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' ENGAN ipidato jang pandjang lebar dc. van Mook pada 
al , harj Kemis jl telah membuka konperensi federal di Ban- 

dung. Pada permulaan dikatakannja, bahwa ia membuka 
tsb dengan berbagai perasaan, kadang? jang b?rten- 

   
  

tnperensi 
2 Lan Bagi mereka jang mengikuti pidatonja itu tentu akan 

iA : mbul pula berbagai perasaan dan pertimbangan. 

g Terang dan djtlas dipaparkan van Mook tudjuan konpe. 
53 rensi Bandang itu, malah meninggalkan kesan, bahwa sambil 

Iatu js telah menftapkan atjara kenperensi dan 
ag «  Jaksanakannja. 

       

      

       

“Ind dan 3) rasa peralihan. 
“nping berkata, bahwa ba- 

“Ina pererdjaan selandjut- 
lan dilaksanakan terserah 
1 konp€rensi, tidak lupa 
4 Movk mengemukakan 

rang Je. Pede—dikeraiakan, 

Sa 

  1 K3 Hg $ 

ehan ini penting 

me- 

Didalam hal ini dr. van Mook 
menjebut-njebut lagi perhubu. 
ngan luar negsri Rep., jg masih 
merupakan soal hangat dan men 
Giadi lebih hangat dengan ada- 
nja kabar perhubungan konsu- 
ler Rep.-RuSia, Perhubungan Ln. 
Rep. dinamakan yan Mook ,,b€- 
berapa perhubungan jang tidak 
teratur dan tidak diakui oleh 
dunia internasional, jang tidak 

artinja PM dapat disesuaikan dengan sesu- 
«) korperensi dan mereka jg hadir gtrristim”. Tetapi anehnja per- 

) idangan itu tentunja me- 

(Y ngerti, bahwa nasihat? itu tidak 

217 dapat diabaikan begitu sadja. 

(IE. perdjalanan konperensi itu Se. 

” lardjutnja akan membuktikan 

" sampai dimana nasihat2 itu 

t | perhatikan dan dipakai. 

|» Disamping itu tidak ketingga- 

f 
' dr. yan Mook menjinggung- 

| 1 gung Rep. Antara lain di- 

, katakannja, bahwa tidak dapat 
: menunggu lebih lama lagi saat 
3 .Reo. menggabungkan iri dgn. 

GAN 
'kita, karena 'soai2 jg akan dibi 

j , 'hisa disampingkan begitu 

KE “ysadjh, dan menurut dia djuga 

— $ satoh, djika diabaikan keinginan 
«1 gan perlunja- mempersatukan 

sekruh Indonesia kembali. Agak 

- Su sukar bagi van Mook rupanja 

3 Fioktk berkata terus terang sa- 

1 'a, bahwa Rep. merupakan fax 

“Sidalam pf@rsatuan Indonesia. 

"gr. van Mook memban- 
“tang telah diutjapkan 

Jul Kadir, jang dgn 

'' berkata, bahwa 
“Ying lagi dan Ga- 

nsadja. insta 

TH “kepertjajaan, 
ja, bahwa diika 

. ih banjak terda 
4 terhadap pihak 
jalam soal2 jang 
Sudah disetudjui, 

mean akanifbih mu- 

(jerat sangat pentinognja, Te- 

Yeawi Hterusnja ia berkata, bah- 
« undingan dfngan Rep. ti. 

  

Acak akan menjanskal 

& faktor — kepertja- 

/Dan ini baru dapat di 
ata : 'pleh pihak “Rep. diika 

" | ban tindakan2 mereka 

f “h£mberikan alasan untuk 
: (nie tiuriga. Kepertjajaan 

| ago sendirinja akan datang, bila 
/ach njata kelihatan maksud 

a tag paik dan akan terwudjud- 

€ nja apa jang ditudju, jaitu NiS 

f jang merdeka dan berdaulat. Te 

? tapi dengan poiitik kepungan 

, dan , menimbulkan” keinginan? 

1. jang tamtah memisah-misahkan 

Wikakjat Indonesia sendiri, sukar 

“wepertjajaan akan tumbuh dgn 

| “subur. 

"Republik tidak ingin masuk ke 

lingkungan federal, seperti dika- 

| takan oleh van Moor, karena ini 

"| Ibaginia dianggap suatu kekala- 

/ Ui han. Sajang sekah kita tidak da 

. # membenarkan djalan pikiran 

"4 ad. Sudah ber.kali2 pihak Rep. 

njatakan keinginannja untuk 

| kerdia bersama, tetapi dengan 

3 TAnpa: Pihak sana djangan lu- 

pa, bahwa status Rep. sampai 

| sekarang ini masih berbeda dgn 

Li - daerah2 lain. Apa jang telah di- 

| “LArrbai oleh Rep. dengan pergor- 

Nae ak dapat dilepaskannja 
cadia, diika tidak ada dja 

(Ka skar, dipakai buat keptn 
rakj# Indonesia sevyuh- 

8   

   
8, 
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hubungan jang tidak teratur itu 
merupakan duri dipihak Bld. D8 - 

