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—. Keterangan 
Ha EUGENE R. BLACK, salali seorang direki 

pereusi pers di Djakarta pada Kemis pagi, bahwa ia 
part, gulit sekali untuk menarik perha 

    daa “Ia 
   

kalau didaerah ini belum ada keamanan dan ketertiban. 

  2 

INGGERIS TIDAK MENEPATI 
PERDJANDJIAN, - 

sementara menghentikan pemba- 
jaran ongkos Legiun Transjorda- 
nia, telah menimbulkan kegusar- 
an besar di Amman, ibukota T. 
Jardanja. Menurut orang dikota 
itu, Inggeris harus menunaikan 
kewadjibannja itu, sesuai dn per 
djandjian Ingg€ris . T, Jordania. 

. Inggeris menurut perdjandjian 
| Itu harus memberi pula seridjata 

tlan mesiu kpd T, Jordanja. 
dya 

Sari Berita 

— TENTARA Israel dalam seta- 
ngannja jg baru, berhasii mendu 

uuki Shava Amr, pusat Arap 

penting di Palestina Utara, 

— PEMOGOKAN  dilapantan2 
terbang Perantijis pada malam 
Rebo ujhentikan, sesudah tertja- 
pai persetudjuan antara pemeria 
tah dan kaum pemogok. 

— RATU Ingrid dari Denmaik 

  

. mendapat luka2 dim ketjelisaan 
mobi Ketiga anaknja djuga Iu- 
ka2, sedangkan sopir mendapat 
tuka parah. 

— HARIAN resmi pemerintah 
mihter Sovjet di Djerman ,/Tneg- 
Iiche Rundshau” meramalkan, 
bahwa Moskow akan menolak tun 
tirjan negeri2 barat spj blokade 
Rusia thd Berlin dihapuskan, 

— SEKEMBALINJA menteri ke- 
kangan India dari London, dite- 
yangkan bahwa Inog€rs selama 
3 ih jad akan membajar hutang 
nja kpd India sebanjak 160 djuta 
pond. 

— OLEH usaha negfri2 barat 
Utk menembus blokade Rusia thd 
Berim melalui udara, maka se- 
kerang dikota itu Sudah dapat 
disediakan bahan makanary utk 
4 minggu lamanja bagi 2.000.090 
orang. 

— PEMIMPIN pemberonisk Ju 
.nani, djenderal Markos Vifiades 
menjatakan sedia untuk menga- 
dakan perundingan perdamaian 
dengan - pemerintah Junani. Ta- 

waran tersebut disiarkan dengan 
perantaraan radio. 

— PRESIDEN Truman meng 
kat Loy Henderson mendjadi du 

tabesar di India merangkap wa 
kdi dibiomatik di Nepal, Hender- 
son adalah kepala bagian timur- 
dekat dan Afrika dari kement. 
LN USA. 

— DUTABESAR Rusia-di Lon. 
don telah menemui nteri per- 
niagaan Inggeris. Menitut kala- 
ngan jg mengetahui, perunding- 
an. perdagangan antara Rusia 
dan Inggeris mungkin akan di- 
mulai Jagi. 

— BARU2 ini PM Junanji So- 
phoulis serta pembesar2 sipii dan 
militer Junani berunding dengan 
menteri-mi Ja angk. darat USA 
Draper, djenderal Wedemeyer dii 
Hi Athena. Kabarnja Junani min- 
ta bantuan militer je lebih besar. 

- — BERTRAM Brooke dan pute- 
yanja, Anthony, menuntu: kod 
pengadilan di Singapura spj ::- 
rawak (di Borneo utara) dikem- 
balikan kpd keluarganja. Serawak 
telah diserahkan kpd Inggeris 
oleh sir Charks Brook?, saudara 
Er 2 trem, Batng Pb 

Indonesia kaja Sekali, kata 
Black, Negeri ini dapat menga- 
dakan pindjaman2, karena ba- 
hana jang dihasiikennja sangat 
Ciperlukan oleh dunia. Dalam 
hubungan ini Black menegaskan, 
bahwa Bank Dunia hanja dapat 
memberi pindjaman kepada ne- 

gara2 Jang mendjadi anggauta 
bank itu. Kalau Negara Indone- 
sia Serikat sudah dibentuk, ma- 
ka negara itu dapat memadju- 
kan permintaan supaja diterima 
mendjadi anggauta. 

Sebelum negara itu terbentuk, 
maka Indonesia mevurur Blacx 
dapat memindjam uang, kalau 
ada djaminan dari suatu negeri 
jang mendjadi anggauta Bank 
Dunia. 

