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lebih djauh, bahwa reselusi itu terutama mengenai berduk 
"rai sementara, sebelum NIS tersusun, dan katanja didasarkan 

adanja ,,kekvasaan jang njata ditangan berbagai bagian Indon 
Indonesia, Menurut KB Belanda resolusi itu 
Djika pih?k Republik tidak keberatan, maka 
It ta. 30 ke Jogja. 

Utusax itu akan terdiri atas 
Afloes, A. Abdurrachman, R. Bun 
jamin, AA. Rivai. R. Uosasih 
Purwsaagara akan . ikut sebagai 
sekretari9, 5 

Jai dimaksud dengan ,,nega- 
re2 bagian Indoresia” tsb ialah 
Indorcga Turur, Bangka-Biliton, 
Dajak sesar, Kalimantan Teng. 

“gara, Kalrmantan Barat Can Ii- 
mui. Sansjar,. Madura, Pasun- 
dan, Riau, Sumatera selatan dan 
Timur. Kara resolusi tadi, pem 
rentukan pemerintah ' federal 
semantarg itupun a.l. didasarkan 
atas pengakuan azas2 perdjan- 
Gian Renville” dan , pengakuan 
NIS (ang merdeka-berdaulat jg 
meliputi daerah Hindia Bld selu 
ruhnja, dengan tidak mergura- 
ngi apa jang ditentukan dalam 
pasal 3 Linggadjati" 

Selama masa peralihan, menu 
rut resolusi itu akan diadakan 
alat2 kenagaraan sbb: 3) peme- 
rintahan jang terdiri 
or'um, : 
(disebut sekr€taris-negara). 

Idewan federal dan » badan 
yakilan 2 

Mengenai Direktorium, jang 
disebut dalam resolusi itu, dika- 
barkan lebih djauh bahwa .ba- 
dan itu tidak bisa dipaksa oleh 
badan perwakilan untuk mele- 
takkan djabatannja, Dalam men 
dijalankan pokok? pemerintahan, 
misainja jaag mengenai bentuk 
negara federal, direktorium ha- 
rus mendapat persetudjuan dari 
dewan federal : 

Sekretaris? negara diangkat 
dan dilepas oleh Direkiorium 
dan bertancgurg djawab kepada 
badan ini. 5 

Badan perwakilan mempunjak 
f kuasa turut serta membuat un, 

ang2 dar berhak meneniuka 
anggaran belandja, hak inisiatif 

lasi. Badan ini tidak bisa dibu- 

| 
petapkan rentjana UU. itu aras|/ sekali 

barkan. Ljika tentang sesuatu 
ntjang undang2 tidak terdapat 

persetudjuan. antara “badan per- 
wakilan dan direktorium, maka 
direktoriumnlah jang dapat me- 

kekuasaan dan tanggung djawab 
sendiri. Dalata soal ini perlu di- 
peroleh persetudjuan dari dewan 
federal! jang terdiri atas kepala2 
pemerintahan. atau, kepala « ba- 
wan pemerintahan dserah-hagi- 

: Dewan itu mempunja: Kuasa 
Weraneti nasehdi:! baik atas per 
Iniptada" diekkeriam maupun 
etas. inisiatif sendiri, 

Mehnurte Yesolusi itu, Kekia- 
saan pem. federal sementara di- 
bagi atas: I) lapangan kekuasa. 
an2 pemerintah Nederland,' 2) 
lapangan kekuasaan? jangsdidas 
lamnjs pemeriitah federal se- 
mentara akan.te t pada pem 
batasan? jang. timbul dari kedau 
Iatan Bid jatig, dipegang 
18) lapangan kekbagaan2 tersen- 
Biri dari pemerinteh. federal se- 

ntara. 4). lapangan 'kekuasa 

kektasaan bagian2 jang oto- 
Oon. 

