
  

          

     
   

Sasana politik berhubung - den datangnja kabar D 

: | na penukaram konsul antara Re Publik Indonesia dan Sovjet 

El . : ” | z " Ba ang 4 hangat. Tidak sadja pihak Bid jg mentjurahkan 

ai te. NA e Daan je besar sekali, tetapi dju €@ kalangan 1.2. Bundjunsaa 
: dp Penida t du Bois kepada wk, pres. Hatta sangat menjolok 

. Penaban ah lagi kedatangan kons-djendr. USA, Charles Livel 
rod Oa Walaupun kundjungannja “bersifat 
NA ta t diuga bahwa ia membawa apa2 buat wk2 USA di 

Rep:- R NA Doaku perha tian besar terhadap perhubungan 
ata Tn au, ea ah mengher ankan, mengingat kepentingan 

Mean Pa Enabnja akan terdjadi sebagai akibat berita hub 
akan menerima instruksi dan Ge Jas, Pinstt id abarnja hari tni. 

tahnja di den Haag 
Adanj » . 

lagi Nan er me mpe tentang mota Bid jg bersifat uitimatief 
an Me La gn Ann atkan kita kepara masa sebelum 
Tenan On tanga d, Djika sekiranja pihak Bld memadjukan 
Tn $ | Ultimatif lagi, hendaknja pihak kita menundjuk 

sikap jg njata sesuai dgn kepentingan tjita? kita. Terulang 
nja kapitulasi seperti di Renville tidak kita harapkan terdjadi 
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Soal Perhubungan Luar Negeri belum selesai 
pen pengakuan Sovjet Rusia atas Republik Indonesia, meskipun kedua delegasi te- 

lah mengumumkan maklu 
Belanda. 
Setelah van Vredenburgh, 

  

bih landjut Presiden menga- 

supaja rakjat dlm mengha- 

dapi segala kesulitan tetap per. 

tjaja akan kemenangan : 

Sebab djika kita tidak pertjaja 
akan kemenangan kita, maka ti. 

ap kesulitan akan mematahkan 

diketahui, Presiden 

Kemis inj berangkat ke Sumatra. 
pena 

Sari Berita 
mai MP Hak SANA 

— Kaum buruh js mogok di Si- 
ngapura telah membakar lagi 
sebuah paberik Ba ci Jahore: 

— 3 Pesawat Terbang Amerika 

|. Hasil konperensi itu 

diumumkan hari Rebo. 
IL 

— PM Perantjis Schuwuman men- 

dapat kepertjajaan lagi dari ma- 

Gjelis perwakilan, Ini adalah ig 
ke.7 kalinja. 

& 

— Menurut ,,/Nieuwsgier” di Ter 

nate telah didirikan Perkumpu- 

lan Persaudaraan Ambon” jang 

b€Ertudjuan memadjukan Pp€rsa- 

tuan diantara penduduk Ambon. 
Xx 

— Angk. ud.ra USA bermasud 

akan memsu:t pelem ar2 bom 

ig davat terbang djauh. Utk itu - 

dised akan fonds 2.0.0 djuta 
dollar. 

x 
— Bekas P.M. Afrika selatan 
Smuts menerima tawaran dari 
par anji utk djadi anggauta par- 
lemen. Ia bermaksud terus me- 
mimpin partawnja, jaitu Partai 
Persatuan. 

& 
— 38 Professor universiteit Ti- 

ongkok di Sjanghai berseru kpd 

presiden Truman dan menteri 

LN USA Marshall spj Amerika 
menghentikan bantuannja kpd 

Djepang. 
te 

— PM Junani Sophoulis mengu 

mumkan, bahwa bekas radja Ru 

mania Mihai akan kawin dengan 

puteri Anna Bourbon Parma di 

Athena pada Sabtu jad. Perka- 

winan akan dilakukan dengan 

rahasia. 

t 

— Berhubung dgn adanja reti- 

tjana dari markas besar USA di 
Tokio utk mengadakan imigrasi 

orang? Djepang ke pulau2 di Pa. 

sifik, maka djurubitjara pem. 