Kecasi kita tentunja tidak akan 

menghapuskan begitu sadja apa 

jang telah tertjapai selama ham 

pir 3th ini. 
Djanganlah Cilupakan pihak 

sana, bahwa persetudjuan Ren. 

ville tidak mengizinkan Rep. 

memperluas hubungan In. atas 

inisiatip sendiri. Tetapi djika 

orang lain mengulurkan tangan 

kepaga kita, tidak ada jg dapat 

mejarang. 
Memang, djalan pikiran pihak 

Rep. dan Bld masih dipisah oleh 
djurang, jg sampai sekarang be. 
Jum dapat diljembatani. Djika 
Bid mau melihat kedudukan 

Rep. berlainan dengan daerah2 

lain dan hasil perdjuangannja 

tidak dapat dibekukan den begi- 

tu scdja, maka akan kelihatan- 

lah djalan berpikir mereka jang 

baru. Dan dengan demikian akan 

lebih udah barangkali ditjapai 

suatu p€rsetudjuan. 1 

Keinginan rakjat Indonesia su 

dah djslas bagi pihak sana, Sua. 

du Negara Indonesia jang merde- 

ka dan bsr#aulat. Selama ini b€ 

jam —retrwudjud belumlah lagi 

gkan aman negeri ini, tidaklah 
kerdjaan pembangunan dapat 

Maukah dengan €ffektif dan 

kemakmuran rakjat ditjapai, 

Djka Bld betul2 hendak me€- 

nolong membangunkan kembali 

kepulauan ini dengan kerdja sa- 

mo sebagai teman jane sedera- 

djat, hendaknjalah mereka me- 

nanam rasa kepertjajaan jang 

sempurna dikalangan rakjat In- 

donesia. 

Dr. van Moor menutup pidto- 

nja dencan berkata, bahwa rak- 

jat disini ingin merdeka, tapi 

Gjuga ketertiban, selain hak dju 

sa kesempatan untuk melakukan 

pekerdjaan angan tenteram. 

Kita tidak akan menjangkal 
perkataan2 tsb, dan ini dapat 
terdjadi didalam suatu negara 
Indonssia Serikat jang  m€rdeka 

"dan berdaulat, 

mah 

SUSUNAN KABINET 
TIONGKOK. 

Belum bisa diumumkan. 

Pengumuman PM Tiongkok, 
Worg Wen Hao, tentang daf- 
tar kebinetnja, jg sangat ditung- 
gu2 c'eh umum, tidak ekan di- 
siarkan sebelum achir bulan ivi, 
Demikian kata kalangan resmi 
di Nanking, merurut Ant.-UP, 

Sampai sekarang pertai2 Ti- 
ongkok belum menentukan sikap- 
nja jg tegas mengenai turut-ti- 
daknja dga pemerintahan -baru. 
Ini menjebabkan Pm Wong be- 
lum bisa mengumumkap susunen 
kebipetuja, 

    

PARTAI DJENDERAL SMUTS 
KALAH 

Dim pemihhan umum di A- 
frika Selatan partal Serikat dari 
PM Coristisan Smuts mengalami 
kekalahan. Menurut hasil pemi- 
han, partai nasionalis dan par- 
tai Afrikaners te ah mendapat 5 
kursi lebih banjak dim parle- 
men daripada partai Smuts Me- 
nurut BBC, pemerintah Smuts 
telah meletakkan djabatzannja. 

| 

SERANGAN BARU KOMUNIS 
THD CHANGCHUNG 

Tentara kOmunus meakukan 
serangan baru jang hebat thd 
Changcoung ibukota Manchu- 
ra Mereka berhasil menduduki 
salah sattt lapangan terbang di- 
dekat kota itu. 24 djam jg lalu, 
komunis mengumumkan putus- 
annja utk membersihkan se:u- 
ruh. Manchur.a dari tentara ku- 
Om niang. 

K5 resmi Tiongkok menga- 
barkan dari ibukota Shangtung, 
bahwa 100 00G komunis kini se- 
dang meli.tas, sungai Kuning 
kearah selatan, 

snsd 

PEMBUNUH GANDHI DIADILI. 

Di New Delhi psia hari Kenus 
telah dituntut kedepan penga- 
dilan Ram Vinayak Godse dan 
8 orang lainnja jg dituduh mem. 
membunuh atau berkomplotan 
utk membunuh Mahatma Gan- 
dahi. Sesudah 'bersidang 2 djam, 
sidang mahkamah diundurkan 
sampai 3 Djuni. Pada 14 Djuni 
mahkamah akan bersidang lagi, 
Diacuga pengadian akan berlaku 
beberapa bulan, Lebih 200 saksi 
akan dipanggil. 

Sodse adalah seorang redaktur 
dari sebuah surat kabar di Poo- AN 

KALANGAN KOMISI-3  OPTIMISTIS 
Tentang djalan perundingan sekarang 

MENGENAI perundingan ekonomi dan keuangan di Kallu- 
rang, angg. panitia €konomi Rep. mr, A, K. Pringsodigdo mene. 
rangkan, bahwa dalam prinsipnja sudah tertjapai persetudjuan 
tentang Bank Pusat, persatuan perdagangan, persatuan uang, 
persatuan bea untuk NIS, 

  

BOM DJATUH DITENGAH 
'MASJARAKAT BLD. 