Dalam soal pemerintahan m3 
ngersi lapangan kekuasgan2..pe 

dires/: 
j kepala2 departemeny: 

terus. : 

e! 

ditunda Kemis i      
akan disampaikan kepada Republik oleh Husein, ' 
ia bersama delegasinja akan berangkat hari Djum- 

sia.-BId (jang anggauta kedua dabkih bagian" Mora sarkan re 
belah pihak sama djumlahnja) Ke e Pa 
jang dibentuk al untuk mengu. 
rus 

meruyhi minimum tuntutan Rep. 
dalam perundingannja dengan 

pertahanan, ' perhubungan 
N dll, tidak bersifat politik, me 

ainkan bersifat keahlian untuk 
Peran nasehat kepada direk- 
Ken dar komisaris tinggi Ns. 
Beri, $ 3 
t Perwakijan2 Bandjar, NTT, Ka 
limantan Tenggara dan Timu | 
Madura, Pasundan berpendapa" | 
bahwa NIS jang berdaulat selam : 
bat?nja harus sudah berdiri pu-. 
la 1 Djanuari. 1949. 7 daerah Ia i 
tanja menganggap tanggal itu 1 

Sebagai tanggal-patokan, srtinja 
tanggal itu bisa dirobah, kalau ! 
ternjata pembentukan NIS tidak : 
dapat dilakukan pada waktu 
3£ 
Ibn 

$ 

: 
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Kalangan jang dekat dengan 
pem. di Jogja menerangkan, bah 
wa resolusi Bandung itu tidak me 

. hat negara? bentukan Bid 

' sungguh2 akan merdeka dan ber 

solusi mereka pada anggapan, 
bahwa daerah3 . 
mempunjai. kekuasaan. kenegara 
afi jg njata., Kesalahan - semg 
jani itu sudah tentu sangat me 
jemahkan resolusi mereka dim 
mata rakjat Indonesia jg meli- 

itu 
sebagai daerah2 jg belum ba 
njak dapat mewudjudkari. tiita2 

: kemerdekaan bingsa Indonesia. 
Dgn resolusi itu se.olah2 gera 
kan separatisme Bld dibenarkan 
begitu sadja. 1 

Resolusi tsb ' djuga tidak me 
ngakni adanja gerakan2 rakjat 
Gidaerah2 pendudukan Bld jang 
sampai sekarang melihat Rep. 
sebagai penglaksanaan tjita2 ke 
negargdannja. Lagi pula resolusi 
itu lebih memperhatikan  peme 
rjntah interim jg hanja bersifat 
sementara dari pada berusaha 
spj NIS jg harus . dibentuk itu 

N 
dari peper: NX LG Dilapang politik, tindakan B elandapun 
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merintahan Nederi,, maka pem. 
Ned. bokerdja bersama. dengan 
"pem. federal sementara “untuk 
mer iapkan kenjerahan kedaula 
yan Kspada NIS, £ 

Badang penghubung Indone- 

pihak Bid Resotusi itu kabarnja 
disusun oleh kaum ,federaiis- 
nasionalis” di Bandung, tetapi 
tiuak dapat .disangsikan, bahwa 
Belanda akan mengalirkan kon- 
perensi tsb, kearah jang mengun 
tungkan mereka. 

Dengan bertindak demikian itu 
maka kaum ,fed,-nasionalis” itu 
seolah2 hendak menundjukkan, 
bahwa mereka ikut menjumbang 
kan tenaga dalam menjelesaikan 
pertikaian antara Republik-Bid., 
engan memadjukan usul2 jang 

menurut pandangan mereka akan 
Gapat diterima baik oleh pihak 
Republik, maupun oleh pihak 
Belanda, Pula dengan inisiatief 
itu kaum ".fed-nasionalis” hen- 
Gak memperlihatkan, bahwa me 
Teka bukanlah didikte aleh Bid. 
Gan bukanlah' mewakili pemerin 
tahan boneka, Tetapi mereka lu 
pa, bahwa Gengan resolusi “itu 
akan berhadapaniah dug golo- 
ngap bangsa Indoresia, disatu 
pihak kaum Republiktin dan di- 
lain fihak: golongan ,federalis 
nidsionalis” Satu hal jang sama 

tidak dikehen oleh 
pihak Republik, karena dengan - 
demikian itu kita antara kita di 
adu oleh pihak Bkl. demikian ka 
angan jang erat dencan pem, 
Repubik. 

Letih landjut kalangan politik 
di Jogja menerangkan, bahwa 
satu pokok dasar jg tidak njata 
dn usul2 itu ialah, bahwa ,,wk2 

Ter 
El 

Soal Palestina Ditolak c 

. Mahkamah Internasional 9 
(NUSA dan Busia Sama negeri2 lainnja dalam Dewan Kesina- 
| ““ndti telah membatalkan pertjobaan Arab ntuk menempatkan 
| seal Palestina pada 'mahkamah Internasional 

L...padue negara besar itu diser- 
2 oleh Perantjis, Canada dan 

Ukraing menentang usul Syria 
untuk menggunakan pengadilan 
tertinggi. dunia guna. memetjah- 
Kar soal pembentukan negara Is 
rael dan soal apakah negara2 
Arab “pantas. disebut ' agressor, 
karena mereka menentang pem 
bentukan negara itu. 