Selandjutnja diterangkannja, 
bahwe ja telah 3 minggu lama- 
nja mengadakan penindjauan 
di Indonesia dan mengundjungt 
banjak tempat, Ia mendapat ke 
San, bahwa di Indonesia terda- 
pat banjak kemadjuan. Demiki- 
an Black, menurut Anfta. 

x 

Menurut pci, maka anggalia 
Amerika baru din kom-3 
Coohran, mungkin 14 harj lagi 
akan bertolak Jari New York ke 
Indonesia. : 

k 

Sekretaris konporensi ,,wali2 
negara dan PM2” di Bandung 
hari Rebo mengeluarkar Suatu 
maklumat, jang anjars lain me- 
njatakan bahwa maksud korpe- 
rensi ifu ialah untuk memberi 
bantuan dalam usaha memetjah 
kan berbazai soal hangat menge 
naj pembentukan NIS”. 

Pada ig 8 Djuli diadakan ra- 
pat, dirang PM Indonesia Timur 
mengutarakan alasan3 untuk me 
ngadakan konperensi itu, Pada tg 
19-Djuli diadakan rapat jg per- 
tama Sebagai ketua dipilih mr. 
P. Bariun, sedangkan M. Hani- 
fiah mendjadi wakil ketua. 

Bank Dunia | 

lan Median LP mnta pebaana 

' Sekretaris falah 'mr. A. J, 
Vieer. Pada ig 13 Djuhi diadakan 
rapat sampai djauh malam, dan 
citeruskan sampai 14 Djuli. Pa- 

da hari itu berbagai komisi ber- 
sidang pula. 

Rapata tersebut tidak boleh di 
hadiri oleh umum. 

Kk 

Menurut sk ,Sumber” di Dia- 

kara, wakil Republik di Praha 
Kini berada di NCw Delhi dalam 
perdjalanannja ke Indonesia. 
Seperti diketahui, ia diminta da 
tang ke Jogja leh Pemerintah, 
unyuk memberi keterancran2 ten 
tang beberapa perdjandjian jang 
telah diadakannja. 

k 

Dijurubitjara Komisi Tiga me- 
nerangkan, bahwa sidang panitia 
keamanan jg mestinja diadakan 
hari Kemis diundurkan sampsi 
waktu, jg kini belum ditentukan. 
Sidang panitia agenda akan di- 
adakan hdri Djuny'at. 
Kemis pagi ketua delegasi BlJ, 

Abdul Kadir, mengundjungi wa- 
kil Presiden Hatta. Tidak diketa- 
hui apa maksud kwundjungan itu 
Kemudian Abdul Kadir kembaii 
ke Djakarta dgn pesawat terbang. 
“Dr. Tjoa Sek Ien, jg baru sa- 
dija tiba di Jogja dari Amerika, 
kabarnja Kemis.sore memberi la-' 
poran kpd pemerintah mengenai 
soal Indonesia-BkI dalam Dewan 
Keamanan Ie tidak mau mem- 
beri keterangan kpd pers, sebe- 
jun memberi laporan kpd peme- 
rintah. Dr. Tjoa telah bertemu 
Ora ketua delegasi Republik mr. 
Ki oem, 

F3 meat Pd enag 

— DIRUMAH seorang -gurubesar 
Glm ilmu sedjarah Gi Paris, jaitu 
prof. # Con Mine, telah dikete- 
mukan dua bom. Ig satu meftedak 
Gan jg satu iagi tidak. Guru itu 
kabarnja memberi udjian jang 
sangat berat kpd para peladjar. 

| LASKAR LIAR” TIDAK BOLEH DJAGA 
Panglima Besar tentang Delanggu 
sDENGAN adanja penembakan disekitar pemogokan di De- 

“langgu, banjak orang meminta supaja fihak angkatan perang 

memanggil barisan? bersendjata dari Delanggu. 4 

“Berhubung dengan itu, maka baiklah fihak kits memberi 

pendjolasan”, 
kemarin sore. 

Menurut decreet Presiden, se- 

mua pasukan bersendjata dima 

sukkan mendjadi tentera nasio- 

nasi, tetapi dalam decreet itu ti- 

jaklah disebut2 tentang pelara 

ngan adanja pasukan persendja 

ta diluar TNI. Dan barisan2.Jg 

ada di Delanggu, adalah pasu- 

kan2 jang berada diluar TNI. 

Karens itu fihak Angkatan Pe- 

rang tidak bisa turut tjampur. 

