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KEMIS PAGI 

pan dihadiri oleh or 
ahwa mulas Kem Tn bari sus 

Pengumuman seteruanja menga 
D, Galwa pembitjaraan an- tara kedua pembesar tsb berlang Sung” dalam suasana ramah ta- mah dan mengenai pokok2, di- 

INSAR Lerdapai perbeaaan pa- 
ham. ahtara delegasi Republik 
Ian delegasi Delanda. Sebagai 
akisaf dari perundingan maka 
kedua ahli politik tsb akan pe- 
rulding dengan pemerintah me- 
reka masing2 untuk mentjari dja 
Ian mengatasi kesulitang jeng 
sekarang. 

Sementara itu setelah perun- 
dingan v Mook - Hatta 
masa kegiatan diplomatik di Dja 
karta lebih hebat. Pers dan sak. 
Sbejanga aj Djakarta menjerang 
Iga pedas komisi-3-negara dan 
menuru: tanda2 dapat diduga, 
behwa Belanda bermaksud me- 
njampingkan kom.-3 gerta meng 
hadapkan Republik kepada suatu 
fai: accompu, 

Sea Sae R0 Nana BEN ME SNN SANAM 

Sari Berita 

  

— SENAT USA menerima baik 
ciadakannja fond sebesar 3.686. 
O9U.009 dollar guna mendjalan- 
Kan dea irejusikan angkatan 
Isu: jang terbesar didunia” 

— MENTERI Pernlagaan Ingge- 
Tis Wison Inenerangkan, bahwa 
tidak lama lagi akan dimulaj la- 
81 perundingan perdagangan an 
tala Kusja dan Inggeris. 

— SESUDAH perurdingan?2 dgn 
pruerintah gagal, jang djuga di 
amri Oith EM Beisia Spaak, bu 
run paberik badja Belgia mulai 
mozok. » 

— KABINET Perantjis hari Re- 
bo berunding tentang kerusuhan2 
jarg menimbulkan pertumpahan 
Sarah di Clermont Ferrand pa- 
da mami Rebo, 

— ANSIA mendengar dari sum 
ber jg mengetahui, bahwa laksa- 
mana Relfrich, panglima angk. 
lan, Nederland, tahun ini akan 
psnsiun, 

— KEMENTERIAN angk. udara 
Inggeris mengumumkan bahwa 
21 grang pejarian Tjech, dianta- 
ranja wanita Gan kanak2, telah 
tiba dengan pesawat terbang di 
Inggaris. 

— HARI Selasa, Dewan Keama 
2 usul Rusia supaja, 
pinta ancgauta Dewan Keanra- 

nan, ketjuali Bira, akan mepgi- 
rimran penindjau militer ke Pa 
Iestina. 

— PANYUSUKIN telah diang- 
xat mendjadi dutabesar  Rusial 
di Washington. Bersame Jacob 
Malik, pengganti Gromyko abg, 
wk Rusa dalam PBB, Panyush- 
kin adslah seorang ahli urusan 
Timur Djauh. 

— KUNUSUBE Horinouchi, be- 
kas duiabesar Djepang di USA, 
jang kini mengundjungi Ameri- 

2, menerangkan bahwa untuk 
radjukan demokrasi jang ku 

Djepang perlu sekali diki- 
guru2 dan peladjar2 Dje 

  

   

  

adu-tindju k€las berat 
1s akan bertanding dgn 
1 untuk kedua kali- 

Dalam pertandingan perta- 
Joe Louls menang angka. 

Kedua djago itu adalah prang2 
Negro, Hg 
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ini Wk, Presiden Hatta Mook : sangan Tiraur, Seperti djuga Na pe 2 On Ong T. 

Kalangan politik Belanda di Djakarta menerangkan kepada 
Aneta, bahwa usul? jang dikemu kakan oleh wakil USA dan wakil 
Ausiralia dalam Komisi Tiga sa 
ngat menjimpang dari perdjan- djian Renville, Ditegaskan oleh kalangan itu, bahwa kedaulaban Belanda selama masa peralihan 
sama sekali tidak disebut dalam 
usul itu, « 
Djuga lain2 pasal, seperii pe- 

.njerahan dari hampir semua ke 
kuasaan kepada elis pem- 
buat undang2 dasar dan bukan 
penjerahan setjara sukarela (fa. 
kultatif) kpd pemerintah federal 
sementara, dianggap oleh kaia- 
ngan Bid tadi sebagai bertanta- 
ngan dengan perdjandjian Ren- 
yille, Gineina 

