
        

    

Mn EN ga Rar : sEKTOn . 

Sebelum Hudjan 
IT JARA bekerdja orang2 Belanda mulai kelihatan tidak beres. 

. Setelah merasakar enaknja mendirikan negara2-in-nieuwe... 
stijl-bij de gratie van Mook, sekarang berusaha menjeleng- 

garakan konferensi antara wakil negara itu di Bandung. Meng- 
hadapi-tjara bekerdja demikian itu, mulai sekarang kita harus 

| sudah mulai lebih awas lagi. Setidak-tidaknja harus sudah ber- 
sedia pajung, sebelum hudjan turun. 

Sedjak delegasi kita berhadap hadapan muka dgn delegasi 
“Belanda, fihak sana belum pernah memperlihatkan gooawilinja. 
Malahan, apa jang didjalankan oleh orang2 Perantjis di Vict 

» Nam, diselenggarakan djuga oleh Bid di Indonesia, Pa 

| Bagi kita permusjawaratan di Bandung itu nanti ada persa- 
maannja dgn blokade dilaut-ian didarat. Djika blokade itu ditu- “ 
djukan untuk mematikan ekonomi kita, make permusjawaratan 
itu adalah blokade untuk mengisolir politik Republik Indonesia. 
Dan berhubuns dsn itus bagaimara sikap kita, setelah goodwill 
dan konsesi jang”tealh kita berikan, berhasil dgn sia-sia sadja? 
Mulai sekarang kita harus sudah mengatur siasat baru utk mem- 
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Idi Le Sa PPN APN Un kpd Uno kita masih bisa me 
" “PN Naa 1 adjukan permintaan supaja sifat KN dirubah mendjadi 

4 “JoG3A 3 MEL— Sidang kabinet 3 aan Malaya pada malam Kemis di Kalturang me Bana TNI , 
Maan ea 1 mengambil Sesua menge€nai s ni, NIS, ah ia AN et 3 f : , 

ana Aa Ne sidang itu baru didengarkan pemandangan para menteri ana aya interim | Penjusunan kekuatan kedalam itu, menurut pendapat kita 
Gn aka NN sidang teri Tapor annja" “ PN aa genai soal2 tsb, bisa dan dapat dikerdjakan, Sebab, diantara masjarakat kita ma- ” 

an men 2 tapa nh IR | : Pa ih ada satu-dua organisasi jahg kuat, djuga jang militent dan : 
nga Pa Sidang kabi dilandjutkan - utusan? “di konperensi - Havana Pe ea terutama pada organisasi2 pemuda.” Dan alangkah 

RATU WIL LHELMIN. LM! A TURUN AN siang, dengan dihadiri tidak mempunjai pengetahuan ai ja, djika kekuatan2 itu dapat dikanalisir .kearan jg. lebih 

3 DARI TACHTA. (pu penasehat Presiden Su-  tjukup tentang Indonesia. —de- ata guna kepentingan Nusa, Bangsa dan Negara. Penggarakan : 
tan Sjahrir, jg diminta peman- 
dangannja. Pun djuga hadir ke- . 
tua Badan Pekerdja KNI Pusat, 
mr, Assaat. 1 

mikian rd. Australia. - Penetah” sapa Gikanalisir utk sesuatu. “kepentingan organisasi . « " 

ja, menurut pendapat kita mengingat keadaan jang belum ada . | 
ketentuannja jalah usaha jan ang: si ici sy belaka, jang membuang2 ran dan Pn 

DEN HAAG: 18 Mei: — Dalam 
ai 1 x. 2 

Tentang konperensi federal jg 
A diadakan oleh Bid di Ban- : 
ung, Aneta mewartakan bahwa Sik Sei ang. Ini h 

tanggal pembukaannja akan di- kita Bala 9 Naa Oa Ban aa Sa 
tetapkan dim pertengahan kedua 3 Ba 2 
dari Mei, Konp. itu akan dihadiri . 
oleh Ik 100 orang dari daerah 

   
    k 

Menurut Aneta, Charles Tham 
bu, kepala Buro Republik Indo- 
nesia di New York menjangkal 
bahwa k€terangan seorang ang- 

sud: hendak turun r 
| dan digantikan olch Juliana, Se- 

a ja hendak turun dari 

tachta lebih dulu daripada Sept., taan Juli 5 

    

PALA mama 

  

PENASARAN LAN 

  

tapi atas permintaan J gauta perwakilan Rep. di New Indonesia jg diduduki Bld. Ss : 
ka hal itu diundurkan sampai" York (Dr. Tjoa Sik Ien) dalam Procedure dan agenda dari uasana Perang di Palestina 

| ratu Wilhelmina bisa merajakan konperensi pers pada tg. 29 Apr.  konp. akan ditetapkan oleh konp. 
merupakan pelanggaran atas pro 

hari ulang ke-50 5G mendjadi ratu 
. ka " cedure jg disetudjui kedua de. 

sendiri, sedangkan ketua djuga 

Nederland, Alasamnja turun dari 
tachta ialah berhubung dgn usia 
nja sudah Iandjut dan kesehatan 

1 - 

Sari Berita 

— Sesuai dgn rentjana bantuan, 
maka USA telah memberi bahan 
makanan, kapas, minjak dan ra- 

buk-tiruan kpd Tiongkok seharga 
36 djuta dollar. 2 5 : 

1 : sk 

— Senat”Amerika  menjetudjui 

rentjana pemberian kredit seba- 
njak 2.130.000.900 dollar utk mem 

perkuat angk.. perang, - antara. 

jain dgn mempertuas angk. udara 

— Sesudah. mengundjungi konp. 

