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2) gupaja Negara Indonesia 
dibentuk dengan tjara jg 
tis, dan 3) supaja Uni 

and-Indonesia jang nanti 
entuk, didasarkan atas 

ungan antara dua negeri 

a tinggi deradjatnja. 
AD itu, berhubung de- 
kabar2, TANI beberapa 

   

    

     

  

   

  

   

        

    

   
    

  

   

  

ri Berita : 

DA 
   hari Senea dipulau 

I (Hawaii) terasa gempa- 
hebat, Belum ada rabar 

og kerusakan, 

ERI LN Polonia, Mod 
£ki, menjangkal kabar, hah 

8 dim putusan konperensi 9 ne 

ru2 ini terdapat pasal2 kemili 

— ANTARA pemerintah Ausiria 
dan Pem. USA telah diada- 
kan perdjandjian tentang bantu 
an kpd Austria sesuai dgn rentis 
na Marshal), , 

— PALANG Merah Djepans me 
ngumumkan, bahwa organisasi 

. Itu sedia menolong korban2 gem 
pa bumi di Djepang. 

— JOB LOUIS. menjangka| ka 
bar2 jig mengatakan, bahwa ia 
akan memihak Partai Ketiga dari 
Wallace. Ia belum menentukan 
sikepnja. 

— EIRE dan USA menandatanga 
ni perdjandjian tentang rentjana 
Marshall (rentjana pembangunan 
Eropa). Djuga Italia menandata 
ngani perajandjian serupa itu. 

— MINGGU $, telah fiba di Me 
Ian direktur Bank Pembangunan 
Internasional, H.R. Black bersa- 

Yg Ima ackretarisnja. Mereka me- 
“AA ) ngsdakan penindjayan ks dae- 
Ta ba onderneming. 

T— PEMBESARI USA “al Berlin 
mengumumkan, Bahwa 4 sersan 

# dar) csntara Amerika ditangkap 
S. Oleh Rusia, karena dituduh me- 
0. Mebarkan surat9 sebaran anti 

Sovjed. 

—.DUTA BESAR USA di Yuga- 
alavia, Cannon, berangkat ke Wa 

ington untuk memberi lapo- 
— tentapg konperensi Sun 
 hDonau dan tentang keadaan da 

lam negeri Yugoslavia. 

— MENTERI LN Perantiis, Bi- 
dsult, dan duta Amerika Joffer- 
agn Caffery, telah mendapat psr 
setudjuan tentang penglaksana- 
an rentjana pembangunan Ero- 
pa, jeng mengengsi Perantii s, 

“aki besar pesawat 
terbang telah didatangkan oleh 

( UBA ke Djerman, untuk 'me- 
, ngangkut harang3 makanan ba- 

#1 penduduk Berlin, jang pada 
waktu ini mengalami blokade 
Rusia, ta 

    

— MENTERI naa 
' Selatan, Erasmus, menerangkan 

bahwa penduduk bangsa Afrika 
atau bangsa kulit berwarna lain 
nja di Afrika Selatan dikemudi- 
an hari tidak akan diberikan lati 
han militer atau diizinkan ms 
menggul sendjata Djika terdjadi 
bentrokan dgn komunis, maka 
Afrika Selatan akan memihak 
negeri2 Bropa Barat, 
& 

N 

  

geri Eropa Timur di Warsewe . 

  

Karena blokade Belanda belum hapus £ 
pari DJAKARTA, bahwa andjuran batin delegasi Tiongkok dalam Dewan 1 Soal pertikaian Indonesia-Belan da, jang diutjapkannja dalam 

Dagangan Indonesia diparlemen 
dan beberapa anggauta kon 

perensi Bandung menjetudjui 
. RSul-kompromi USA dan Austra 
“Ya, maka pihak resmi Rep. me- 
Durut Antara menerangkan, hah 
Wa persetudjuan sematjam itu 
Tapat diduga, karena usul tsb. 
menurut pihak tadi adalah tjara 
penjelesaian jang langsung meli- 
puti seluruh Indonesia. 

Dikatakannja, bahwa dengan 
Jendirinja dan dengan: sekaligus 
bertengkaran2, (jang Sekarang 
ade mengenai pembentukan da. 
srah2 bikinan Bld) bisa dilenjap 
kan dan dapatlah seluruh Inda 
nesia bersama2 minentukan ben 
tuk dan isi negaranje Sendiri, 
Iengan “membentuk suatu ma 
djelis pembuat undang? dar 
Gan suatu parlemen-sementara 
nak pemilihan jang demokra 
tis. 