Lain3 hal jang mendjadi kebe 
ratan Belanda ialah: goal plebi- 

"sit, diadakannja pemilihan pada 
saat ,dimana keamanan didat- 
rah Republik belum terdjamin” 
dan usul untuk mempertahaur- 
kan adanja angkatan perang. 
Achirnja kalangan Bid tadi me 

nerangkan, mereka mevdapat ke 
san bahwa ,orang2 jang bukan 
Renublikein diserahkan kepada 
tindakan semauinja dari orang2 
Republikein,” 

x 

AP mengabarkan dari Lake 
Success, bahwa PBB kini menz- 
hadapi krisis baru dim soal Indo 
nesia, sesudah ber-bulan2 keada 
an didaerah itu tenteram. Bebe- 
yapa pembesar tingci PBB cha- 
watir, bahwa tidak Jama lagi pe- 
rundingan perdamaian Indonesig 
Bid akan gagal sama sekali, Pe- 
robahan baru dim kedjadian2 
datang sesudah Dewan Keaman 
an mengadakan sidang unik mem 
bitjarakan beberapa laporan dari 
Kom.-3 tentang kedjadian2 poli- 
tik baru2 ini di Djawa-Barat dan 
Madura. 

Menuru: Kabar dari pembesar? 
PBB di Djakarta, kendaan seka- 
rang mendjadi genting, sesudah 
diumumkan sustu usul jg rahasia 
dari anggauta USA dim Kom-3. 

Di Lake Success orang sudah 
tahu, bahwa perundingan perda- 
mgsian di Indonesia tidak berdja- 
Ian baik. Diminggu jl, dlm sidang 
Dewan Keamanan, wk. Bld., yan 
Kleffens, menjerang keras para 
anggauta DK. karena mereka 
mengizinkan membitjarakan apa 
jg dinamakannja ”soal3 ketjil”. 

   'Perti. Miardi-Moelfo Dk. 

Dikatakan yan Kleffens, bahwa 
Bid tidak bersedia ikut lagj -di- 
dalam pemiortjaraan itu. Kema- rahan yan Kleffens itu terdjadi 
sesudah pihak Indonesia menti- 
Guh, bahwa Bld mentjoba meng- 
hantjurkan Rep. dgn djalan mem 
bentuk negara2 terpisah df Dja- 
Wa-Bara, dan Madura. Wk, Indo 
DESIA &. Fe mengutip 2 laporan 
Gari Kom-3 jg . Gikatakannja 
membenarkan pendiriannja, 
Menurut UP, pembesar2 PBB 

di Lake Success chawatir, kalau 
perletakan sendjata jg berumur 
5 Rin itu di Indonesia akan gagal 
je mungkin menjebahkan petjah 
nja perang baru dikepulauan jg 
kaja itu, 

x $ 
5 Dalam konperensi-pers jg se- 

tiap minggu diadakan, menteri 
LN USA Marshall, bahwa pada : 
waktu ini belum bisa diberi ko- 

i i ja. 
Aneta mewartakan darj New 

York, bahwa teks usul2 itu belum 

Di Lake Success diterima lapo 
ran Komisi Tiga mengenai kan- 
perensi Bandung.. Teks laporan 
ku mungkin akan diumumkan, 
tak jama sehelum Dewan Keama 
nan mulai membijarakan. soal 
Indonesia lag: pada hari Kemis 

x 
Direksi madjallah ,/Time” di 

New York menerangkan kepada 
Aneta bahwa mereka, tidak per- 
nah terima sebuah karangan, jg 
pandjangnja 4.000 perkataan, se 
perti dikatakan oleh anggauta 
USA dalam komisi-3 Coert Du- 
bois, Madjallah itu benar terima 
sebuah karangan tentang Indo- 
nesia . dari djuruwarta Daniel 
Schorr. 

»kime” setudju gn  ketera- 
ngan Schorr jang menjatakan, 
bahwa karangan itu tidak bisa 
Gikatakan berdasar atas inter- 
view dengam Dubois. Karangan 
tsb tidak akan dimuat dalam pe 
nerbitan minggu ini. 

Tidak dikatakan oleh madjal- 
lah tu, apakah karangan Schorr 
membitjarakan usu? Dubois dan 
Critehley, tetapi ditegaskan bah 
wa karangannja itu bersifat 
umum dan memberi pemanda- 
ngan Singkat. 

ARAB MENOLAK JERUZALEM 
DIDJADIKAN KOTA TERBUKA 

PIHAK ARAB telah menolak 
Bernadotte, untuk 

Menteri L N Transjordania, Fawzi 
kepada pers, Lembaga Arab mene- 

tara PBB di Palestina, 
zalem sebagai kota terbuka. 
Mulki Pasha menerangkan 

usul jang diadjukan oleh peran 
menjatakan kota Jeru- 

rangkan kepada Bernadutte, bahwa fjiks Jeruralem didjadikan kota terbuka, maka pasukan2 Arab akan terpaksa meninggal. 
kan kedudukan? jang telah mereka rebut dibulan 2. 

