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ENGENAI REAKSI M 
karus ditugai ialah, Lahwa usah a di'var Republik jitu djansan 'samp3i 
keadaan jang davai membahaja kan kedudukan seluruh Indonesia nanti. 

Kalangan isb selandjuinja ber 
taija, coakah resolusi itu dalam 
tyaranja pemheniykan pem. fe- 
Genal sementara dapat mentja- 
Dak Kedudukan jang sederadjat 
datara Nic jang berdaulat dan 
Neicriand dalam hubungan Uni 
nanti, Dengan mempertahankan 
banjak kekuasasn Bld dalum pe 
merintahan sementara itu: reso 
lusi Bandung tsb mendjumin pu 
la . pembentukan NIS menurut 
konsepsi Belanda. , 

Pun dalam resolusi itu tidak 
dielas pula bagaimana pembagi- 
an kekuasyan selama masa per- 
alihan itu, bagaimana hubungan 
luar negeri, kerdja.sama. dalam 
pertahanan dan dalam perekono 
mian, bagaimana djadinja Uni 
nanti dll, Pun tidak diterangkan, 
bagaimana lalu kedudukan KTN 
jang sekarang ini. 

Sutan Sjahrir, penasihat Pre 
siden, yaig pada.waktu ini bera 
da di Djaxarta, djuga tidak be- 
gitu menghargai “tinggi resolusi 
Bandung tadi, Walaupun ia da- 
pat mengerti akan rasa kebang- 
saan (lan keinginan daerah dilu 
ar Republik untuk turut tjam- 
pur membitjarakan sogl penjele 
sajian pertikaiah Indonesia-Bid 
ja memberi peringatan wa re 
solusi itu mengandung bahaja 
jang tidak ketjil. 

Sjahrir menerangkan, . bahwa 
resolusi itu memang mengandung 
dorongan rasa kebangsaan dan 
keinginan rata2, bahwa NIS jg. 
merdeka-berdaulat harus sudah 
terbentuk pada 1 Djan, 1949. 

Tampak pula dalam resolusi 
itu kemauan uatuk lekas meneri 
ma tanggung djawab itu dari ta 
ngan Bki ketangan Indonesia. 
Ini menurut Sjahrir adalah tan 
da2 semangat kebangsaan dan 
kehindak kemerdekaan, jg me- 
mang sudah mendjadi milik pu 
tera2 Indonesia baik iang ada di 
dalam dan diluar Republik, mau 
pun jang mendjadi pegawai ne- 
geri dipihak Bld. Resolusi itu 
djuga dapat dipandang sebagai 
sugtu demonstrasi daripada ke- 
mauan kebangsaan Indonesia, 
dan demonstrasi itu, mungkin 
djuga ada gunanja hagi bebera 
pa golongan di Nederland dan 
diluar neceri untuk dapat. me- 
njatakan, bahwa inilah kemayan 
umum bangsa Indonesia. 

Tetapi sebagai sumbangan un. 
tuk memetjahkan kesulitan poli 
tik “antara Bid dan Republik 
ataupun dengan kaum nasionalis 
di Indonesia aumumnja, maka ar 
ti resolusi itu sangat disangsiw 
kan. Resolusi itu mungkin akan 
menambah banjak soal2 Jan ke 
sulitan2, Sepintas lalu sadja su 
dah kelihatan, bahwa apa 
mendjadi pokok pembitjaraan an 
tara Republik dan Bid (pembe- 
laan nerara, perhubungan IN, 
ekoneu.' dan keuangan) disersh 
ken begitu sadja seluruhnis ke- 
pad? kekuasaan Bkl, padahal 
PRenut:'k memandangnja sebagai 
pokok kohit :per sesuatu bangsa. 
Apa jang diperdjuangkan oieh 
Rep. dengan matiZan, oleh Kaum 
nasionalis jang berkumpul di 
Bandung di serahkan begitu sa- 
dja, ini menurut Sjahrir akan 
menjulitkan kedudukaa Republik 
terhadap Belanda. 

Dalam bentuk pemerintah fe- 
deral sementara menurut resolu 
si konperensi negara2 di Ban- 
dung itu terselip suatu kemungz- 
kinan jang dikemudian hari bi 
Se. mendjadi bahaja, jsitu ketju 
rigaan negara2 ketjil terhadap 

jang 
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KIN Kundjungi Sumatera Tengah dan Utara 
dikalangan belitik dan pemerintahan, di Jogja, . d 

Gung”, Antara lebih djauh mewartakan, bahwa kalangan jtu sa 
kuh resolusi tersebut 
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terhadap /Resolusi Ban 
3 y 

t j dapat mendekatkan rakjat Indonesia pada “tua Na 

negara2 besar, sehingga bisa me 
ratjuni semangat kebangsaan 
umum dengan pertentangan dan 
perasaan tidak baik hingga me- 
Nnimbulkan kekatjauan antara ne 
gara2. Menurut aturan demiki- 
an, sebenarnja negara2 bagian 
harus ama besar dan sama ba 
njak penduduknja. sehingga sa- 
malah arti orangnja dalam poli- 
tik verwakiian, 

Mengenai akibat, bahwa ren- 
Wa itu akan dilaksanakan de 

an atau tidak dengan Repu- 
biik, Sjahrir mengatakan, bahwa 
hal itu masih tergantung kepada 
soal, apakah konsekwensinja su 
dah dipikirkan sama sekali oleh 
mereka. Umpamanja, apakah me 
reka akan memisahkan perhubu 
ngan Jengan Republik sama seka 
H atau dengan menduduki kursi 
"Belanda akan menghadapi sen- 
diri Republiz. 