Berita tentang penukaraw kon. 
Sul antara Rusia dan Republik 
datang sebagai bom jg djatuh 
Kitengah2 kalangan? tinesi Bld 

di Den Haag. 

.. Meskipun berita tsb belum di- - 
tetapkan kebfnarannja, tetapi 
surat2 kabar di Nederiand mem- 
beri perhatian jg besar pada 
peristiwa itu. 

»Nieuw Rott. Courant”- tulis, 
bahwa perbuatan Rep. itu me- 
rupakan pelanggaran keras thd 
perdjandjian. Renville Sekarang 
Rep. tak dapat mempertahankan 
Siri dgn mengatakan, bahwa pa. 
ngakuan itu (seperti dulu halnja 
2 Xemen) datang dari pihak 

»Ircuw” (Anti-Revolusioner) 
menganggap peristiwa itu sebagai 
pelanggaran Renville dan mem- 
buktikan lagi pengaruh komunis 
terhadap Jogja. Menurut Trouw, 
Iebih baik delegasi keradjaan Bid 
kembali sadja de Djakarta serta 
memberi nasehat kepada kom-3 
supaja membubarkan sadja sega- 
la perundingan. 

»Volkskrant” (RK) tulis, kalau 

penukaran konsul tadi memang 

terlaksana karena kerdja-sama 
1g rapi aritara Moskow dan Jogja, 
hal itu adalah suatu zet Sovjet 

Rusia dalam politik Nederland- 

Indonesia. 

»Waarheid” (komunis) tulis, 
bahwa Rusia mengerti betul hak 

menentukan nasib sendiri dari 

pangsa2. Persetudjuan Renville 

sudah seringkali dilanggar Bid. 

Sekarang, Bld tidak bisa me. 

ngatakan bahwa persetuljuan 

Renville den peristiwa tsb dilang 

gar lagi Sebab, mana bisa sebu- 

ah persetudjan jg telah dilang- 
gar lagi oleh lawannja. 

»De Td” (Kath) menamakan 
berjta itu bukanlah kabar angin 

sadia. Menurut keadaan? njata. 

lah, bahwa Indonesia telah ma- 

suk rangkulan komunis. Dikata- 

kan sslandjutnja, bahwa tidak 

dapat diharapkan lagi suatu per- 

setudjuan dim se- 
karang. 

»Het Parool” (P, vid. Arbeid) 
tulis, supaja Hatta sebagai seo. 
rang realis berkewadjiban mem- 
sign alnKta tsb -demiki. 
an A : 

ARAB . TUNGGU DJAWABAN D. K. 
PB3, menghadapi kesulitan dan kegentingan 

PANITIA Politik Lembaga Arab hari Kemis di Amman membe- 
ritahu kpd Dewan Keamanan, bahwa Lembaga memberi tempo 
48 djam kpd D.K. utk memadjukan sjarat2 gentjatan sendjata 
Gj Palestina. Djawaban Arab itu menimbulkan kesulitan dan ke- 
gentingan di PBB. Pihak Jahudi menganggap djawaban Arab tadi 
sbg penolakan atas seruan berhenti.tembak, 

Belakangan dikabarkan, bah- 
wa wk Inggeris dlm D. K. me- 
ngusulkan spj kpd Arab dan 
Jahudi di Palestina diperintah- 
kan utk berhenti tembak selama 
4 minggu. Selama waktu itu 
orang2 militer dan sendjata ti- 
dax boleh dimasukkan ke Pa- 
lestina, Djika perintah itu tidak 
didjalankan, maka diusulkan sj 
diadakan sanctiie. Perantara PBB 
di Palestina dicantu oleh pe- 
nindj :u2 militerakan mengawasi 
penglaksanaan perintah itu. Per- 
antara PBB kemudian diberi 
Instruksi utk berhubungan dgn 
Arab dan Jahudi. Mereka ini 
akan diminta s»j memadjukan 
usul2 kpd D.K. dan mentjari 
penjelesaian. Kedua pihak harus 
mendjawab resolusi dim tempo 
ig singkat. Djika mereka meno- 
lak, maka situasi diPa estina bi- 
sa d arggap sbg su:tu antjaman 
ihd perdamaian. Sai cue2 bisa 
ditetapkan kpd negeri jg menolak 
usul itu Demikian resosusi Ingg. 

Resolusi tsb bertentangan sa- 
ma sekali dgn kersguan Rusia- 

  

. kuasa 

Mena 

USA, jg menghendaki tindakan 
lebih tjepatdan tegas dari PBB. 
Djuga jahudi menoiak keras usul 
Ingeris itu. 

Sekretaris-djend. PBB Trygve 
Lie memperingatkan kpd Ing- 
geris, bahwa Inggeris mempunjai 

utk membangun atau 
menghantjurkan PBB dim krisis 
Palestina, 

Menurut kominike tentara 
Mesir, 2 pesawai terbang Jahu- 
di jg mentjoba mendjatuhkan 
barang2 bagi pasuxan Jahudi di 
Deir Haym dipaksa mendarat, 
Djuru2 tervangnja ditawan. Dua 
orang Jahudi ditangkap didekat 
Gaza, setelah mereka mengaku 
menjebarkan bacil2 typhus dan 
dysente:y disumber2 air. 