Ditegaskan, djika Belanda te- 
rus herkeras kepala menolak pro 
cedure jang demokratis itu, ma- 
ka fihax Belanda gkan berhada' 

- pan bukan sadja dengan Repu- 
blik, melainkan djuga dengan da 
erah? Indonesia lainnia, js ge- 
/muanja menghendaki lekas tar. 
bentuknja NIS jang berdaulat 
dan merdeka. Demikian pendapat 
pihak resmi Rep, 

7 : x 

Delegasi Rep, telah memadju.- 
kan surat kepada Kom-3 mengan 
“dung pemintaan spj komisi agen 
da selekas mungkin berapat. Hal 
ini telah diumumkan didalam 
maklumea3? js dikeluarkan oleh 
Kom.3. Selandjutnja meklumat 
menerangkan, bahwa delegasi 
Rep. telah memberi tahukan, 
hahwa pemerintahnja tidak setu 
ju dgn aturan lalulintas dilaut 
jg daru3 ini disetudjui oleh pani 
tia skonomi dim perundingan di 
Kaliurang. Rep, menolak karena 
dgn diadakannja persetudjuan 
itu menurut pendapat Rep, blo- 
kade belum dihapuskan. Perlu se 
kali beberapa pasal mengenai la. 
lu Iintas dilaut itu harus dihapus 
kan, demikian keterangan pihak 
Rep, Belum lagi ada tanda2, bah 
wa sesuatu bpersetudjuan akan 
tertjapai. WE. Australia, Critch- 

.ley, is menghadiri sidang panitia 
ekonomi dan keuangan tsh meng 
harap, bahwa kedua pihak akan 
mendapat djalan utk menjelesai 

iang mengena 
silang Dewan ita pada tg 83 Djuni jl, kabarnja telah dikirimk: k tarigi Ti | @i Djakarta, Andjuran ifu didjadikan pedoman- bagi usaha KTN. Ten apn: Tag Negara 

kan soal” tab, 
lain maklumat Kom.3 ig distax 
kan oleh pej. 

II £ 

Menurut harian, »Sumber” ig 
terbit di Djakarta kemungkinan 
sedikit sekali bahwa Hatta dan 
«Van Mook akan berunding lagi, 
karena pihak Republik tetap bar 
pendirian bahwa 
hgan hanja ibisa ukan den 
perantaraan Komisi Tiga, 

Harian itu djuga mewartakan, 
bahwa pemerintah Rep. bermak 
sud mengirimkan Sutan Sjahrir 
ke Lake Success Ifgi: untuk mem - 
bela sikap Republik terhadap 

kofs, 

Te x 
Pada Selasa siang, anggauta2 

Penindjau militer Australia, kap . 
ten Green, kolonel MacDonald 
Gan wing-commander MacCor 
mick mergundjungi Wakil Presi. 
den Hatta. Pada hari itu djuga 
opsir2 tersebut kembali ke Dja- 
karta. 

Tidak diketahui apa jang dibi 
tjargkan. Pe 

ROMME TENTANG 
NGANNJA SE ANG KUNDIU. 
SETIBANJA kembali di Neder 

land, prof. Romme, salah seo- 
rang anggauta "Komisi 9 orang” 
ig 2da di Indonesia utk menjiap 
kan konperensi medja bundar an 
tara Indonesia-Nederland, berka 
ta, bahwa nasionalisme di Indo. 
nesia makin tumbuh Sekarang 
Dampak tanda2 birtambahnja ke 
kAtjauan, seperti djuga kelihatan 
Gidaerah lain di Asin. Mengenai 
komunisme dikatakan oleh Rom 
ms, bahwa faham itu tidak akan 
meresap dikalangan rakjat, tare . 
ng sebagian besar beragama Is- 

— lam, Tentang usul kompromi ig 
“ Gimadjukan oleh wk.2 USA dan 
Australia didalam Kom-3, dikata 
kan oleh Romme, bahwa usul tsb. 
tidak dapat diterima oleh pihak 
Bid, — pej. 

kaga "8 anu 

DIUGA INDO CHINA TIDAK 

Bagi juan? kebun. 
Kira2 109 km sebelah selaian 

Saigon, ibu kota Indo China, ja- 
itu didaerah Baria, dua tuan ke 
bun karet Perantjis diserang 
Oleh segerombolan orang, Seorana: 

. fuan- kebun meti, ig lain hilang. 