Dari itu, Sjahrir mengharap- 
kan bahwa semangat kebangsaan 
akan tjukup dapat mendjadi pen 
dorong dan pendjamin, | bahwa 
kekurangan2 seperti tsb tidak 
akan mengakibatkan perpetja- 

han dan kekatjauan lebih pesar. 
diantara bangsa kita. 

Xx 

Dalam kominike jang dikeluar 
kan di Djakarta pada hari Ke- 
mis Komisi Tiga mengumumkan 
bahwa mereka akan mengadakan 
perdjalanan selama 9 hari dida- 
€rah Sumatera Utara dan Te- 
ngah untuk mengetahui dengan 
mata kepala sendiri keadaan di 
daerah jang “di-demiliterisear di 
sepandjang garis statusguo, baik 
didafrah Republik maupun di 
daerah Bid, 

KTN telah minta kepada De- 
wan Keamanan supaja mengi- 
rimkan 18 buah jeep untuk ke- 
perluan penindjau2 militer KT 
N. Ini dianggap perlu, karena di 
daerah Republik terdapat banjak 
kekurangan alat pengangkutan. 

»Keadaan jang genting Seka- 
rang ini”, demikian bunji kawat 
KIN kepada Dewan Keamanan 
menjebabkan, bahwa para penin 
djau harus dapat bergerak setja 
ra tjepat dan mudah, karena ke 
wadjiban mereka itu ialah untuk 
mentjegah dan mengetahui tem 
pat terdjadinja insiden2”. 

Rombongan KTN jg berkeliling 
itu terdiri atas wakil Amerika 
Ogburn, we Austraha Critchley, 
wk. Beleia Paul Bihin dan kepa 
la bagian pers KIN, John 

Lindsey. Djusa  djuru-potret 
PBB Alired Fox ikut. Antara 
lain dan Gikundjungi daerah 
Medan, Padang dan Bukittinggi 

dan daerah Atjeh. 

djuannja semula. Jang 
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Hari Kemis tg 29 Djuli ini 
perlombaan Olymviade telah di- 
buka oleh radja Inggeris George 
Gan dilangsungkan dim stadion 
Wembley di London. Perlomba - 

oleh 59 negara . 
disaksikan 

an tadi diikuti 
sedunia dan oleh 
hampir 80.000 orang penonton. 
Kabar js terachir mewartakan, 
bahwa Israel, dan 
Buigaria telah ik diri dan 
tidak ikut dim perlombaan fin. 

Kaban : 

BELANDA MENDAPAT PINDJA 
MAN LAGI? | 

ANP mendapat kabar, ada ke 
mungkinan bahwa. Nederland 
akan mendapat pindjaman lagi 
dari Bank Dunia dan bank2 par 
tikelir Amerika, sebanjak 12.000. 
000 dollar. Uang pindjaman itu 
katanja akan dipergunakan un- 
tuk membsjar ongkos-pembelian 
kapal2. F 

—Gmme 

INGGERIS BERHADAPAN DGN 
RUSIA . USA” 

Inggeris berhadapan lagi dgn 
USA-Rusia dim soal Palestina. 
Inggeris dgo resmi minta supaja 
Dewan Keamanan memerintah- 
kan kpd pemerintah Israel utk 
membebaskan 5 pegawai kantor 
Istrik, jg ditjulik oleh barisan 
Irgun Zvai Leumi di Jeruzalem. 

USA dan Rusia menerangkan, 
bahwa orang2 itu tidak: lama lagi 
akan dihadapkan kpd pengadi- 
lan, atas tuduhan? bahwa mere 
ka melakukan pekerdjaan spio- 
nase Setiap tindakan D.K. menge 
nai perkara itu akan berarti ikut 
tjampur dim urusan Israel. 

Ini ada utk kedua kalinja bah 
wa Rusia dan USA bersama2 ber 
hadapan dgn Inggeris. Jg perta- 
ma kali ialah, ketika Inger me- 
jokong usul Siria spj soal Pales 

tina diadjukan kpd mahkamah 
internasional. 

mn — 

KEGIATAN PENDUDUK ASING 
Di SIAM DIBATASI., 

Pemerintah Siam mengumum- 
kan peraturan2 jg akan memba- 
tasi kegiatan golongan? asing di 
Siam. Penindjau? politik bherpenu 
dapat, bahwa pembatasan? itu 
terutama ditudjukan kpd golong 
an Kuomintang dan golongan ko 
munis Tionghoa: 

Seorang djurubitjara pemerin 
tah menerangkan, bahwa kegiat- 
an politik darj orang2 asing di 
Siam adalah bertentangan dgn 
kedaulatan Siam. 

y x 

Arab-Jahudi Tuduh Menuduh Lagi 
ARAP DAN JAHUDI masing2 

menuduh bahwa pihak jang lain 
melanggar gzentjatan sendjata di 
Jerusalem. Seorang djurubitjara 
Israel menerangkan, bahwa Arak 
menjerang kedudukan Jahudi di 
Bukit Zion, dan menjebabkan 
matinja seorang serdadu Jahudi, 
sedangkan 12 orang lainnja lu- 
kKa2. 