Ini menurut Mulki Pasha per 
tentangamn dengan sjarat2 . gen- 
tjatan perang. Sumber Lembaga 
Arab djuga menjatakan, bahwa 
panitia politik Lembaga tsb me- 
nolak undangan untuk duduk 
bersamma2 Jahudi dalam perundi 
ngan mengfnaj perdamaian jang 
kekal di Palestina. 

Baik diketahti bahwa pihak 

Arab kini menguassi kota-lama | 

Jeruzalem, sedangkan pihak Ja- 

hudi menguasai sebagian besar 
dari kota baru. 
Sementara itu sekretaris-djen.. 

deral Lembaga Arab, Azzam Pa- 
sha, mengulangi lagi keterangan 
nja, bahwa negara2 Arab tidak 
akan mau membitjarakan usulZ 
perdamaian, jang berdasarkan 
adanja negara Jahudi atau peri 
bagian Palestina Bernadotte te- 
lah mengadakan - pembitjaraan 
dengan Azzam Pasha dan dgn. : 
PM32 Libanon. dan, Transjordania. 

   

den alasan pengumuman 
berupa usul kompromi Australia didalam Kom.-3. Wk. 

Mook, tidak :epat 

|. Keadaan sekarang 
ber th. jl., dimana ada ”Christma 
Usul tsb ditolak djuga oleh Bldi 
IS menguntungkan bagi mereka. 
ternasiona: 

ini mengi 

mengalami nasib usul hari Nata 

Pem, Bid didalam maklumat 
mi tsb Bld 
Plebisit diseluruh 
pihak 
betul2 kehendak rakjat dan apakah 
Bid itu bukaniah kemauan Bid sendiri 

nda Hendak Kemana?” 
JA maan en lusa maksud Bid utk menghentikan pe- 

rian Bid dgn mengheniikan perundingan. Pertemuan 
dipakal sebaga: 

Perundingan di Kaliurang paru? ini telah njata, bahwa Bld sudah enggan 
Nederland kepada pem. Rep. is 
kan pihak Bld spj pembitjarsa 
membajangkan kemungkinan ber DHaa-, Moo Turen 

Bid. tentang Usul- Kom 

1 sekarang ini agakuja usul 

Sebenarnja takut menghadapi kenjataan 
Indonesia, Sebenarnja “didalam 

mendapat udjian, Akan ternjata nanti, 

    
suatu dokumen jang” : ta v3 USA Ta Belgia mentjoba mer ela pendi. 

Hatta - yan 
salah satu dari. alasan. 

memberi kegan jg | 
berunding. Pemberian tahu pam 
harus didjawab dgn memuas 

1 dapat Jangsung :orus, sudah 
henti berembuk.. 

ngatkan kita kepada bts. Desem 
S proposal” (usul hari Natai). 
tetapi kemudian berobah bentuk 
Mengingat konstellasi politik in 

: kompromi ini tidak akar : 

nja telah menotak 

sebagai hasii 
hai ini kedua 

apakah Rep. ini 
"negara2” jg ditelorkan oleh 

Sangat menggelikan, per njataan politisi pihak sana, bahwa plebisi: tidak Rapat diadakan, karena keamanan didaerah Rep. tidak 
daerah mereka sendiri dan adakah 

terdjamin. Bagaimana di- 
kebebasan bersuara disana? 

Waktu jg dekat akan mem buktikan, sampai dimana Bid da. pat berkeras kepala dan hendak memaksakan kehendak mereka 
sendiri sadja, jg sampai sekarang tidak mendapat halangan. Ba- rangkali akan terbuka mata mereka, bahwa "pikiran sehat me- reka” jg Sering didengungkannja ity belum tentu sehat pula di mata dunia 

SA aa 

  

Kominike Pem. Rep. 
Aneta mewartakan, hghwa di 

Djakarta pada Kemis sore ielah 
Gikeluarkan sebuah  kominike 
oleh pihak Rep. jg menjatakan 
bahwa usul Australia-USA di- 
anggap oleh vem. Rep. sebagai 

| suatu bal jg baik jg Uapat didjadi 
kan dasar utk melandjuikan per 
undingan guna menjelesaikan 
perselisihan dan mentjapai per- 
setudjuan politik. ' Diterangkan 
djuga, bahwa dim usul ida tidak 
terdapat hal2 jg bertentangan 
dgn perdjandjian Renville, Ko- 

, minike itu menjatakan, bahwa 
«alasan (Bid utk menolak usul tab 
tidaklah terang. ”Djika pem. Bid 
menjelidiki lebih dalam usul isb 
maka dapat diharapkan, bahwa 
pem. itu akan merobah pikiran- 
nja. Pem. Rep, memegang teguh 
pendiriannja, hahwa perantara 
ig diberikan oleh Kom-3 adalah 
perlu sekali utk menjelesaikan 
perselisihan Indonesia-BId”. 