Pasukan Jahudi kini berusaha 
keras uik merebut kembali La- 
trun didjalan raja antara Jeru- 
zalem dan Tel Aviv. Didaerah 
Nablus diselatan laut Galilea, 
tentara Irak mendapat kemadiu- 
an, Sebuah konvooi Jahudi di- 
daerab itu dihantjurkan. oleh 
angk. udara Arab,” 

  

Ketua panitia Ekonomi Bis. 
mr. van Hoogstraten menerang- 
kan kepada Antara, bahwa pada 
tingkat perundingan sekarang he 
lum saatnja bagi dia untuk mem 

beri keterangan mengenai soal 
ekonomi dan keuangan, Tentang 
persetudjuan Rusia-Rep. minge- 
nai pertukaran konsul, mr. van 
Hoogstraten berkata, kalau hal 
itu benar, maka itu merupakan 
pelanggaran atas dasar2 ' Ren- 
ville, 
Kalangan jang dekat dengan 

delecasi USA, meng€nai soal eko 
nomi dan keuwingan mepreyang- 
kan, bahwa prinsip lem garis2 
besarnja sudah disetudjui “ cleh 
Bid dan Re@nublik, tapi garis2 
ketjilnja belum . Kalangan Ame- 
rika tampaknja optimistis ten- 
tang djalan perundingan, Kala- 

ngan tadi mengatakan, bahwa 

kredit dari Amerika berupa 

.Sguipment loan” akan segera 
dapat diberikan kepada Indone 

sia setelah persetudjuan politik 

tertjapai. 
Kalangan jang dfkat dengan 

Gelegasi Rep. mengatakan, hah- 
wa Amerika melaliy delegasi BX 
minta supaja dapat mengusaha- 
kan sumber? minjak di Indone- 
sia. Kalangan jang dekat Kom.3 
menjatakan, bahwa tak mung- 
kin Amerika langsung en 
dengan Rep, mengenai kepenti. 
pgamn minjaknja di Indonesia dan 
kepentingan lainnja, misalnja ka 

ret. 

Ada dugaan dari kalangan po- 

Titik jang dekat dengan de€legas: 

U.S.A., bahwa dalam minggu2 

jad. dalam perundingan di Kali- 

urang akan dapat ditjapai kema 

djuan2, Kalangan tsb m€nerang 

kan, perundingan dengan damai 

lebih, menguntungkan kedua pi- 
hak daripada dj kekerasan. 

Dikatakannja, pada achirnja 

Republik mesti mendapat keme. 

nangan dan bangsa Indonesia 

menurut kalangan Kom-3 tadi 

akan menghadapi hari-kemudian 
jang baik sekali. 

Kalangan itu mengatakan dju 

ga, mereka tak pertjaja Belanda 

akan dapat membentuk NIS zon.- 

der Republik. Sebabnja, kata me 

reka, pemimpin2 rakjat jang 
sedjati ada dipihak. Repubiik 
dan djumlah rakjat Indonesia ig 

masih taat pada Republik lebih 

panjak daripada rakjat jang taat 
pada, pemerintah, negara2 bagian 
lainnja. 

SA 

PERUNDINGAN DI KALI. 
URANG 

5 

Menurut Anfta, dalam sidang 

panitia agenda hari Djum'at, 

Kom-3 mendesak spj rapat jang 

sudah ditetapkan dalam agenda 

didjalankan benar2: kalau salah 

satu pihak tidak bisa menghadi. 

ri Kom-3 harus diberitahu tepat 

pada waktunja. (Ini rupania di- 

tudjukan kepada Bld, jang ming 

gu ini mengatjaukan agenda jg 

sudah ditetapkan,-red.). 
Dalam sidang panitia agenda 

itu kabarnja dibitjarakan djawa 

ban Bid atas pfrtanjaan Kom-3 

mengenai konp. di Bandung. Di- 

duga, diperbintianskan pula me- 

morandum Bli mengenai pengge 

ledahan angsauta2 delegasi Rep. 

di Djakarta. , 
—— 

PEMERINTAHAN XUAN DI 

AKUI PERANTIIS 

Menurut sumber jang boleh 

dipertjaja di Paris, pemerintah 

Perantiis memutuskan untuk 

m@ngakui pem@rintah-pusat Vict 

nam dibawah djenderal Kuan. 

Kalangan itu menegaskan ban 

wa bentuk pemerintah itu belum 

berarti bentuk pemerintah jang 

pasti di Vietuam. 