Sehsi'knja pihak Arab menu- 
duh, bahwa tentara Israel mele- 
paskan teribakan2. mortir kepa 
da kota-jama, , 

Sementara, itu, pemerintah Is 
rael di Tel Aviv bersidang untuk 
membitjanikan djawabannja ke- 
pada usul Bernadotte untuk me- 

     

demiliteriseer Jeruzalem dan me 
nempatkan kota itu dibawah pe 
ngawasan internasional. . 

Menurut sumber jang dekat de 
ngan pemerintah, Israel dalam 
prinsipnja akan  menjetudjui 
usul itu. Kabarnja, menteri LN 
Moshe Shertok sendiri menen- 
tang usul tsb. : 

Sebuah harian jang diterbit- 
kan oleh barisan Jahudi, Irgun, 
mendesak kepada penduduk Ja- 
hudi di Jeruzalem supdja dja- 
ngan menerima pemerintahan 
militer dikota itu, ketjuali djika 
ada djaminan bahwa kota itu te 
tap ditangaa Israel, 

Ratna 

Beri Kesempatan 
3 Gi Nu 

mengakibatkan " suats |... 

ar 
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UDAH dapat dikira-kirakan dulu, bahwa dalam 
tempa jang Sar Pa Pena Nasional tentu 

: S an. timbulkan sal fa "ih Si 3 ak alah faham jang besar . Pada waktu 
2 politik sibuk menjusun atau merintji Program Nasional 

| — malahan pala waktu panitia peringatan 20 Mei asjik ' me- 
hsumpulkan tanda tangan guna Statement Bersama — sudah 
kelihatan adanja kabut ,.perang politik”. Dan pada Waktu“ itu, 
orang biasa sudah berganja-alm hatinja jang ketjil dapatkah per 

| satuan nasional ditjapai dengankemauan jang dipaksakan? 

Sekarang, setelan “Pemerintah menerima Program Nasionai 
| itu, terasa benar adanja pertentangan faham. PNI dalam. per. 

memegang teguh pendirian “ kongresnja, bahwa diteri 
manja Program itu bukan mendjadi sjarat mutlak untuk me-. 

| ngadakan perobahan kabinet, S eal perobahan itu mendjadi uru- 
samnja pemerintah. Masjumi, jang belum - diketahui. sikapnja, 
adi kemumekinaunja akan berp seislan" Paperji PNI. Disamping , 

  

   
   

    
   
    

merupakan golong 'opposisi telah, menen-. 

| tukan sikapuja sendiri,Ia meng hendaki dengan diterjmanja Prp- 

e Lapan 3 nam kabinet “dirubah. Dalam Ktatemaninia , 

jang T dada tel. 2 Djuli, diterangkan perlunja:suatu 
'kahi t 2 ASIONA MA aa Da SOAP 

Djadi suatu ti jang susuna'nnja mirip dgn kehen iMa- 

sjumi: —, zakenkabinet ea Tg Manan pemerintahan, Amir 

Sjarifudin. |"... “& 
Pr 1 4 £ 4 Sg 2 Ba si a : y 

- Menurut pendapat kita, ke dua pendirian itu tidak ada. jang 

salah. Tetapi, tuntutan2 'perobahan susunan “kabinet sekarang, 

baik ditindjau lagi, apakah benar sekarang imi perlu adanja pe. 
robahan kabinet, sedang rent an a politik kabinet tindak demi se. 

tindak didjalankan dgn saksama, Berhubung dgn itu untuk 

mendjaga Supaja kabut perang politik” tidak mendjadi kabut 
jang tidak kita inginkan bersam a, baiklah kepada Pemerintah di. 

beri kesempatan tebih dulu untuk menjelenggarakan Program 

| Nasional jg sudah diterima itu. Djika. 
itu tidak dipergunakan sebaik baiknja, 
lagi suara menuntut pembahar uan kabinet.  . 

sekiranja kesempatan 
baharulah : Gikeluarkan 

2 
"ah 

Atau djika memang dipan dang perlu merubah, susunan 

kabinet, baiklah diadakan: rundi ngan istimewa antara. wakil2 

FDR dan Pemerintah. Dlm “hal ini, mengingat: Program Nasio- 

nal itu adalah tjiptaan banjak partai, fihak PNI/Masjumi si. 

barane tentu akan memberi tempat djuga. Dan dalam kea- 

daan 'sekarang. memang belum waktunja untuk membentuk ka- 

binet baru, sedang ajalan jang sebaik baiknja jalah memperbaiki 
serta memperkuat susunin kabi net sekarang. tv Uk j 

  

  

PESAN NEGERI? BARAT KPD ' 
RUSIA Ak 

Tentang soal Berlin. 
Dutabesar” USA di Moskow, - 

Bedell Smith. jg hadir dim kon- 
perensi 3 negara di London, telah 
kembali ke Rusia. Diduga pada 

hari Kemis ia menjampaikan no- 
ta dari negeri2 barat mengenai 
krisis di Berlin, kpd menteri LN 
Rusia Molotov. Bedell Smith ka- 

| “barnja djuga akan menjampai- 
Kan pesan dgn lisan daif USA, 
Inggeris dan Perantjis, kpd Molo 
tov, bahwa blokade thd Berlin 
oleh Rusia adalah suatu pelang- 
garan thd Piagam Perdamaian. 

