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kan lagi di Bandung 

merintah Bld, 

Pembitjaraan2 di konp. fede 
"rat" Ru Kabarnja axan seksai 
sebelum delegasi orang2 Indone 
sia jang membantu Skl pada 
minggu berangkat ke Nader: 1aad, 
bx menghadiri perajaan peringa 
tan Wiihfimina djaai ratu 50 in 
lamanja. Maksuinja ialah spj ae 
sehak sementara darj konperen 
si di Bandung tentang renzjana 
undang2 tadi sedapar2nja axan 
Gibitjarakan pula di Ned€rland. 
Menurut Aneta, dlm nasehat itu 
akan tertjantum beberapa usul 
perobahan thd rentjana tsb. Da 
lam hentuknja sekarang, rentja 
na undaag2 itu tidak nsa dite- 
rima clflh konperensi federal. 

Antara lain konp. tidak setu 
dju dgn kekuasaan pemerintar 
federal, jang dianggapnja ter 
lampau Wrbatas. Keonp, djuga 
berpendapat, bahwa pimpinan 
tertinggi atas angkatan perang 
dj Indonesia tidak dipegang oleh 
mahkota, melainkan olfh peme 
rintah federal. Demikian pula 
soal pengangkatao sekretarisz 
negara dan urusan perhubungan 
dgn luar negeri ada ditaagan 
pemerintah federal. 

Rentjana Belanda mengenai 
susunan “pemfrimtahan dimasa 
peralihan terdirj atas: pemerin 
tah federal, d€wan kabinet, de 

wan federal dan perwakilan rak 
jat federal, 

Dt€twan federal terdiri atas wa 
kii2 negara. Tiap negara mempu 
njai sebanjak2uja 10 wakil. Me 
rera tidak bertanggung djawab 
atas tindakannja kepada negara 
nja masing2. 

Pemerintah federal, diangkat 
Oleh dewan federal. dan seku- 
rang2nja terdiri atas 5 orang In 
donfsia, dan sebanjak mungkin 
orang2 dari berbagai negara. 
Pem. federai bentanggung gja 
wab k€pada dewan federal dan 
perwakilan rakjat. 

Dewan kabin€t akan terdiri 
atas pem. federal dan dewan se 
Kretaris2 negara. Putusan2 pem 
akan diambil dim dewan kabi- 
nat. Putusan mengena: soal pen 
ting seperti NIS dan Uni diam 
bil dgn persetudjuan dewan ie 
deral. 

Semua k€kuasaan gub.-djen 
a diserahkan kpd pem, iede 
ral. 

Selam dari itu akan diangkat 
pula seorang komissris-tinggi 

sebagai wakil mahkota Bld. Dgn 
komisaris itu akag diselenggara 
kan hak2 pengangkatan. Dan 
dgn komisaris itu pula akan di 
pertimbangkan soal2 mengenai 
perhubungan luar negery “dan 
keuangan Indonesia sfrta soal2 
penting lainnja. em aa 
bersama komisaris- Ik 

akan mengurus pemeri 
dan pembagian pekerdjg 
ngenai urusan LN. (3 

Soal perwakilan judi 
di Indonesia dan bel 
luar negerj akan dip aan 
oleh pem€rintah Nederiamd. Ber 
sama2 komisaris-mahkota, pem. 
federal akan mengurus organi- 
sasj dan pendidikan tentara fe 
deral. 

Kekuasaan atas Knil (tentara 
Hiadia.Bld), KL (tentera Bid) 
dan marine Bid tetap pada ra 
dja Bki. Komisaris mempunjai 
kekuasaan tertinggi atas semua 
tentara di Indonesia. Koman- 
dan2 t€Entara darat dan laut 

  

   
   
    

  

   
       

“ mempunjaj suara mengenai la 

pangannja dim dewan kabinet. 

da ". 