Pem, Rep. ajug juga beranggapan, 

bahwa usul tadi. mengandung 
faktor? jg timbul selama perun- 
dingan, Usul itu - dimaksudkan 
utk mentjegah terdjadinja djalan 
buntu dim perundingan, Demi- 

AJ — e 

Kepada negara” Fasundan- 
Aneta mewartakan tentang 

Siumumkannja suatu ordonnan- 
tie jang menjatakan bahwa bebe ' 

hak dan kekuasaan peme- 
Bam telah diserahkan kepa 

da ,negara” Pasundan. Diantara 
nja telah ditetapkan tapal-batas 
Djawa-Barat, dengan mengingat 
kemungkinan bahwa dikemudian 
hari boleh djadi akan diadakan 
peraturan istimewa mengenai fa 
erah ibukota federal. 

—jam 

IMIGRASI DJEPANG DAN 
INDONESIA 

Tidak diizinkan Australia. 
Menteri LN Australia Evait 

menerangkan kepada pariemen 
Australia di Canberra, bahwa 
pem. Australia tetap akan me- 
nentang tiap pertjobaan untuk 
mengadakan imigrasi setjara be- 

sar2an dari orang2 Djepang dan 

Indonesia ke Australia atau Tri- 

an, Baik terhadap orang2 Indo- 
nesia maupun terhadap orang2 
Djepang, politik Australia tetap 
berdasar atas prinsip Australia 

Putih”. 
bg aan 

GERAKAN2 RAHASIA TIONG- 
: HOA DI SIAM 

Polisi Siam mengumumkan, 
bahwa heberapa oran Tionghoa 
di tangkap, karena mercka di- 
sangka mendjadi anggauta gera 
kan2 rahasia, jang melakukan 
aniaja terutama terhadap orang2 
Tionghoa jang tidak berdosa. 

Beberapa orang jang ditang- 
kap tidak diumumkan dalam 
maklumat itu, tapi diduga bah- 
wa polisi telah menggeledah be- 

| berapa organisasi Tionghoa, dian 
taranja sekolah2, serikat2 buruh 

" Ash pada hari Selasa ji, 

NE Na Prana Paus 

  

LEAN MANA Aa RN, 

SIDANG ILO KE-31. 

Pada hari Kemis di San Fran- 
Sisco telah dibuka sidang ke-81 
Cari korperensi Kerdja-internasi 
onal (llo) jg dihadi'i oleh 500 

: wakil dan penasehat diri 55 ne- 
geri. Jg dihitjarakam ialah, soe12 
perdjardjian mengenai xaigmig 
kerdja dan penghidupan buruh. 
Djika perdjandjian itu ditering 
maka hal itu akan disampaikan 
kepada pemerintah2 ig ikut dim 
konperensi tsb., dgn perrpintaan 
supaja perdjandjian itu didja8i- 
kan undang2 

« Dena 1 

PENJELESAIAN SOAL HYDERA 
BAD TERUS DIFJARI 

Pintu untuk perundingan de- 
ngan Hyderabad masih belum 
tertutup, Un Hyderabad 
menolak bui menerima usula 
baru jang dikemukskan oleh In 
Gia. Demikian menurut sumber 
jang mengetahui di Delhi. 

Diduga, bahwa spendjelagan? 
lebih landjut” akan Gapat mero- 
bah sikap Hyderabad Sir Walter 
Monekton, penssehar Nizam (re. 
dja) meninggalkan New “Delhi 
untuk mentjari penjelesaian, se- 
belum terlambat. Monckian ta 

-hu, bahwa gubernur-dj. India 
Mountbatten ingin mentjapas ps- 
njelesajan sebelum ia meletakkan 
djabatannjs sebagai guhernur-dj. 
pada achir bulan ini, 

ep 

RUSIA TIDAK MAU BERUN- 
DING LAGI DI BERLI: 

Delegasi Busia pada hari Re- 
bo malam dengan sekonjong? me ' 
ninggalkan ruangan konperengdi 
komandatura 4 negara besar di 
Berlin (pemerintahan militer) 
dan menerangkan bahwa rapat 
tidak akan diadakan lagi, 

Ketika orang2 Rus meninggal- 
kan ruangan, sesudah serdiadi 
perdebatan sengit, ketua sidang 
djenderal Jean Ganeval (Peran- 
tjis) berkata: ,,/Tanggai gidang 
jang kemudian belum ditetap- 
kan”, Kepala delegasi Rusia men 
djawab sambil keluar kamar: 
»Tidak akan adz sidang lagi”. 