Australia menerangkan bahwa 

span menolak keras imigrasi 

“Ns 

djwaban jg tertentu 
dgn pengakuan Sovjet Rusia itu. 
Dikatakan djuga bahwa nota itu 
katanja bersifat ultimatief. Dan 
berhubung den itu, maka keada.. 

sekarang ada 

persamaannja dgn keadaan pada 
waktu beberapa saat sebelum 
perdjandjian Renville ditanda 
tangani, 

Lebih djauh oith kalangan ti- 

dak resmi diterangkan, bahwa 

kesulitan? ig ada sekarang da. 

soal hubungan luar negeri Re- 

Dubtik. Achirnja ia menjatakan: 
Saja tidak dapat memberi kete 

rangan suatu apa tentang perun 

dingana jang Silakukan dengan 

Bid. 

Neher, menurut BK Bid. akan 
datang ke Jogja hari ini. 

Menurut kalangan itu, V. Vre 
denburgh tidak membawa soel 
jane baru dari Djakarta. Aa: 
Lebih djauh mertka menerang 

kan, bahwa djawaban Republik 
tentang soal pertukaran konsul . 

tetap dianggap kurang memuas- 
kam, Delegasi Bid sampai Kini 

masih tunggu keterangan2 5e- 
landjutnja dari Den Hsag me- 

  

“ Inintaan Pem€rintah 

pe Memaksa AL RUN SN ba AMIN Cm Peka Th 
  

matnja, ternjata masih merupakan suatu titik prinsip bagi fihak 

wakil ketua delegasi keradjaan Belanda balik ke Djakarta un. 

pemerintahnja — jang katanja akan bertemu dengan 
dari 

diharapkan diterima hari Kemis 

kan, Republik dajam sikap me- 
ngenai pertukaran konsul tetap 
kepada keterangan? jang diberi 
kan beberapa hari jl 

Rebo pagi panitia keamanan 
bersidang,” sedangkan paginja 
paintia ketjil politik (urusan 
Uni, NIS dan pem€rintah perali 
han) djuga berapat, 

& 
Wakil Rep. di Praha Suripno 

menurut Reuter menerangkan, 
ia mendengar kabar tentang per 

Republik 
supaja kembali ke Indonesia, ta 
pi tentang hal itu 4a sendiri be- 
um menerima pemberitahuan 
resmi, Ia tidak mendapat k€te- 
rangao dari Pemerintah Rep. 
tentang peraturan2 jang mentje 
gah perluasan hubungan Juar 
negeri Republik. 

Atas pertanjaan apakah pertu 
karan konsul aniara Republik 
dan Rusia tidak melanggar petr- 
djadjian Renville, Suripno men- 
kjawab, bahwa menurut penda- 

konsul itu hi 

mengadakan hubungan jang bia 

sa: djadi tidak berarti pengaku 
an negara Republik atas tingkat 
Siplomatik. 

Selandjutnja Suripn5 mene- 

rangkan, ia dulu diangkat oleh 

Presiden mendjadi duta mfrang 

kap utusan dengan kekuasaan 

menteri, untuk mengadakan hu 

yungan dipkmatik dengan Rusia 
dan negeri? lainnja di Eropa 

Tengah dan Timur Demikian 

menurut Reuter. 
mewiaman 

— Pemimpin partai Nasionsi 

Afrika Selatan dr. Makan berun- 

ding dgn gubernur-djenderal & 

Pretoria dan kemudian mengu- 

mumkan bahwa ia sanggup mem 

bentuk kabinet baru. 

lagt 
Didalam hal ini keterangan Hatta kepada wartawan UP da. 

pat mendjadi pegangan bagi kita, Rep bersedia 
lama. Baiklah perundingan antara partai2 sekarang 

utk berdjuang 

ini didalam 
menjusun program nasional men gingat akan faktor waktu. Lebih 
tjepat selesai lebih baik 

LN MANA P AA AAA LAIN 

GERILJA JUNANI MAU 

BERDAMAIL. 