SOAL TRIESTE MUNTJUL 
LAGI. ' 

Jusoslavia - menuduh Amerika 
Gan Ingseris bahwa mereka dgn 
setjara rahasia telah berusaha 
utk memetjahkan sendiri “soal 
Trieste, didaerah pemerintahan 
Internasional . negeri2 Barat di 
Italia. san BEN 

Jugoslavia-meminta supaja DK 
menganggap hal ini sbg antjam- 
am terhadap perdamaian dunia. 
Delegasi Jugoslavia di PBB me 
madjukan surat kepada ketua 
DE. tentang ini. Dalam surat 
tsb. dinjatakan bahwa Inggeris 
dan Amerika mengadakan . 
Gjandjian Ekonomi dan fiskal jg 
menjebabkan Italia dapat me- 
ngusai seluruhnja daerah nege- 
ri2 Barat di Trieste, jang menu. 
rut perdjandjian perdamaian Ita 
Ha harus diurus oleh . Inggeris, 
Amerika dan Italia bersama. Pu 
la diadakan rentjana oleh Ame 
rika dan. Italia untuk memasuk 
kan Trieste dalam rentjana Mar 
shall. Delegasi Jugoslavia minta 
supaja perdjandjian2 . dianggap. 
sebagai ,/pelanggaran terang2- 
an” terhadap perdjandjian perda 
majian dan dengan demikian 
membahajakan perdamsian du. 
nia .? apa 

“ea 

KONGRES KOMUNS YUGO- 
SLAVIA TJELA KOMINFORM 

Dalam persidangan Kongres ke 
5 dari Partij Komunis Yugosla- 
yia, maka Tito, Djijas dan ang 
gauta2 Jain dari komite pusat 
partij itu dipilih lagi sebagai ang 
geuta komite pusat. » 

: Kongres mengambil mosi jang 
menjatakan bahwa kritik komin 
form terhadap Tito dll. tidak be 
nar. tidak teliti dan tidak adil. 
Dengan suara bulat sikap komi- 
te pusat terhadap tuduhan2 jane 
telah dikeluarkan oleh  komin 
form disetudjui. Mosi itu menja 
takan bahwa Partij Komunis Yu 
goslavia tidak menjimpang dari 
azas2 Marxisme dan Leninisme, 

  

SariBerita 
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| PEMIMPIN komunis “Italia, 
Wogliatti' jg beberapa waktu ji. 
luka2 karena kena tembakan. ti-.. 

| dak lama lagi akan boleh mening 
galkan rumah sakt, PA 

— SALAH sebuah. pesawat ter- 
bang dari 3 pesawat benteng 
Taksasa” Amerika, jg sedang me 
ngelilingi dunia, djatuh di Arebia 
selatan. Hanja Il orang dapat ter 
tolong. , 

—MENTERI LN Australis Eratt 
telah berunding dgn menteri LN 
Ingg Bevin tentang soal perdjan 
djian perdamaian den Djepang. 
krisis di Berlin-dan kerusuhan2 
di Malaya, w 

— PANGLIMA2 tentara pendii- 
Gukan USA, Ingg., Perantjis di 
Berlin . menolak "desakan Rusia, 
spj pemerintah kota Berlin (di- 
bagian kota, jg diduduki oleh 
negeri2 barat itu) dihapuskan. 

— KEDUTAAN Jugoslavia di Bu 
dapest: memperotes kpd pem 
Hongaria, berhubung dgn-ditang 
kapnja 'sekretaris.djenderal kan 
tor kedutaan Jugoslavia. Sekreta 
ris itu dituduh telah membunuh 

Sg 8 

. seorang peladjar Jugoslavia. 

— KEPALA bagian perburuhan 
dari pemerintah pendudukan 
USA di Djepang, James Killen, 
bermaksud akan meletakkan dja- 
batannja, sbg perotes atas perin- 

“tah djenderal MacArthur untuk 
melarang. pegawai2 .pemerintah 
Djepang mengadakan . pemogo- 

— OTTO SKORZENY. salah se- 
orang panglima pasukan SS Djer 
mar, jg ditahin 1943 berhasil 
membebiskan Mussolini dari ta- 
hanan Serikat, telah melarikan 
diri dari kamp-tahanan di Darm 
'stadt, Ia sedang diperiksa, apa. 
ikah pemah, mendjadi anggauta 
partai Nazi... 2, 

-— BADAN PEKERDJA partai 
Buruh Inggeris menjetudjui sikap 
pemerintah Inggeris thd krisis 
di Berlin, - Pengurus partai itu 
menempatkan . Federasi Pemuda 
Sedunia (WFDY) “dalam daftar 
hitam, artinja. : anggauta2 partai 
buruh tidak dibolehkan mendjadi 
anggauta federasi.itu. 