Tindakan Bersama Ingg., USA, Perantjis 
Menghadapi krisis di Berlin 

PENDAPAT UMUM di Ingseris hampir semuanja mendesak 
supaja negeri? Barat bersama? mentjesah pertjobaan Rusia un 
tuk mengusir mereka dari kota Berlin, dengan tidak mengatjah 
kan akibat2 jang mungkin terdjadi, Mennrut sumber jang ber- 
kuasa di London, USA, Inggeris dan Perontjis kini sedang mem 
pertimban an 
kin mere 

Perotes itu dimaksudkan, 1) 
“Untuk memindahkan “krisis Ber. 
“in itu dari tangan pembesar2 
mniliter lokaal.ke tingkat diplo- 
matik jang tinggi: 2) untuk me 
nundjukkan kepada Moskow bah 
wa negeri? Barat sungguhz 
memperhatikin sagala tindakan 
jang diambil oleh. Rusia di Ber- 
In: 9) untuk memberi peringa- 

(tan, bahwa akibat? senting akan 
terdjadi,: apabila..Rusia melan- 
djutkan taktiknja jang sekarang 
dan 4) untuk menuntut supaiz 
Kerigan tidak memakai sjarat 
apa2. menghentikan  blokadenja 
“atas bagian kera Berlin, jang dj 

kan tindakan bersama tentang krisis di Berlin, muns | 
akan memadjukan proin kepada Moskow. 

berintah oleh USA, Inggeris, Ps 
rantjis. 

Sementara itu vada hari Ben. 
nen, pembesar2.. tinggi Amerika 
dan Inggeris pada. hari Senen 
mengadakan. konperensi-darurat 
Gi London, untuk membitjarakan 
krisis : Berlin, Menteri. LN Ingge 
ris dan penasehatanja akan be- 
randing dengan dutabesar USA 
Douglas dan menteri-muda pe- 

- yang Amerika, William Draper, 
jang sedang datang dari Berlin. 
Pemerintah Inggeris ajuga te- 
rus-menerus mengadakan ..kon- 

|tak dengan pomlbererd Perantjia 
si Lenden. 

ani antara . 

ala perupdi ' 

uSul-kompromi Critehley — Du . 

gala anan Bana 
pa laki atau isteri, kehabisan ' 
 sehari2, ae Ya, tjukup, tin 

NA 

Aa 

   

  

pat disana-sini 

atau-pihak lain masih atjap 
'istiwa Delanggu atan perbuai 
ig sebetulnja bisa kita selesaisan 
kaohar2kan, sehingga mungkin 

| Orang biasa js djuga telah memuntjak 
ngorbanannja tidak mengerti ag menyatu ne Mereka bor 

apa mereka 
tanja mengapa para 
bersatu? Daripada berebut depan, mengapa ' 

ha segala sesuatu untuk membesarkan hati rakjat dim masa su- 

Tn, mereka tidak mengom al sebahnja “iiada sita, 
kesukaran jg kita hadapi sekarang ini tidak bisa hilang der - 
an belaka, Kesukaran9 itu memang hanja bisa eps . 

dak-tidaknja mentijadi kurang, ajika kita tpkup keman 

mum partai ini Kan Detak itu. 1 

pe 

SA ichlas 

lara 

Be 

djika melihat kedjadian waktu bakaak ini, . 
urusan itu sukar hisa didapatnja. Pemerintah 

it Daripada memberikan sokongan di 
pula jg tidak segan2 "menjatakatn 
Na DAUR Aa prestige pemerintah, 

Sementara tu 
asih sering terda- 

bisa Naa 
   
           

       

   
    
   

    

tidak berusa- 

lit ini? Dan dalam suasana persatuan? Mengapa demikian ?       

  

MS. 

  

MAPAN AN ME RAKSASA PPA AA LEAN BERLIAN 

j1TO DIPETJAT OLEH KOMINFORM 
Dituduh berpolitik anti Sovjet 
DJENDERAL-BESAR “Tito dan panitia vusat Partai Koma 

nis Xugoslavia dianggap salah karena melak 
Sovjet, Berhubung dengan itu maka     

n polilik anti. 
omunis itu dipetjat partai 

dari Buro Komunist Information (Kominform). Kominferm ada- 

lah pengganti Korintern (Komunis International) dan didiri- 
kan tahun jl untuk mengkoordi neer sala aksi komunis dan 

membanteras imperialisme USA, 

Buro itu menuduh, bahwa Tite 
dan panitia-pusat pertai komu 
nis Jugoslavia meninggalkan tra 
disi komunisme, karena takur ka 
jau Rusia mengantjam kemerde 
xaan Yugoslavia. Tito, jang Sse- 
jak lama dianggap sebagai ho- 
neta Rusia, rupanja hendak me 
nerima haik rentjana bantuan 
"Marshall kepada Eropa, 

| Dalam pengumuman Komin- 
tam diterangkan bahwa ,,Djen- 
deral-besar Tito — Joseph Broz 

Perdana Menteri Yugoslavia 
iKiak berlaku sesuai dengan da- 
Bar politik luar dan dalam nege 
ri, Ia djuga ditjela karena me 
lakukan politik jang bersifat 
dendam terhadap Rusia”. 

