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Perundingan menjimpang dari soal pokok 
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Dani Ijakapan dengan wartawan UP, wk. Presiden Hatta menerangkan, bahwa baik 
untuk kepentingan Bid. maupun untuk Indonesia, haruslah ditjari penjelesaian setjara 
damai dj Indonesia antara Republik dan Nederland. ,,Djika perundingan sekarang gagal karena 
Belanda melakukan aksi 
kata Hatta. ,,Saja sangsi, apakah 

baru, maka Republik sanggup berdjuang ber-tahun2 lamanja”, 
Belanda akan dapat bertahan didalam perang habis-habisan, 

Mereka bisa menduduki kota dan djalan2 rxja, tetapi tidak seluruh negeri”. 
Hatta tidak mau memberi ko- 

paikan oleh Kom-3 kepada ke- 

seminggu lamanja pe- 
rundingan pindah ke Kaliurang. 
Sajang beribu sajang tanda2 jg. 
Hapat memberi harapan baik ba- 
Fi kita tidak ada. Didalam waktu 
jang tudjuh heri itu nampaknja 
kedua delegasi, Rebublik dan Be 
landa, makin berdjauhan, 

Sebelum dezegasi meninggalkan 
Djakarta, udara sudah mulai ke 
nih, Mula2 clkh pfnggeledahan 
terhadap oreng2 dari kalangan 
Gelegasi Rep, ditambah dengan 
mendekainja konperensi Ban- 
Cingz. Pihek Belanda mengata- 
ran, bahwa orang2 terkemuka 
Gari delegas'nja akan terpaksa 
mundar mandir dari Jogja-Dja- 
karta . Bandung dan sedapat 
mungkin bepergian mereka akan 
Gisesuaikan dengan agenda pe- 
rundingan di Kaliurang. Bahwa 
Bandung lebih penting dimata 

tidak perlu dipersoalkan Jagi. 
Menurut renijana, tg. 26 Mei 

. berapat panitia ekonomi dan ke- 
tangan, “tapi hy tidak dapat 
langsung karena mr..van Hoog- 
straten belum Gatang. 

Panitia keamanan esoknja pun 
tidak djadi bertemu, sebab tidak 
diketahui Hari2 jang terachir 
dari minggu jl. tu tjukup kita 
ketahui apa jang telah terdjadi. 

Berita penukaran korsul anta 
“ra Republik dan Rusia menon- 

Tijol kemuka dan didjadikan soal 
hangat oleh pihak sana. Tuduh 

tidak akan mendekatkan kedua 
delegasi. : 

Sikap Kom-3 membiarkan sa- 
da agenda jang telah ditetap- 
kan tidak djadi angsung” oleh 
karena suatu pihak tidak hadir 
sangat kita sesalkan. Dan “djika 
ini terus mePnerus terdjadi, ma- 
ka kita takut Fjalan  perundi- 
ngan tidak keruan djadinja. Se 
perti jang telah terdjadi seka- 
rang ini, penjelesaian makin dja 
uh tampaknja. : 
Sementara itu kalangan Juar 

negeri di Kaliurang meramalkan, 
bahwa perundingan jang seka. 
rang akan mentjapai puntjaknja 
minggu depan. Tidak dikatakan, 
apakah akan terdiadi perobahan 
kearah jang baik atau buntu. 
Dan melihat sikap kedua pihak 
sekarang? ini, masing2 suklah ber 
pegang teguh pada pendirian 
masing2, maka harusiah ada 
suatu ,,move” dari pihak ketiga 

jang berpengaruh besar. Dari 

kalangan Kom.3 agak tipis hara 

pan sesuatu ,.move” akan berha 

sil, karena usultnja bersifat ti- “ 
dak rasmi dan tidak -mengikat.' 

Walaupun “sampai sekarang 

Dtwan Keamanan sudah mene- 

Trima ' leroran.Kom-3 tentang 

konperensi Djawa Barat (pem- 

bentukan ,,hogara” Pasundan), 

laporan mengenai kemadjuan pe 
yundingan, selama 2 bulan “ini, 

kemudian disusul . oleh laporan . 

lang mengatakan, bahwa perin-. 

  

tah henti tembak menembak di- 
lakukan dengan baik dan achir 
sekah mengenai Madura, Walau 
pun begitu, belumlah kelihatan 
tanda2 D€ewan Keamanan akan 

membitjarakan apa jang telah 
Giterimanja darj Kom-3, . 