. awan berkata: 

Nak Glm sesuatu soar tidak 
rtJjapai persetudjuan maLara PN Bid dan yem. federal, 
AKA PIUSAN bisa dimints 

pt. Nederi, Ke Bagi Dim rentjana unGang2 Belan 
da #sb terdapat pula pasal2 jg mengot jualikan Status Papua, 

- 5 

Rumah Sa! sit Perguruan Ting 
di Salemba, Djakarta, jang 

sampai kini diurus oleh Repu- 
blis, hari Selasa ini diper aitah 
kan olk€h pemerintahan Belan 
Ga supaja diserahkan kepada 
pembesar3 Bli. Pimpinan 
rumah sakit itu hendak  dipe 
gang oKh-dr. Otterloo. Staf dan 
pegawai2 rumah sakit tsb poleh 
bekerdja trus, asal sadja men 
Gjadi prgawai pemerintah - Hin 
dia Bld. Sesudah berunding ma 
ka para dokter dan staf memu 
tuskan uniuk meninggalkan ru 
man sakit. Orang2 sakit jaag 
sedang dirawat diberj kesempa- 
tan untuk memilih: tetap ting 
gal dirumah sakit atau k@luar. 
Demikian menurut Anejh. 

Lepih djauh diwartakan, keti 
ka ditanja pendapatnja menge 
hai peristiwa tsb, Dr. Darmasetia 
wan berkata: .,Kami telah me 
nentukan sikap kami, jaitu akan 
keluar: Sebab sudah barang ten 
tu untuk bfkerdja bersama se 
tjara jg dikfhendaki Belanda ti 
dak dapat kami lakukaa. ,/Tat 
kala ditanja tentang kemungki 
nan buat memadjukan protes 
thd tindakan itu, dr. Darmaseti 

»Protes2an teatu 
dapat sadja kita lakukan, tapi 
kita tidak akan menggantung 
kan nasib kita kepada sesuatu 
protes, melainkan tetap pada 
usaha dan tenaga kita sendiri”. 

1 Menurut tjatatan sampaj ha 
ri.Senen, pegawai2 Rep. jang be 
k€rdja dirumah sakit Salemba 
perdjumlah 1.200. Sikap para pe 
gawai dari atas sampai kebawah 
an tetap tenang dan djiwa Repu 
blikfin tetap kuat Lk 100 polisi 
istimewa. di Djakarta sekarang 
menduduki rumah sakit tsb. 

Surat perintah penjerahan ru 
mah sakit ditandatangani oleh 
dr. Karamoy selaku sekretaris 
negara” k€sehatan dan ditudju 
kaa kvd dr. Sartono, kepala ru 
mah sakit Salfmha. 

x 

Aneta mendapat kabar, bahwa 
Raymond Herremans sekarang 

gi 

atas 

Ranah” Sakit Republik di Djakarta disita 1 Bid 
Maa ANETA, »konpe.rensi federa?” je 

utk membitjarak 
an di Indonesia selama m asa peralihan” 

jang baru datang ke Indonesia 

3 Menpan oleh Bld pada bari Minggu diada- : 
»rentjana unda ng? tentang susunan pemerintah 
Rentjana isb di ba dari Nederland, 1 bawa oleh Neher sbg wakil pe- 

ea ha 

Aga resmi diangkat mendjadi 
anggauta Komisi Tiga Negara 
sebagai pengganti Paul van Zee 
land, Herremans Selasa pagi be 
rangkat dari Amsterdam ke Jar 
donfsia. 

anak $ 

SEKITAR SIDANG MADJELIS 
UMUM PBB DI PARIS, 

Buat sidang madjelis- -lengkap - 
PBB jahg jini kali akan diada- 
“kan di Paris mulai 21 Sept., ada 
3 orang jang disebut2 namanja 
buat tjalon ketua, Jaitu: 

1) Dr. Jose Arce dari Argenti- 
na, jang mengetuai sidang ma. 
djelis-lengkap istimewa jang ke 
dua tentang Palestina pada mu 
sim semi tahun ini. 

2) Dr, Herbert V, Evatt, men 
teri LN Australia dan 3) Georges 
Bidault, bekas menteri LN Pe- 

. rantjis. 
Madjelis-umum mempunjai & 

wakil ketua, Wakil.tetap Filipi- . 
na di PBB, Carlos Romulo, mung 
kin akan mendjadi salah satu 
wakil ketua. Madjelis umum se 
sudah memilih ketua akan memi 
lih 7 wakil ketua dan ketua2 6 
panitia jang penting. 
Jang sudah pernah mendjadi 

ketua  madjelis-umum ialah: 
Spaak (Beigia) Dr. Oswaldo 
Aranha (Brasilia) dan Dr, Jose 
Arce (Argentina). Ant-UP. 

akan . 