Selandiutnja Ginjatakan bah- 

ma 

xa sdidalam partai komunis Yu 
goslavia masih ada anasir3 jang 
sehat, jang bisa memaksa kepa- 
da pemimpin3 mereka sekarang 
untuk mengakui Kesalahan mere 
ka dan memperhaikinja. Kalau 
pemimpin3 sekarang ternjata ti- 
Gak sanggup berbuat Nana 
maka mereka harus diganti 

5 

-. GEMPA BUMI HEBAT DI 
3 | “DJEPANG 

Pada hari Senen suatu gempa 
bumi ig dahsjat-telah menghan 
tiurkan kota Fukui, 200 mil se- 
belah barat Tokio, jang mempu 
njai penduduk 85.000 orang. Di- 
Cuga bahwa heribu2 orang tewas. 
Menurut surat2 Kabar Dje- 

"pang, djumlah orang jans mati 
Gitaksir ada 5000 orang, jetapi 
kalangan militer Amerika. mene- 
rangkan, bahwa sampai kini be 
jua ada keterangan resmi ten- 
tang-djumlah korban. 
Djuga beberapa kota lainnja 

rusak karena ge bumi. itu, 
jakng Saishoj: dari Kanazawa, 

(ana Pi 

KORBAN PEMBOMAN ATAS 

MEA ss La Min Pao” di 
Sjanghai, peladjar2 Tionghoa js 
melarikan diri dari Kaifeng me 
nuduh, bahwa pesawat2 terbang 
pemerintah menjerang kota itu, 
sesudah diduduki cieh komunis, 
fan menimbulkan korban anta- 
ra 80.dan 10.000 orang jang ma 
ti atau Iuka2. 

: 'Daiam sebuah sekolah normal 
untuk wanita, 400 murid mati, 
ketika pesawat-pesa. Ih isd meri 
djatuhkan sedjum "besar bom ' 
Giatag sekolah #tuf Jari mempu- 
njai tiang-antsnne 200. 

  

2 

  

Lengser 

KONYOOI JAHUDI TIDAK BO: 
LEH LAGI KE JERUZALEM 

n perang di Palestina 
terantjam Jagi, kotika opsir3 Legi 
un 

izin kepada konvodi3 pe 
ngangkut makanan untuk masuk 
Jeruzalem. Opsir2 itu menesrang 
“kan bahwa penduduk Jahudi di 
kota itu sekarang sudah tjukup 

. mempunjal per: n makanan. 

: Penindjau2 PBB menetapkan, 
bahwa konvooi2 Jahudi selama 
24 djam tidak boleh ke Jerura- 
iem, Sementara itu dikota itu 
akan diperiksa berapa banjak per 

sediaan Tenan jg masih ada. 

UNDANG? BANTUAN KEPADA 
LUAR NEGERI 

Ditandatangani. 

sRentjana undang2 tentang ban 
USA kepada luar negeri, se 

ak 6.000.000.299 dollar, hari 
Senen telah ditandatangani oleh 
pres, Truman, Uridang2 itu men 
ijandjikan bantuan kepada Ero 
pa Barat dan negeri di Timur 
Djauh selama 15 bulan, gisu ks 
dau perlu dalam tempo 12 bulan. 

Ke 

| PERSIAPAN PEMILISAN Di 
HYDERABAD. 

Menurut radio New Delhi, Ni- 
zam, Hyderabad memberi perin- 

tah kod pemerintahnja untuk 
mempersiapkan pemilihan busi 
madjelis perwakilan rakjat. Dl 
madjelis itu, penduduk M 
dan bukan Muslim akan menda- 
pat perwakilan jg sama. 