Vik. Amerika, Phillip Jessep 
“menerangkan, hahwa usul. Arah 

4 
itu hanja akan lebih menjulit- 

Nasa ta ibn mestinja dilak 

kekuasaan? Bid lm 
federal sementara 

pemerinta    
14 3 ad 

UP mewartakan “dari Lake 
Success, pihak Bld menjangkai 
'tuduhan2 Kemisi Tiga, bahwa 
Bid melakukan hlokade thd 
Indonesia Bid menjatakan,, bah 
2 ,/nereka hanja menggunakan 
beberapa peraturan jang me 
nguntungkan 80 djuta rakjat 
Indonesia” ' 

(1 Belanda. bahkan “menuduh, . 

  

ade Belanda. 
Da KG UNGGUHPUN sudah ada “matjam2 persebudjuan, namun : 
uleni dlm segala tindakannja, ta 

   
Belanda sedikitpun tidak pernah 

| “#menundjukkan  goodwilln ja, Malahan sebaliknja. Tindakan 
tindakan mereka, baik dim lapanesosial, ekonomi maupun me | 

| ngenai politik bisa kita simpulkan dlm 3 perkataan: 
tjekek Republik! 

Ingat sadja pada barang2 UNRRA jg pernah diperuntukkan 

hendak men 
Tank 

| Indonesia jg tidak pernah sampai pada warga negara Republik, f | (Dalam pada itu tekanan ekonomipun sangat pula hebatnja. | 
Daerah Republik mereka kepung rapat2?, sehingga "hubungan 

| gn luar terputus. Den demikian, maka sukarlah Republik bisa 
“membangun, seperti apa jg diharapkan oleh dunia, internasional. al 
Ini bukan sadja merugikan luar negeri jz membutuhkan barane : barang dan bahan mentah Indonesia tapi lebih2 bagi DendaaUN | aa : Belanda mereka tidak mungkin bisa berdagang luar negeri Anakan ekonomi dan 

 sedjak aratan D jepang hingga waktu ini hampir 
a hakikatnja blokade Belanda ini lebih Kanaan : 4 Diepang, bahkan @kibatnja sama buruknja :       n ig terangZan, 

mereka djalankan se-erat2nja, 

js. terkenal ini tindakan mereka telah sampai puntjaknja. 
djumlah negaraZan mereka himpun untuk mengurung Republik, 

terpaksa “hidup 

Sama  'kedjamnja, 
un sudah ada Irncgadjati dan Renvila blokade, politik 

Bahkan dgn ,resolusi Bandung” | 
Se- 1 

sampai2 Sumatera Selatan, Ban djar Killnja di-ikut2kan, seolah2 | 
telah sedjadjar dgn Indonesia Ti mur din se-olah2 semuanja itu | 
telah pula mendapat persetudjuan dari penduduknja. | 

Demikianlah blokade Bid itu. Meskipun kita jakin, dunia 
internasiopal, tidak akan menutup mata, atas tipu.daja Belanda 
tsb, mendjadilah kewadjiban setiap kita sekalian utic membedah 

1 .kepungan tsb. Ini Manja mungkin djika kita bersatu. 
| dim pikiran, dln kehendak dan dim tindakan. 
LA ALL LL LA LL LA LL LAU LP 

KAUM PEMBERONTAK Di 
|-MALAYA MASIH GIAT. 

| Djenderal-major Boucher, 
panglima tentara Inggeris di 
Malaya menerangkan kpd de- 
wan federal Malaya, bahwa 
serangan? kaum pemberontak 
telah mulai berkurang, Dika- 
takannja, bahwa kaum pem- 
berontak masih giat diseluruh 
daerah Malaya, tapi kegiatan 
itu tidak begitu hebat iagi 
seperti semula dan kini sudah 
berkurang, terutama di Malaya 
selatan. 
Meskipun demikian. kaum 

pemberontak kini rupanja se- 
.. dang mereorganisir pasukan2 
nja dan pada 1 Sept. mereka 
mengharapkan akan dapat me- 
ngerahkan seluruh tenaganja. 
Boucher menuduh, bahwa ka- 
um pemberontak meneruskan 
sabotasenja thd penghidupan 
ekonomi Malaya. 
Semenfara itu menurut pe- 