Hal ini tidak mengherankan, 
djika kita mengingat keadaan 
internasional sekarang. Sebelum 
Inggeris mengachiri mandatnja 
di Palestina tg. 15 Mei jl., maka 

penuhnja sudah k€pada soal Pa 
lestina. Apalagi Sekarang ini, di. 
mana pertumpahan darah anta- 
ra Arab-Jahudi terus perlaku, 
walaupun sudah ada seruan un 
tuk menghentikan penembakan. 
Keamanan i Timur Tengah 

jang Sekarang terganggu telah 
mendesak soal Indonesia ketem- 

. pat jang sekundair Ini ditegas- 
kan lagi oleh berita terachir da- 
ri New York, dimana dikatakan, 
bahwa laporan Sementara Kom-3 
tidak menarik perhatian Kkala- 
ngan Lake Success. 

Perundingan di Kaliurang se- 
karang memasuki minggu jang 
kedua. Pendirian kedua pihak 

sudah tegas. Walaupun perbeda 
an mash banjak': jang harus di. 
atasi, djalan buntu tidaklah per 

lu, karena tidak akan membawa 

untung bagi kedua pihak. . Da.- 
ngan titik2 persetudjuan (aan- 

rakingspurten- jang ada dan se 

dikit kemauan baik tentu azan 
Kidapat KS: h didalam pem 
pitjaraan selantdjutnja. 

» 

Menurut pengumuman Kom.-3 
pada. malam Selasa, maka hari 
Senen panitia agenda Rep. dan 
Bid mengadakan rapat istimewa 
utk. membitjarakan putusan Rep. 

utk. segfra melaporkan kpd De. 

wan Keamanan Ci Lake Success 
tentang perselisihan mengenai 
konp. federal di Bandung. Selaras 

ARAB AKAN TERIMA SERUAN PBB. 

dgn, procedure, maka Kom.-3 a. 
kan memberi komentarnja ten- 
tang -konp. Hu, mungkin achir 
minggu ini. Djusa Bk, akan 
memberi komentarnja, paling 
lambat hari Kemis. 

Delegasi. Rep. mentjela bahwa 
konp, federal itu bertentangan 
Cin. Renville. Mereka chawatir, - 
bahwa mungkin sekali mereka 
akan dihadapkan kpd suatu fait 
accompli sbg. hasil konp. di Ban 
Gung. Djuga dichawatirkannja, 
bahwa Celegasi Rep. dan perun- 
Gingan js dilangsungkan diba- 
wah pengawasan Komy3 itu di- 
lampaui begitu sadja oleh konp. 
Bandung. : 

Delegasi Bid. menerangkan, ke. 
chawatiram itu tidak beralasan. 
Dikatakannja, bahwa konp. di 
Bandung bersifat konsultatif dan 
utusan js akan diambil tidak 
akan mencikat. Menurut Bkt, 
konp, itu tidak bertentangan don 
semangat atau kalimat2 azas2 
Renville, Konperensi itu diadakan 

“Ulik. mengadakan perturaran fi- 
kiran diantara bagian Indonesia 
jg tidak diwakil oleh delegasi 
Rep., dan utk, memberitahukan 
kpd. pem. Nederiand tentang pen 
Gapat wakil2 dim, konp. di Ban- 
dwac, guna mempermudah peker 
alang delegasi Bid. dgn. (eleg. 

2p. 2 

Selandjutnja diterangkan, bah. 
wa Bk. tidak bisa menerima pem 
batagan atas hak mereka untk. me 

“ngadakan perembukan dgn Siapa 
sadja jg dianggapnja perlu, dan | 
djura tidak bisa terima pembatas 
an atas hak siapa sadja' atau 
golongan manapun. 

“Delegasi Rep. mendjawab bah- 
wa mereka belum jakin tentang 
hal itw dan akan lapgsung me- . 
Nampaikan laporannja kpd De- 
wan Keemanan. 

Asal tuntutan2nja dikabulkan 
MENDJAWAB pertanjaan para wartawan, PM Mesir Nokrashy 

| PROGRAM NASIONAL 
., Program itu djika dibandingkan dgn progx 

mukakan pada Hari Nasional oleh PNI /Masi an mika pintolani 

Y 

. NN Aa AN adanja pertemuan emtara partai2 politik dan Pe. NG 

D merintah, kepada bebe partai politik oleh Front Demo- 

nasional jg dike- 
Aa uktasi Rakjat telah ditawarkan suatu program nasional. 

bahwa dasar? usaha ketiga partai besar itu tegas dan sekali kali tidak terdapat tanda? jg satu sama lain bertentangan. Memang, 
demikianlah jg diharapkan oleh Hari Nasional, Sebab dalam ke- 

kuat Pemerintah dan Negara kita, 

. Setarang timbul pertanjaan: bagaimana Jaranja berusaha 
. menjelenggarakan program3 nasional itu? Untuk melaksanakan 
program tadi guna kepentingan Pemerintah dam Negara, baiklah 
orang memilih beberapa pokok penting lebih dulu, antarenja soal ' 
“pertahanan rakjat dan demokratiseering susunan masjarekat. 