Eropa Serikat, jg sekarang sudah 

selesai, maka Winston Churchill 

meneruskan perdjalanannja “ke 

Norwegia. ? 

  

x 

— Kantor kedutaan Brasilia di 

Roma mengumumkan bahwa de- 

viezen Italia akan dibebaskan da- 

ri segala pembatasan, jg diada- 

kan terhadapnja selama perang 

dunia II. 
Rx 

— Ingg€ris dan Guatemala me-, 
mutuskan utk memadjukan soal 

Honduras kpd mahkamah inter- 

nasional di Den Haag. Seperti di- 

ketahui, Guatemala” menuntut 

haknja atasi Honduras-Inggeris, 

— Charles Sawyer, menteri Per- 

niagaan Amerika baru, kini me- 

rantjangkan suatu keterangan 
tentang politik perdagangan, jg 

zkan mengizinkan negeri2 dari 

blok Sovjet-utk membeli lebih ba 
njak barang Amerika. 

x aa 

— Polisi Siam berhasil mendapat 

kembali 3 dari 38 peti emas jang 

baru2 ini citjuri oleh segerombo- 

jan orang 
diketahui emas jg  ditjuri itu 

 mepunjai harga lebih 2 djuta dol. 

lar, 
x 

— Di Junani lagi bebtrapa orang 

komunis dihukum mati, jaitu 3 

di Trekkala dan 7 “di Saloniki. 

Mereka dituduh membantu kaum 

gerilja. Seperti diketahui, penglak 

sanaan hukuman mati itu me- 
nimbulkan keamarahan di Ing- 
geris dan Perantjis. 

x 

— Menurut kalangan jg menge. 
tahui di London, Inggeris akan 
membantu USA menentang se- 
tiap pembitjaraan lebih landjut 
tentang perdjandjian perdamai- 
an dgn Ausiria kalau Rusia te- 
ta» membantu tuntutan2 Yugo- 
slavia atas da€rah. Austria dan 

tuntutan ganti kerugian, 

di Bangkok. Seperti ' 

legasi dan Komisi.3. 

Keterangan itu diberikan sbg" 

djawaban atas keterangan ,,In- 

Gonesia League”, jg ditandatangi 
oleh Andu dan Karundeng. Tham 

bu menegaskan bahwa ketera- 
ngan Dr. Tjoa tadi tidak diadju- 

kan kpd Dewan Keamanan. Se- 

landjutnja diterangkannja, tidak. 

benar bahwa Pemerintah Rep. 

mentjela keterangan tsb. 
Di New York dan New Jersey 

ada lebih 400 orang Indonesia, 

tapi hanja 51 orang mendjadi 
anggauta Indonesia. League. 

Dewan gabungan masjarakat 
Indonesia di New York jg mewa- 

““kili Smeua organisasi orang Indo- 

nesia. “alm suatu kominike me- 

ngatakan.pahwa keterangan ang 

' gauta pengurus Indonesia League 

Andu dan Karudeng sama sekali 

tidak mewakili pendapat masja- 

yakat Indonesi di Amerika. 

x 
Dr. AK. Gani, btkas ment. ke- 

makmuran Rep ”jg'telah tiba kem 

bali di Djakarta menerangkan, 

bahwa selama bepergiannja 6 bu. 

lan-itu ia mengadakan perhubu- 

ngan politik dan ekonomi serta 

melakukan perundingan2 perda- ' 

gangan dgn Amerika Serikat dan 

Mesir. Kata Gani, Latin-Amerika, 

Timur Tengah dan orang2 Ame- 

rika jg progresif bersy mpathi ter- 

hadap bangsa Indonesia. Sajang 

sekali, demikian Gani, banjak 

dipilih oleh konp. Jang akan di- 
bitjarakan 'diantaranja ialah : 
susunan tatanegara Uni Indone- 
sia-Belanda,- keamanan dalam- 
negeri, pertahanan, soal2 keuang. 
an, soal pegawai, peraturan per- 
alihan berkenaan dgn penjfrahan 
kedaulatan, perdjandjian luar bi. 
asa antara Nederland dan Indo- 
nesia. Pekerijaap konperensi itu 
menurut Anf,a akan makan tem- 
po beberapa bulan. Mungkin akan 
dibentuk seksi dan panitia dlm 
konp. itu. b 

tx 
Menurut KB'Bld, direktur ka- 

binet dr. v. Mook, @r. P.J. Koets, 
ditunggy . kedatangannja pada 
hari Senin jad dari Nederland 
Gi Djakarta. Selandjutnja P, Iden 
burgh dan J. Banier: dari kemu. 
LN Bid akan datang di Djakarta 
pada hari raja Pentekosta jg per. 
tama berhubung dgn persiapan 
pembentukan  komisarrat tinggi 
di Djakarta. —KB Bid, 

kano 

PELADJAR?2 KITA KE INDIA. 