Demikian kata Panglima Be- 

sar. Lebih djauh- diterangkan, 

tentang adanja perintah Wari 

Wk. Presiden kepada Panglima 

Besar untuk mengerahkan tenta 

ra guna mendjamin keamanan 

di Delanggu, 

Pengerahan ini semata-mata 

untuk mendjaga keamanan dan 

ketertiban umum — dan sama 

sekali berada dilvar pemogokan. 
Djika disana masih terdjadi per 
selisihan sendjata, ' pentjulikan, 

kata Panglima Besar Sudirman pada wartawan 

diumumkan adanja ..pemerinta- 
han militer”, 

Sekarang kepada barisan2 ber 

sendjata seperti Pesindo, Hizbul 
lah dan sebagainja dilarang me 
ngadakan pendjagaan. 

Untuk melaksanakan pendja- 
.gaan itu, kata Panglima Besar, 
telah dilangsungkan pertemuan 
antara fihak tentera, / komite 
kesatuan aksi, STTI, wakil ke- 
polisian dan pemerintah sipil. 

Pada pertemuan itu telah da 
pat diputuskan antara lain lara 
ngan #danja demonstrasi jang 

. bisa menimbulkan pertikaian dan 
"Jarangan pemeliharaan tanaman 
kapas dilapang pemogokan, sam 
bil menunggu keputusan pemerin 
tah. Seperti diketahui STII per 
nah memadjukan resolusi supaja 
tanah jang tak dipelihars itu, 
dapat dikerdjakan. 

pembakaran rumah dilnja fihak —— Selain daripada itu perlu dju- 
ga diketahui, bahwa pada dewa 
sa ini di Delanggu sudah tidak 
ada lagi barisan jang bersendja- 

3 Kaka Mena on B 

tenter- mempunjai hak sepenuh 
n K bertindak. - Malahan 
dika keamanan itu tidak djuga 
dapat dipelihara, akan terpaksa ta, 

  

f 

Tanggung Djawab para an Pemimpin Kita 
i Pe dan tanggung jawab para kita 

: 2 Gl pada waktu ini sungguh berat. Lebih berat da 
negeri2 lain jang telah madju, Sebah rakjat dis 

nja sudah lebih dalam pengertiannja tentang 
djuga tentang kepartaian, 

negara. Ti 

| Lain halnja den dinege: 
gian besar masih bodoh, 

Mantan tt       

pin kite terletak pada pekerdjaan » 
garaan masih perlu didjelas-djslaskan pad 
tahuan tentang ber-organisasi, baik dim hub 

lan sosial dan ekonomi, maupun dim partai2 politik. 
Diatag segala itu semua, menanamkan djiwa. Keban 

hati yakjat adalah jg paling penting. Sebab id : 
atau partai jz betapa djuga indahnja, tidak 
jika tidak beralaskan djiwa kebangsaan jg 
njala, 
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goongan 
bisa hidup subur, 

tebal dan menjala- 

K5 “Sementara itu kedudukan pemimpin dimata rakjat menja. 
2 babkan lebih beratnja tanggung djawab 

—“Umumnja.rakjat memandang para pemimpin 

tun, mereka  tjukup dipertjajai. Sehingga 

mereka tsb... Pada 
itu sebagai penua-, 
rakjat sebeparnja 

tidak mengerti, djika ada keterangan pemimpin jg savu berlal- 
nan dgn keterangan jg lain, apalagi bertentangan,  lebih2 

diika mereka itu bermusuh-musuhan satu sama lain, tjuma ka. 
rena menuruti ideologinja masing-masing: djuga djika ketera- 
ngan pemimpin itu menentang atau menantang Pemerintah. 

Berhubuno dgn itu semua menghadapi penglaksanaan Pra- 

gram Nasional jg kini sudah selesai, bahkan telah pula diserah 

kan pada Wakil Presiden, kita tjuma mengharapkan mendjelma 

nja suasana persatuan antara matjam2 
Djika ini belum njata, sukar agaknja untuk bisa 
kannja, Ketahuilah, bahwa dim tjita2 mengadakan Prograna Na- 
sional itu termasuk djuga kehendak menggalang persatuan, Ma 

ka terserahlah pada para pe mimpin Ini kewadfiban dan 
tanggung djawab mereka djuga. aa 

  

PERDAMAIAN BERDASARKAN 

KEKUATAN SENDJATA 

Tidak bisa kekal. 