| Mengenai pertahanan rakjat, hendoknja disel paian 3m 
baja" tasionalkani. engkatan perang kita bermalaa bapa 
sebab rasionalisasi itu diadakan utk memperbesar vitaliteit 
kalangan tentara, menambah pengalaman Bean an 
kuat rasa disiplin dan disampingnja itu djuga utk menghilang- 
kan korupsi. Dan rasionalisasi itu akan berdjalan lebih rapih 'agi, 
Gika misalnja badan2 jg mempunjai barisan bersendjata dgn 
suka-rela menggabungkan dirinja pada angkatan perang, baik 
dalam soal administratief maupun teknis. Kerelaan ini bisa lebih 
memperkuat systeem dan effectiviteit pertahanan, 

Orang bisa mempertahankan, bahwa sekarang ini be- 
Jumlah saatnja, tetapi, djustru sekarang inilah saatnja untuk 
mempersatukan sfmua tenaga perdjuangan, Dar bagaimana 
Kengan pertahanan rakjat hendaknja diatur supaja tentara- 

an X. Peron knnjal sotikarn dilapang ketentaraan. Badung M.P.K. jg 
| ole ultan Hamengku Buwono, menuru nd: i 

bolch didijadikan tjontoh. “ Pe aa Tn Z1 
, Mengenai Gemorratiseering susunan masiarakat, hendaknja 

Cistur demikian rupa supaja k@san-tupan dan tengga-perdju- 
ringan rakjat dapat rsemberi hasil disegala lapangan Hal int 
sepemarnja Sudah mendjadi perhatian pertama sedjak partai2 
lahir, tetapi meskipun usaha kearah itu rgak sulit, karena korup 
si telah merupakan satu bahaja sendiri — dimana orang lekas 

ingat akan korupsi daripada ideclegis — usaha itu mesih dapat 
dilaksanaka. Dlm hal ini perludjadakan pembagian pekerdjaah, 
Badan? nukum jg didirikan oleh badan? rcsmi hendaknja dise. 
rahkan kepada badan partikelir, misalnja Fonds Nasicnal. 

Dan jang Kbih menggembirakan lagi, program partai? itu 
tdak ada jang bertentangan dengar... politik-prosram kabinet 

Hatta. Karena itu beiklah soal rasionalisasi atau demakrtisee- 
rnig itu hendaknja “didahului oleh Pemerintah, kemudian dji- - 
ka sudah berdjalan baik, soal perubahan susunaa kabinet ba- 
ru diperhatikan. Msh. 
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menerangkan dim konperensi pers di Cairo bahwa ,.Dewan Ke- 

amanan telah mengabulkan beberapa tuntutan Arah, sehingga 

tiada alasan bagi Arab utk menclak seruannja spj- dihentikan 

segala tembakan”. Ada harapan. bahwa semua tuntutan Arab jg 

diterangkan dim djawabannja 2tas seruan pertama D.5., . akan 

dipenuhi. 

Nokrashy Pasha berkata, bah- 
wa djawahan Arab akan diberi- 
kan sebelum 'batas-waktu jg di- 

tetapkan oleh PBB berachir. 

»Djika Dewan Keamanan mje- 

bwdiwi semua tuntutan kita jg 
Icjak itu, maka segala perkela- 

hian akan berachir”, kata PM 

Mosir isu, 

Djurubitjara keruent. LN Ing. 
cgeris Gi Lordon menerangkan, 
buhwa Ingg€ris akan segera 
.menghentikan segala pengiriman 
senkijata2 kpd Arab dam Jahudi, . 
djika kedua jni menerima baik 
seruan PBB utk menghertikan 
tembakan. Djurubitjara itu diju- 
ga berkata, bahwa semua 21 op- 
sir Inggeris jg masuk dinas ten- 
tara 'Iransjordiania ditarik dari 
Palestina. 

Menurut Sumber ig mengita- 
hui, wakiI2 Badan urusan Jahudi 
mengadakan pembirjaraan tidak 
resmi Gen anvgauta2 pem. Ing- 
geris tentang kemungkinan pe- 
rgakuam Ingg. atas Israel. Tapi 
kabarnja Juhudi tidak akan min- 

ta pengakuan den resmi dulu, 
sebelum di PaleSiina sudah ada 
gentjatan perang. 

Menurut kominise Israel, pa- 
sukan2 darat dan udara Jahudi 
merjeranc tentara Mesir, 35 km 
selatan Jaffa. Pusat tentara Arab 
Gi Tel Kassan diperbatasan Trans 
jordania djuza dibom. Kominike 
itu dijusa menjatakan bahwa Ja. 
hudi t£iah menduduki Lejun dan 
Mesiddo, didekat  daerah-segi- 
tiga Nablus.Jenin-Tukkarm jang 
diduduki Arab. 