Baik diketahui, wa 407 dari 
penduduk Hyde 
agama Islam, 

2 I— 

PERTIKAIAN - BERSENDJATA 
TIDAK AKAN TERDJADI 

DI BERLIN 

   

Andi Latrun tidak mau - 

| menganut 

3 

& 

Menteri LN Polonia, Zygmun? |: 
Meddielewsk, menjatakan penda- 

. patnja, bahwa tidak akan terdja 

| di pertikaian-bersendjata di kota . 
Berlin. Ia selandjutinja menerang 

kan, bahwa suatu konpereasi be 

ru akan diadakan antara Rusia 

dan negeri2 Barat di Berlin, 

Ia pertjaia bahwa Yutusan kos " 

perensi 8 negara Eropa Barat di | : 
" Warsawa baru? ini, gkan meme ' 

tjiahkan soal Dierman, 

     



    
   

    

    . KEFUASAAN NEGARA ,PASUNDAK 

Ke 

  

& 

   

  

   

  

   Tentang penjerahan ini dika- 
takan oleh Lt. GG, bahwa pem 

"batasan adalah mengenai hal 
jang langsung mendjadi tang- 
gungan atau penjelenggaraan Ne 
gara Indonesia. Serikat kelak. 
Adapun soal? jang berada diluar 
kekuasaan pemerintah Pasudidan (adviesraad) liketuai oleh Abas ini adalah: Pa Surianata. dja, Seperti kita . 1. Perhubungan Luar Negeri ketahui jang diangkat mendiadi 
Gan segala hal jang & "komisaris keradjaan ialah Recem pe 
tan dengan itu, 2. Pertahanan, ba Djawa Barat Hilman Djajadi nia 
termasuk pernjataan ,Staat YAN. ningrat—Aut. : 
Beleg atau Oorlog”. 3. Pemberi- , an grasi, amnesti dan abpiisi, 4.” au 
Aturan kebangsaan dan kewar- 
ganegaraan, soal immigrasi dan 
emigrasi. 5. Aturan mengenai 
hak pengarang (ateursrecht) ser" 
ta milik industri. 6. Balai penge 
tahuan (wetenschappeliike instel 
lingen) mengenai seluruh Indone 
Sie. 7. Pengumpulan bahan2 sta 

tistiek dan urusan kemasjaraka- 
tan umum (seclale z0rg) menge 
nai seluruh Indonesia. 8. Rechis 

| college 9. Urusan ka- 
Ctaster, mata uang, bank, devie- 
zen, belasting: perusahaan (ver- 
mogens, coupon en inkomstenbe- 
lasting), selama belum ditentu- 

“kan bagian untuk Pasundan. 10. 
| Aturan burgelijke dan handels 
recht' jang diurus sentral, bea . 

dan export, accijns, zegei 

Peta Bana, 11. Pengadjaran 
"Tinggi serta garis besar pendidi- . 
kan dan pengadjaran dan penje 
lenggaraan pemberian diploma. 
19, Herstelrecht seria penggan- 

tian kerugian Hae 13. Nana 
olisi. jang enaan : 

Neni pemerintah federal. 14. 
Aturan yr ngrae Na 
siaran? radio dan. aw ke? 
pertundjukan fim. 15, Urusan 
agraria, pemberantasan penjakit 
menular, perdagangan, keradji- 
nan, kehutanan, urusan Pe 3 
perikanan dll, 16. Lalu ntas & 

air, darat dan udara. 17 Urus 
meteorologie, topografie, hydrog 
rafie, pengawasan dilaut, urusan 

pelabuhan, PTT. pertambangan 
(mijnbouw), kekuatan Iisterik 
dan ijkwezen, 

Disamping pemerintah: Pasun- 
dan diadakan seorang komisaris 
keradjaan jang berkewadjiban 
memberi bantuan kepada peme- 
rmtah Pasundan dalam melaku : " bin ear 

     

Kh Sea tu Ren sr aa Dra maan 

Kami mengutjop sjukur 
kehadlirot Tuhan Ailah 
swt : 
Telah lahir anak kami 
laki' jang ke Vi padama- 
lam Rebo Pahing gam 9 
tanggal 16 Sia'ban 1367 
(22/23 Djuni 1948 th. Dal 
CHOLILURROCHMAN 
Ibu dan anak dalam ke- 
adaan sehat walofiat. 

Kel HM. ZEIN 
SU Menduran 25 Jogja. 