Dalam sidang tsb terdjadi de 
bat sengit, sesudah Rusia dita- : 
duh mentjoba ,,menundukkan ko 
ta Berlin kepada aturan? daerah 
pendudukan Rusia dan mengha 
puskan kemerdekaan ekonomi ko 
ta ita.” 

in 

— CEEN LI FU, wk. ketua de 
wan penfusun undang3 Tioos. 
kok, jang sekarang berada di 
Washington, -menerangkan “bah: 
wa uang bantuan dari renijang 
Marshall akan ,berari suatu 
permulaan baik kearah perbai- 
kan ekonomi Tiongkok”. 
— INSTITUT rumsh sakit Sio. 
an-Kettering di New York me 
ngumumkan bahwa iodine jang 
radio-aktif teleh digunakan Ogp 
hasil baik untuk menjembuhkan 
beberapa orang Jang sakit kan 
ker 159 dari orang2 lw sam. 
buh gama sekali. aa
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1 besar perawakannja 
sXism sebagai pradjurit 

dit dan tielana kuning muda, 
   
petji tentara dim jaars pendek. 
Nag an. Oma TAN .yo- 

mukanja kelihatan muda 
iskali, sehingga djalannja' Si- 

ia oleh ketua Yang jang dipimpin 
dengan ramah-tamah itu, keliha jana M 

tannja sebagai pertjakapan seo- 
lang guru dengan seorang Mu- nia: 3: R1 

./Pakwaan jang dihatjakan oleh , Dn mn wa 

Wk Djaksa Agung Mr. Muliat- hhata g dan 
»0, bahwa ia Jusuf didakwa Me 
“larikan atau merampas ra 
kaan Sutan Sjahrir cs, disangkal 
Ss Semua. 

| Mulailah ja dengan tieritanj 
tj Sie: 

jang bunjinja antara lain shb.:. 
»Waktu mendengarkan pidato 
““k. Presiden dialun2 Utara pa- 

Ga hari Mirodj jang pokoknja 
hanja menuntut de facto Djawa, 

Madura dan Sumatera mendidih 

Iih hatinja, karena ia sampai sg 

Tarang berdjuang untuk kemer- 
Gekaan seluruh Indonesia. “Dan 

jang salah dalam hai 'ini alah 

ketua delegasi Sitan Sjahrir. Se 

bagai warga negara ia vadjib 

menjingkirkan Sjahrir, karena 

12 merugikan Negara. 

Dengan surat perintah. dari 

Dir, Kamandan Suslarsono ja ia 

sunakan, katanja sebagai tegimi. 

  Lnjownewhs Ta pergi ke Solo, Ber 
Nana 

dengan P.T. Soko ia bawa 

Siahrir cs. dari bekas ge- 

1 Javasche-Bank ke Pasang- 

arahan Paras di Bojolah. 

Dalam kissah ini ada bagian? 

vang kurang terang atau tak MA 

akal. Atas tegoran ketua ia 

s 

suk 

ai Na »saja tidak 
:' raja . : 4 £ 

mgat lagi. plang Go Nah 
Waktu ditanja, mengapa dja- 

tidak tiotjok 

4 oronderzoek ia mentjawak. 

hatta waktu ia memarig mem- 
bohong, karena mengharap lekas 

Gikeluarkan dari cell." — 

Atas pertanjaan salah satu ha 

kim, mengapa ja menangkap le- 
bih banjak dari apa jang ditulis 

dalam surat perintah, Kom. Su- 

biasa, ba     

      

   

         

   
     

    
   

  

    

    

  

| Hal ini didia NY Una 

| 'fadjam dan putus-putus, bahwa 

| dengan tidak mentjela keadaan 

| dalam tahanan, tetapi dimasuk- 

'kan dalam cel itu memang suatu 

feit, sampai terdakwa terganggu 

kesehatannja. 

Setelah beristirahat setengah 

djam lamanja sidang dimulai Ia 

gi untuk mendengarkan ketera- 

ngan saksi bekas Djendr.. Maj. 