JOGJA: 13 Mei. — 70 Bangsa- 

“India bekas tentara India dulu 
pada tg. 17/5 atau selambatanja 

pada tg. 18/5 akan meninggalkan 

ke Djakarta dlin perifalanan pu- 

lang ke India, : 

Bersama mereka akan berang- 
kat pula 12 peladjar Indonesia jg. 

akan menuntut peladjaran di 

India. 

RUSIA- MENANG SATU SET 
USA segan berunding ? 

WASHINGTON, 13 MEL— Berhubung dgn pernjataan jang 

tidak disangka? dari Rusia bahwa mereka bersedia memperbaiki 

perhubungannja dgn USA, 

kui bahwa dgn demikian 
maka kalangan resmi Amerika menga. 

Rusia telah mentjapai 

dilapangan politik, Rupanja Marshall dan Truman dlm -hari2 jad. 
kemenangan 

ini akan terpaksa mengambil sesuatu keputusan utk bisa meng- 

hadapi situasi sekarang ini, jg. tidak dikehendaki oleh Am, itu. 

Pernjataan Rusia tadi telah 

menimbulkan bermatjam2 duga- 

an diseluruh dunia, antaranja 

bahwa tidak Jama lagi akan dia- 

-dakan konp. antara Rusia dan 

"USA, Tapi kalangan resmi Ame- 

rika sebaliknja tidak atau sedikit 

mempunjai dugaan demikian. 

Apa jg. harus diurus oleh Mar- 

shall dan Truman sekarang ini 

bukanlah soal perhubungan di- 

plomatik dgn Rusia, melainkan 

soal jg. lebih luas, jaitu ,,world 

opinion” (pendapat umum. di 

dunia). Ada kemungkinan pula, 

bahwa pem. USA akan menanja- 

kan kpd Rusia, soal2 apakah jg. 

kiranja bisa dipetjahkan dalam 

perundingan diwaktu ini. Soal2 

jg. dianggap pfnting oleh USA 

ialah: rentjana “pembangunan 

kembali Eropa jg. ditentang oleh 

Rusia, organisasi politik dari Ero.. 

pa “Timur dibawah pengaruh 

Rusia, soal perdjandjian perda- 

maian dgn Djeriman dan Austria, 

4 3 
na an EN MR NT ga 3” ti 

serta soal kemerdekaan Korea, 

Pempesar2 Amerika, jg. akan ber- 

pengaruh besar dihari2 jad. dlm 

men€ntukan tindakan apa jang 

harus diambil olek USA, menegas 

kan bahwa USA menganggap su. 

atu penjelesaian jg. sempurna 

dari semua soal tidak mungkin di 

waktu ini: paling mudjur, akan 

didapat penjelesaian. dlm satu 

dua soal. 

Kalangan Inggeris di. London 
menjatakan, bahwa mereka akan 
menjambut dzn gembira setiap 

penjelesaian js. njata dan abadi 
antara Rusia dan USA, tapi me- 
nurut mereka, Inggeris chawafir 
kalau USA. telah masuk perang. 

kap Sovjet. Tentang kemungki. 
nan adanja perundingan dgn 
Rusia, ment. LN Ingg. Bevin ber- 
kata: Saja tidak begitu suka 
ikuk berunding lagi, sebelum se-' 
gala rintangan lenjap dulu. Saja 
sudah terlalu banjak mengalami 

“kegagalan,” - 

  

daerah Republik dgn kereta api 

  

Arab-Jahudi Siap Sedia Bertempur 

JERUZALEM: 12 MEI. — Mendjelang berachirnja mandat 
Inggeris atas Palestina pada- malam Sabtu pk, 12.00 tepat, maka 
pasukan? Inggeris kini sudah siap-sedia untuk meninggalkan ko- 
ta Jeruzalem. Suasana perang di Jeruzalem pada waktu ini seru- 
pa dgn suasana ketika tentara Inggeris di th. 1917 dibawah pim- 
pinan djenderal Allenby dapat mengalahkan tentara Turki dan 
berbaris masuk Jeruzalem. / 

  

“S SEMANGAT BELADJAR 
RAKJAT BAIK SEKALI. 

SOLO: 13 Mei. — Semangat be 
ladjar rakjat, diuga  didesa2 
umumnja mengagumkan. Demi- 
ikian kesan jg. diperoleh penin- 
djau2 k€menterian Pendidikan 
setelah menindjau kursus pem- 
banterasan buta huruf diseluruh 
keresidenan didaerah Rep. Hasil 
Gari kursus PBH di 6-keresidenan 
adalah sbb: Kedua: 3.200 kursus 
dgn 100.000 murid,  Banjumas 
421 k. agn 18.480 m. Jogja: 1.800 
k. dgn 46559 m. Bodjonegoro: 
1.068 k. dgn 32.129 m. Madiun : 
2444 k. dgn 56934 m. Solo: 
3.102 Kk. dgn 176877 m. —Ant. 

—$— “ “ 

TENTARA JAHUDI MUNDUR 
DARI BAB EL WAD. 