Hariar2 pagi di Athena memu- 

at berita ig disiarkan oleh radio 
pemberontak: Junani pada hari 

Selasa jg menjatakan bahwa pe. 
mimpn gerilja djenderal Markos 

Vafiades bersedia mengadakan 

pembitjaraan2 perdamaian dgn 

pemerintah Junani. Kabarnja, 

usul djcnderal Markos itu dgn 

ditolak oleh WK. P.M. 

Costantin 'Tsakdaris. Ia mene- 

rangkan, bahwa pemerintah ti- 

dak mau mengadakan kompromi. 
menyaman 

SEBUAH KOTA HANJUT OLEH 

BANDJIR, 

Suatu bandiir jg hebat dipan- 

tai barat USA telah menghantjur 
kan kota Vanport, je mempunjai 

42.000 orang penduduk. Kota itu 

sekarang terendam seluruhnja 

oleh sungai Columbia. Kira2 

20.000 orang berhasil melarikan 

diri. Sampai kimi 20 majat dike- 

ternukan: diduga mosih ada ba- 

njak orang lagi js tewas. 
ge 

SIKAP USA TERHADAP PEME- 

RINTAH BARU YIETNAM 

Pembesar2 USA di Washington 

kabarnja agak ragu2 terhadap 

pem. pusat sementara Vietnam 

jang akan diproklamirkan pada 

$ Djuni jad disebuah kapal Pe- 

rantjis diteluk Dalong. Kala- 

ngan itu masih tunggu ketera- 

Sudah njata dalam pemerin- 
tah itu tidak akan duduk orang2 

dari golongan Ho Chi Minh js. 

giat mfnengang Kembalinja pen 

djadjahan Perantiis. 
Menurut kabar tidak resmi, 

Perantjis akan mengakui pem. 

itu Tapi USA tidak akan mengi 

kutinja dengan pengakuan de 

facto atas pemerintah itu, sbg. 

jang telah dilakukannja terha- 

dap Indonesia. Ant-UP. 

ARAB-JAHUDI MENERIMA CEASE FIRE 
Serangan udara Jahudi jg pertama thd Amman 

DARI LAKE SUCCESS diterima kabar, 

memberitahu kpd Dewan Keamanan bahwa seru- 

Palestina diadakan perletakan sendjata, telah 
Lembaga Arab 
an D.K. supaja di 

pada malam Rebo 

diterima oleh Arab. Djnga Jahudi menerima baik seruan itu. 

Dim pada itu pertama kali se- 

djak petjah perang Arab.-Jahudi, 

angk, udara Jahudi menjerang se 

buah ibukota salah satu negen 

Arab, jaitu Amman (Transjorda. 

nia). Serangan itu berlaku 18 me 

nit, Menurut kominike markas 

besar Inggeris di Haifa, sebuah 

stasiun RAF kena bom, sehingga 

beberapa pesawat 

g€ris rusak. Serangan udara Jar 

hwit itu menimbulkan korban $ 

ig tewas. 

Pertempuran jg paling sengit 
Hi Palestine serdjadi disekitar 

Latrun, dimana Arab menguasai 

djalan rada antara Jeruzalem dan 

Tel Aviv, Kedua belah pihak me- 

ngumumkan bahwa mereka ma. 

sing2 mentapat kemenangan di- 

daerah itu. Jahudi mengakui bah 

wa Arab telah menduduki kemba 

Ui Res el Ein, jg letaknja didekat 

'Tiaya Petah, Sumber aer buat 
kota Jeruzalem. 

ra Irak telah merebut Kfaryona. 

@ km sebelah timur pusat tam- " 

3 ba 

Aa Hakan 

bang intan Jahudi Natanya. Ten 

tara Irak tsb berusaha menembus 

garis pertahanan Jahudi menu- 

dju ke laut utk memisahkan Tel 

Aviv dari pelabuhan Haifa. Ten- 

tara Ira: dan Transjordania Ki- 

ni berada ditempat3 jang 12.20 

dan 30 km djauhnja dari Tel 

Aviy, ibu kota Israel, 

Sementara itu PM Israel David 

Ben Gurion mengandjurkan kpd 

Jahudi spj mempertahankan ma. 

ti?an kota-baru Jeruzalem, Di 

Port Said, meriam2 pantai Mesir 

menembaki 2 kapal torpedo Ing. 

geris, jg tidak mengindahkan atu 

ran? perang Mesir. Nachoda2 ka 

pal2 tsb. menerangkan, bahwa 

mereka tidak mengetahui tentang 

aturan? itu, Kapal2 tsb. sedang 

berlajar ke Singapura. 