Seorang pengarang Amerika 
jang terkenal, Pearl 8. Buck 
(,The Good Earth”) menerang- 
Kan dalam pertemuan mahasis- 
wa2 Gi New York, bahwa perda- 
majan jang sungguh2 antara ti- 
mur dan barat hanja mungkin, 
djika-barat insjaf, bahwa perda 
maian tidak perlu disertai “ dgu 
kekuatan sendjata.. » 

Indonesia, Tiongkok, Korea 
dan India kuatir, bahwa barat 
menghendaki perdamaian jang 
didasarkan atas kekuatan sendja 
ta. Perbuatan2 banjak orang ter 
kemuka di barat memang menim 
bulkan kekuatiran itu, 

0g 

PEMOGOKAN UMUM ' . 
pi ITAI . : 

Sebagai perotes atas pertjobaan 
membunuh pemimpin komunis 

| Itaha, Wogliatti, maka serikat bu 

ruh Italia memerintahkan pemo 
gokan umum. Hari Kemis mere- 
ka bersidang “utk memutuskan 
berapa lama pemogckan itu akan 

. Dalam kerusuhan2 jg terdjadi 
dibeberapa propinsi Italia telah 
tewas 4 orang, sedangkan 48 

orang lainnja Juka2. 
PM Stalin, atas nama partai 

. komunis Rusia, mengirimkan ka- 

wat kpd komunis Italia, din ma- 

& ia menjatakan, dgn rasa ama- 
rah telah mendengar terdjadinja 
pertjobaan membunuh thd pe- 

semua buruh Italia dan 
,sshabat kami jg tertjinta” Togli 
»£ti. Mahesiswa jg mentjoba mem 
bunuh Tesliatti, sesudah ditang- 
kap, berkata bahwa Togliatti ber. 

tangcung fijawab atas matinja 
orang2 Italia di Italia Utara, se- 

sudah negeri itu bebas dari tjeng 
k2raman Djerman. ,Saja kata : 

| orang2 Italia, Gan bukan orang2 
fascis”, kata mahasiswa itu.. 

LP 

  

DJAWABAN RUSIA KEPADA 
NEGERI2 BARAT. 

Hari Rebo, Rusia telah men- 

djawsb nota-protes USA, Enggeris 
dan Perantijis thd blokade Berlin. 

Inggeris dan Perantils belum 
| sanggup mengumumkan isi djawa 
ban Rusia itu, karena ditulis dim 

bahasa Rusia dan kini sedang 

Tapi radio Moskow hari Rebo 

mengumumkan sendiri isi dja- 
waban Rusia. Dikatakannja, bah- 

. wa Rusia tidak bisa menanggung 

keadaan sekarang di Berlin, ka-, 

rena, keadaan itu timbul oleh 
politik separatisme dari negeri2 
barat dan usaha negeri2 ini utk 
memetjah-belah Djerman, Rusia 
akan berusaha sedapat&nja ik 
memberi makanan kpd penduduk 

Djerman. 
Achirnja nota-djawaban Rusia 

itu menegaskan, bahwa soal Ber- 
in tidak hisa dianggap sebagai 

  

PENETAPAN SALA 

  

American Indonesian 
—. Corporation”. 

| Kantor Rep. di New York me- 

ngumumkan bahwa pem. Rep. 
telah mengesjahkan perdjandii 

an dgn Matthew Fox, WK. presi- 

den Universal Pictures, tentang 

pembentukan suatu perusahaan 

ig bernama. ,American-Indone 

sian “Corporation”, Perusahaan 

itu bermaksud membantu usaha 

merubangun kembali dan. mema 

djukan ekonomi Pep. Pihak Fox 

Gan pihak Rep akan mempunjai 

djumlah gaham jg sama, Una: 

Perusahaan itu akan mentjari 

bantuan dari pihak Amerika di 

lapangan industri, tehvik dan 

keuangan, dan akan mewakili 

Bep. dim pendjualan barang2 ke 

punjaan pemerintah Rep. di 

Amerika, Selain itu, perusahaan 

tsb akan mendjadi agen  pembe 

Yan barang2 buat Rep. 

Hal tsb diumumkan oleh dr. 

Sumitro, wakil dagang dan keua 

ngan Rep. “Sumitro menaksir 

bahwa ,omzet” perdagangan an 

tara kedua negeri itu akan ber- 

djumlah 200 djuta dollar. 
Diterangkannja, bahwa segala 

pembelian barang dilakukan me 

Ialui saluran? dagang jg sudah 

ada di USA. Perusabaan tadi ti- 

. Gak menthalangi hak perseora- 

ngan pedagang Indonesia Utk 

langsung berhubungan dgn Ke- 

“pentingan2 perseorangan Ame 

rika. Djika pedagang2 fu mau, 
maka mereka bisa mengguna 

kan American-Indon, Corporati- 

On sbg perantara. ti 

Sumitro menjatakan, bahwa In 

Conesia 8 th lamanja sama seka 

Hi tidak mempunjai hubungan da 

gangang jg normal. Indonesa 

membutuhk: jan alat 

alat perhubungan, alat2 tenaga 

listrik dan bangunan2 umum: 

djuga dibutuhkannja sedjumlah 
besar barang? lainnja. Sebalik- 

nja Indonesia bisa menghasilkan 

banjak bahan jg sangat dibutuh 

kan oieh dunia, seperti minjak, 

karet, timah, mangan, baukite, 

kapok, kaju djati, minjak sawit, . 

teh, kopi, gula, lada, kopra, tem- - 

bakau dil. Demikian kata dr, Su 

mitro menurut- UP, 
ga 

BELANDA MENJANGKAL PRO- 
TES RUSIA. 5 

Seperti diketahui, pada 9 Djuli 
jl Rusia memperotes kpd pem 
Bid hd sebuah karangan dalam 

.Het Vrije Volk”, jang berkepala 
Siasat Rusia dan djawabannja”. 