AMMAN: 13 Mei. — Pasukan2 
Arab di Palestina mengawatkan 
kpd. radja Abdullah bahwa tenta- 

ra Jahudi di Bab el Wad telah 
mengundurkan diri seluruhnja, 

ag. dikedjar oleh pasukan2 Arab. 

Lebih 600 orang Jahudi dari ten- 

tara Haganah tewas dlm pertem- 

'puran sengit jg. sudah beberapa 

lama terdjadi di Bab ei Wad. Pi. 

hak Arab telah berhasi! merusak 

kan 6-tank dan nitrampas 600 
sendjata Jahudi, 

Pihak Jahudi mengumumkan, 

bahwa Kemis pagi terdjadi per- 

tempuran hebat di  Kfardarom 

dan Negev. Tentara Arab mela- 

kukan serangan dgn tank. 1 Tank 

telah dirusak oleh Jahudi. Djuga 

di Kfaretzion terdjadi pertempu- 

ran hebat, dimana pinak Arab 

menggunakan mobil2 badja. Ke- 

dua pihak menderita kerugian 

besar. 
pm 

DE GASPERI PEMBENTUK 

KABINET BARU. 

ROMA: 13 Mei. — PM Italia 

De Gasperi, pemimpin partai 

-Kristen-demokrat, jg berpenga- 

ruh besar hari Rebo meletakkan 

djabatannja. Tapi pada waktu itu 

djuga ia akan ditundjuk sbg pem 

bentuk kabinet baru. Ia menga- 

djukan permintaan perletakkan 

Gjabatan kpd presiden baru Luigi 

Einaudi, sesudah presiden disum. 

pah oleh dewan rendah dan ting 

gi. Sesudah kabinet baru tersu- 

sun, maka im parlemen akan. 

diadakan pemungutan suara ten- 

tang mosi kepertjajaan kpd pe- 

merintah baru, 

Di Tel Aviv pemimpin2 Jahudi 
sudah siap-sedia utk memprokla. 
mirkan negara Jahudi, sesudah 
mandat Inggeris habis. Di Mesir 
Gitapal batas Palestina Selatan, 
sedjumlah besar pasukan Mesir 

dikerahkan. 
Di ibu-kota Cairo disiarkan 

pengumuman keadaan -bahaja, 

utk dapat menjembunjikan gerak 
g€rik tentara Mesir. Di Timur, 
radja Abdullah dari Transjorda. 
nia sudah menunggu2 saatnja 
utk menjerbu ke Palestina dgn 
tentaranja jg kuat, dibantu oleh 
2.000 serdadu Irak. Di Utara dan 
Timur-laut tentara Siria Gan Li- 
banon sudah siap pula utk me- 
njerbu. Di Barat, kabarnja bala- 
bantuan Jahudi sudah mulai ber 
gerak. Dipulau Cyprus, 25.000 
orang Jahudi menunggu Ktsem- 
patan utk dapat mendarat di 
Palestina. Pesawat2 terbang Ja- 
hudi dibeberapa lapangan ter- 
bang didekat pantai sudah ber- 
sedia2 utk melakukan aksinja. 

Dim pada itu sumber Jahudi 
menerangkan, bahwa pihak Arab 
di Jaffa minta kpd pembesar2 
Jahudi spj mengurus djabatan2 
penting Arab dikota itu. Ini bisa 

- diartikan, bahwa Arab sudah ti-- 
dak bisa mempertahankan lagi 
kota itu. Diduga, tentara Jahudi 
segera akan menduduki Jaffa, se 
sudah tentara Inggeris menings,. 
galkan kota itu. 

Di. Washington, pemerintah 
- USA berusaha terus utk mentje- 
gah pembentukan negara Jahudi, 
jg dichawatirkan akan menimbul 
kan pertumpahan darah hebat di 
Palestina. 

g : O— 

KUOMINTANG TJURANG, 

Tuduhan partai Sosial-demokrat. 
SE JANGHAI: 12 Mei. — Chang 

Cheng, pemimpin partai sosial- 
dertokrat Tiongkok menuduh bah 
wa Kuomintang dgn sewenang2 
telah melanggar perdjandjian an 
tara -partai2 mengenai pembagi. 
an kursi dim madjelis pembuat 
undang2 Tiongkok. Chang minta 
spj diadakan pemilihan baru. Le- 
“bih djauh ia berkata, ketika pe- . 
milihan utk dewan tadi dilaku- 
kan,.maka Kuomintang dgn ber- 
bagai tindakan jg tidak sjah dan 

-dgn sewenang2 telah melanggar - 
partai2.: djandji jg diberikan kpd 

minoriteit, , 
k mar 

— Di Chili Utara dan Peru Se- 
latan terdjadi gempa bumi he- 
bat, jg menjebabkan kerusaka.n 
hebat. Djumlah korban belum di-.. : 
ketahui, : he mal, II
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Keterangan K. 
JOGJA, 

telah dirajakan sebagai Hari 

1 

bahkan djuga di Negeri Belanda. Peringatan 20 Mei tahun 1918 

di Negeri Belanda diketuai oleh” Dr. Tumbelaka, nlah , 
1 Pusat Panitia Peringatan . Keba- 

ngunan. Nasional K.H. Dewantara dalam Mn 'Wartedan 
antara lain keterangan ketua 

hari Kemis ini. ES 

Mengenui tjara merajakan Hari 
20 Mei oleh K.H. Dewantara di- 
terangkan, bahwa sifatnja boleh 
@gn besar2an, tetapi djangan sam 
pai kemewah2an. Mengingat Pu- 
Sat Panitia hanja sebagai-koordi- 
nator, maka hal itu terserah kpd 
Gaerah atau tempat masing2. 