Di Amman tejah tiba perantara 

PBB graf Bernadotte utk. berun- 

ding dgn. pemimpin? negara2 A- 

rab. Lebih dulu Bernadotte telah 
berunding dan. pembesar Jahudi 

di Mel Aviv, 4 : i 

ba si kepentingan kita bersama, 
Mb. 

MAAPAPEPSLALAN PLN AAN PAMA 

RECONSITRUCTIE ANGKATAN 
PERANG BERES. 

Dalam pertemuan dgn para 
wariawan pada- Rebo ji antara 

lan Pan ma Besar mererang- 
kan, banwa kesulten dan kexe- 

lisahan dalam Angkatan Perang 
sebagai akibat reconstrucue / 
rasion-lisasi Angkatan Perang 
sudah dapat d atasi Segala Salah 
faham kekurang puasan jarg 
timuul mulai pusat sampai dae- 
rah-daerah telah mendapat kata 
sepakat, hinga sesuatu jang 
mengenai recousruCtie/rasOona- 

liSesi Angkatan kerang muai 
hari Rebo isb. telah beres dgn 
d.mai. 

Mendjawab pertanjaan ten- 
tag kabar2 mengenai insiden 
antara Pesindo apn Tentar: Si- 
liwangi di Tu ungagung, Kolo- 
nel Dr. Mu-stopo menerangkan, 

bahwa sebetuinja insident itu 
terdjaai kare a undakan p€rs€- 

oranyan dari salah satubar.san 

jang tidak beriai ggu g djawab 
dan sama sekai bu.an dgn 

Fentara Sil wangi. 
Di Tu ungsgung tidak ada se- 

Or ngpun anpgawia D visi Silwa 
ngi jg tinggaldisi .a, Betul, eruad 
dikirunkin seorang an. gauta 

Div. Sihwangi unuk menjees 
saikan insiden tsb., teapi Ia 
tidak ada sangkut pautnja di.g 
bans.n jg berada di Tulung- 
aung il, 

bana 

SEBABNJA NEDERLAND Ti. 

DAK MENGAKUI ISRAEL 

Menurut keterangan ment. LN 
Belanda, Boetselaer yan Ooster. 
hout, Nederland sampai Kini be 
Tum mengakui Isra€l, karena da 
erah2 seberang lautan katanja 
sangat keberatan. Keberatan2 ta 
di datangnja, baik dari Pemerin 

tah Indonesia Interim (jang mc 

na?, red), maupun dari Surina- 

me. 
ya F 

ASIA HARUS MERDEKA, PG 
LITIS DAN EKONOMIS 

MENGENAI pioato-penyjou- 
kaan konp, Ecafe di Ootacamund 
oleh P. M. Nebru lerh juli 
diwartakan, bahwa Nehiua,t, 
djuga menerangran sbb,: Di 
bagian mana pun djuga dari Asa 
ticak akanada damai, djikasatt 
neyeri mentjooa menjuasai £ 
negeri laiunja Ign kekerasan. 

»Diika orang sudah jawn, 
bahwa setiap negeri di Asiaharus — 
diberi kemerdekaan po Iiik se C- 

nuhnja, sehingya da a berkem- $ 
b.ng sendiri didalam su unan 
dunia, maka hai itu pasti akan 
b.rf.edah bagi semuanja”, kata 
Neniu lamengharapkanbamuan 
dari negeri2 Baret untuk mema- 
d,ukan Asia. ,,Tapi uada satu 
pun negeri di Asia jang aka 

menjambut dgn gembira b.mwuan 
hu djika diser-ai sjarai2, jang 
berakibat  didjadjahnja satu 
negeri oleh negeri lain”, kata 
Nenru. ,Kita lebih baik me- 
ngundurkan industrial sasi dari 
pada didjadjah oleh negeri lain 
dilapangan ekonomi”. 