“merintah, 26 pemberontak te- 
was dan 17 ditawan dlm ming- 

KONPERENSI LONDON 
TENTANG SOAL BERLIN 
Konperensi 3- negara (USA) 
Inggris, Perantjis) di London 

 gujl, 

pahwa ,pemimpin2 Indonesia jg' # hari Selasa dilandjutkan. 'Se- 

In hal barang2 je diperluk 
tuk pembangunan . ke 

inegeri”. 

Menurut pej, pemerintah Ne 
derland telah memadjukan lapo 
yan kepada Dewan Keamanan, 
Gimana didjelaskan . pendirian 
delegasi Bid thd lapbran Komisi 
Tira menganai blokade Bid di 
Indonesia. . 

menimbulkan kekurangan? an 

  

x 

#5 UP mewartakan bahwa De 
wan Keamanan menunda pembi 
tiaraannja mengenai soal Indo 
nesia sampai harj Kemis, Pi! 

ad3 hari Selasa jl 

dari 

kan djalannja keadaan, Gjusiru 
pada sa'at perantara PBB dalam 
soal“ Palestina, Bernadotte 'se- 

njelesaian tberathir. 

..Wk. Rusia, Jacob Malik, berka 
ta, bahwa usul Syria itil tidak 
diterima, karena sudah terlam- 

dang berusaha mendapatkan pe 

“bat, sehingga usul tadi bisu dise 
but sebagai suatik pertjob 2       
     

       

  

sudah 20 djam bersidang ke3 
negeri mendapat persetudjuan. 

'f untukmemberi keterangan se- 
tjaralisan kepada Rusia, mung 
kin kepada menteri LN Molo- 
tov tentang sikap negeri2 ba- 
rat thd soal Berlin. Menurut 
sumber jg mengetahui, pendi- 
rian beberapa pembesar Ame- 
tika dim konprensi itu, untuk 
menjampaikan keterangan itu 
langsung kepada Stalin, telah 
ditolak oleh pihak Inggris Pe- 

“tantjis. Menurut kedua pihak 
ni, sikap jg diusulkan Ame- 
rikaituakan berarti "mambu- 
ka Semua kartu”, hal mana ti: 
dak dikehendaki oleh negeri 

      

sita 
sapu 

POLITIK LIBANON THD 
|. PALESTINA TAK 

BERUBAH 

- PM Libanon, Riad es Solh, 
jang telah membentuk kabinet 

baru, menerangkan bahwa pos 
litik pemerintah Libanon me- 

ngenai soal Palestina tidak akan 
berubah. Dikatakannja, bahwa 
gentjatan sendjata di Palestina 

sekarang ini hanja untuk semen 

tara waktu, sambik menunguu 

penerimaan prinsip | penghen- 

tian imigrasi Jahudi ke Pales-- 

tina, Kalau prinsip ini tidak di- 

terima maka. Libanon siap utk 

5 bertempur lagi, |... 

Bersatu 
M.S, 

Sari Berita 

PAP PU 

  

-- TIGA BUAH pesawst ter- 
bang benteng udara raksasa” 
(B-29) kini sedang mengada- 
kan penerbangan keliling du- ! 
nia, mulai dari USA. Pesawat2. it 
itu sekarang tiba di Tripoli,.esi 
sesudah terbang hampir 8'/z 
idjam dengan tiada berhentt.. 
dari kepulauan Azores. 3 

— PEMERINTAH Hyderabad/ 
dgn resmi menuduh, bahwa 
seorang pegawai India telah 
membuka dan membatja se4#. 
putjuk surat jang dikirimkar 
oleh Nizam (radja) Hyderabat 

    

    

kpd radja Inggeris. Surat tsl « | 
dibawa oleh Beaumont, sek- 
retaris sir Walter Moncktort ' 

  

jang - mendjadi penasehat Ea . 
riyaerabad. 

— LIMA pegawai kantor list- 
rik di Jeruzalem (orang-orang 
inggeris) jang ditjulik oleh 
barisan Irsun Zwai Leumi pada 
awal bulan ini tidak lama lagi 

akan dihadapkan kpd mah- 
kamah tentara Israel. Mereka 
dituduh melakukan peker- 

djaan spionase. 