KABAR BOHONG. 4 

Harian ,,De Locomotief” di Se 
marang memust tembusan - su- 
rat Lim Swee Teng kepada St. 
Sjahrir ketika masih mendjadi 
PM Republik, Antara lain dika 
takan bahwa dalam bin Oktober 
1946, Lim Swee Teng di Tegal 
memuatkan 80 kg tjandu jang 
menurut keterangannja telah di 
angkut oleh pemerint. Republik 
dari Jogja ke Tegal dan oleh 
Lim diselundupkan ke Malang. 

- Hari Senin, Sjahrir menerang 
kan bahwa ja tak pernah meli- 

hat apa lagi menerima surat se 
matjam itu. Ditegaskan olehnja 

- bahwa pemerintahnja tak per- 
nah mengadakan perdagangan 
tjandu dengan luar negeri dan 
bahwa perdagangan tjandu di- 
dalam negeri dilarang Keras. Se 
landjutnja ia berpendapat bah- 
wa pemberitaan sematjam itu 
sengadja telah dibesar2kan un- 
tuk menjiarkan hal2 jang tidak 
hesar. — Aneta, 

.Arab Memerlukan Jahudi, Jahudi 
Memerlukan Arab" 

Kata PM, Israel, Ben Gurion 
BERNADOTTE, perantara PBB di Patestina, mengumuti- 

kan di Stockholm, bahwa fix aka n memadjukan usul2 perdamaf- 
an tentang Palestirta aa si dang madjelis-umum ' 
Paris. 

Di Tel Aviv, seorang g 'ajurubi- 
tjara pemerintah Israel menes 
rangkan, Israel bersedia menga 
dakan perdamaian sendiri2 dgn 
negeri2 Arab. 

Di Jeruzalem, PM Israel Da- 
vid Ben Gurion berkata, ia ber. 
harap bahwa peperangan seka- 

rang ini akan lekas herachir den 
suatu perdjandjian perdamaian 
antara Arab dan Jahudi. , Mere 
ka memerlukan kami dan kami 
memerlukan mereka”, kata Ben 
Gurion. 

Israfl pernah mengusulkan su 

PBB. di 

paja diadakan perundingan per 
Gamaian, dengan perantaraan 
Bernadotte tapi ditolak oleh Me 
:sir, Kabarnja Lembaga Arab 
djusa menolak usul, karena 
Arab tidak pernah mengakui pe 
merintah-palsu Israel, jang ti- 
dak mempunjai status interna- 
sional. 

Tapi sebaliknja pada waktu. 
itu radja Abdullah dari 'Trans- 
jordania menerangkan bahwa ke 
mungkinan2 tentang tertjapai- 
hja perdamaian antara Arab dan 
Jahud: harus dipertimbangkan. 

-pA aa . leg 
A tentang susunan : 

peralihan. Bagi kita   

Kali P, bk opperbestuur Bld, dari Ne. 
yumka n. Ia berupa rentjana undang2 ' 

emerint ahan dj Indonesia selama masa 
senarnja' tidak mengedjutkan isi rentja- 

     
    

   
    

     
na tsb. Kita sudah tahu, bahwa. masa peralihan menurut kcnsep 

. Bid berupa. pemerintah djadjad han dga badju baru. 

Bag mereka jang berapat 
suatu resolusi, rentjana tsb mem an 
banjak menjimpang dari resolu Si mata 

| Bandung dan telah menjusun: 
    

  

Isinja Kn 

tetap maha kuasa. Resolusi Ban dung di Nederland an. 
Ggn sungguh2, sajang hanja sam pai disitu sadja. Ka R: 
deral” di Bandung jang sedjak: tgl 22-8 membitjarakan rCatja 
na tsb rupsnja insaf, bahwa re solusi mereka agak dianggi 

Kita sanesi apakah advies orang2 dj Bandung thd rentjara pi. 

tsb akan banjak membawa perofbahan. 2e Kamer 

KS 3 Ng 

Bld sudah me 
nerima baik rentjana undang2 itu. 

Barangkali kaum tederalis- nasionalis" akan lebih terbuka 
- matanja. Akan lebih tahu mereka akan harga usaha merera. 

memberikan “dimata Bid dan mereka dgn perbuatannja sendjata 
T kepada Bli uik menikam Repu Lte Indonesia. 5 

Pendirian Rep. tentang masa interim sudah djelas. Ia harus 
rdaskan bersifat nasional, terdiri Gari orang2 tjakap, be! 

azas2 demokrasi dan berkonsti tuate jang dipilih oleh seluruh 
rakjat Indangsia setjara- damokratis. 