j Baik diketahu , bahwa konpe- 
jrensi Ecafe diadakan diisiana 
IMeharadja Jodhpur dan dihadiri 
oleh wakil2 18 negeri, 

 



   
    

djalannja pe 13 
| Pihak FDR menghendaki, su- 

a hari itu djuga sudah bisa 

“sementara itu pihak Masiumi-P' 
“1 NI beserta PSII kan Partai Rak- 
Nee aan soal. 'itu sangat 

Ona Manan mata bar 
| dasarkan keputusan dalam per- 

  

Presiden 

   
“karena baru sadja menfrima Su 
“rat undangan perlu menindjau 

goal tsb. lebih landjut 
sputjik pimpinan partai. 

"1 Kehirnia ketua pertemuan Mr. 
Tambunan menunda permusja- 

  

ja ““waratan dan akan menjampai- 
kan laporan kfpada Wakil Pre- 
siden. 

Sebagai diketahui, baik FDR, 
dimana tergabung &$ organisasi, 
maupun Masjumi-PNI telah me- 
hg€mukakan program dan rliduga 
akan terdapat suatu djalan me 
hjusun suatu program nasionsi 

MI Masjumi dan, PNI dalam Ja 
tsb. berkehendak  supaja 

uan Partai? 
Ba 

Katholik BEA B 

kan kerdja ge 

       
   

  

   
  

  

     

     

    

angkatan perang Republik Indo 
nesia dalam hal pendjagaan se- 
rangan musuh, 

Program FDR kedalam ditam 
bah dengan keteranggn, Supaja 
merawat lebih baik peprgungsi 
korban perang, tentara hidjrah 
dan keluarganja, serta melaku- 
kan pembersihan terhadap sega 
la anasir didalam pemerintahan 
dan masjarakat jang mengatjau- 
kan perdjalanan revolusi nasio- 
nal kearah negara merdeka jang 
bebes dari kekuasaan modal rak- 

Mosi Masjumi dan PNY ditam- 
bahnja dgn andjuran supaja Se- 
genap rakjat me 
segala selisih paham dalam ba- 
risan atau partai dan segala 
usaha ditudjukan kepada kerdja 
sama dengan tekat jang bulat 

dan berdaulat untuk menjusun 
masjarakat jang demokratis da- 
lam segala lapangan. 
Keluar: FDR: mendjalankan 

politik luar negeri jang bebas 
serta bertudjuan memperkuat ke 

dudukan Indonesia sebagai nega 
ra merdeka jang bebas dari ke- 
kuasaan modal raksaksa asing. 
Masjumi dan PNI: mempertahan 
kan perhubungan luar ageng 

Ant. 
LAI 3 

FUTUSAN -.KONP... PEMUDA 
DEMOKRAT. 

Konperensi komisarizt2 Pemu- 
da Demokrat L.donesia di Ma- 
diun baru2 iolantara Iin memu- 
tuskan: 1. Memohon pada Pre- 
siden supsja pada segenaptahan- 

    

   
   

dan separo xiari 
tkan dalam ger 

   

1 tan perang kita telah diangkut 
"Tke Nusakambangan, dan kabar 
2 Peang tentang nasib mer 
“reka 

  

“tidak dik?tahui. Dalam 
but Bubutan Surabaja kini ma. 
sih meringkuk 2700 orang Repu 
blik, dipendjara Lowokwaru Ma 
lang 400 orang tawanan pfrang, 
diperdjara Kalisosok  Surahaja 

"300 taryanan perang, diantaranja 
100 orang korban plebisit di Ma 
Cura, demikian Antara, 

mega. , 
GERAKAN PEMBERSIHAN 

KOTA 
Gerakan Pembersihan Ibu Kota 

dg dibantu oleh pemuda masing2 
Kemantren mulai bekerdia tg 2 
ini bingga ta. Sjad.  Rentjana 
ialah tg. 2 Gedongtengen, Da- 
nuredjan, Gondomanan: tg 3 
Gondokusumaop, Djetis, Tegal- 
redjo. tg 4: Paku Alaman, Kraton 
Ngampilan dan tg 5: Mergang- 
2 Mantridjeron dan Wirobra- 
jan. 