Tiap2 daerah dan tempat boleh 
| mengadakan peringatan sekehen. ' 
dak sendiri2, tetapi harus mem- 
punjai tjorak menghidupkan ra-. 
sa persatuan. Disamping ' itu, 
akan diadakan pertemuan kader2, 
jg dalam pertemuan tsb akan di” 
ambil statement jg maksudnja 
menggalang persatuan kebangsa- : 
an. Adapun susunan statement 
itu diserahkan kepada sebuah pa. 
nitia jg anggautanja terdiri dari 
wakil2 : Masjumi, PNI dan Front 
Demokrasi Rakjat. 
Meskipun daerah2 merdeka 

mengadakan peringatan, tetapi ' 
harus mengingat djuga, .bahwa 
pada tg. 20 Mei itu diadakan per. 
ingatan serentak, jg sifatnja se- 
perti peringatan tg, 17 Agustus 

seperti jg termaktub dalam ren- 
tjana jg telah disisrkan. Demi- 
kian djuga tempat2 jg dapat me- 
nangkap siaran radio, pada tg. 20 
malam ciharap djangan sampai 
mengadakan peringatan sendiri2, 
supaja umum dapat mengikuti 
siaran dari gedung Presidenan 
mulai djam 20.00 — 22.00, 

Selandjutnja diterangkan, bah.- 
wa peringatan dilakukan mulai 
sebelum tg. 20 Mei dan dilandjut- 
kan sesujah itu. Mengenai jg ts2. 

belakangan, antara lain akan di- 

kelWarkan penerbit2an peringa- 

tan. Tidak dilupakan akan mem- 

perhatikan djssa2 dan makam2 

pemimpin? kita jg telah marhum. 

Disamping 14u diusahakan GJu 

ga agar ai Mukasar orang Ineln- 

perhatikan makam almarhum Pa. 

ng€ran Diponegoro, demikian dju 

ga akan dipelhatikan bekas yu- 

“mah P. Diponegoro di Tegalre- 

djo . Jogja jang sedjak djaman 

Djepang Lelah mulai dimulakan. 

Orang masih ingat, bahwa per- 

bukaan pertama utk memuliakan 

pekas rumah P. Diponegoro, te- 

lah diletakkan batu pertama jg 

berasal dari Magelang, dibawa ke 

Jogja dgn djalan kaki beranting. 

Selandjutnj4 diperingatka2 

oleh K.H. Dewantara, bahwa al- 

marhum Dr. v/ahidin Sudirouso- 

do djuga secrang perintis dalam 

dunia wartawan Iudonesia. Dr, 

Wahidin adalah j2. pertama di 

Jogja mendjadi pemimpin SK. 

,Retno Dumilah” waktu itu ala--— 

lah surat kabar jg. pertama di 

Jogja. : 2, 
- Surat kabar ,,Retno Dumilah” 

pernah mengadakan pertukaran 

  

   Ke LT tOO 
Redaksi Jth. —“Sesudah mer- 

deka ini saja sedikit chawatir, 

“bahwa lama2 kita ini dihinggapi 

penjakit model baru jaitu penja- 

kit menggantungkan diri pada 

Pemerintah. Padahal  dinegeri 

manapun, sekalipun di Inggeris 

dimana semangat merdeka dan 

paham demokrasi telah menda- 

lam, sifat menggantungkan diri, 

meskipun pada pemerintahnja 

sendiri itu didjauhi sekali. 

Oleh karena itu berkenaan dgn 

Hari Nasional 20 Mei jad. ini saja 

rasa perlu sekali dari kalangan 

“ratjat kita sendiri timbul pelba- " 

gai misiatip, guna mengatasi ke- 

sukaran dan mentjukupi keper- 

luan sendiri dlm masa sulit ini. 

Dirikanlah misalnja “ kooperasi2, 

madrasah2, zedung2 pertemuan, 

taman2 batjaan, kebun2 sajur, 

pabrik2 genteng”dan bata. asra- 

ma2 peladjar, rumah?2 jatim-piatu 
dilnja lagi: Sungguh keperluan ' 

kita masih banjak sekali dan 

semuanja itu bisa kita'kerdjakan 

ber-sama2 dlm fussana persatu- 

an, “ 

K0 Munadjab — Madiun). 