Sudarsono. S f 

Atas pertaniaan dari siapa Se 

hetuinja kehendak untuk  men- 

tjuik St. Sjahrir cs itu timbul, 

didjawabnja bahwa AK. Jusut- 

jah jang mempunjai pikiran itu 

| dan olehnja diperkuat. 

Karena siksi2 lainnja tidak 

datang, sidang akan dilandjut- 

tan pada bari Sabtu jad. 

z 

te 

         

—— 

M- MBONGKAR KAPAL2 
(0. TENGGELAM. 

| Dari Kem, Pek. Umum bja- 

'watan Perkapalan didapat ka- 

“bar, bahwa sekarang sedang 

diusahakan membongkar ka- 

-pal2 ig. tenggeiarh dan atau 

“ ditenggelamkan peranan
 

atau pantai dalam masa pe- 

rang ji. Usaha itu akan dis€- 

rahkan kepada badan parti- 

kelir dgn. perdjandjian ba- 

han2 jg.-penting diserahkan 

kepada jg. berwadjib dgn. di 

  

     

   

  

&mbuka tanah 

   ija giat memper- 
“dalam kota. 

x 

3 
  

| 'e Pada tg. 7 Djuni jl, di Lu- 
| “buklinggau telah dibuka se- 

terdekwa ke buah desa pemuda dgn. nama 

BA Maunya Tiga” atas usaha 
.. Dewan impinan Pemuda. ' 

: sk 

k MENURUT keterangan Ke 
menterian Penerangan usaha An 

djar Asma 

| artistev untuk 
ra mentjari beberapa 

Djakarta adalah 

Gengan tidak sepengetahuan Ke- 

menterian tersebut dan Delegasi 

Republik. 

4 
« PADA hari kemis kemarit 

telah dilangsungkan peringa” 

tan hari ulang tahun ke 

Sekolah Polisi di Mertojudan 

Magelang. 

4 Dalam R.S, Tentara di Solo 

telah dapat membikin vita- 

mine A berupa vloeistof jg 

kekuatannja 500 x LE (inter- 

nasionale — cenheden) " dari 

akar2an. Ti 3 

PEMUDA INDONESIA bi- 

UNDANG LAGI... 

Badan Kongres” Pemuda 

Republik Indonesia telah me- 

nerima undangan lagi dari 

WFDY untuk mengundjungi 

konperensi kaum buruh muda Pada tgl 19 Djuni Presiden ' 

(internasional Conference of 

Working Youth) di Warsawa 

pada achir bulan Agustus jad. 

Konperensi itu diselenggara- 

kan oleh WEDY dgn WETU. 
BKPRI mungkin akan mengi- 

H- Kepada Redaksi | 

  

    
     
   

      

  

   
   | P gian 

digabungkan dgii 
Ku 

“pembangunan di 

  

   
» 

NA ea bermata, bah “ bahjak jang lupa barang ali, bah". 

a dalam bulan April j1. Peme- 

pembersihan di kampung Sentool 
— Jogja, 4 Na AN 

| Akan tetapi jang turut merasai 

  

   
  "— 

' Rentjan akihatnja tentu sadfa belum In aa mena 
pa. Diantaranja ada jang rumah han daerah hari Kemis Na 

dengan segala isinja turuj di ba- 
kar habis, sehingga pakai@n buat 

masuk bekerdja sadja musti pin- 

asa TN F 

Ada dari tentara dan dari salah | 
satu djawatan jang sudah me- 
nerima sekedar kerugian, sekali- 
pun. belum mentjukupl. 3 
“Akan tetapi seorang guru Du- 

teri djanda, jang tidak mempu- 

njai suatu apa lagi, sampai seka- 

rang kaharnja belum menerima 

pengganti kerugian sama sekali. 

| Bagaimana itu? Apa pekam 
tiukup lama? Apa sebab peng- 

banti kerugian tidak dapat dihe- 

rikan dengan lekas, sekalipun 

tjuma sebagian dulu? 

(S. Surja — PAN 

sipicel 

Gaerah dihentikan. : 
' Anggota Maruto (Partai Rak- 

| jat) menerangkan, bahwa dalam 

Yintahan daerah maka kedudu- 
kan kepala dafrah perlu ditegas 
kan. Ia mengemukakan supaja 
kepala daerah lebih rhendjadi or 
gaan dari DPR untuk dsergh 
itu, dan bukan melulu xegeringa 
orgaan. Karena itu perlu adanja 

pembatasan Jamanja djabatan 

kepala daerah, Dengan Gemikisn 

ada jang memperingatkan kepa- 
Je 

LONTIENG2 EKREDJA yg da systeem jang lama. Usul ini 

1 aan TA NAN ditolak. Pembatasan waktu dja- 

batan tidak diadakan. 