       

    

    
   

URAT 
epada Redaksi 

Red, Jtk:- Dari pelbagai par- 
tai dan perkumpulan, pada wak- 
tu belakargan ini saja rasa jg. 
kurang tampak geraknja telah 
Gerakan Wanita kita, Padaha! 
dalam hal mengisi kemerdekaan 
kita dewasa ini, kaum wanitapun 
mempunjal tugas jg penting dju- 
ga. Banjak soal, lebih2 dalam la- 
pang sosial bisa mereka selengga- 
rakan, Oleh karena itu saja meng- 
harap Kowani dan lain2 perkum- 
pulan wanita kita djangen mau 
Naa dg djedjak kaum laki- 
aki.- 

URA 

  

(Nn, Srijati-Pati). 
gs 

MEMBANTUBANGSA ARAB 
DI PALESTINA, 

“Antara” Djakarta kabarkan, 
babwa rapat jg diselenggarakan 
"Gerakan Penolong Moslim Pa- 
lestina” pada “hari Minggu jl. di 
Djakarta. mengambil putusan: 
membantu bangsa Arab dalam 
peperangan. dewasa Ini ditanah 
sutji Palestina, 

Djuga diadakan pengumpulan 
uang dgn mengadakan pertun- 
djukan2 amal. Dalam rapat tsb, 
dibatjakan surat Muiti Jeruzalem 
jg menjatakan terima kasih dan 
berdoa semoga usaha GPMP 
memberi basil jg memuaskan. 

UNDANG-UNDANG POKOK 
PEMERINTAH DAERAH 

Badan Pekerdja KNI Rebo pa 
gi. membitjarakan. pasal demi 
pasal rentjana undang2 pokok 

Anggota Hutomo Supardan 
mengusulkan supajs dafrah ne- 
gara Republik Indonesia dibasi 
mendjadi 4 lingkungan, ialah 
Propinsi, kabupaten, pusat2 in- 
dustri dan desa, sedang tingka- 
tan autonotnte tersusun dalam 
2 tingkatan sadia. 

pemerintahan nesia mempunjai 
j istimewa sendiri. jang bersifat 

daerah itu sesudan revolusi kita 
berdjalan, Anasir2 jang  berhu- 
bungan dengan keadaan . dalam 
kan Iuar negeri harus dip€rtim- 
bangkan masak2 sebelum. peme- 
rintah mengambil keputusan ten 
tang hal itu, 

Pembitjaraan selandjutnja la- 
ma berputar2 . disekitar definisi 
pemerintah “dan. pemerintahan 
untuk mendjelaskan mana jang 
berarti orgaan dan mana jg me- 
ngenai functie. 

Usul .supaja Kepala daerah 
mendjadi ketua Dewan Perwaki. 
lan Rakjat. tidak dapat disetu- 
djui pemerintah dan tidak diteri 
ina pula oleh banjak anggota, 

Usul supaja Ketua dan. Wakil 
Ketua DPRD. tidak dapat duduk 
dalam Dewan Pemerintah Dae 
rah tidak.diterima oleh pemerin- 
tah, karena . pemerintah meng- 
hendaki. pimpinan  pekerdjaan 
legislatief dan @executief tidak 
terdapat. pada, satu orang. 
Rapat.akan diteruskan 

hari Kemis pagi. 
pada 

  

ne 2 — an dan hukuman politik dib:ri saw merasa ' keberatat, karena 
KAI aan Me aa On abolis', amnesti dan rehablisasi seyefum menetapkan daerah itu 

5 cm Tengger isawah dan 4: Menjetudjui transmigrasi sege- mendiadi daerah istimewa . ha. 
jaan dengan mengembang ia dilaksarakan.—Ani, rus diselidiki lehih dulu ' 

ma - 

BARU TERBIT : | c0ooocoocr0e00e00000000000000100001001004 290002 | 

MI-BERITA OLAHRAGA” Bere Pe una ” . | da hari Senen Wace |     
    
    

5 “No.3 
Muat: Olahraga di Rusia, Per- 

lembaan Olympiads di 
Londenjad, Pertandingan 

ag dan kesudahannja. 
Harga R 1.50: Iangganen untuk | 
8 $ bulan. : 

PB. P.O.RI. bg Publikasi | 
Lodjiketjikulor 4.Jogjakarta ! 