:— OBOR Olympiade, jang 
dibawa “dari gunung Olympus 
di Junani, kini telah tiba di 

Luxemburg. Dari sana obor 

tsb akan dibawa ke Belgia 

“dan Perantjis, kemudian ke 

London, dimana pertandin gari 
Olympik akan mulai pada hari 4 

, emis ini. 5 : 

— DEWAN KOTA Peiping 
dan Tientsin mengirimkan ka 
wat kpd PM Wong Wen Hao 
ig menuntut spj . Tiongkok 

Utara didahw'ukan dlm pem- 
bagian barang2 bantuan dari 
Amerika. Dikatakannja, bah- 

“wa situasi militer didaerah 
tsb. jg pada waktu ini sangat 
buruk bagi pem. Tiongkok, 

akan berobah sekali, kala 

daerah Tiongkok Utara segera 

diberi barang2 Amerika itu: 

— DEWAN KOTA Peipingdan 

Tientsin mengirimkan kawaf 

kepada EM Wong Wen Hao. 

jg. menuntut spi- Tiongkok 

Utara didahulukan dim.pem- 

bagian barang2-bantuan dari : 

Amerika. Dikatakannja, bahwa : 

“situasi militer didaerah ter 

sebut, jang pada waktu ini 

sangat buruk bagi pem. 1 long 

kok, akan berobah “sekali, 

kalau daerah Tiongkok Utara 

segera diberi barang2 Ame- 

rika Hn, . #3 Esa Ah Sea H3 
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   bikin kolam untuken 

“padi oleh 1 
Hasil pemelij 

16.000 kg: ikan Da den, 

  

   

  

  

harga R, 35.000 harga basis bu. s5 
lan Djuni 1948, Ketjuali itu pe- . 
Yanaman kari dirawa2, parit2 . 
dan sungai2 didaerah Jogja telah 
dilakukan oleh rakjat pada bulan $ 
April — Djurni tahun ini, banjak 
nja 50.000 ekor semua djeni 
seperti tsb. diatas. He 

Selain itu atas usaha “rakjat 
selama 6 bulan jl: telah, dibuat 

kolam? ikan baru di 18 desa “di 
Kabupaten Bantul dan Seleman. 

.- Luasnja kolam semua ada 410: 
ha dan ikan2 jang akan dipeli- 

ara dalam kolam2 tsb —diberi 
Pemerintah dengan pertju- 

rakjat. Menurut ren. 
tsb. akan menda- 

s “pada bulan Septem 
2 ber tahun ini, Disalah 'satu “desa 
telah me: asilkan 1300 | €kor 
ikan gurameh, 
Djawatan Perikanan Jogja dju 

ga mengusahakan kolam2. jang 
dibuat sebelum tahun 1948 di 11 
desa luasnja ada T16 ha. Dalam 
Lyahun kolam? tsb. “menghasil- 

: kan ikan 2.572.100 ekor, sedan 
jang sudah “dipungut hasilnja: 
ada 406.000 ekor: Pemeliharaan 

mikan kan lebih madju asal men: 
“dapat 

kan tjukup. Ant, 

   

  

  

  

sha 

PENANAMAN PADI BE- 
NGAWAN 

4 Padi Bengawan jang untuk per 
“Ttama kalinja ditjoba oleh para 
“petani daerah Kangen Pur- 
'wodadi sebanjak 1'4 ton pada 
amusim jl, ternjata menghasilkan 
sedikitnja 20 kwintal setiap ha.- 

ja. Padi biasa hanja menghasil 
kan 15 Kwintal, — Ant, 

—O— 

MASJUMI DGN KABINET SE- 

KARANG. 