— MENURUT surat? kabar di 
Trieste, djenderal-besar Stalin 
bermaksud untuk menggantikan 
Tito dgn djenderal Peko Dapce- 
vic, Djenderal Dapcevic samp4i 
sekarang tidak iktit tjampur dgn 

urusan politik dan ia dianggap 
"sbg orang jg berpengalaman sbg 
ahli dim perang-tank dan sbg : 

pemimpin pemuda komunis Ju- 

goslavia, 1 .



PERTOLONGAN BAGI PE
NGUNGSI 

  

      

     
   

3. Keterangan Menteri Kusnan: F 
| USAHIA2 jang kita dijalankan sebagian ada jang ka Na ka 

Tetapi “usaha? " Ken ai ara eneg 
dapat dipermudah, dimana djt- ” TINDAKAN P' H TER 
wa sosial dari para warga naga- 
ra tebai 'adanja. gesit rak Berhubung hingga, kini. aru 
jat djelata jang mengalir kede-.'-san film itu belum pat:ke 
SA mudah menjesuiaikan | diri. smadjuan, maka. oleh" Ker 4 
Gergan suasana desa'dan masuk &n Penerangan dipu pa 
mendjadi warga masjarakat jang ' tuk membereskan soal film, baik 
actief dan tidak m i beban distribusi mampu #Xplosid Ma. 

' sekali. Lain halmja dengan « Lamgkah pertama "Jang diam- 
pengungsi pegawai negeri jang: bil jalgh Pn BAR 4 
mengalir kekota dimana rasais0 Jane # an Ine 

Te ne Pn 28, C1 rah 4 . E ari Na" 3 

Kentarga hidirah diurus let, Mblik, ma Bana or 
komisi “nterdebarcemencaat aur ang: SeMPAA 
Djwilah pengungsi jang didaf , ementerian Penerangan se 

Lag jp achir "th. 47 ada dang mengusahakan film-stitdiO/. 
1 Kp F 3 P5 Lepai ha ar: ee nasional di Jogja. Usaha tsb. tes ps 

GeDERg merek TN Nee Wih mendapat bantuan penuh da 
tar kira2 ada 3 GJL pena ny er ri Sri Sultan dan .K. G. Paku 
Renville Men 133 s6 jang di Da Pekan diusahakan 

amh Pt | Agar Stribusi dan exploatasi 
Ha Kata dengan j tidak - fm djangan sampai djatuh di- 
didaftar mungkin 1,5 djata. La- 
poran dari Sumatera jang lam- 

bat datanenja dan tidak sempur 

na dengan tidak turutnja pesa- 
wai djawatan sosial menjatakan, 
bahwa di Padang ada 

56.667 orang di Sumatera Timur 

431525 orang dar Sumatera Se 

leatan 51.000 orang dengan jang . 

tidak  didaftar kl. 3/4 djuta 

orang. at 38 ba th 

Kepada pengungsi2 al. diberi- 
kan stootkapitaal. Di Tapanuli 
stootkapitaal jang diberikan pa 

da pengungsi ada 14 djuta  ru- 

piah, jang 12 djuta berasal dari 
sumbangan rakjat,tian pemerin- 

“Keluarga korban perdjoangan 
aja 4.711 orang, Mereka menda 

pat sokongan R30 tiap bulannja. 
Sokongan ini akan : diteruskan 
mendjadi weduwenfonds buat mi 

Hter. Anak2: dari keluarga imi 

masuk “sekolah dengan. tidak 

membajar. Sesudah perang kolo 
niaat djumlah keluarga korban 

yan bertambah denga 

2.375 djiwa. 
“ Djumlah invaliden jang ada di 
asrama “127 orang diluar : 150 

orahg- dan didivisiW ada. 200 
orang. Stdotkapitaal jang diberi 

kan' ada Ri 350000,—. Keadaan 
Giasrama di Surakarta. «kurang 
memuaskan dan psychologis ada 
Jah lebih baik mereka dipekerdja 
kan dalam masjarakat. 
“Keluarga hidjrah ada 4410 

orang. Stootkapitaal jang diberi 
kan kepada mereka ada R 3.315. 
540,—. v : 
Pada umumnja  pertolongan2 

jang “bersifat paedagogis jang 
lebih dipentingkan: jaitu supaja 
lekas masuk dalam masjarakat 
Gan Gjangan mendjadi beban te 
Tus menerus, demikian djawaban 
menteri Sosial & - Perburuhan 
Kusnan atas pertanjaan anggo- 
ta BP. Nn. Suwarti. 

bumi 

ORANG MILIPER BELAN 
'DA MERAT 

bea 

16 
T 

Didapat kabar, bahwa 10 orang” 
militer Bid totok telah, mela. 
rikan diri dari Surabaja. Bupati 
Surabaja Djuwito telah diberi ta 
hu dan diberi nama? mereka is 
jari, supaja Pangreh Prodjo di- 
daerahnja dapat menciong men 

Telah Patang Ke BAGEMAT ALLAH 
. PAK GURU 

KGADIO BARBJOSORMABTO 
Dimakamkan santi sore diom 3 
Jang berduka tjita RU GURU. 