Etjeran bisa beli pada adm, | 
sx: Nasional” int. 638 | 

DIDJUAL dgn LEKAS 
| Medja ketjil, 2 medja tulis, 
$ Koffer kulit besar,  Schemer: 
lamp 1 Speda lakifkeadaan baik) 
semua didjual R 8500,— 

Ketrangan bisa dapat di 

6-16 Buluredje Kritjak 36 5. 

MAU BELI 
“Tenan Merang dan 

Kertas Luar Negeri 
: Penawaran pada 

@ Adm. BADAN PENERBIT 
Pa NASIONAL" 

1 Gondomanan 1. 

  

  

  

  

Bala dan ikufi tiap pagi sk. 

2 - 
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    Harga Langg. sebulan R 17.50 
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Telah Lahir dengan selamat 
di: 0900 1g: 31 Mei 1948 anak kami laki2 

” Bambang Permady — 
Ibu dan Anak selamat. 

Atas perlolongan para tetangga Minggiran kami me- 

ngutjapkan diperbanjak terima kasih. 

. Minggiran Md B57A Dioxia. 
000223200229 2501000 0066020000000000000700000000 

Kel: 8. MULIONO. 
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Kehilangan 
  

- Pada tgi. 1-6-'18 di kereta Snel dari | 
Blitar ke legja, waktu mau naik disa- | 
tasium Solo pada dim 12.30, surat2ber- 
harga den eatu dompet barisi uang. 

Barang siapa jg dapat mengembalikan dompet (unngaja boloh axa- 

bil) dan surat2 berharga tsb,, akan diberi hadiah uang sebanjak R 500, — 

LIE GIEN SING 

6-22 BUMIDJO LOR T — JOGJAKARTA. 

  

Nana 

   Sah 
»Bule . Harsono” 

pengumuman ini 

  

  

IP PENGUMUMAN 
“No, A/1067 /'48. ) 

Dengan ini diumumkan, bahwa semua surat-surat kete- 

tangan, kuasa, perintah harian dan segala surat-surat kete- 

'rangan jang telahdikeluarkan oleh M.B.T.—S.O 1. (lama) 
,dan atau S.A.D. Bagian I, hir 

tg. I-VI 1948 tidak beriaku lagi. Rr : 

: Demikian agar semua djawatan dan lain-lain jang berke- 

“pentingan mendjadikan maklum adanja.— 
: Jogjakarta, 1 Djuni 1948. — 

Stai angkatan Darat Bagian | Staf Umum, 

Pengumuman Panitya 
Pusat Peringatan 40 th. Mebangunan Nasional. 

Kepada Putjuk Pimpinan Organisasi2 Rakjat dari 
berbagai lapargan sudah dikirimkan undangan buat 

menghadiiti pertemuan jang akan 
: Kepatihan Jogjakaria, pada hari 

Djum'at ig. 4 Diuni 48 mulai pukul 19,35) bo 
Djika pada saainja belum menerimanja, Xarap 

d: anggap sebagai undangan resmi, 

Tiap2 BP. organisasi rakijat sebanjak-banjakaja mengi- 

rimkan dua orang wakil dng, diberi mondat penuh, 

K,- H. Dewantoro, 

   
BADAN PENERBIT NASIONAL ' 