Aa Rap aah 

BANNBASITY ISLAM INDONESIA 
mengundarg para Kandidat G 

mahasiswa U.i.I, jg belum tu. # 
raut menempuh udjian masuk B 
rombongan I dan II, untvk 8 
menempuh udjian j,a diada Ff 
kan pada ig 4-7.43 bertem. $ 
pat di Setjodiningratsn 39,8 

mulai djam Oprgi : 

jogja 28.3-43 

(en
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Panggilan. 
Segenap anggauta persero dari 
-Independent” Trading Firm 
Gondolaju 2 — Diokja, diharap 
datangnja “di rumah Sdr. Sbe- | 
Warno pada hari Minggu, tgl. Il 
Jul. 19. Ih djam 9 pagi unuk me. ! 

ele ans al? penting jg mengensi | 
selarah Independent Trading Firm. 

Apabila panggilan ibi tidak da- 
pat perhatian, maka kami terpak & 
mengambil tindakan jang tegas dgn 
anggauta jang hadiir, th 

Independen?" Trading Firm, 
wi “ : : 

Da 1111 O6d00kahi adetor oedoooeaa 
Be KA min Aan Jos Pa 
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Jandjutnja itu kini Wali Ne 
gara 2g sund: telah mempunjai 

sematjam dewan pertimbangan 

23 s 

    

|| PERATURAN DEVIEZEN . : 
—. BP KNIP hari Selasa membi- 
:tjarakan rentjana undang2 alat 
pembajaran luar negeri sampai : 
selesai. - 

Dajam: djawaban terhadap Ia 
poran gabungan panitia? tetap, 
Pemerintah menerangkan, ' bah- 
wa aparatuur pemerintah untuk 
mengikuti perdagangan interna- 
sional belum sempurns karen 
Sukarnja perhubungan. 

| Diterangkan djuga bahwa pe- 
raturan Export dan import diatur 
dalam DPN. Djawatan perdaga. 
“ngan berusaha. mempersatuka: 
pedagang2 besar. dalam satu 
gabungan dan memberi pimpinan 
serta pengawasan supaja betul2 
export mendatangkan manfaat 
sebesarInja dan djangan merupa 

Anggota Abidin minta Supaja 
Gjaminan 1004 jang harua diba 
jar lebih dulu oleh pedagang js 

-barang - dikurargi 

dalam pengalamannja janc latu 
banjak export jang sama sekali 
tidak" mendatangkan manfaat. 
Barang2 tidak sampai kepada 
alamat jang tertentu, Pemasukan 
barang karenanja kurang sesuai 
dengan pengeluaran jang tidak 
Bampai kepada alamatnjs itu. Te 
tapi kalau terbukti behwa - ada 
pedagang jang memberi bukti? 
jang njata bahwa mereka meme |. 
nuhi sjarat2 jang tidak merugi- 
kan negara, mgka pemerintah 
tidak akan segan 'memberi ke- 
longgaran dalam sogi djaminan. 

Bapa snean is AN aan Besaran asma 

8 Telah menikah 

g pada tal 28/6-1943, di Jogja 
4 SBERI AMSAH — Jonja & 

SADIJAH ”— Surabaja ? 
Ksluar.a: H, Saddseman » 

4 6-173 2 "3 

SLIDE (Katja Bicscoop) 
ISTIMEWA BERWARNA, Indah ipermai 

Pr 
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Satu kali pesan 
tetap berlaugganan. 

BEKLAME 
ADYERT ENSI 
ITU.DIO 
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“3 MAJOR Pao Kuan Fu opsi 
Tiongkok OK, anggota mi F Tr 

“KTN.tg 22/6 tiba di Kotaradja 
untuk mengurus pemulangan ta 
wanan perang. $ 

ik LULUS dalam udjian Akademi 
Polisi bagian Persediaan ke 1 
(C-I) pada tg. 27 dan 28 Djuni: 
R. Suradji, R. Sarosa. M» Abdul- 

jang Julus ade 30 orang. 

1 TAHUN COLLEGE PERBEN- 

Politik tata negara jang Se- 
baikInja, tidak mungkin akan 

memberi buah jang sempurna bi 
la dialam negeri perbendahara 
annja tidak diatur dengan baik, 

terutama untuk memperlindungi 
dan mengembangkan kekajaan 

| negara, Kepentingan seluruh ma 
sjarakat mempunjai hubungan 
jang erat dengan kekajaan nega 
ra Gemikian pidato Mr. Kertone 
goro ketua Dewan Maha Giru 
pada College Ahli Perbendahara 
an Negara waktu memperingati 
genap 1 tahun usianja College 
tab : 

College itu didirikan sedjak 20 
Mei 1947. Sangat dirasa kekura 
ngan ahli keuangan untuk mem 
beri peladjaran. za Tag , 

bahwa atas ketetapan Kemente- 
rian Keuangan “tg 25/6 
nama college itu diganti mendja 
di Perguruan 
Ant. 
BUNG HATTA KE SOLO 

. HARI Rebo ini Bung Hatta ber 
“tolak ke Solo untuk menghadiri 
konperensi dinas kehakiman. 