Dikatakannja, bentuk itu ha- 

rus ditentukan oleh pemungu- 

tari” suara jang bebas diantara 

rakjat. 
: 

Kalangan tadi tidak mempu- 

njai banjak harapan, bahwa dgn 

pengakuan itu, perdamaian akan 

kembali di Indo Tjira. Ditegas- 

kan bahwa pengakuan pemfrin- 

tehpusat itu tidak berarti -pe- 

ngakuan atas unificatie Tonkin- 

Annam dan Cochin China, 3 
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Ap “Oleh 
   

Barat Daja. Ia menghubungkan Asia dengan 
dan mendjadi ambang antara dua samo 
dia dan Pasific. Dengan negara? disekitarpja 
suk dalam suatu daerah, dimana : 

Perang dunia II berhuhung 4 
dengan itu telah memberikan PARA 
kepada kita pelajaran? jang - Ir. Purbodiningrat, kepala Dja 
berharga. PAN "3. watan Gedung2 dari Kementrian | 
“Sampai kini bolitik luar nege- Pekerdjaan Umum menerangxon, 

  

1 Oleh Menteri Dalam. 
an Aap 

  

Dalam tjatatan “Nasionat” | Pa 
25 jl telah dimuat satu sama Kg 
tentang pemogokan di Blitar, 
Sajangnja ada sedikit kekeli- 

2 Dah oa. Manaha Bu 
" Aa an : reta api Blitar mogo 

jg “dipimpin oleh Otto - karcna merasa Bolndate Ala Tan 
: ruh kereta api lain ialah di Ngu 24 

(ajang.. “Tapi sebabnja, karena: bang: 
| satu diantara mereka. dipukul 
oh secang anggauta tentara, 

                 

        

    

a' a8r 

ru .Nieuwsgier” di Ban - 
7 'baru2 ini telah dikeluarkan &. surgi-kabar baru bernama ,In- 

Sina 

. 

   
   

  

   

      

jK Baru? ini Sekretafis Djendral 

  

Yi.kita, kita sudjukan kepada bahwa kini sedang direntjanakan Kementrian Penerangan Ruslan  djadi bukan olel 

negara2 Arab dan India, Orien.  Uik mendilikan ae dung2 sekolah Abdulgani mengadakan pertemu- TN PE aan NA ag 
: Dengan pendijelasan ini, maka tasi jane demikian itu telah di Jogja Klaten, Solo dan Ma- an dgn para wartawan di Madi- . 

| SENIN “para pembatja- kitanja dapat memberikan banjak djasa dan, Gun. | Ke ana un, 
bantuan jang berharga dalam — Pembikinan 12 rumah disebe..  . ik 

        

M0 perdioangan kita untuk mentja Jah Ojara kota Jogja paoa ant ia, mendapat gambaran jg agak lain. : 
an rocon dan kemerdeka- bin Oktober jad. mungkin Sua3 ! an ) ang « h He Ha 
«Pat kebebasan dan kemerdekar aa £ diselesaikan Dari 92 ru- A Berkenaan dgn hari peringa- | Kusuendar, Blitar. 

tan kebangunan nasional Kem. , 
Penerangan Dinas Provinsi Dja. : PE 
va Timur 2 Bata telah men- GEN 
dirikan , i Pembatjaan'. Lha Nana Bana Tjatatan Red. . 

Dgn pendjelasan ini ternjata, 

. terkimun demiklan" perhuibus "mah jg sedang d:kerdjakan di | Pe Pa aa Gene Aa ka Dike santan moga Dua, Je #nlesal,, 
: Keeniah Ylupaken) Dalam ee? Solat tt disebelah Timur Lg, 

BEA 'kendaan suatu fetangga - Wb Kota Jogja kini sedang di, ( a1 SU ne, kerdjakan “ pempikinan yumah2 

  

Dihadapan para keluarga ser- i 
| jang baik sering lebih ker ta penji : v bahwa tjatatan jg dimaksud- 

Ke k tempat tingg na buruh. ta'penjinta Taman Siswa, pada . Ye 1 jg Oimaksu 

i San Mana TAN Sa sg Pa alan Soneta 0 nak buruh Sehiu malam ini dipendopo TS: nana pa yng sar Lee Mengapa 
| 2. Gjaub. HA Ge naa Ting “Aan BETUL Tora akan dibentangkan .Olena, "Dgn Ini djatatan, tab kami he- 

| Aang tar Ka aa bat Hn AA Kong ipar | dari Luar Negeri” oleh Supeno. apn. 2 aU 

es Ih SAMPAI, KINI: BU SE : » PRE Sek A ET 

: (kan perhubungan den tetangga NBA YAN DNA SkMingguan ,Massa” jg dulu Natan a 

kita jang terdekat, sepert: Fili- UKAN keluar di Salatiga dgn pimpinan z KAN KE PE PENA TAN 
UMATERA k 

pina dan Siam? Negara2 itu bahwa 

menghadapi risico2 jang sama    »Antara” mendapat kabar, bah - 

seperti kita. Kedua2nja seperti 

kita adalah termasuk golongan 

suku - bangsa Malaya. Dilapa- 
ngan ekonomis kedudukan kita 
hampir sama. Siam bisa mendja 
di mata-rantai jang” menghu- 

bungkan kita dengan Tiongkok, 

jang sesudah mengalami stabili. 

sasi didalam negeri (waktu itu 

pada suatu waktu tentu datang) 

akan merupakan Suatu faktor. 