Sebuah surat kabar di 
mewartakan, bahwa $ r 
Pakistan, jg dulu ikut dgn ten. 
tara Inggeris, akan ikut dalam 
murut sk Mesir ,,Al Zamane”, ten 

pertempuran di Palestina. Me- 
tara Irak berhasil membelah ne- 
gara Israc!l mercjadi dua bagian, 
dsn menjorbu madu kepantai 
disebelah usara Tel Aviv. Djika 

Hkabar ini benar, “maka Jahudi 
didaerah Palestina Utara terpi- 
sah dari kawan2nja di selatan, 

HASIL. SEMENTARA PEMILI- 
HAN DI T. SLOWAKIA 
Hasil sementara oaii | cmi- 

lihan.umum di Tjechoslowakia 
menundjukkan bahwa Front 
Nasional mendapat 89 ( Ci. dari 
semua suara didaerah Bohemen- 
Morav'a, 84 pCt. di Siowakia. 

Kementerian Dalam Negeri 
T. Slowakia, jg dipimpin oleh 
komunis, mulai menghitung sen- 
diri suara2 jg masuk, ketika 
ternjaia bahwa suara - blanko 
mendekati 25 pCt. 

—— : 
SIDANG PERTAMA MADJELIS 

PERWAKILAN KOREA 
SELATAN 

Pada hari deasa madjelis 
perwakilan rakjat Korea selatan 
ig baru dibentuk bersidang utk 
pertama kali di Seoul, dibawah 
pimpinan Ketua Syagman khee. 
Rhee dim pidatonja membea-“ 
tangkan 4 tudjuan: 1) penjusu- 
nan dasar, 2) pembentukan pe- 
merintah Kosea jg demokratis, 
3) mengadakan perundingan 
langsung dgn Sovjet Rusia utk 
mentjapai persahabatan, 4) me- 
njelesaikan segala soal po.itik. 
ekonomi dli jg penting dengan 

Djepang. 5 
Kemudian panglima tentara 

pendudukan USA di Korea Se- 
-latan djend. Hodge berkata dim 
kata-sambutannja, bahwa ,Ame- 
rika tidak bermausud mendik- 
teer Korea", : 

.- : 3 

AKIBAT PENGHAPUSAN BOI- 
.  KOT TERHADAP KAPAL2 

BELANDA 
Dju ubitjara reoutaan Bid di 

Canberra pada hari Senen me- 
nerangkan bahwa sedjumiah | 

besar teh Indonesia akan dis?- 
diakan buat Australia, se-udah 
perhubungan dagang antara 

- Australia dan Hindia-BId dimu- 
lai lagi. Sebelum perang, Hindia- 
Bid mengirimkan 50 pCt. dari 
djumlah teh jang dibutuhkan 
Australia, 

mna 3 

KABINET BARU TIONGKOK 
— DILANTIK 

. Presiden Tiongkok, Chiang 
Kai Shek, menjetudjui kabinet 
baru jang dipimpin oleh P. M.” 
Wong Wen Hca, Kabinet baru 

dilantik hari Selasa di Nanking. 

Dari partai? minoriteit hanjalah 

' partai Tiongkok Muda jang mau | 

ikut dengan pemerintah baru. 
Menteri keuangan Wang Yun 

Wu terkenal sebagai seorang jg. 
pro politik yn- dan export, 

BAO DAI TENTANG PEMERIN 
TAH BARU VIETNAM 

Seorang wakil resmi Kxiari be- 
kas radja Annam, Bao Dai, telah 
membentangkan — pendiriannja 
tentang pemerintah pusat Viet- 
nam jang baru, dibawah djen- 
deral Van Xuan, Bao Dai me. 
nganggap perundingan Vietnam. 
Perantjis resmi, kalau ia sendiri 
ikut atas nima suatu pemeria- 
tah jang diakui Perantjis. 
“Ia akan k€mbali ke Vietnam, 
bila Viatnam diakui sebaga? ne. 

Bara jang -berdaulat dilalam - 
Ingkungan Uni Peraniiis, de. 
ncan hak2 dan kewaljiban2 js. 
gama bagi seluruh rakjat. 

Wakil Boa Dai tadi menerang 
kan, bahwa pemerintah baru ha 
nja bisa berdiri berkat bantuan 
moreel jang diberikan kepadanja 
oleh Bao Dai. PAN 

Hm SPA 

Sari Berita 
— Perantara PBB di Palestina 
Graf Bemadotte telah tiba 
Haifa dari Cairo. 

  

x 
— 40.900 serdadu komuni3 m8- 
njerang kota Tai-an didjalan ke. 
reta-api Tsientsin-Nanking. Pes. 
tempuran hebat terdjati. 

b 

— Pertandingan sepak-hbola inter 
nasional Sepanjol-Irlandia ber. 