Bertunangan: ' 

— NJOOKWAN NIO (Ata) 
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. TJIE HWAY TIK (Cherry) 5 
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: Naa pap ON ga aga aga 

| Baru buka Bag, Bahasa 
8 INGGERIS dan masih 

rab, Topografie, aldja. 
3 bar - Ilmu Ukur, Boek. 

Pendaftaran disertai uang 
R15... dl, 5-186   
CURSUS PEMBANGUNAN, 

terima murid2: Bah. A.- 

houding, dam Stenografie 

TUGU KULON t5-JOGJA 
  

  

AKADEMI ILMU POLITIK 

x Pp 1 . 1 Tg 4 £ 

nat terhadap rakjat 

g1 Keuangan. 

BUNG KARNO 
| ts, 27/6 Presiden    telah 

bah meneruskan re | 
nal. 1 g : , 3 : Nu 

|. Menjambung berita terang 
perdjalanan Kepala Negara di- 

Bengkulen dapat dikabar 
bahwa sebelum diadakan 

upatjara penjambutan resmi di- 
tempat kediaman residen Bens- 

.kulen, dipintu gerbang kehorma 

    
   

  

   

tan masuk kota tsb. Presiden ter 
paksa turun dari mobil karena 
terhalang oleh lautan manusia. 

Lalu diadakan “upatjara peng- 
hormatan mengajungkan kara- 
ngan bunga keleher beliau oleh 
walikota Bengkulen dan rakjat 
golongan Tionghoa, 1 
Menurut keterangan jang la- 

“jak dipertjaja tg 5/7 jad, Presi- 
den dan rombongsannja akan ter 
bang meninggalkan Sumatera 
tari Bukittinggi kembali: ke Jog 
ja.—Ant. G 

memamg 

REDJOAGUNG MULAI 
GILING 

“Pabrik gula Redjoagung (Ma- 
diun) “salah satu paberik gula 
terbesar jang tidak diduduki Bs 
landa dalam permulaan bulan 

| Djali ini akan mulai giling. 
Luas tanah jang semula diren 

tjanakan untuk ditanami tebu 
ssbesar 600 ha, hanja dapat di- 
tanami 320,114 ha. 

Dikatakar, bahwa hasil tebu 
tiap ha. adalah 500 kwintal. Pa 
berik Redjoagung ini adalah mi 
lik Oei Tiongham Concern jang 
kini sedang dikerdjakan oleh Pe 
meriniah.—Ant. : 

khai 

BERITA TATA USAHA 

Malai 1 DJULI 1948, uang 
langganan sk. ,, NASIONAL” men 

. Siadi R 23— sebulan sedang 
ta ETJERAN selembarnja 

Pembajaran uang langganan 
kita tunggu gelambat -lambatnja 
sampai tanggal 15 tiap2 bulan. 

Harga advertensi R 15— se- 
baris.. EL 
Hendaknja para pembatja dan 

pemasang adrertensi maklum 
adanfa, . A 

      

  

   | Datanglah, salah seorang war. 
. tawan Antara kepada Meyerink., 
Perkataan jo pertama melun 
tjur dari mulu: Meyerink ialah : 

. "Tuan berpaham komunis ? Sa'a 
| tidak mau ngomong sama seo- 

rang komunis”, 
' Mereka bertjakap2lah, Sebelum. 

Pertjakapan mereka berachir, Me 
Yerink tanja: "Saja ingin ketemu 
Sama sobat2 kental saja, Maroeto 
Daroesman dan Seiyadjid, Dima 
na mereka sekarang?” Rupanja/ 
dim hal ini Meyerink mengerti? 
pula akan perketjualian meskipurj 
dia betul2 10075 anti-revolusione F x "3 

Partai komunis Jougoslayia 
Gipimipin djendr. besar Tito 
lah dikeluarkan dari kominf 

  

PANITIA ENGVEFTE BEKERDI, 
Panitia enguete dari BPKNI! 

hari Selasa mulai bekerdja. A sota2nja dengan djuru pendi 
mal pergi ke Delanggu Mr. Sat 
tono, ketua panitia meneran 
kan, bahwa pihak? jang dimin 
keterangan harus memberika: 
djawaban dibawah sumpah dk 
ngan akibat hukum. : 

