dengan Kantor Pendjualan Gula di Mangku- 
negaran, Surakarta. : jan 

IV. Pengumuman ini berlaku mulai tanggal 12 Mei 1948. 

Diumumkan pada tg. 12 Mei 1943. Menteri Kemakmuran, . 

Kementerian Kemakmuran, g Mr. 8. PRAWIRANEGARA,     
    

Bekerdja. Keseganan bekerdja 

— SEKOLAH PERALIHAN— 

(Sekolah Menengah Umum Bagian Pertama). 

Akan dibuka nanti pada tgl. 17 Mei 1948 di Kota Solo. " 

Sjarat2 untuk diterima mendjadi murid: “- 

I. Anggauta Brigade 24/1V, bekas murid S,M.P, dan jang se- 

djadjar dengan S.M, P. dengan surat'kgterangan dari Com- 

mandant Kesatuannja dan bekas Sekolahannja. « 

2, Bila masih ada tempat, anak2 perdjoangan lainnja. 

Pendaftaran dan keterangan lain2 setiap hari di Markas Ts N, I,: 

Bataljon 23 Brigade 24/IV, ! 

    50 Commandant Bat. 23 Brig. 24 Div. IV. 

   

  TA 

kretaris, SA 1 
Mr. SOEBAGJO. NA cas) 

mempersembahkan 

“BINTANG-T 
Sandiwara kekasih rakjat ep 

MALAM INI 13-5-48 djam 7.30 tepat 
    

JOGJAKARTA, 11 Mei 1948.) 

  ,HARUMANIS" | 
digedung: SOBOHARSONO 4 

£ 

    

   

  

1000/o pendapatan bersih guna 

  
  Ing “ 

mewa, Brigade P., termasuk Jibaku Tr pa. 

       