Kemarin - dikabarkan, bahwa 
,Masjumi mempertahankan kabi 
net sekareng”. Dari jg bersang 
kutdn diterangkan, bahwa dim 
sidang partai2 dan Wk “Pres, 
Mr. Sjamsudin sebagai wakilnja 
menjatakan ,Aiasjum:i menjetu 
djui usul Ketua sidan2' Mr. Tam 
punan”, 
Lebih landjut diterangkan, 

bahwa maksudnja tidak memper . 
iahgnkan kabinet sekarang. Ada 

PNI, jaitu ana, 

ATAS: usaha Djawatan Berikanan - 

    

   

dedak .untuk makanan- 

   

  

   

   
   

  

    

    

   pun sikap Masjumi seperti sikap 3 

ANGKUTAN KELUARG 
ARA KNIL 

“Didapat kabar, bahwa tg.. 31 
ini” akan - diangkut keluarga2 
“KNIL jang ke6 kedaerah -pendu 
dukan Mereka itu berasal ' dari 
Solo, Jogja, Purworedjo, Kediri, 
Blitar dan Madiun. 
Angkutan ini adalah anek. ie. 

terachir dan akan berangkat da 
ri Solo dengan 450 orang——Ant. 

Sanata 

PENINDJAU, MILITER KTN 
DI BODJONEGORO 

Pada tg. 27 ini tibasdi Bodjo- 
hegoro pembantu? militer KTN 
jang bertugas di Lamongan. Me . 
reka itu jalah maj.-Pullen (Ing- 
gris) dan Sharply (Australia). 
Pada ig. 28 perdjalanan mereka 
ter uskan ke Tjepu dan Tuban.— 
Ant. — & 

KAJU BAKAR TETAP PRO 
“BLEEM BAGI KA.» 

eta Api, sampai sekarang s0- 

ju bakar untuk kereta api 
merupakan Suatu pro- 

jang masih harus dipetjah 

h Djawatan “Kereta Api, 
hari dibutuhkan kira2 se 

Gjuta “kg. kaju bakar. 
ke mengadakan kaju.. itu, 

a Etarn kesukaran, lebih? sw 
karnja ekonomi. / 

Selain kekurangan uang ketjil 
ig terasa betul bagi para pener 
bang, djuga kekurangan alat2 
penerbang dan alat pengangku- 
tan mendjadi soal jg sulit, 

  

   

  

     

« Sel uinja “diterangkan, un 
tuk mengadakan perimbangan, 
Djawatan Kereta - Api terpaksa 
mena an beaja kereta -api. 

“Gibanding gn lain? ken 
ongkos kereta apilah js 
rendah, demikian antara 

“keterangan Wk.. Kepala 
tan K.A. Ant. Hay 

  
5 MENURUT rehtjana - pemba- 
man - di Klaten tiap2 "bulan 

Gidirikan sebuah: rumah 
biaja tiap2 rumah R. 30.000. 

|. Menurut keterangan” Djawatan N 

dunia pada 
Karta 

    

   
   

  

:-« UNTUK menahan) Pekan 
«Olahraga di Soio, PORI - Jogja. 
“pada 16-18 Agus s jad, akan 
mengadakan pertand ngan2 Se- 

leksi bg, Atietik. 
mei ant 

K £ 

“ Baru2 ini di' jogja “Meta 
berdiri Badan Siaran Keristen. 
jg mengurus siaran2 berda- 
sar agama Keri m lalui“ 

$ “ isten me “tindakan tsb adalah perkosaan radio, 5 
Mu Tn NN jadi Pan 

? 'DJAWATAN Kenakalan Ka: 
residenan Kedu akan mem- 

. berantas penjakit patek dng 
mengadakan suntikan dengan 
pertjuma di Kabupaten Kedu 
dan. Purwaredja, 

adju it di Pur "pe 

  

   

  

ukiskan 2 pekerdja 
es. emanggul palu dan arit. 

Dim pada itu hari Selasa ig lalu 
diatas topi  atleet2 di Yan 
Drauton berkibar benderah . 

“rah. Pemimpin kamp Palak 
kan, bahwa poster2 tsb bertenta 
ngan dgn -djiwa keolahragaan, 
karena didalamnja terdapat ana 

Sir2 politik. 
Dari Roma dikabarkan, pahwa 

:Tomasso Giglio wartawan sk, ko 
 munis Italia ,Unita” js dikirim 

“kan ke Inggris guna menghadi 
ri Olympiade telah ditahan oleh 
pembesar2 Inggris dan dilarang 
masuk ke Ingeris. 

.Unita” menjatakan, bahwa 

thd kemerdekaan pemberian pe 
nerangan. Ani. 

Mbak 

LAMPIRAN NASIONAL 

Kemaren dan hari ini dilam- 
pirkan kepada Sk, Nasional sehe 
lai Ichtisar Penjelesaian Soal 
Delanggu”. 