R4 

| sekarang ini, semua usaha harus bersifat 'memper- ' 1 

bisa berdjalan beres, ' 

achir dfngan 2—1 untuk Sepa- 
ajol, : 
1 : 5 3 

— Konperensi €konomi untuk 
Asia dan Timur Djauh jars ke- 

S8 di Ooiacamund (India) dimu 
lai hari Selasa ini dan dibuka 
oleh PM India Pandit Nfhru. 

e 4 

—— Menurut sk. ,Journal of Tes 
heran” kabinet Irak dibawah 
PM Hakimi akan minta berhenti 
berhubung dengan perselisihan- 
nja engan menteri keuangan. 

x 

— Komisi, jang terdiri - atas 9 

orangyzjang berkewadjiban Inem 
persiapkan konp.-medja bundar 
Indonesia-Bld diundang untuk 
menghadiri ,.konp, federal” di 

Bandung sebagai penindjau. 

k 

-- Di London telah  meningeai 
dunia nona Unity. Mitford, be- 
kas teman Hitler dan ipar pe- 

- mimpin partai fascis InggPris, 
sir Edward Mosley. Dith. 1940 
(permulaan perang dunia 1I) ia 
kembali ke Ingger's dari Djerman 
dengan luka2 jang sebabkan 
oleh tembakan pestol, 
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| Pendjelasan Tentang Rekon- | 
struksi Angkatan Perang 

AGAR umum dapat mengetahuj keadaan Angkatan Perang 

2 matjam pangkat, jaibu: 
a. Acting rank ataw pangkat 

xijabatan : 
b. effective rang ataw pangkat 

jang sebfnamja. 
Jang dimaksudkan dengan ac 

ting rank ialah pangkat-djaba- 
tan uetuk djabatan2 an 
ta, umpamanja:. 1, Divisi-Com- 
mancant, acting rank Djende- 
rak Major(Kolonsl.. 9, Brigade- 
Commandant, acting rank Let- 
nankvolonel. 3. Bataljon-Comman 
Cant, acting rank Major, 

Disamping itu ada €ffecticve | 
yang atau rang jang sebenarnya 
jang ditentukan menurut: pen- 
didikan, pengalaman tian djasa2. : 

Kementerian Pertahanan seka 

rang sedang sibuk mengerdjakan 
rentjana untuk menetapkan €f- 

feciieve rangen itu. 
“Penetapan Presiden No. 14 ha- 

nja mengenai acting rank! sadja 
Umpamanja: Seorang dengan 

effersieve rang Kapten, diangkat 

mendjadi Bataljon-Commandant. 

Ketika itu ia gutomatis menda- 
pat acting-rank: Major. 

Untuk melaksanakan recons- 
tructie/reonganisasi dan mfme- 

mihi Penetapan Presiden - No. 
14, maka terus dilakukan over 
gave-prername pimpinan Kesa- 
tk. 

Jang telah dikerdjakan: Pu- 
sat — Kementerian Pertahanan 
(sudah selesai) Didaerah: Div. 
IL, M, II, V, (djadi div. IV be- 
jum). 
“Kommando Palisi Militer se- 
dang dikerdjakan. 
Sementara itu, banjak terda. 

pat galah faham tentang sifat 
dan tudjuan recongtruksi-reor- 

Ing mentaisirkan bahwa recons 

truksi-reorganisasi itu berarti mie 
Jemahkan sistim dan effecieney 
pertahanan Kita. Tetapi sebenar- 
mia bukanlah demikian. : 

rSorganisasi itu diperhebatlah 
usaha2 penjempurnaan pertaha- 
nan rakjat totaal, dengan me- 
ngingat dan menggunakan pe- 
ngalaman? perang kolonial Hj. . 

Dalam 'territorial diadakan su 
sinan? spfsial untuk mempersi- 
apkan pertahanan total. Penga- 
laman2 dalam pfrang kolonial 

ji. misanja di Djawa Barat, 
menundjukkan dengan njata 

bahwa dCaiam #jara pertahanan 

“surat dari 

kita pada waktu ini sesudah reconstruksi/r€organisasi, maka 
Pimpinan Angkatan memberi ut 

Dalam Angkatan Perang kita, : 
sepenti dilain2 negri pula, ada ' 

pendjelasan sbb.: 

inijah letak kekuatan rakjat 
Indonesia, Dan tjara inilah pu : 

Ola jang meEnjebabkan  kelema. 
han Belanda. 

KUNDJUNGAN PRESIDEN 
.. KE SUMATERA 

Menurut berita dari Bukit- 

tinggi, dalam kundjungannja ke : 

Sumatera Presiden akan berada 
di Sumatera Barat 5 hari, Tapa- 

nuli 4 hari, Atjeh 6 hari, Riau 
2 hari, Djambi 2 hari, Bengku- 

len termasuk daerah Palembarg 
4 hari dan Lampung 5 hari. 