Telp, Red. 631 — Adm. (94 
Jogjakaria 

GOODWILL MISSIE REP, bi. 
TERIMA DENGAN SENANG 

HATI OLEH NIT 
Dalam surat Perdana Menteri 

Anak Agung Gde Agung dari In 
donesia Timur, jang ditudjukan 
kepada parlemen dinjatakan 
bahwa pemerinishan NIT de. 
ngan senang hati akan menj 
but kedatangan delegasi Eror blik, Surat P.M, NIT itu adalah 
berkenaan dengan surat jang 
dikirimkan ojeh wk Presiden 
Hatta kepada NIT tentang pe- 
ngiriman missie soodwill repu- 
blik ke NIT. Demikian menurut 
sk Nieuwsgier”, 

meng von 

IDA NASUTION DIBUNUH? 
Menurut sk. ,,Fadjar” di Dja. 

karta, pudjangga Muda Ida Na- 
sution dan Muljono jang bebera 
pa waktu jl. mengadakan perdja 
lanan dari Djakarta ke Bogor, 
telah dibunuh didesa Palasari, 
onderdistrik Tjidjeruk, distrik 
Tjiawi, Kedua pemuda itu se. 
dang berdjaian dari Masing ke 
Tjibatu, Perlu kita terangkan, 
bahwa Ida Nasution sering me- 
ngarang dalam ,,Ruangar Ge- 
aon dalam madjallah ,,Sia 
sat”, , 

PROF. J. LATUMETEN 
MENINGGAL 

Nienwsgier mengabarkan, hah 
wa Prof. J. Latumeten, gurube- 
sar patia Sekolah Tinggi Kedok 
teran Djakarta dan anggota De 
wan Pertimbangan Agung Re 
publik telah meninggal dunia di 
Rumah Sakit Umum di Salemba 
Djakarta dalam usia 60 tahun. 
Djenazahrja dimakamkan pa- 

da Senin sore dengan mendapat 
perhatian besar, diantaranja 
Menteri Keuangan Vir, Maramis, 

syaa 

PARINDRA HIDUP LAGI. 

Menurut ,Nieuwsgier” para be 
kas anggota Parindra di Makas 
sar berusaha “untuk. menghidup 
kan kembali Parindra jabang 
Makassar. . 

Promostornja ialah sdr. A.N, 
Hadjarati, dulu pembantu Na- 
djamudia sewaktu ia djadi Per. 
dana Menteri”, Lain2 pembantu. 
Nadjamudin tergabung dalam 
Partai Tenaga Rakjat, jang mem 
mnjai anggota dari  matjam2 

golongar penduduk. 
pama 

« Tg. 1/6pagi nampak 2 boni- 
ber terbang tingoi diatas onder- 
neming Wates dekat Kediri, se- 
dang tanda kebangsaan tak djelas 

lingga tg. 15-V-1948, mulai 

dilangsungkan di 

In tepat, 

Ketua Paniiya 
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Makiumat Pepo it Pusat 
No. Or/483 P/48, 

Kepada seluruh PEPOLIT didaerah Divisi Angkatan 
Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udare diberita- 
hukan, bahwa sebelum Rasionalisasi didalam Angka- 
tan Perang selesai, maka pe 1 $ 
ruh daerah Angkatan Perang ieiap sebagai biasa: 
Penuhi dan tepatilah keputusan -bersama sonpsrensi 
PEPOLIT tg. 24-5-1948 jang lalu. 

Dikluarkan “ditempat pada ta. 2-6-1949. 
Staf Pepolit Pusat Bagian Penjelenggard: 

(Let. Kol, A.M. Hanafi'. 

kerdiaan PEPOLIT diselu- 
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DASAR SOSIOLOGI DAN KEBUDAJAAN 
Untuk pendidikan Indonesia Merdeka 

3 Karangan 

Memenuhi permintaan banjak orang (guru2, mahasis- 
orang? pergerakan politik dan pamongprodjo), 

buku tersebut telah difjetak untuk ketiga kalinja. 

Buku ini dikarangkan untuk kepentingan perubahan 

jang radikal dalam dasar dan susunan pendidikan 

Na R 1250. Tambah ongkos kirim Rl— 

S160 — — —— Badan Penerbit NASIONAL Jogja. - 

  

Mangunsarkoro   
PA saga