  

KASIHANI ANAK2 TUAN !!! 
Mereka tidak mempunici bat'acn ig 
tiotjok dgn selam mereka, jg sesuai 
dengan umur mereka! Djongon tuan 
biarkan, ini kurang bcik bogi kesem- 
purngar pendidikan mereka! 
Oleh korana “itu, berlanggononioh 
utk mereka: 

sBERITA OLAHRAGA” 
Harga tjama BR 1.50 senomer: lcre- 
gunan pallag sedikit utk 6 nomer. 

Adm. ,Berita Olahraga” 
Lodiiketjilkulen 4 — Jogla, telp. 378 
Etjeran bisa beli pada 
sk, ,Nastona!” ini. 6-78 

  

MRI ea . HADAP. FILM 

   

. PEMBESLAHAN UA 

| uang Belanda f 1.18487, 

   

      

tangan bangsa asing. 
Selandjutnja didavii kabar, 

bahwa di Jogja akan didirikan 
Cine.-drama Instituut jg sifatnja 
disamakan agen Bollywood's 
Guarterly atau Course Dunham 
School of Drama and theatre di 
Amerika dan Rusia. Sebagai“stu 
den dalam pendidikan tsb. akan 

| diterima pemuda2 tamatan SMA. 
lamanja. pendidikan 1?2 tahun. 

ad w 
NG PALSU 

Atas kegiatan'pihak Polisi, ma 
ka. '“dipelbagai tempat didaerah 

/ Keresidenan Bodjonegoro diada- 
kan  pembesjahan uang palsu. 
Hingga kini telah ada R 350.000 
uang palsu jane dibeslah polisi, 

' kebanjakan terdapat Gidekat sta 
busguo. setang al 
| Hasil penggeledahan uang ke- 
#jil oleh jang berwadjib di Ma- 
gelang sbb: ORI ada R. 11:560,99. 

uang 
Djepang 9941.12 rupiah. 1 

Oleh DPD Kediri telah dike- 
yuarkan peraturan, jaitu tiap2 
keluarga tidak dip€trbolehzan me 
njimpap uang keftiil-lebih dari 
R 250 sedang untuk pedagang ti 
dak. boleh lebih dari R 500. | 

' Agu 
AKADEMI OLABRAGA SEP- 

TEMBER DIBUKA 

Akademi olahraga akan dibuka 
dlm bulan September jad. senfen 
tara bertempat di Dongkelan. Pe- 

ladjar2 akan berdjumlah 'kl. 50 
a 60-orszg, demikian tn. Sugardo 
sekretaris Kementrian Pengadja- 
Tana 3 
Sementara ini diadakan kursus 

tambahan kpd guru2 olahraga di 

sekolah menengah bertempat di 
Kumendaman. Tempat 'berolah- 
yaga-ada di Minggiran, kira2 ter 
letak ditengah2 antara Akademi 

“naat, 

(akan 

| Rijukyh ddn'” daerah2  dib 

  

   
   
    

alam telah dilangsungkan 

“Panitya Pembentuk ke “(Kementerian Pendidikan 
| elandjutnja oleh j.m.. Men 

teri Pendidikan diserahkan, kepa 
“da Dewan ' Curator n Dewan 
Guru Besar untuk. dipelihara. 
Besitu djuga Sar be Se 

pengurus. perhimpunan 
mahasiswa A. 1. BR Pn 

Upatiara dilakukan dalam pen 
dop9 kepatihan. . 

« paman h 

PANITYA MEMBELI DAKOTA 
"hy “DI KUDUS. 

Pn ini di Kudus telah ber 
diri Syatu pahitya untus mem 
beli “sebuah 'pesuwat, terbang 
Dakota g anggan 2212 terdiri 

dari 2 Ulama, harta 
"Kan. 1gang, diketuai oleh Ha 

dji Abdul Djalil. Panitya tsb. 
Uukan uanz Seba 

         X 

njak. R.: 15.000.009. ' Ant. 
Mita Do ab Raat 4 

PEMBAGIAN BERAS INTER- 
(0 NASIONAL. 
'Panit: p internasional 

bahwa “negeri2    

  

ah sbb: H 3 
Cuba — 47.000, Saudi Arabia 

& 15.000, Syria —,3.500, Afrika 
Selatan . — | 5.000” « Borneo — 

3.700, Ceylon — 5.000. Timur Te 
''ngah — 2.200, Malaya — 20.000. 

India '— "20000, - Tiongkok ' — 
20.000, Pilipima  — 15.000 Inidone 
sia (Rep?) — 151000 dan Korea, 

ayah 

pemerintahan” 'mfiter | USA 
25.000.” Aa 
Djumlah seluruhYja ada 206.400 

Berasiitu asalnja dari Siam 
—, 1001000 ton, Mesir — 20.500 
ton, Australia 1.000 : ton, 
Eguador 4— 13.000 ton, Mexico 

—. 10000fOn Gan- USA.— 61.200 

ton. Ant." Ke 1 Teng UK 

, 

hk ceGei 

E MULAI:te. 28 Djalil. pakrik 
gula di Rendeng, Kudus mwai 
giling. dan pabrik gula Trangkil 
akan mulai giling vada tg, 15 
Agustus jad. 1 

33 
aa 

RK 

“diadakan 

3 

| mendirikan ' apa jan 

. dan ber Tan 

» REDAKSI Jth, — Dalam pe- 
ringatan 17 Agustus AN mn 

d ka Mapan menggenta 
pur benteng (Vredeburg” 
“itu memang tepat sekali, ka- 
rena benteng 
kan lambang pendjadjahanBe- 
landa dinegeri kita ini. 