"sc Ant, 
Pi : 

FRONT REPUBLIKEIN SUMA- 
| TERA TIMUR DI MEKAH 
baru2 ini Piesiden menerima 

Front Republikein 
Sumatera Timur di Mekah (Saudi 
Arabia) jg ditanda tangani oleh 
Tengku Ljalaludin sebagai ketua 
dan M. Dj. Zainuddin sebagai 
penulis, menjatakan bahwa front 
tsb. tidak mengakui Negara 
Sumatera Timur“ jang dibentuk 
oleh Belanda dan menjatakan 
setianja kepada Republik Indo- 
nesia. 

sewloen "4 

KONTAK ANTARA KEM. PE. 
NERANGAN DGN BKPRI 
Pada tg. 31 Mei ji. telah di- 

adakan pertemuan antara Wa- 
kil2 dari Kementerian Penenra- 
ngan dengan Badan Kongres 
Pemuda Republik Indonesia di 
jogja. Dalam pertemuan tsb. te- 
lah didapat persetudjuan mem- 

bentuk Badan Kontak untuk 
melaksanakan kerdja sama dim 
arti sebenar2nja mengenai soal2 

penerangan baik Pusat maupun 
Dserah2. 

PPA 

TERDIEMAHAN?2 BARU. 

Sk. "Nguwsgier” Oj Djakarta 
tulis, bahwa selain dari tercije- 
mahan beberapa puku luar nfge- 
ri, js pernah kita kabarkan ming- 
gu Il. telah selesai djuga terdje- 
mahan buku2 berikut: ”The 
Guesi” (R. Tagore) oleh Darma. 
widisia. "La  Pharmacienne” 
(Jean Giraudoux) oleh Rivai A. 
pin. Karangan-sandiwara ,,Aco- 
ka” (Gonggrijp) oleh Idrus. "Her 
mneringen Ur een Dodenhuis” 
(Dostoyevski) oleh Radijab. "Nai- 
tionefism and After” prof. E.H. 
Carr) oleh Markwm. "Ibn Sima” 
(dr, vd, Hcog) oleh Moh. Balfas. 

“Gas, Sarbupri, Postel, 

   

    

x Hari Senen tg, 31 MEi jl. se- 
buah bomber jjang tidak terang 
kebangsaamnja terbang diatas 

lain memutuskan, menerima Pro 
gram Nasional dari Front Da- 
mokrasi Rakjat.. LA 

& 

x Menurut ketetapan Pemerin. 
tah Republik Indonesia tel. 24 
MS jl. kantor Gupernur Malu- 

Saris3 Sulawesi dan Sunda Ke- 

t- 

kx Pakia tg. 30 Mei jl, Gerakan 
Pemuda Persendjataan Indone- 

dikundjungi 16 utusan dari wa. 
kil?2 pabrik2 dan bagian  lain2- 
nja. 

x 

x Dari Tembilahan (Riau Sela- 
tan) dikabarkan. bahwa Belan- 
da telah membakar 60 buah ka- 

pal montor dagang kepunjaan 

bangsa Tionghoa dan Indonesia 
jang ditahannja. 

x 

k Dari Djawatan Kereta Api.di 
dapat kabar, bahwa berhubung 

dengan soal2 tehnik untuk se- 

mentara waktu tidak dapat me- 

njelenegarakan rombongan. dar- 

mawisata keujurusan Magelang. 

x 

Kk Sk. Merdeka Solo. mengabar. 
kan, bahwa minggu Gepan KTN 

ngan rakjat di Indoresia-Timur, 

AA EA 

SOBSI BERDIRI DI BANTEN 

- SOBSI jab. Banten dengan 
Sudarsono sebagai ketua diben. 

buruh diseluruh keresidenan Ban 

ten jakni antara lain Serikat Bu 

ruh Kereta Api, SB. Listrik dan 
Kehaki 

mian, Pamong Pradja dll, pada 

tg, 28-30/3 jl. 

Australis jang terdiri dari Mac 

Serikat2 « 

RA "NI 

   “LIA TIBA DI JOGJA. 

Mahon-Ball dan Mac Nicholf da 
ri Kementerian L. N. Australia 
hari Selasa ini tiba di Jogja. 
Sebelum mernighadap Presiden 

missi itu bertemu dengan Wk. 
Presiden dan beberapa Menteri, 

anja Menteri Sosial kan 
/Kebudajaan. 

   

, But Kons. Djendr, Australia 

Charles Eaton dengan isterinja, 
Rombongan missi itu tinggal di 

Maksud kedatangan missi good 
will dan relief tersebut seperti 
dika 

yang 

aka 

    

  

Cijaramnja di Australia. Ant. 