Mentans penghentian. kepala 

daerah achirnja diputuskan, haji 

wa kepala daerah dapat diper- 

hentikan “oleh jang berwadjih 

atas usul oleh DPRL. (pasal 16 

ajat 4) . BE 

Keputusan jane penting Wit 

“nja ialah (pasal 13 ajat 1» pe- 

Untuk menjambut Presiden. 
Puntjak climax  penjam- 

butan Presiden oleh rakjat 
Tapanuli utara jalah pada tg. 
14 Djuni ji..ketika Bung Karno 
tiba di Kabupaten Toba- 
Samosir, demikian dikawatkan 
oleh wartawan Antara. 

Sepandjang djalan antara 
Balige Ibu Kota Toba-Samosir 
dgn Taratung jg 17 km dja- 

Rakiat Daerah atas 
wakijan imbangan, Gan 

ajat 2). Ketua dan wakil ketus 

raknja |dihiasi dgn gaba2. DPRD tidak danat duduk dalam 

Ketika rombongan Presiden Dewan Pemerintahan Daerah. 
Djunyat pagi pembitjaraan dia 

landjutkan, mulai dengan Kepa 

la dan wakil Jkepala daerah SA- 

mewa, 

lalu, tontjeng2 geredja ber- 

bunji sahut2an dari kampung 

kekampung. Ribuan  rakjat 

mengadakan pawai dgn ment - 

bawa - sembojan2,  antfaranja 

ada jg berbunji : ,,Lebih baik 
keneraka dgn Republik. dari Ma tita 

“pada kesorga dgn Belanda”. sampa 

maa 

CRTUNDJUKAN PTT 

hari Kemis kemarin 

tg 27/6 oleh Tjab. Pu 
sat PTT di So'edi : 
iioni” diselenggay:ka 
bagi umum vpn Ykem 
diukkan berbaesi mM3tis 
tehnik ig lazim 
oleh diawatan PT 
rapa tiontoh rentsana 
ngunan PTT. di kemudia: 

          

  

    

  

      

dgn rombongannja bertolak 

dari lapangan terbang Sila- 

ngit (Siborong2) menudju ke 

Kotaradja (Atjeh). Ribuan rak- 

/ jat diantaranja 6000 murid 

“menjambut kedatangan Presi- ' 

    

    

Sarsono, djawabannje kurang ie AI En Aa : : 

gas dan ag. NU ganti kerugiannja. 
rimkan utusannja. Ant den. : at 

ee Ea 

  

waktu tidak 
kaju bakor, 

H. 

permintaan? hasil butan (K 

timbangkan oleh Djawatan 

6-95   

(Pengumuman. 
|. Kantor Besar Djawatan Kehutanan. 

Dergan ini dipermaklumkan, 

iogn2 baru akon 
pesenan? jang telan diterima Gan jang 

) Pengumuman. 

—.. Kantor Besar Djawatan Kehutanan, 

Dengan ini dipermaklumkan, “bahwa menurut surat kepu-. 

tusan J3. M, Menteri pertahanan 

kesatuan2 Tentara hanja siah untuk diselesaikan oleb Dja- 

watan Kehutsnan djika sudah diketahui oleh Kepala Staf 

-Territoriaal Djawa dan disetudiui oish Kepala Intendance 

Kementeriah Pertahanan tentang pembajarannia: aa 

Berhubung dengan itu, maka hanjs permintaan? dari fibak 

Tentara jang memenuhi sjarat2 tersebut Giatas dapst diper- 

Kehutanan. 

Harap jang berkepenti»gan 

bahwa Djawaten Kehuianan 

dapat lagi menerima permin- 
berhubung dengan panjaknja 

masih harus Gditjukupi. 

Kepala Djawatan Kehutanan. 

ai, tg, 295-148 No. A 2850/1943, - 

aju perkakas/kaju bakar) oleh 

mendjadi periksa adenja, 

Kepala Djawaian Kehutanan: 

| 

| 
| 
| 

| 

: 
: 
| 
| 

| 
: 
! 

| 
| 
|   

  
  

  

ANGGILAN. 

   

  

5. 
x    

  PTT 

  

| Kepadc sdr. SOETOMO KOESNOWIBOWO, diharap 

. setam at-lambatnja 7 (adjuh) bari dari keluarnja pengu-. 

kan arus sudah menghadap di: kantor Gudang 

| Dipenegoro No. 62 Madiun. kalau 

KO Ta inse  Tertanggal, 18 Juni 1948. 