13 MEL.— Sedjak tahun 1918 peringatan 20 Mei 

Ts 

  

       
    

Hari Nasional 
H. Dewantara 1 

Nasional, bukan sadja di Indonesia, 

    

da     

faham (polemiek) antara Dr, Ra- 
djiman Wedyodiningrat jg men. 
Gjadi murid sekolah Dokter dgn 
nama samaran Wikataksini dgn 

Ruwidodarmobrote den nama Sa- 
maran Kresnopudjanggo tentang 
microbacterie, 5 : 

Dim memperingati djag02 per- 
| gerakan tua K.H. Dewantara me- 

njebut2 djuga nama H. Saman- : 
hudi pendekar Sarekat Dagang 
Islam, almarhum2 Pangeran Noto 

dirodjo, R.W. Dwidjosewojo dll. 

WANITA AMERIKA JANG 
DERMAWAN. 

"| Jogja. 13 Mei— Pada tg, 
11 Mei ini Pusat Palang Merah 
Indonesia telah menerima sedjum 
lah barang pakaian dan buku2 

. dari seorang wanita Amerika jg 
menaruh perhatian atas perdju- 
angan bangsa Indoresia umum- 
nja dan Palang Merah Indonesia 

« Chugusnja. Barang2 tsb. telah di ' 
terima melalui Filipina, 

LI — 5 

GERAK GERIK BELANDA. 
Tandjung Karang : 12 Mei— 

“Didaerah pendudukannja di Ba-” 
turadja (Palembang) ditiap2 kam 
pong Belanda telah membentuk 

jg dipersen- ,kampong wacht” 

djatai dgn senapan -Kuno untuk 
mendjaga keamanan kampong 

terhadap perampok Mn 
. bae —Ani. 

INDIA — INDONESIA.  : 
Dalam tulisan 'jg. - berkepala 

Hubungan. India .—- Indonesia 

dalam Nasional kemarin, tentang . 

hal menjalin tulisan, dari pihak 

kementesian ig. bersangkutan 
diberitakan, bahwa: tulisan Sank 

skrit itu telah lama disalin -di 

Indonesia, lalu dikirim ke India 

buat ditjotjokkan, ternjata bah- 

.wa salihan itu betul. 

  

.. 

KA Ta Maba ?X Serikat Buruh 
- Djawa dan 

13 . 18 ini mengadakan kon-” 
gres darurat di Kediri Tt 

sradean Selu- 

» : bai '£ Oleh Djawatan Koperasi Jogja 
akan diadakan kursus Kader Ko- 

perasj pada tg, 17 Mei jad. jang 
diikuti oleh 44 orang, D 
& st k Ngga ana 

Di Bandjuran (Kediri) telah 
ditangkap 2 orang jg terbukti me 
njimpan alat2 pentjetak uang 
dari R. 5— dan 12 lembar uang 
pertjobaan. Sa 

x 

PX Pada tg.-11/5 jad. di Solo 
akan dibuka - kantor Penasehat 
dan  Pembrantasan  Penjakit 
kotor, dibawah pimpinan Dr. 
Parjeno, f BO 

, x Dita 

3 Wartawan putri Wuwuh Asri- 
ningpuri, bekas anggauta  .,An- 
tara” tjab. Malang baru2-ini di- 
usir oleh pihak Belanda dari dae-/ 
rah pendudukan di Malang. 

x Hand 
14 Telah lulus dalam udjian dok- 
toral ke II pada Sekolah Keta- 

biban Tinggi Gi Solo pada 'hari 

Senen jl: Nn. Sutanti dan Tn. 
Sudjono. PA 

"AKAN TERBIT 2 MATJAM 
| . BUKU. : 

Bukittinggi: 13 Mei. — Pada 

hari : peringatan - Kebangunan 

Nasional pada tg. 20 Mei, oleh 

Djaw. Penerangan Provinsi Su- 

matera akan diterbitkan 2 ma- 

tjam buku masing2 berkepala 

.Sedjarah Gerakan Nasional In- 

dongisa” dan .Sari Petuah Pe- 

mimpin2 Bangsa2.” Tiap2 buku 
akan ditjetak 40.000 buah ba- . 
njaknja dan akan dibagikan kpd 
para peladjar dan uda2 . di 
Sumatera. Disamping itu badan 
penerbitan ,,Masjarakat Baru” 
djuga akan mengeluarkan buku 

riwajat pergerakan kemerdekaan, 
ae —Ant 

Yadura -pada . 

3 Pa 

.. dikasih hak2 atau | K | dak d : “hak2 s 1 ai 

| “genggaman atau tidak dikasih $ 

1 genggaman 5 dikasih sterking ! 
“atau tidak dikasih sterking, — 

tiap?2 machluk, tiap2 ummat, 

! tiap2 bangsa tidak bolehitifak, 
pasti achirnja berbangkit, 

pasti achirnja bangun, pasti :. 

“achirnja mengge
rak-: 

“kan yenaganja, djika- 

lau ia sudah terlalu-lalu sekali 

merasakan tjilakanja diri js. 

| teraniaja oleh sesuatu, daja 

' Pergerakan - Nasional kita, 

"4 digambarkan oleh Bung
 Karno 

didepan Landraad Bandung 

1 pada th. 1932. ' $ : aa 

  
  

KONPERENSI INSINJUR DI 
: — KAIJUKANG 1 

“- SOLO: 13 Mei. — Para insi- 

'njur didaerah Rep. akan menga. 

akan konp. di Kaliurang ari 
a 

: - 

'14 sampai 16 Mei, utk membitja- 

Tyakan berbagai soal jg. berhubu- 

ngan dgn pembangunan Negara. 