INDONESIA HARYS 
DIUNDANG 

ECAFE, konp. ekonorri Asia dan 
Timur Djauh jang  diadaka 
oleh PBB di Ootacamund, India, 
pada hari Selasa PM Jawaharlal 

Nehru antara lain djusa mene- 

harap Indonesia akan diundang 

djuga hadir dalam sidang ECA 
FE, baik sebagai wakil, maupun 

sebagai apa djuga. Sebab, demi- 
kian Pandit Nehru, Indonesia 

adalah salah suatu daerah jang 

Konperensi pada siang harinja 

memilih ketua dan wakil ketua. 
nya 

TIDAK KENAL TERIMA 
KASIH 

Belanda tak mau bajar 

hutangnja pada Austra- 
3 25 

Perundingan? anjara pembe- 
sar2 Belanda dan Australia, me- 
nurut radio Australia, telah ga- 

pembajaran hutang Belanda ke- 
pada Australia sebesar 10 — 20. 
000.000 powidi. untuk perlengka- 
pan2 perang dilnja jang diberi- 

kan oleh Australia selama pe- 

rang kepada Belanda. 

Dari Camberra dikabarkan, 
bahwa menurut keterangan PM 

Australia, Joseph Chifly, perun. 

dingan mengenai hutang | 
tersebut harus dilakukan antara 
PM kekllua negeri sadja. 

Hal itu telah diberitahukan 

oleh pem, Australia kepada pem 

besar2 Belanda di Australia. - 
yaa 

x Didapat kabar, bahwa minggu 
jl. pengadilan Belanda di Sema 
rang telah mendjatuhkan huku 
man kepada pemuda2 kita anta 
ya 5 tahun dan seumur hidup. 

| MISSION AUSTRA 

BADAN PENERBIT ' 
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TONAL 

Telp, Red. 631 — Adm. 604: 
Jogjakarta. 

Tiatatan 
Dalam pelantikan para 

“tinggi di Presidenan 31 i ini, Lt, Djendr. Ona, Nana 
ra lain menjatakan sumpah ten 
tara akan selalu ta'at pada pe- 

Moga2 ini - di-insjafi betul2 
oleh seluruh anggota angkata 
perang kita. Sebab, S aaa Sa 
perang memang tidak ada tem. 

» pat buat orang jang gemar men 
Tanah in. 13 

tx 

. Orang jang suka sekali men- 
debat, boleh ramai2 mendirikan 
partai, berus minta kursi di Ba. 

“gan Pekerdia atau memprokia. 
mirkan dirinja djadi pokrol bam 
bu. g 

Djadi yartawan-pun boleh, 

asal dia tidak tjuma djual ma- 

ki-makian, sebab suratkabarnja 

tentu tjuma baik buat krandjang 

Koto. ........ DNA Na 

SUDARSONO KE KONP. 
ECAFE 2 

Kabar.jang didapat ,Antera” 

mengatakan, buhwa sebagai pe- 
nindjau konperensi Ecafe (Eco- 

nomic Commission for Asia and 

Far East) telah ditundjuk oleh 
Pemerintah Republik Dr. Sudar. 

sono. wakil Republik di India 

Konperensi itu akan dimulai pa- 

da tg, 1/6 di Ootscamund dan 

disanalah akan dibitjarakan, apa- 

kah Republik diterima sebagai 
anggauta atau tidak, 1 

PE nee SE 
Te ena 

z 

DI LJUaL: 
SATU MAJOR -- SATU KUDA - 

beserta PAKAIANNJA 
Dalam keada'an baik: 

Harga R 12500,— 

Alamat si pendjual: Nagan Tengah 32 

6-7 logja. 

anna ane 

Didjual/dapat ditukar : 
Capoliiine (Barend se aseli' 
4 2 kuda, djanian Sandel- 
betina, besar merah, pakean 

baru. PK : 

Kair. TJOA PING HAI- 
Lodjiketiil wetan 2, 

Jogjakarta. 
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WI Kami mengutjapkan banjak 

8 jerima kasih kepada sekalian $ 

4 sdr, handai taulan dil, jang 

telah memberi bantuan berupa 
apa sadja, pun jg menjatakan 

9 ikut berduka tjita, waktu me- 

ninggalnja orang tua kami 8 

' Njai HARDJOPRAWIRO 

pada tg. 25-5-1948, dan di- 

$$ makamkannja pada ig. 26-5- 
1948 di Tegal Karangnongko. 

: jg berduka fjita: 

Kel, isdjono (Martoprajitno) 

8 Djarakan Pg, Hardi ane : 

8 6-3 . 8 

  

   

    

  

Mengutjapkan banjak terima kasih 
Atas bantuan Sdr2 handai taulan 
brp harta dan benda, tenaga dan 
fikiran pada Perkawinan anak 
kami Tg. 29/5-48 di Kp Langen- 
asiran Lor. 