Perotes itu telah didjawab. oleh 
Bid dgn mengatakan bahwa pro- 
tes itu tidak beralasan, karena 
karangan itu katanja hanja ber- 
isi pemandangan teoretis tentang 
kemungkinan? jg akan terdjadi. 

. Pem, Bid menjesal, bahwa kara. 
ngan itu telah menimbulkan ke- 
salahan faham. Demikian ANP. 

meng : 

— PAF komunis Belgia me- 
nolak gan Yugostavia utk 
menghadiri kongres partai komu 

. mis dinegeri itu pada 21 pjuli,. Sa 

  

ke-tatanegaraan,. “ 
Sehingga pertentangan2 “antara Pel. 

bagai golongan dan partai djatang menggontjangkan kedudukan 

asn Gl 

golongan dan partai 
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Sa Tana wo 
Sa De MN Na 

ang mengenai pasal 
Sa Satu MAAN Gina” 

Tana MA na 
Adapun Saba |GBR untuk 

(menolak pasal 1 dan Sa 
kan minderheidsnota ialah, bah 
wa ms h 

  

     

    

seluruh" an Leanaya 
“alam, 5 bulan, Na Oa antara se- 

dan 11 1949), Menurut 
GRR semangat itu dapat dibang 
kitkan a dengan putusnja 
perhubi dengan Belan 

Linggadjati — Renville 

mendjamin terwudjudnja 
” dan 27 alat 2 UUD”, 

—— 

- PEMOGOKAN DELANGGU 
. AKAN LEKAS 5 

Pada tg. 14/7 telah diadakan 
pertemuan antara Sentral Biro 
SOBSI dengan WK. Presiden un 
tuk membitjarakan soal Delang 
gu. Tentang hal ini didapat kete ' 
rangan dari Wk, Presiden, bah- 
wa beliau telah memerintahkan 
beberapa kesatuan TNI untuk 
mendjaga keamanan di Delang- 
u. 

Selandjutnja beliau akan men 
tjoba menjelesaikan pemogokan 
Delanggu sebelum tg. 23/7, teta 
pi menurut Bung Hatta penjele 
sajian itu ,,Sebagian besar tergan 
tung kepada SOBSI Sendiri”. 
Dalam pada itu dari pihak 

Bentral Biro SOBSI didapat ke- 

  

an ilu oleh delegasinja ditegas- 
kan jang dikehendaki adalah 
mpengakuan atas kebenaran dan 
keadilan” dari pada tuntutan bu 
ruh dan fanj di Delanggu. Ada- 
pun mengenai penglaksananja, 

boleh diadakan perundingan Ne 
. Jab landjut. — Ant. 

—gya 

"PEREIMPUNAN MAHASISWA 
INDONESIA DAN SOAL 

. DELANGGU 

- Rapat Pimpinan Pusat ,pers 
himpunan Mahasiswa Indonesia” 
pada tg. 13/17 di Jogja memutus 
kan angara lain: Mendesak pada 
Pemerintah, supaja soal pemoto 
kan Delanggu diselesaikan dgn 

' tjepat dan adil. k 
Supaja Pemerintah mentjegah 

penjelesajan soal isb dengan ke 
kerasan sendjata dan menarik ke 
satuan2 bersendjata jang ternja 
ta menimbulkan exces2- jang 

-. membahajakan persatuan Nasio- 
nal. — Ant. 

. 

angga 

KONGRES KEBUDAJAAN. 

Dalam djiaman Belanda dulu 
pernah diadakan kuliuurkon- 
gres, don praesadvies2 js berbu- 
ku2. Tetapi umumnja jg dike- 
mukakan adalah kesenian sema- 
ta2.— demikian Mr. Wongsone- 
goro ketua panitia kongres ke- 
budajaan jang. akan diadakan 
Gi Magelang bulan Augustus Ie 
Menurut paham panitia, ma- 

ka kesenian hanjalah salah sa- 
tu daripada djelmaan budaja. 
Budaja adalah . 
Utk mentfipta. 