Mengingat dilain2 tempat 
seperti di Solo ada benteng 
''Vastenburg”, di Klaten ada ' 
benteng. "Engelenburg”, di 
Ngawi ada benteng" Van de 
Boschburg"dll. apakah tidak: 
selajaknja kalau benteng2'tsb 
diuga dihantjurkan. 
Disamping menggempurhen 

daknja. djangah “di lupakan 

£ 

T 

laras, 
guna bagi nusa dan 

bangsa. : 
Benteng ,, Vredeburg"axan 

digempur, lalu didirikan ge- 
dung Nasional. Oleh karena 
itu sebelum diadakan penggem 
purap, lebih dulu direntjana- 
kan gantinja, tentu sadja me- 
ngingat tempat dan keadaan 
masing2. »Jg.- sudah tetang, 
berdirinja gedung” Nasional 
di Jogja mendjadi tanggungan 
kita bersama, 

Su rjoseputro-Surakartt. 
1 —an 

WABAH TJATJAR DI 
PALEMBANG 

Aneta mengabarkan. bahwa 
wabah tjatjar di Sumatera Sela 
tan Kini mendjalar sampai di 
Palembang dan Lahat. Oleh Dja 
watan Kesehatan Rakjat. telah, 
diadakan suntikan kepada 300. 
000 orang penduduk di Palem- 
bang, Lahat dan sekitarnja. Di- 
katakan bahwa di Pagaralam da 
erah Republik ada 100 orang ma 
ti kareha tjatjar, , 

Peladjar Republik di India 
Dalam perniulaan bulan Djuli 

berangkat dari Indonesia 10. pe- 

'muda mahasiswa ke India untuk 

meneruskan peladjarannja disa- 

na. Sk t 
'Mereka sekarang sudah 

» 

tiba 

di India dan kemudian dikirim. 

kan kemasing2 universitsit: de- 

mikian keterangan. kementerian 
Pengadjaran. 3 

itu ialah Surono Peladjar2 
(universiteit, Madras) Sjarbimi 
(Universiteit  Benares), . Karno 
Barkah dan Sugeng Sudjaswadi 
(universiteit ' Calcutta)/ Safiun 
(universiteit Benggala), 
radja dan Martono. (universiteit 
Hora», Kamil, Sudibjg dan Rus- 

lan Babu (universiteis Delhi). 

Debata ' 

tehniek jang terbagi pula. atas 

werktuigkunde,. electrotechniek, 

textiel, technologie: 
Surono. Sjarbini, Karno Bar. 

Kah, Sugeng Djaswadi, Safiun 

Debataradja dan Sudibjo menda 
pat 'scholarship pemerintah: In- 
dia sedang lainnja mendapat 

' beurs dari Pemerintah Republik. 
Pengiriman mahasiswa ke Aus 

" dralia dan Ame€rika sedang dim 
persiapan. Djumlah bea jang di 

sediakan oleh Pemerintah Aus- 

tralia- untuk mahasiswa dari In 

donesia untuk bbladjar di Aus- 

tralia ada 5000 pound Australia 

tiap tahun. 
Scholarship jang 

oleh Bulgaria sedang dimintakan 

3 

ditawarkan 

“Hal 

tsb, merupa- 

UR 

| ra “Hadisutjipto dan 
'isAbdulrachman. Saleh dan . Opsir 

    
BADAN PENERBIT NASIONAL 

Telp. Red. 631 — Adm, 604, 
|. “Yogjakarta.” 

  

     

HARI PAHLAWAN upaka 
Untuk memperingati arwah2 

| Pahlawan AURI jang gugur. pa 
da ig. 29:Djuli 1947 kemarin te- 
lah diadakan upatjara disemua 
kanter2" AURI. sedang kepala 
Staf Surjadarma beserta rombo 
ngan berziarah kemakam? tsb. 
Sebagai kita ketahui pada te, 

“29 Djuli th. jl. pesawat Dakota 
VT-CLA ditembak djatuh oleh 
2 buah pemburu Belanda jang 

““mengakibatkan gugurnja 3 orang 
pemimpin AURI Komodore Uda 

Prof. Dr. 

Udara III Adisumarmo Wirjoku.- 
| sumo. Selandjutnja t2. 29 Djuli 

itu ditetapkan sebagai hari pah 
Jawan udara, jakni untuk mempe 
ringati semusx” muwah bahlawan 
udara, — Ant. 

PROTES KEPADA BELANDA: 
“Berhubung dgn insiden dgn 
tentara Belanda jg mengakibat- 
kan tewasnja Kopral Ngadirun 
baru2 ini, menurut keterangan 
Lt. Kolonel Sarbini, pihak TNI 
telah mengadjukan protes dng 
perantaraan KTN kepada Belan 
da. 