. kekuasaan dilaparigan ekonomis 

“dan militer di Asia Tenggara. 
Djika kita - berpikir setjara 

berdjangka-lam2 (dan demikian 

“Aneta mengabarkan, Sugono, sedikit hari Wgi akan 

pada tg. 26 Mej jl. satu romb0- kejuar di Purwodadi diganti na- 
ngan jg terdiri kontrolir BB Har " 1 

an, “anggauta koperasi pe- Ta 

ngurus rakjat, Marimun dan we. 

dana Purwakarta Natanegara, 

ketika menyadakan. tourne di- 
tembaki oleh ,terrorist”, Djuga 

jeep militer jg berdjalan dibela- 

kang rombongan tsb. ditembaki. 
3rus koperasi rak 

»Heru”. 

KK Krontjong Concours utk me-. 
rebu 
malam di Kediri pada tg. 24 Mei 
jl. Soemini mendjadi djuara, se- 

“Gang II dan 

juara Kediri dim pasar 

III Sofiah dan Sve- 
Anggauta rope tinah 

'jat tewas, sedang lainnja luka2 SERU RRA rd 
ringan. Seorang pendeta tentara: 

penumpang jeep dan seorang lagi 

mendapat luka. Siapa orang2 18 

menjerang itt belum diketahui. -- 

5 

OLXMPIADE NASIONAL. 
| Dalam bulan September. : 

' Darj pihak jg boleh dipertjaja 

.wa mungkin pada ig 2 Djuni ini 
- Fresiden akan mengadakan ptr. 

dijalanan kec Sumatera, Pesawat 
terbang jang akan membawa 
Presiden tsb diduga hanja dapat 

' membawa 18 orang. 
. Sementara itu 35 orang pesa- 

wai akar dipekerdjakan di 

Sumatera hari Djum'at pagi ni Sul 

telah berangkat dari Jogja, - 5 

Dalam pada itu didapat ka- 
| bar, bahwa tidak lama lagi Kon- 

sul Djendral India Mr, Ragha- 

yan akan mengadakan penin- 

PERDJOANGAN £ 
Ex. DEKAAN DIN 

», Keterangan Latu 

.Perdjoangan kemerd 

Bangsa Indonesia bukan 

bergolak disini, tapi dji 
lain2 “kepulauan.api 

wesi, Bali, 
sluku, “Irian dilaja” 
Latumahina. dalam 
an2 baru2 ini di Blit 
lungagung, Kediri, M 
Solo. fat 4 Nan 

    
    

      

     
    

        

   
   

   

  

   

didapat kabar, bahwa awal Sep- 
tember jad, buat seluruh daerah 
Republik akan "diselenggarakan 
Perlombaan Olympiade Nasional. 

Dim perlombaan isb akan diada- . 
kan pelbagai matjam pertandi- 
ngan, 4 Fi f 2 g : 

Mengingat kota jg kini mem- 
punjai stadion jg agak meme. 
muhi keperluan tsb. hanja Solo, 
mungkin perlombaan tsb. dilang- 
sungkan dikota tsb... Oleh: PB. 
PORI kini sedang diadakan 'per- 
siapan? dan pembitjaraan dgn. - 

djauan ke Sumatera djuga dgn, 

pesawat terbang. Lebih dulu ia 

akan singgah dj Bukittinggi dan 

dari sana dengan mobil ke Pa- 

dang. Gea ba PN : 
Perdjalanan itu akan diada- tiwi jg kini sedan 

. kan bersama? dengan beberapa... ki di : 

pembesar Republik. . s.. 'ruskan perajoangan Mere 

pa LA nm | dan untuk pula menolongibu — 

HASIL PERUNDINGAN SOBSI-. Pertiwi marilahkita dlm alam /' 

| An Se PA persatuan jang kokoh berdiee / 
3 gan antara wakil : ig sLosiia-h Je ha 2 

dari Sentral Biro SOBSI dengan “9 Nan nabi berak 
Pemerintah Gg. Presiden) has 1 Me Tengah meupasan “ga 

itu harus dilakukan dalam poli- pari 

: 
Baru? ini segerombolan orang jg 

: 3 jane Manan Hana Ong wak Gen Data tombak dan g0- 

| tu Tiongkok mungkin akan me- £ telah” Nop anang 

| -yupakan faktor jang terkuass 1Oh Pjomplang dekat Salatiga 
dslam lingkungan Asia Tengga- rah Djomplang Ce Ona 

ra Karena itu tidak bolehlah Mereka sebelumnja telah melum 

kita melupakan Siam, jang bisa puhkan lebih dulu pendjagaan 

menghubungkan kita dengan” KAMpONG. Lurah desa tersebut 

Yiongkok KF. karena dapat tusukan dengan 

23 « kiewang 8 kali, m@ninggal. 

Sekarangpun. Filipina sudah Ha 1 

bisa menghubungkan kita de- X Kantor angin di Djakarta pa- 

ngan Amerika, jang akan tetap da hari Kemis pukul 3.30 telah 

mendjadi faktor stabilisasi dari - mentjatat temperatuur jang pa- 

Pasific sclama sepuluh tahun Jing tinggi selama 20 tahun Wi, 

- Katanja 'selandjut 
rah beribu2 pahlam 

“ 

      

jang pertama2 ini. 