: ta maksudkan spj kongres 
. kebudajaan dapat membangkit- 

“kan potentie jg positief kearah 
kehidupan 3 lebih sempurna. 

aa 

3 27 HA tanah bengkok Pamong : 
Desa Djenar Lor, Purworedjo bs 
ru2 ini diserahkan kepada rak- 
jat, sedang . penghidupan Pa-., 
mong Desa tsb. didjamin - oleh " 

| rakjat, jaitu dengan memberi- 
ng sebagian dari hasil tanah 

  

  

Lan san 
program meal petang 

siden Mob. Hatis untuk 

ELESAI? 20 S 

ketua panitia Kisa iharajo, pe tji 

  

Pena 

  SL dian ko 

rx. tahi DITENGAIN 
(00 SAUDAGAR 

engundjungi Pakan- 
.Gani mengadakan per- 
   

temuan dgn para saudagar utk 
membentangkan kesan2nja di- 
konperensi- ekonomi Havana. 
Gani mengandjurkan "kpd para 
Saudagar, agar mereka kerdja 
sama dgu Pemerintah Sebaix2nja 
dan berichtiar mentjari djalan 
jg lebih baik utk memadjukan 
penangan keluar dan Mepalam 3 
aa Open. Ant. 

Ea aa f 

| BARANG3 TUKARAN GULA 

Dibawa kereta api jang 
kembali, 

Berhubung dgn berita tentang 
“tukar- menukar gula dgn barang2 
dari Bid jang diselenggarakan 
Oleh Intraport dari pihax PPRI 
didapat abar, bahwa kembalinja 
kereta api is: memuat gula dari 
Semarang, tiap2 hari membawa 
80 ton zwaveizure ammonia 
utk pucuk. ” 

Menurut perhitungan, hasil 
gula dari tanaman tebu jang 
diberi pupuk zwavelzure #am- 
rionia itu akan menghasilkan 
150-180 kwintal gula kristai 
tiap2 ha, sedang jg tidak dipu- 

. puk hanja 50 - 80 kwintal tiap- 
. Aiap ha, 

Lebih landjut dikabarkan, 
bahwa Indonesian Trading & 
Trausport Coy Ltd (Intraport) 
itu didirikan atas usaha para 

. Pegawai Kementrian Kemakmu- 
ran Resublik jg ketinggalan di 
Yikarta, jalah: Ir. Surachman, 
Ir. Sosrohadikusumo dan Dr. 
Sutisno jg sekarang memegang 
Gireksi badan tsb.” 

telah mengha- | 

as causerie 

  

      
     

ng 
- 

La 1 Djati 1, gi Ban- 
Gjarnegara telah berdiri Sarekat 
Buruh Islam eprna Banjumas. 

x HARI Kemis la 09.00 Pro 
siden telah bertolak den KLB 
ke Madiun Ta ke Sarangan. 

& MULAI ka adjaran ig 
akan datang di Ibu Kota akan dl, 
buka SMA Nana : 

& DIDAPAT Ki bahwa Ko- 
wani akan mengadakan kongres 
Ri Solo pada achir bulan Agus. 
tug jang akan datang. 

xx Ta 

kk HARI Djumat tg. 16 Djui ran 0 
ini Mr. Sunarjo akan :mengada 

tentang politik 
Pa Jaa “dipendopo Heat F 

Sa 

  

wu ha Hu 

ik RESIDEN Pekalongan Wali 
Al Fatah dipindah sebagai Pega 
wai Tinggi di Kementrian Dalam 
Negeri, sedang gantinja Sarine 
ig dulu Ws. Residen, , 

mna 

DAGANG SULAWESI . PILIPI- 
(ko NA DIBLOKADE. 
90 orang pedagang Muslimin 

Pilipina dari pulan Tawi man- 
tjeritakan pada UP Manila per- . 
buatan2 Belanda jg telah metu- 
gikan para pedagang. Pilipiua 
Muslimin. 

— Muatan mereka berupa sigaret, 
bahan pakaian je hendak mereka 
tukarkan dgn barang2 dari rak- 
jat Sulawesi dirampas Belanda 
ditengah laut. Ratusan ribu peso 
(harga barang, dan 15 buah pera- 
hu lajarnja dibeslah Bid. Para 
pedagang ditahan dan dipersa- 
makan dgn ,.kaum perusuh Sula- 
wesi” dan dapat makanan jang 
tidak lajak sbg manusia. 