Djikalau sengadja dalam dja- 
waban itu mereka melaporkan 
hal jang tidak benar mereka js 
memberi djawaban demikian da 
pat dituntut dimuka hakim. LA 

A3 RALAT. ea 
Dalam : »Nasional " kemerin he 

rita tentang GPIT dengan KOA- MI, perkataan, KOAMT ja : POAMI jang oleh Jain fihak di- 
katakan gingkatan dari perka- 
taan Persatuan Ocmat Adam 
Makrifat Indonesia”, 
Dalam berita Panitia Enguets 

BP. KNIP tulisan BIN Can BU- RUH betuinja BTN dan Buruh. - 

  

KURANG 
rasionalisasi, kebudajaar 

Djuga manerima 
“bergambar. Baik dibatja sebagai 

6.192   

ka na madjallah ,SJASA TT” 
po disekitar perundingan Belanda — Indonesia, keadaan di Negara Indonesia Timur, keterangan Wk. Presiden Hatta tentang 

dan sebagainja. : 

»Menara Merdeka”, madjaliah bengibur hati, 
Ada ruang wanita dan kanak-kanak : 

BATJAAN ? 
jang terbari. Memuat soni? 

BR. 10,— 

selingan, 

| Harga R. 7.30— Ka 
BADAN PENERBIT NASIONAL |     

    wPELANGI     
   

x 
BEGE 2 6 

  

Di SOBOHARSONO, 1g: 4 dan 5 JUlliz 
x Sandiwara berdasarkan pengalaman? - K Dimainkan oleh para Pengungasi/Lidirah, 

Dengan bantuan musik dari Angkatan Udara 

HIDIRAN” 
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akan membuka pendidikan tjapat di Jogjakarta untuk mendidik 
dalam tempo 6 bulan tenaga? tjalon stafpersoneel kantor2 ke- 
Gutaan dan consulaten di Luar Negeri Para peladjar diterima 
Gengan melalui udjian pemilihan dan diwndjibkan beladjar dalam 
peraturan ikatan “dinas. Se Pi 
Sjarat-sjarat untuk mendjadi peladjar ialah: h 

2, Warga Negara Republik Indonesia (laki? atau wanita). 
Berumur 25 tahun atau lebih. j 5 : 
Berbadan sehat menurut keterangan dokter, 5 
Lulus udjian: Capdidaat ke-dua pada Perguruan Tinggi 
Faculteit, Hukum. atau menurut pendapat Dewan Guru Be- 
sar ALP, mempunjai pendidikan jang sederadjat. 

Djuga dapat diterima pendengar dengan siarat: 
1. idjazah H B.8. —A.M S5. etau S MUA. 
2. dimadjukan oleh salah suatu Kementerian (atau Djawateri 

Kepolisian Negara) 

Pendaftaran kepada Sekretarisat AILP. (Pratjimasana Alun-Alun 
Utara Jogjakarta telp. No. 695) sampai tg. 15 Djuli 48 dengan 
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KA LA LL IA LIL BLN PP AA AI akn Aib 

PERNJATAAN TERIMA-KASIH 
Kepada Tr2/Nj2,/Nn2. jang telah mengundjungi maupun 
.menjumbangkan tenaga dan/atau fikiran serta benda dil, . pada waktu menikahnja anak kami: 

SOEJATI SRI ROEJATI dengan DARMADJI 
pada tgl. 26-6-48 di Genoeksoeran Poerwodadi, Grobo- 
gan, kami sekeluarga mengutjapkan banjak terima-kes h, 
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 kiranja, , ROKO HARDJOSEBOETRO 
6-199 : x “sekeluarga. al 
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UNDANGAN 
Kepada sekalian sanak saudara dan handai tsulan untuk meng- 
hadiri perkawinan : F 
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Harap segala kekurangan dan kechilafan dipermeifkan | : , 

    

Surat jang dilampiri: surat jang membuktikan sjarat isb a (dari 3 HARTENY” : 3 Pamong Predio), c dan &. Aa ii & atur ian : Aa 4 
Lng3 Jogjakarta, 27 Djuni 1948, : 0. ABDUL G PENGHUL " : | Akadbesi “Tim PENUK pada hari Rebo tg. 30-6-1948 dj. 2 siang dan malamnja berteri- »$ BW aa Sekretaris Muda pat di studio Persari dulu Hotel Andalaa. i aa aa 17 Es PN Be Una Mela yk matikan asaba .. Kami jg. mengundang Mae. (Soemardjan Pradjawitjoro). enda Kel Band BINTANG TIMUR 
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