Sekali lagi, Indonesia adalah 
negara di Pasific serta mendja- 
di bazian pula dari Asia Teng- 

gara, dan terbuka bagi lalulin- 
tas ekonomi di Samodera Hin- 
Gia. Indonesia merupakan hubu 
ngan iangsung antara lingku- 
ngan ekonomi di Samodera Hia 
dia dan lingkaran Indo-Tjina, 
Filipina, Siam dan Birma. Ling 
karan “inilah jang me€nguasai 
seluruh persediaan beras dunia. 
Politik luar negeri kita dihari 

dekat harus ditudinkan kepada 
kedua negara itu. Mereka akan 

jaitu 36.6 grad Ceicius. pihak2 resmi. 

1 Sekitar Penempatan Konsul Sovjet 
Menuruz UP pembesar2 Bid 

di Washington meniatakan, ka- 

jau Rusia kirim seorang duta Ke 

Jogja, Bld akn protes keras. Di. 

katakannja, bahw& belum pernah 

Rusia menempatkan seorang Kon 

sul di Hindia Bld. 

Seorang pembesar Kem. Luar 
Neg€ri Amerika Serikat Charles : 

“E. Bohlen menamakan berita 
Tass tentang penempatan konsul 

IX 

dibolehkan utk mengadakan ba- 
dan penerangan MM Praha. Salim : 

ungkin sekali pe- enjatakn, mM 
ngakuan Sovjet itu keluar dari 
kehendaknja sendiri 

ana 

KTN DAN SUAL BANDUNG. 
dgn - pertanjaan 

KTIN tentang konferensi di Ban- 
Berkenaan 

“Ga tg 21/5 tentang hal pengem- 
balian milik asing dan soai ia- 
in2, sebagian besar dapat perse- 
suaian pendirian, 

Dikatakan bahwa untuk mem 
bela hai2 jang telah tertjapai 
tsb, dibutuhkan persatuan - rak. 
jat jang erat, terutama buruh, 
zani, pemuda progressief dan 
kerdja bersama antara pemerin- 
tah dan pemimrin2 organisasi 

massa untuk menghadapi baha- 
ia dari luar dan dam,” 

NX IT. 2 Sa 

Lsin dari itu pada igi. 26 ji: 

: buruh paberik karung Delanggu 

la bantahan dan sengketa | 

lalu2.” Da 

Latumahina menerangs 

bahwa sesuai Dena La 

“bojan ,,dari peluru ke-sustg 

cakjat" maka aksi Koe 

mengadjak seluruh rakja' 

denesia mengadakan $$ 

Nasional di 
tepat sekali. 

dilarang Beland 

"ga, rehwa kal 
pasti pada lain | 

€ 

  

   

  

   

   

  

   
   

    

  

dung jg diadjukary kpd Bld, fi 
“hak resmi kalangan Bid menja- 
takan, bahwa pertanjaan iru te. 

slah didjawab, dgn disatakan: bah 
wa soal konferensi di Bandung 
tidak. dapat didjadikan “bahan 
perundingan antara | Indonesia- 
Bid dibawah pengawasan KTN, 
Dim pers konferensi di Kali- 

“ yrang, sekretaris KTN Timperky 

' menjatakan bahwa KTN tidak 
mempunjai pendapat apa2 ten- 

itu bisa kita ia 
Dengan lara 

ka kini Beland 
berhadapan dgn 
dgn. seluruh rakjat 
jg. benar2 ingin ber 
hendak merdeka dan 
lat: Demikian Latuma 
lah seorang jg. ikut ses 
buang Belanda di Seru” 

  

      
    
      

  

   
   

  

   

    

    

“bisa.mengerti kita, karena kedu 
Gukan kita hampir2 bersamaan: 
internasional, politis dan eko- 
nomis. 

. Begitupun kedudukan kita 
terhadap. kebudajaan-barat, — 
Am€rika dan-tehnis sama pula. 
Kita sedans sibuk  memasuk- 
kan hal2 itu dalam tata-hidup 
Kita sendiri. : 
Karena itu merera akan da- 

(terlingkung dalam organisasi 

SARBUPRI.telah mogok 2 djam—- 

lamanja, dan diteruskan dengan 

pemogokan selama 15 hari pada 

tgl. 27 Mei. ' 

/ “Aksi tsb menurut Sentral Biro 

' SOBSI berdjalan sesudah B.T.N. 

tidak hendak melajani adjakan 

berunding dengan P.P. Sarbupri 

/-mengenai tuntutan buruh jang 

“telah dipertimbangkan. Oleh P.P. 