Konsul. Djenderai Amerika di 
Djakarta berhasil mengusahakan 

Gea berhubungan dgn 

| Gonesia jang didirikan pa 

Dr. Darmasetiawan jang 
ru2 ini mengundjungi Bandung 

“dan hari Rebo jl. di Jogja dari 
Djakarta menjatakan, bahwa 
apa jang dapat -dilihatnja. di 
Bandung, seperti djuga halnja 
di Djakarta menundjukkan ada 
nja djiwa nasionalisme jang Se- 
hat. Hal ini antara Jain disebab 
kan karena rakjat Indonesia Gi 
daerah pendudukan tidak “pda 
kesempatan utk memikirkan" 3- 
al2 sekitar pertentangan fahani. 
antara kita sama kita. 

Dr. Darmasetiawan menjata- 
kan pula, bahwa k. tangaunfa 

Perkumpwtan Doketer 

lan Mei Jaan 1 

kumpulan tsb. ada 
mengadakan kerdja 

same antara dokter2 . Indonesia 
dalam usaha perbaikan soal2 da 
lam yak ketabiban. — Ant. 

"ena aman 

PASUKAN BELANDA /MEM.. 
3 BUNVH3 f 

Pagi tg. 7/7! dga tiba2 
Gerombolas tintara Belaxda dgn 
alat sendjata lengkap menerobos 
masuk meeliwati geris. statusguo 
Musi Hilir tPalem bang Selstan) 
dekst dusun Musi, hingga 500 
Mm. masuk daerah Republik: 
Sebuah pendok mareka ke- 

pung, kemudian. menghudianinja 
dgn tembakon? mitraljur. Seorsrg 
recduduk bernama Idris dangan 
Istrinja mati seketika itu djuga, 
seding 2 orang angganta' polisi 
keamanan mendepat luka dar 1 
Orang apggruta polisi mati. 

Ant, 

— 

me 

JANG KITA TERIMA 
“Bebuah buku ,,Faharn-fahana 

politik”. Ditulis oleh Malelo Si-. 
regar. Memberi sekedar pendja- 
lasan tentang beberapa faham 
politik jang sering didiumpai 
orang dalan gurat3 kabar, ku- 

: kabinet baru 

   

    

  

     

     

ga 

      

     

        
           

           “DGN PE- 
MIMPIN2 1 SI, 1 

Dalam na membantu 
dr. Beel hari Kes 
mengadakan ps- 

Pen na 

tholik), 5 MA ja @. Arpeld 
, Chr. Historisehs Unia 

an Parw vd Tn sa Dee 

1. ii
 

   

  

   
   

   

krasi. 3 

PEMBENTUKAN KABINST Ba- 
|“ RU BLD TIDAK MUDAH. 

' Sk. .Nationals  Rotferdamecha 
Couran?” tulis tentang” Pa £ 
tukan kabinet baru PId 
,Pembentukan kabinet baru at 
dasar jg lebih Iuas, mungkin da- 
pat gagal karena sosi9 je India 
daripada soal Indonesia, jalin 
Gjika kaum sosialis hendak Pn 
kukan politik kesedjahteraa 
luas, agar Nederland mandjadi 
negara jg bebaa-mordska dslema 
waktu berlakunja rentjang M3rs 
shaii "74 
Sosi itu menurut NRC siam 

mruntjul, kalau sudah didapat 
parsetudjuan tentang penggaai 

. Jonkman sby . menteri seberang 
laut dan pengganti Yan Moola, 
is sekarang rupanja mau adah 
berhenti Ingi. : 

ya 3 

PENIPU 24 DJUTA DB. Pen “4 
TANGBAP EA 

Atas keriatan polisi Jogte 8 26 
da tx. 13/7 dua orang 
usang sedjumlah R. 214 debat raga (3 
lah tertangkap. Mereka menga. 

“ku kesalahannja dan pala mers 
ko terdapat uarg 
nja R 2.236.825.-—. 

Penipuan itu mereka lakukaa 
pada ig. 6/7 di Kas Negeri dgn 
Gjalan menggeserkan nomor- 
panggilan, pada ketika utusan" 
Djawatan - Kereia Avi hendak 
mengamiil - uang . binjaknfa 

benjala. 

terangan, bahwa dalam pertemu . 

getaran djiwa 

.spj mereka dipulangkan, kua al. R 214 djute. — Ant. 
  

  

Toko Buku TIONG 
Tugu Kidul 45 Jogja. 

Sedia peka Winkler Prins 
Ve drk, Woerdenboek, Politic, 

“ Radio, Lager- em Hoger Wis., 
Natuar- en Scheikun “Bob 
houden, Techniseh, Kunet, Re- 
cepten dil. 7.97 

PENGUMUMAN. 
No. 264/48/PP. 