Menteri Pekerdjaan Umum ir. 

:Laoh akan membentangkan hasil 

p€@nindjauannja diluar . negeri. 

Berbagai ahli lainnja akan mem- 

berikan uraian mengenai keahli. 

an masing2, misamja. prof. ir. 

Wreksodiningrat "tentang kedu. 

dukan sekolah tinggi tehnik, ir, 

Sutomo tentarg topografi, ir. 

Sardjono (dari djawatan pela- 

buhan) tentang hasil penindjau- 

annja ke Sumatera. —Ant. 

ket Maa 
KAPAN MENDJADI AMAN ? 

Djakarta: 13 Mei— Pa- 
da tg, 7 Mei jl. sebuah rombo- 
ngan Palang Merah Belanda jg 
Gikawal oleh beberapa orang mi. 

liter dekat -Tjilatjap telah 
ditembaki sehingga seorang dju- 
rurawat meninggal dunia. 

Lain dari itu seorang pendu- 
duk didaerah Besuki telah keda- 
tangan ,perampok2” jg bersen- 
djata sendjata api dan dapat me- 
rampas baranz2 seharga f, 1000.- 
Demikian Aneta. 

Ae GT Aha 

MOH. SJAFE" TenT | 3 A A 
PERGURUAN, 11 2 

swBLITAR: 13. Mei, —. 
para guru di Blitar, pada be 
ini, Anggauta z 
2Gg3 Moh. Safe'i 
tek! ang tjara mengaktiveer pers 
guruan, agar murid2 mempunjai 
Ajiwa 'jg. giat sesuai dgn bakat- 
nja. Sebagai tjontoh diutarakan 
salah satu sekolah. di Sumatera, 
jg. para muridnja visa melakukan 
pekerdjaan, keluar dari djiwenja 
sendiri, landjuinya diterang 
kan, bahwa pendidikan ansk2 Kh 
rus didasarkan pada keaddan 
masa datang, —-Ant. 

1. Na 

« BAPPRIS BERDIRI. 

Jogja: 13 Mei— Pada tg. 
9 Mei jl. di Jogja telah berdiri 
,Badan Pendidikan dan Pemba- 
ngunan Rakjat Indonesia Sula- 
wesi” 
antara lain: memberi dan me- 
ngusahakan didikan, pimpinan 
dan bimbingan kpd para anggau. 
tanja, supaja siap sedia mendjadi 
tenaga2 pembangunan jg selaras 
Ggn tjita2 kebangsaan dan kesa- 
tuan seluruh bangsa Indonesia. 

—9— 

HARI OLAH RAGA SEKOLAH 
MENENGAH. 

Jogja: 13 Mei— Pada tg.i 
14 dan 15 Mei jad. di SMT Jogja 
akan diadakan Hari Olah Raga 
Menengah berupa pertandingan 
athletiek sbb.: Tg. 14 Mei: lari 
80 m. (putri), lari 100 m. (putra), 

larj 1500.m, (putra), lempar lem- 
bing (putra dan putri), lempar 
peluru (putra), .lontjat djauh 
(putra. —&- putri), Tg. 15 Mei: 

“Jari 400 m. (putra), lentjat ting- 
gi (putra -- putri), lempar tja- 
kram (putra -- putri), lontjat 
djangkit (putra), £ tafet 5 x380m. 

(putri), estafet 4 x 100 (putra). 

  
000000 000000000009 9000 

TELAH LAHIR anak kami jg 
pertama, pada hari tgl. 30 April 
1948, djam 8 pagi: 

LAKSMI PROLESTI. 
Terimakasih atas pertolongan- 
nja Bidan Njonja NOTO- 
ATMODJA. 0 

Kel. SOESANTO 
5.72 Padokan - Jogja. 

000000200090 22602229ALO 

Akan menikah 

- Budi Rahaju 

R.M. Subantardjo 

Tul 1 
TEENG PON, 1515 48/- 
Jogjakarta 

5.67 - 

  

| orang sakit,  Bruggeman's Indisch 

Tulungagung. 

  

PERLU KERTAS ? 

negeri. 
s -Kertas Megang harga 

3 Kertas pak harga 
R 250 0.— per Iiem. 

Adm. ,BADAN PENERBIT 
NASIONAL" 

4-72 Gondomanan 1. 

— 0 — 0 —0 —X—0 — 9— 

No. 

garuda), diserukan supaja : 

“1. Menjerahkan bukunja 

Bank Tabungan Pos jang terdekat. h 

| 2. Pada tiap2 buku supaja 
kemana buku itu: harus 

3, Setelah selesai, , buku 

5-64 

— 90 — 0 —0—9 OLI — 

Kita menjediakan kerias 
merang dan kertas luar 

49,— per riem. 

Pengumuman Bank Tabungan Pos 
2 tanggal 14/15-5-1948.- 

| PEMBERIAN BUNGA TAHUN 1947. 
Supaja “ dapat diberikan bunga 'tahun 1947, kepada 

tiap2 pamegang buku tabungan pos 

Si masuk daerah Kantor 

perantaraan- Kantor: Pos tersebut pada sid. di ui 7 

BANK TABUNGAN POS... 