»Ichtisar” itu asalnja dari Ke 
menterian Penerangan, 

PANITIA TEHNIS PUSAT 
. LBT-BTN. 

Untuk melaksanakan »Akte 
persetudjuan dalam perselisihan 
antara LBT Delanggu dan BTN 
Surakarta ttg. Jogja 16-7- 
1948” maka pada tg. 27 Djuli ini 
telah dibentuk sebuah ,.Panitia 
Tehnis Pusat. LBr BTN” dengan 
singkat PTP, Anggota2 panitia 
ini terdiri atas 8 orang? 4 orang 
dari LBT (2 dari BTI dan 2 dari 
Sarbupri) dan 4 orang “ainnja 
dari BTN, dengan diketuai oleh 
Suparman (BTN) dan .wk ke- 
tua Suhaini. Rachman (LBT). 
PA : Ant: 

x 

SEKITAR STII DELANGGU. 
Mengenai berita jang dimuat 

dalam Kedaulatan Rakjat tg. 
26/7-48 jang kemudian dikutip 

oleh Beberapa Surat kabar di 

Jogja, seakan-akan Pemerintah 
telah memberikan R. 100.000 ke 
pada STII karena djasanja da 
lam soal Delanggu baru2 ini, ma 
ka fihak resmi 

BTN. akan membajar upah 
kepada mereka jang selama ada 
pemogokan di Delanggu dan se- 
kitarnja, bekerdja untuk meme- 

lihara tandman2 kapas jang ter. 
lantar oleh karena 
tadi. 

. Adapun pembajaran itu, akan 
"dilakukan atas dasar2 jang njata 
dipandang dari sudut bedrijfs 
economi, ' 

Pembajaran belum dilakukan 
pada waktu sekarang oleh karena 
soleh B.T.N. mengenai bal tsb di. 

pemogokan 

atas sedang diadakan yeee 
kan dikehun2, 

Ba Pa sam. 

jang bersangkw 
. tan memberi keterangan sbb: 

dalam Program Nasio 
transmigrasi dan peru- 

an .rakjat akan | mendapat 
atian istimewa. 

“Sjukur Alhamdulillah! “Sebab 
| tentunja, tidak lama lagi keada- 
an pintjang seperti jang terlihat 
sekarang akan “hilang musnah. 

. Jang “kini . terlihat ialah, bahwa 
“diantara pentimpin2 (entah men 

teri,” entah pemimpin tentara, 
entah pemimpin2 lainnja) ade 

"jang: mempunjai rumah dihawa 
dingin, disamping rumah mereka 
di-ibukota. 
Sedangkan 'banjak kelompokan 

manusia hidup -berdjedja!2. (be- 
berapa keluarga djadi satu) dim 
satu rumah atau bangunan? js 
barus TOR MAKAN, Len rumnah. 

aa 

aa K3N mengenai bloka 
-de Bid di Indonesia ini kali sa- 
ngat d"udjur, Bilang zonder: 
deng a ing2, bahwa Belanda men 
djalan an blokade jang: sangat 
sempu 
hingp. 

katjir. Keterangan itu sangat 
- berlainan dengan apa jane per 
. nah diutjapkan oleh Elco-y 
fens atau Schnouck 
dalam DK. 

Kalau umpamanj: 
N itu beserta damp 

pasa -mojang radja 

ng, Willem v, Ora 
berbalik dalam ku- 

burnia Ka N -bilang sekali lagi: 
On in, kasihanilah - saja, 

t saja jang - melarat 

i x : & 

ang tenaga wanita 
tuk membantu pekerdija- 
| redaksi. Jang faham 
hasa asing, mendapat 

“perhatian lebih dulu. 
Keterangan padatata usaha 

Badan Penerbit Nanional. 

.. toooocooe Ceoreooooooceoee 

PERHATIAN, 
Ag ig 4 sampai 10 Agustus, 
A. Kasum dgn tjabang7nja tu. 
Ka Pesenan jg sudah didjanzi. 

1 bisa diambi! sebelum tg. 

  

sebut diatas, 

   
    
   
         

  

| Inna Lilahi Wi 
“3 Mengutjapkan beri 

kepada Tuan2, sa 
jang telah memb 
na bunga: 

1 € . W. 