Kata bara 

PELEMPAR GRANAT DI 

HUKUM MATI, 
Orang2 jg tertuduh dlm peris 

tiwa pelemparan granat di Kra 
mat Djakarta, hari Kemis telah 
diperiksa hakim disDjakarta. 
Menurut Aneta mereka itu ter- 
masuk dim suatu organisasi Pu“ 
sar. Pemimpinnja - adalah Suha 
dono bin Utomo alias Judo. Ia 
menerangkan, bahwa pengurus 
besar dari Organisasi tsb berke- 
dudukan di Jogjakarta, Pasukan 
nja mendapat tugas, spj djikalau 
ada ,akSi politioneel” lagi me 

ngadakan penjerangan thd. Be 
Tanda” Menurut Aneta ia menja 

takan? bahwa “tugas itu diteri 
manja dari Pemerintah Jogja. 
Tentang luasnja organisasi ia 
tidak tahu. 
Orang? dari organisasi itu ti 

dak kenal satu sama lain. 

Dalam pemeriksaan selandjut 
nja, maka dari 5 orang jang di 

dakwa jg turut dim peristiwa 
pelemparan granat, 3 orang di 
hukum mati. k 

L dihukum .pendjara 9 taliin 

dar satunja. 5 tahun. 

enak 

x KINI di Magelang telah ber 
diri Badan Korban Rasionalisa- 

si dgn tudjuan untuk memper- 

satukan bekas2 pegawai negeri 

rasionali- 

  

Olahraza dan tempat kursus tam Ruslan Babu beladjar ilmu pendjelasannja, jaitu tentang jg mendjadi korban 

bahan ini. H : pertanian dan selainnja ilmu sjarat2. bahasanja dsb. sasi, P 

PENGUMUMAN. 

        Telah menin 
Rumah-Sakit #8 

V Kediri. 
“Seluruh ke 
duka #jita, 
7-176 

A 

   

al dunia pada tanggal 26 Juli 1948 di 
anti-Rapih Jogjakaria, 

Sdr. ITON ALIDIKARA 

Kepala Djawatan Listrik & Gas Pembangkitan Daerah 

Inarga Djawatan Lisirik & Gas turut ber- 

PUSAT DJAWATAN LISTRIK & GAS. 

  

  

BANK NEGARA INDONESIA JOGJAKARTA 
membutuhkan beberapa orang pegawai beridjazah 

S.M:T. dan S.M.P. atau sederadjai dengan itu dan 

telah berpengalaman. 

Djuga dibutuhkan beberapa oran 
bolehnja beridjazah S.M.P. atau se 
itu. 

DIREKSI: 
BANK NEGARA INDONESIA. 

9g djuru-tik seboleh- 
deradjai dengan 

  7-1178 

  

Bagi Langganan Baru diluar Kota. 
Masih biea menerima langganen baru untuk Harian Pagi 

Nasiomad is terbit di Ibu Kota Jogjakarta. 

@ Membawa pendjelasan2 hangat dari Pusat Pemerintahan. 

P
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M
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A
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P
A
 
M
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M
A
 
A
A
A
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@ Bisa tuan terima pada hari terbitnja ita djuga, 

Mintalah keterangan pada agen? kita dikota-kofa: 

Klaten — dil. Sidowajah: Solo — djl. Duksinopuro 81 : Purwodadi 

— djl. Kepatihan 14: Madiun — djl. Dr. Sutomo 23: Kediri — 

di, Aloon2 251: Muntilan — djl. Raya 313 Blitar —djl. Raya 55, 

Lamongan —/T, Darmotaruna, dan Kertosono — T, Soekindar, 

ADMINISTRASI SE. ,, NASIONAL," 
GONDOMANAN 1. — JOGJAKARTA   7-129 

     
       

  

     

    

@ Menghidangkan berita2 aktuil dari Dunia Internasional. 

  

  

Dip 
nomi Pemoeda Indonesia) 
Ojo 2 Kotabaru, mulai 
Pindah di Pakuningratan No 

Harap jang berkepentingan mendia 
adania. 

& 7-79 

ermaklumkan bahwa kantor O.E.P-.I. (Oesaha Eko- 
jang berkedudukan di Di. 

hari Kemis tgl 29 Juli 1948, 
. 42, Teli, No. 958. 

dikan maklum 
“OEP.I, 
Bag: Umim. 

(KUSNANIWOTO), 

KYALAM GEMBIRA 
Penjanji terkenal dari seluruh daerah aman 

kxSRI MULAT, NORMA, SURIP, HINDRAWAT), 

k KAMSIRAH, SRIGESANG, JEKII, KUNTJURG dil 

si Sriwedari Solo, | Aug. dj. 7 sore. 
  

  

“ADVERTENSI IDULFITRI. 
Pada hari“besar Idulfitri, mendapat kesempatan memasang adver 

tensi idulfitri-Sekali muat, sebanjak enam baris R. 45.— Pema- 

sangan diterima mulai sekarang dan dapat diantarkan kepada 

wakil ,Nasional” di Solo, Dhoeksinopozro, Poerwodadi, dj. Kepa- 

tihan 14, Madioen, dj. Dr. Soetomo 23, Kediri, dj. Aloon2, Blitar, 

Dj. Raya, Klaten, dj. Sidowayah,Lamongan (Dharmataruna), 

Muntilan dj, Raya 31, Poerworedjo, toko buku ..Kertosentono”, 

Tata Usaha »NASIONAL” 

Gondomanan 1 —- Jogjakarta 

z   B-91   
    ZET DAN TJETAK PADA PERTJ. ,MARDI MULJO", JOGJA.