BOOKSTORE & LIBRARY 
»MERCUUR”" 
Tugu kidul 57 — Jogja: 

SIAPA TJEPAT TENTU DAPAT: 
Plane and Spherical Trigonometry, 

College Algebra, Het nieuwe Zee- 
recht, Stumpff's Voorl. over zieken- 
verpleging, Stekvis Ilmu pembela 

Tuinboek, De Stupen spreken, Lu- 

d lph. Het monteursboek, Oudheden 
i/d Molukken, De techniek der as- 
trologie, Planetenloop en mensenlot, 
De opmarsch der sterrenkunde 

cccococeroceotet irer c0020 010000040 

  

    tertjinta Nj. Liem Joe 
telah meninggal doenia:   Handboek v/d Suikerriet kompl. 5 

Hai. 6 buku. | 5.70. 
  

4 

Telah kehilangan seorang 
anak Jaki2 bernamas.. 

EDDY KAWONAL 
Llmur:.17 tahun, tinggi 1.60 m. 

warna kulit tjoklat: berpakaian 
tjlana pendek biru kemedja streep 

biru, dengan membawa 2 ste 

pakaian, pada tg. 12-5-48 djam. 

. Umum dimlata bantuannja, jg. 

mengetahuinja, diharap memberi 
kabar kepada : 

Markas Bat. JT, Brig. XII Pingit. 

5 65 2: —. Terima kasih.   
T 

R.I. (jang bergambar 

kepada Kantor ings natal! kantor: 

“dibubuhi alamat jang djelas, 
dikirimkan kembali (dan ter- 

Pos mana). 
akan dikirim (kembali “dengan    

goe tgl. 16 
'songkeh di 
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DENGEN BERDUKA TJITA , 

Hoendjoek bertaoe bahwa saja poenja mama njang 

Bo (Y 
Koeboernja pada hari Ming- 

Mei 1948 di Pedes. Brangkat dari roemah 

Lodji Kefjil Lor 3 djam 8 pagi. 

Keloearga LIEM SIAUW KHING. 

S2 2 ANEAAL AS OARONA NANANG 

2 Telah lahir pada tgl 9-5-1948 putera kami bernama 

: MUSTOPO 
?. Keadaan Ibu dan anak sehat wal afiat. Atas pertolo- 

2  ngannja Bidan Rr. WASIMAH Kemetiran 4.— Jogja, 

2? - kami utjapkan diperbanjak terima kasih. f : 

2 273 Kel. MUHADI. 
Mi enb ea Eee inaa resa ea aan ana ea Tea aan Na ARUN Na LAN aa anreNan 

BEE 

ap Kiem Ing Nio) 

Njang berdoeka tiita 

  

  

2. MENTERI 
5 Meni 

seperti di maxsud oleh 

ii 
Penetapan P.J.M. 

dahan) untuk opsir-opsir 

jang”mana bersifat darur 

lima jang tersangkut. 

Noot : 
j telah dapat peng 

Penetapan ini mulai berla 

5-73,     
dengan pangkat letnan kolonel 

tahanan, opsir tinggi kolonel 

Presiden Republik Indonesia, 

tapan P.J.M. Presiden Repub: 

kewadjiban para kepala staf (dan pang 

constructie ini untuk melengk 

Perobahan pangkat dan d 

untuk sementara dilakukan 0 

Tanda-tanda angkatan perang 

djawatan, pangkat, |corOs,.nOMOT, bendera 

dibuat »leh Kementerian Pertahanan, 

Tanda-tanda baru 

2. : aa Hasi MOHAMMAD HATTA. a ate 

“ “PENETAPAN WAKIL PRESIDEN/ 
PERTAHANAN ai. 

No, A/208/1948. 
(Perihal perobahan d jabatan das pangkat) 

m bang: 
Kelantjaran penglaksanaan reconStructie Angkatan Perang 

Unasng- Undang Nc, 

Mergingat 

Presiden No, 14“: 

Memutuskanti : 

Perobahan pangkat dan djabatan dalam 2agka 

(pengangkatan, pemetjatan, penaikan, Penahan 

S tahun 1948.: 

Dia Tu 

Ng 

A £ 

tan perang 
dan pemin- 

menengah dan opsi. tinggi sampai 

dilakukan oleh Menteri Per-: 

Gan opsir tertinggi oleh P.J.M. 

dengan tidak mengurangi pene- 

lik Indonesia No. 14 mengenai 

glima untuk selama re- 

apkan susunan, dan lain-lain 

at. G 

jabatan peradjurit dan kader 

leh para kepala staf dan pang- 

(tanda angkatan, sendjata, 
komando) . hanja 

hanja. dipakai oleh mereka jang 
angkatan resmi...» : 

ku pada,.tanggal 15 Mei 1948. j 

Jogjakarta, 11 Mei 1948. 

Wk. Presiden / Menteri Pertahanan am 

Dimuka 

Pertimbangan f 

menerangkan ' 

BAPPRIS jg bertudjuan " 
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