TA | Kementerian Pertahanan 

2.0 Bagian Intendance Urusan Hatsil 

|. Miajak Gudang Daerah 3.— 

sebagaimana meslinja — 

  

   
   

  

  

affe Dr, S. Gondoamidjoja use 
Praktek Umum 1 

djam bitjara: ! Oka 

Klitren kidul 22 

ba aman 

Didjual dga Segera: 
L|drek dengan kuda kom- 

pli Drek dan kuda kea- 

daan baik sekali: 
| Kelerangan kepada: 

4 Hadhy, Tandjung No. 54 

Filp, No, 293-Jogjakarta, 
! 6.199 

Jggjakarta. : 

  

      

DITJARE: Letterdari 

KOPLETTER 
y Lerer wit, holwit s 

Lijn? vet, halfvet dan fjn (halus) 
Timah bwat Intertype 

Penawaran dengan fjonto, berapa 

banjak, harga: kwaliteit dil. pada 

6.102: Adm. sk. ,,Fasiona?” 

      

  

MAU BELI 
S3 Kertas Merang dan 
“47 Kertas Luar Negeri 

Parawaran pada 
Adm. ,BADAN PENERBIT 

NASIONAL” 

    

  

    

Nasional 
| Harga Langg. sebulan R 1750. |   

sada 

  

Sim 1O0mui-s | G 

   

Gondowanan 1. 

Batis dan ikut Hap pasi 3k : 

  
- : Pe bkan San — 

“PENGUMUMAN | 
Kantor Direksi BADAN TEXTIEL NEGARA 8 
2 DISTRIBUSI, SURAKARTA. 4 

(Dijalan Wetan Beteng 19). 5 
    

“Kepada perusahaan batik/temun jang membutuhkan bahan? tje- 

lup dsh. untuk perusahaannja. Dan Tentara jang tergabung da- 

lam Kementerian Pejtahanan. Kami beri kesempatan ' untuX 

memasukkan periintaannja tiap2 bulan mulai tg. 1 (satu) king 

ga is. 10 (sepuluh). f 

Keterangan lebih landjut dapat diminta kepada alamat tersebut 

A 
B
u
m
n
 

ar 
B
M
N
 Ma 

S
E
M
A
T
A
 MA
N 

Ciatas. 

Pengumuman: 
“RAPAT ANGGAUTA ,,Sarekat Buruh Pendiahit 

Rn Indonesia (S.B P.I.) tjabang Jogja. 

WAKTU: Minggu, tg.20-6-48,"djam 9 pagi. 
TEMPAT: Balai Peradjurit, Djl. Ngabejan — Jogi? 

ATJARA, 1. Perslah tahunan. : 

trus Tjabang. 3. Lain-lain. , 

  
  

   

  

   

      

   

       
S.B. Pendjahit Indonesia tjb. Jogja. 

Pengurus, 
EN 

6-01: 
Ea SEA AR Ga Pane 

me maan 

  

(meme Fonds Nasional. su 

“ memberitahukan:
 : : 

| 4P) Bahwa buat sementara waktu: se'ama kurang lebih 1: bulan): 

“Belam bisa mempertimbangkan permintaan? - baru 

: karena pada permulaan in akn mengutamakan lebih dukr 

«| pekerdjaan dan Lengeluaran je sudah ditantjangkan tutut 

) memperkuat orgenisasi Fonds Nasional” AN 

(4) Supaja selandjetnja semua permintaan ditudjukan kpd kan- 

tar Pengurus ,Fonds Nasional” — Gondomanan 43. fogfa, 

"melalui Kommisearis Daerah: 
r 

  
Bendaharo: karena jang mewutuskan Rapat Pengurus. 

(4) Lain-lain keterangan jang diperlukan bisa didapat di Kantor 

-s, Fonds Nasional” dan sebaiknja djangan dirumah anggauta 

Fengurus. 
i j 

“06-05 

  

maksud demokratisering peme- 

corps kepala? dagrah tidak.akan ' 

wan. pemerintah: daerah dipinh ' 

“olehsdan dari Dewan Perwakilan " 

dasar PE 

(pasal 13” 

2. Pembaharuan Pengu- 

|. Kepadaanggauta2jg hingga kini belum menerima andargat, 

|. hendaknja Pengumuman ini dianggap sbg. undangan Team 

(3) Djangan jagi permintaan2 dialamatkan “kepada Ketua atau Ae 

    
£ 

aa Naa 
s e Agak 

kan lagi dalam Badan Pekerdja, - 
: Perbedaan paham jang agak prim 

el mengenai pembatasan - 
waktu djabatan dari kepala da” 
rah dan tjara bagaimana kepala 

  

     

    

    
     

  

     

      

   

 