MOH. BASUKI 

Rr. SURASINAH. 
Hormat Kami keluarga 

6-6 SASTROWIBRONO 

Perpustakaan »U MA” 
Dji. Legoksari No. 584 

Temanggung, 

Sedia mendjadi agen dari 

Madjaliah2, penerbitan pro. 

sur2-politik, economie, kebu- 

dajaan dll, 

Hormat pengusaha 

    

  

  UDJIAN UMUM 

  

MENGETIK & STENOGRAPHIE 
pada 199. $ Juni di Jogjakarta: 

Diselenggarakan oleh GAKKI (Gabungan Kursus Kantor Indone- 

sia). Pendaftaran dan keterangan untuk menempuh udjian kepada 

Secretariaat Gakki d/a Kursus Wongsoatmodjo, Djokjakarta, paling 

kasep tgg. 4 Juni 1948. Uang udjian setiap vak R 

  

  

  

F 
MASIH SE 

6 - 15 | 

TELAN TERBIT: 
'» MASSA PSYCHOLOGIE” 

jetakon ke II, karangan Mr Djody Gondckusumo- 
'arga BR 15,—, Beli banjak dapat korting bagus. 

.SOSIOLOGI? 
Djuga karangan Mr Djody Gondokusumo, 
pesenan pada: Dj. Saidan No. 8 Jogia. | 

  

  

Bagian KURSUS?:    Djam bitjara: 

' HIMPUNAN MUSIK INDONESIA 
Jogjakarta, Tugukulon 107 

PIANO, BIOLA, NJANJI, Disamping peladjaran insiramental don vocal, 
— murid? djuga diberi pendidikan dalam vck2 seperti: Musical Theiry, 

Harmonielehre, History of Music setjara di Conservatolium, 

4 9-12 siang tiap? hari, ketiuali hasi Miuggu, GL 

  

  

  

FONDS NASIONAL 

mulai menerima sumbangan dari orang2 atau badan? 

SOGJA: di Kantor ,FONDS NASIONAL” 

Gondomanan 43 

Lain-lain tempat : Gi Kantor Kommissaris2 Daerah 

Tilpon 322 —- 

    

  

6-4 -8», AMIR, 
ana urmes (bekas Kantor Fonds Kemerdekaan), 

#eneenwmana Sumbangan pertama sedjak Fonds Kemerdekaan men- 

» 2 JUA E. Teman djelma kedalam ,,FONDS NASIONAL" diterima dari Sdr2: 

Bank Tabungan Pos Djawa Tengah di jogja sebanjak 

R 168,76. 6 6-14 1 drek harga R. 12.950— 

Dji, Mesdjid P, Alaman No, 34. 

6-9 

  

      
    

  

PENGUMUMAN 
  

herkedoedoekan di' Jogjakarta. 

roebiah) terbagi atas: 

b. mPfmasockkan parang 

nan2 ch»esoesnja. 

Direksi terdiri dari: 

Komisaris, 

Keterangan dan alamat: 

tilp. 168. Jogjakarta. 

Notaris Jogjakarta 

6—11        

Dengan skte saja tg. 28 Mei1948 no. 15 telah didirikan: 

,Persekoetocan Sero BALAI TEKNIK INDONESIA" 

Modal persekoetotan R. 25.000.090 0.— 

500 .sero serie A masing2 R. 10.000.— 

2000 sero serie B masing2 R. 

10.006 “sero serie C masing2 R. 

Maksoed dan toedjolan persekoetoean jalah: Une3 

a. mendirikan serta mengoeroes dan menkijajankan percesahaan 

bahan2 dan alat2 bangoenan pada osmcemnja: ... 

dari loear negeri (import) dan meng€ 

“Joearkan barang ke Joear ngeri 

jang: Giperlotkan ocenioek cesaha bangoenan2, antara lain: 

| 'glat2 penjelidikan dan perpogsiakaan teknik: Ke 
c. me€rentianakan, menjelenggarakan, mengerdjakan, mengoe. 

sahakan (opname doen, ontwerpen, begrooten, uitvoeren. en 

Exploiteeren) bangoenan2 oemeem Gidalam segala lapangan 

dalam Can loear Negeri Indonesia: ' 

Gi. . m€ngichtiarkan berkembangnja keboedajaan 

dalam dan diloear Negeri jang mengenai bagian bangoe. 

R, M. Soekartono, Presiden-Direktoer: 

R. Bagoes Soetedjo, Direktoer: ACministratoerj 
Ir, Soewaridi, Direktoer-konstruksoer idan Arsitektoer, 

Dewan Komisaris terdiri dari: Prof. Ir. 

Sdr, Soekartono, Ticmorodsadjar 19 
Mr: R SOEDJA. ni Pa Pak 2 E 

(ibeaposiceh “lima djoeta 

5000—, dan” £. 
1.000.—. 

(export), jalah barang2 

Indonesia @i- 

Penasd AA E 

K. R. T. Prot. Ir, Wreksodiningrat, RV M. Soedarsono, G. W. | 
Breyman, R, Katamsi dan R. Krisno, Komisaris-Komisaris. 
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