  

    
tr 

: erduka tjite : 2. W. 
88 

# 

| 72168 

     

    
       

Kantor Dagang C.V, “PERDIRI. 

na Ilaihi Redjiun. 
ibu diperbanjak terima kasih 

keluarga, dan Kesatuan2 (Badan2) 
sumbangan, 

ktu meninggalnja Istri kami: 
tenaga, fikiran, dam 

SUGONDO 
22/7-48 dimakamkan di' Gambiran Solo, - 

Su: “ng Ski Diokia - 

PENGUMUMAN” 
Mulai tanggal 31 Djali 1943 
Sdr. MUCHIAR DG. MATTATA 

telad keluar dari Kanior Dagang C. V: ,PERDIkI". 
Harap semua kantor-kantor 

bersangkutan maklum adanja. 

  

Lam 
  

Dagang dan jang 

Pemimpin Umum 

Gondolaju $ Jogja 
  

SEGERA TERBIT. 

Mr. MOHD. YAN 

ISINJA: 
kz: 

oa Manusia Merdeko, 
d. Beberapa matjam hak azazi 

H. Komerdekasa Pers. 

Rusia, 
1. 

£   
  

Buku baru ena persuratkaboran dizamen modern, 

PERS MERDEKA 

Komo sarana sebagai hak Bem: 
b. Nilai Manusia, 

ad di Inggris, Bb, Amerika -c. Perortiis, 
# Negara Fescisma, g, Filipina.h. dam lain?: 

Pers Merdeka dalam Negara Republik, Indonesia 
Jaga a BR 27.50 (termosuk ongkos kirim) 5 

Peni: Ta terbatas Pesanan dapat diatur sekarang: 

z 

kcrongcn 

c. Hak gzasi demokrasi 

d. Eropeh Barat. 'e. Sorje 

Radan Penerbit Nasional,     

  

ZET DAN TJETAK PADA PERTJ, .MARDI woLJO”,           Tania 

Toon benda Asi 

Bertunangan: 

KORIATI: MAMEKOERATIDJA 
(Corry Sasfranagara) 

dengan 

&. 3. MOKOGINTA 
. Let, Kol/P-M. 

Diin. Sambi No. 9 

Terban Taman No, 16 

Jogja, 2777-1948,“ 

Ta
 u

ia
s 

  

  

mesin DID JUAL: cus merk 
UNDERWOOD-STANDARD 
keadaar baik. 

Ketr, pada S. K. ini, 
  

  

See mat potret berwarna 
dengan. pertjuma ? 

| Datanglah di: Toko potret 

. Oetome Karjo 
| Ken No, 37 Jogjakarta. 

    
   

    
   

  

   

   
  Gr 

. 

7169 

SEDIA 

. 

Ba 

'L ,SARI-WAR 
Madjailah berkala isi pengetahuan aneka. 

Gondemanan 1 

     

     
    
    
   

  

       
   

BADAN PENERBIT NAS 

  

RATNA: 
30 — 31 Djuli, 1 Agunan 1048 di Pena 

£ 

Dengan djalan 
rima: kasih atas perhatian 
kawan2 pada hari 
djungan, kiriman kembang, 

dan Njenja Loupaty.— 

Familie JACOB. 
Familis GANDA   170 

  21 
   

Ini kami menguljapkana “diperkianjak te 2 

pertunangan kami, 

Terutama kepada P.T. Mr. Moh. aa da) 

: Turut mengutjap terima. kasih. 

21 Madjallah De dan Adatonse . 

3 SERVI CE" 1 2 
terbit tgl, 1 dan 18 tiap2 bulan :3 
“Siapapun dapat mengambil dari ondtitanah 
10.,33 telp. 430 Jogja, atau me ng Ia bra Lg 
membajar ongkos" Re I— sebulan, 

Aa AAA ANA Ka 

        

  

   
   
    

  

    

   
   
      

       

  

Kartijis bisa beli dit 

MERBABU. 3. 
TUGUKII UL 28 18. 

Tuan2, Njonja2, 'Nona2 dan | 
baik. berupa kun- 

dan: Sumbangan. lahir ae t 
Pep, Na 

yaa "13 

Ai - 5. 

  

     

    

25 
Ah 

ai 

25 jas 

  

   AA SAAR Aren AI 

tah bilang, bahwa an- 

   
   

    

  

    
   

     

  

      

  

    

AK 

12 terhadap Republik, 5e 
readaan ekonomi dan AA” 

In2 di. publik mendjadi kotjar 
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