Berhubung Djawatan kita ,, Petera” sudah dilebur, ma- 
ka mulai pada sa'at ini pula Stempel Pesera baik 
Pusat maupun Daerah2 sudah tidak berlaku lagi 
Oleh karena itu- hendaknja segenap Djawatan2, Badan2, 
Yan jang berkepentingan mendjadi maklum adanja. 

Jogjakarta, 15 -7 - 1948. 

PETERA PUSAT. 

BATA uas 
Sk. Nasional” 

— Langganan R25 - sebulan. 

POondomekania Jegjakarta. 
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PENGUMUMAN 
No, 1/1948 

Mulai tanggal 15 Juli 1948. Djawatan Pembangun sitaan: 
Tjabang Daerah Jogjakarta berkantor di: 
Ruangan dalam dari gedong Pembelaan Rakjat Pusat, rumah 
Sebelah selatan sendiri dihaiaman Gedong Nasional di djl. Malio- 
boro 18. Tilpon No. 759. 

Maka siapa jang berkepentingan dngan Djawatan tersebut dia- 
tas supaja maklum adanja. . 

Jogjakarta, 15 Juli 1948 

ENNTAN PEMBANGUN PERUSAHAAN 
: Tjabang Jogjakarta 

ci Kepala 
Mane Rd MUSTOPO 

aa 
aga 
ada 

7-98 

Me Ea aan ne : . SAM meaaa Meme makmaaa — DITJARI: « 
1. OPZICHTERS, berpengalaman: 

— keluaran: E.W.S., 4 atau 5 tahun bagian masin tingi 
PEMEGANG BUKU, berpes galamaa: 
keluaran: S. M. P. -- memfpang buku A/B, atau pedoradin 
Gengan itu. £ x 

Gadji menurut peraturan Negeri. 
Lamaran disertai bukti? kepada: ! 

Djawstan Perkapalan Pusat, Dj. Saidan 9, Dn" 

'DJAWATAN PERKAPALAN PUSAT, 

    

  
  

2. 

17-92       
          

   

   
   

    
   

  

TARLAH GUGUR. 
Sdr. UDJANG SARBIMI (dari keluarga hidjroh) Pada ig. 19: 
48 diam wakiu membasiu gerakan SY.LL. telah gugur del:m 
insiden Delanggu dar dikubur di Dslaaggupada djam 13 : 
sa seluruh kolang S.T.l hmenjatakan berduka sita 
Mudah ae ag Data diterima oleh Tuhan jg. Maka Kuas 
mengena 

Inka walara illaiki redjiu'n. 

P. B, 5 15 na se Sunaranta 

PENGUMUMAN 
No: 922/IV/A/49, 

    

  

Berhubung dengan: . 
a. reconsiructis Angkatan Perang. 
b. terbentukrja InSpectorsat Angkutan Angkaten Perang. 

Kepada anggauta tentara, djawstan dan organisasi jang kenda- 
raannja dalam pendaftaran kami dengan memakai , Bintang Ma- 
rah”, diharap dengan membawa nomor bewijs di Tugu Kidul 

      

  

  

  

  

    

No: 20 Djokjakarta, untuk diselesaikan sebagai mana mestinja ( 
kepada: 4 

8. Kepulisian Negara bag. Ialu-Lintas, guna Einas sivisi | 
b. Inspectoraat Angkutan, guns: tentara. : 

Pengumuman ini berlaku hingga tgl. 25 1 VII . 1948, dan seberis 
asi mengenai Rintang Merah” kami tidek menanggung jawab 

- Djogjakaria, 15 . VII - 1248 — 

i 3 TEN TABA NASIONAL INDONPISIA 
Inspectoraas 

! Genie A Pusas 
Kepala Inspcetie tama, 

7-84 (Major MS. BADINM. 

ala Besa Lia naa 

Sudak KR na ! 
Ditiitak terbatas! 

Buku ,,Kupasan faham - faham Politik” TA 
oleh: MALELO SIREGAR 

Harga satu buku pranko dirumah G2 Tah 
Dapai beli pada sdz: 

7-93 
Tea aas 

B50— | 
M. SIBEGAR : 

Dk Sentul 12 — Joglakana. 

TELAH KEH ILANGAN : 
Ii Mesin-tulig Portable merie HERMES 2000 — 362313 tiap hibsm, 4 

keadaan 857 pada tanggal 11/12-7-1948 dari Kantor Pusat Ba- | 
hagian Kesehatan Ka nan di Betang — ea, 
karta.— | nun : P "$ 90 

Diharap dengan hormst supaja memberi tahuksa kepada ian 2 
apabila ada penawaran mesin-tulis tsb. diatas — : 

KEPALA BABAGIAN KESEHATAN 

KEMENTERIAN. PERTAHANAN 

    

      

| Cg |     

t. 
  
 