  

Sovjet di Republik: Indonesia ini 
sebagai satu Cari ,,Pease Offen- 
sive” Rusia. 5 

Menteri LN, Indonesia H.A. 
Salim atas pertanjaan Antara di 
Kaliurang menerangkan, bahwa . 
Kem. L.N. Republik tidak mem- 
beri kuasa kpd. Suripro uwtik 
mengadakan perdjandjian diplo- 
matik. Salim dapat menjetudjui 

kalau Suripno berusaha mentjari 

   
2 A 

F3 

na Dnropn br kita. Dasar bagi pengakuan atas Republik di luar tang konferensi di Bandung ig  Serbupri didesakkan kpd Mentr. $ R 2 

ea mempertjajai ti. negeri. Keterangan Salim ini me- diselenggarakan " oleh fihak Bid -perburuhan & Sosial supaja B. sama2 dgn. Dr. atular ja, 

NN se sgala Giletakkan.  nimbulkan kesan, bahwa ia me- dan mungkin “sekali anggota2 TN. membeaisi pemogokan dan —O— 5 x 

salah sat ana dalam  njetudjui usaha Suripno itu Se. . KIN akan menjatakan pendapat membejar upah buruh jg mogok. PERKARA NADJAMUDIN . 

U, inasi?2 Tain, jg bagai persvon, Suripno memang nja masing2. 2 Ant. 1 »Nieuwsgier” mengabarkan, 

bahwa keluarga bekas p.m, Na- 
kini sudah mulai 

@jamuddin Datng. Melewa D merupakan 
« S3 

      

  

Merana « 

  
' ke Utara dan Timur 

bentuk jg njata, ka harus me- 
ngambll langkah? jg perlu. Poli- 
tik internasional harus ditentu- 
kan oleh perhitungan kans-poli- 
tik, meskipun hal itu melalui 
Gjangka lama bagaimana dju. 
ga. Tentu sadja perhubungan2 
jg telah kita peroleh, setjara res- 
mi atau tidak resmi, de . factn. 

“Jgtau desjure, tidak akan kita 
sia2-kan. Akan tetapi saluran? 

“Laut harus 
kita buka. Itulah pembawaan 
kedudukan kita sebagai negara 
Pasific dan bagian Tengga- 
Ta Pn tuna San 

K Heri Minggu tg. 30 in! Fran- 
   

   

cisca Fangiday dan Suy 
baru datang dari LN. r 
dakan causerie dihadapas 
anggauta IPPI dan PPMI ber- 
tempat dizedung Gadjah Mada 
pada djatn 19.00.» SA 

£ S " 
: “ Naa 5 "3 

amanah.   

SUCcEss! B 
Kursus dengan surat! 3 

: Alamat: Teramol-pos 36 

/ Memberikan peladiaran: Maan 

Dikirim per pos: 
' id'ozoh 

Pembajaran mulai bt. Djuni 48 
pongkal R 15,— Pendaftaran dilokukon 
dan ucrg pongkol : 

ERHASILIN 
STENO INDONESIA . ,XILAT” 

— JOSJAKARTA, 
lis tiepat, tjara "singkat, ringkas, 

praktis, 1 

AX sebulan, tamat dalam 3 bl, Lulus udjian dapat 

: Uana kursus Ibl, R “0,— Ucng 

1 setelah wenerima yang La x 

  

  

  

dalam masa 
   

    
   

  

   
   
         

   

satu?nja buku jang 

Rakjot. 
Bcik diketalivui oleh para ma 

5-154 

Hukum Tata Negara Republik indonesia 
Peralihan “| 

Koroncan MR. ASAAT. : 

2 jelas membifjarakan kedudukan .. 
Presiden kita, Badan-Pekerdja KNIP dar Perwakilan -   

hasiswa ilmu hukum, ke- 
negaraan, pamongprodio dan angsota pariai politik. | 

Horga. 1... R45 Tambah ongkos kirim Rl:- | 
' Badan Penerbit NASIONAL   

Baru terbite 

GEOGRAFI EKONOMI 

Buku untuk mempeledjari eko- 

nomijg praktis. (djuga terpakai di 

sek. S.M. Aidan sek Vak Menengah 

“Tb 58pg.Form.18 5cmx 13,5 Kerr. 

halus. Sampul indah. Harga R30- 

(Kirin -ivo/o)s Beli 50 buku ker 

atas dapat potongan, Penerbit: 

T. B. ., KESATUAN” Ngupesan 1 

153 Jogja. 

vewooe CLOPOO COLA LLOTIO 

: D IDJUA kz: Sebuah rumah dg: 

ai 

  

pekarangannja. 

Besar sedang keadaan baik. 

Dalam Kota: dekat setasiun,— 

5.168   
nd 

        ap Re 

Ket kepada ,, Usaha” Ksatria" | 

Djl. Biliton 21 Telp, m3, 309 
: (Madiun. 

10603 9OPOLA LOLA YOOOOL 

   
   

  

     

   

  

   

    

  

      

   

baru ini mengadjukan per 

mintaan kepada — pemer 

NIT supaja Nadjamuidin 

pat lekas diadili oleh BD 

jg lebih tinggi dsv sp) Gapa 

tehan luar. Permintaan pervanma 

harus menunggu putusan Pang 

men, sedang g kedya Sitelak 

(5 0 — Oo 0—O OS 

    

SIDANG. PENGARANG,. 
tx, »Naslonai” gn 

Pemimpin : Mashud Harfjo.| 3 - Dea MN Nun AR 

Anggota2: Moh, Sipardi, Bus) 
“tomo,  Marfoto, MarksLeuD, 
“Walidjo, St. Maimun, Su 
nang, Wardojo dan Pi2 

r 

 