Kita tidak akan memasuki perangkap jang sediakan Bid, 
suatu pemerintah interim jang pada hakikatnja Sm 
kolonial jang lama. 

LAS LL 

NEGERI2 BARAT BERTEMU 
DENGAN STALIN | 

Pada hari Selasa PM Rusia 
Josei Stialin telah mengadakan 
perundingan dengan duta2 USA, 

Inggeris dam Perantjis di Mos- 
kow, 4 djam 45 menit lamanja. 

Sesudah perundingan itu, di- 
duga bahwa ketiga “duta tsb 
akan memberi laporan kepada 
pemerintahnja masing2 tentang 
hasil pembitjaraan mereka dan 
minta instruksi2 baru mengenai 
pertemuan dengan Stalin dan 
Molotov dihari2 jang akan da- | 
tang. Mungkin sekali, sebelum 
bertemu dengan kedua pembe- 
sar Sovjet itu, ketiga duta akan 
mengadakan pembitjaraan Stn- 

dirj dulu. 
Sehabis berunding dengan Sta 

lin, duta USA Bedell Smith nam 
pak sangat letih. Ia tidak mau 

memberi komentar tentang ha- 

sil perundingannja dengan Sia- 

lin. Dikatakannja: ,,Saja bukan 

seorang ovitimis. Saja mengha- 

rapkan hasil jang baik, tapi ber 

sedia menghadapi keadaan jang 
buruk”. 

Ming gema 

USA KIRIM SENDJATA KE 

K MALAYA 

Pembesar3 Amerika menerang 
kan, bahwa kement. luar negeri 
USA telah memberi izin untuk 
mengangkut sendjata ke Mala- 
ya buat membantu menghantjur 
kan pemberontakan kaum komu 
nis Ginegeri itu. 

Sendjata2 tsb terutama terdi 

rj atas sendjata3 volisi, diantara 
nja senapan2 otomatik,. dan 
akan dikirimkan ke orang2 Ame 
rika jang mempunjai - onderne- 
ming di Malaya. 

Dikatakan oleh “ pembesar? 
Amerika tadi, bahwa kaum pem 
berontak komunis 'itu tidak 

memputjai tjita2 nasional, ber 
lainan dengan rakjat di Indone 

sia dan Indo China. Mereka me 
nuduh, bahwa pemberontakan 

tsb diandjur2kan. oleh Sovjet Ru 

sia. 7 
ja 

“PERTEMPURAN SENGIT SE- 

Penindjau2 militer di Ran- 
goon menerangkan bahwa per- 
tempuran sengit terdjadi diseki 
tar kota itu, ketika kaum pem- 
berontak mentjcba mengepung 
Ibu Kota Birma. 
Menurut penindjau2 tsb, ten 

tara pemerintah sampai seka- 
rang belum mempunjai kesem- 
patan untuk berhadapan dengan 
kaum pemberontak dalam per- 
tempuran jang luas. Kaum pem. 
berontak selalu menggumakan 
taktik menjerang, memukul dan 
mengundurkan diri. 

. Tentara pemberontak terdiri 
adas kaum kiri jang tidak mem 
punjai koordinasi jang baik. Pa 
sukan2 pemerintah dibawah bim 
pinan brigadir-djenderal Kya 

. Doe, telah mendapat kemadju- 
an didaerah2 komunis di. Pegu 
dan Toungoo, sedangkan pasu- 

kao2 dari kolonel Saw San Po 

Thin mengadakan. serangan he 
bat didaerah Basssin. 

ENY 

— PEMBPESAR2 Rusia di Berlin - 
telah melepaskan opsir dari dja 
watan rahasia USA jang ditang 
kap pada hari Minggu H. dan 
dibawa lari kesektor Rusia, 

€ 
PET AA 

  

PEP NN, 

BERNADOTTE DJUGA manga 
BANYUAN AUSTRALIA - 3 

Selain minta bantuan kepada : 
Republik, Bernadotte (peracia- ' 
ra Perserikatan Bangsa2 di Pa- 
lestina) djuga aa kepada 
Australia supaja' mengirimkan 
pahai makaoan bagi kaum pela 
sian Arab dan Jahudi di Palesti 
na, PM Australia Chifley mene 
Jangkan, bahwa Bernadotte min 
ta kiriman gandum, kidju dan 
mentega buat 337.000 pelarian 
Jahudi, diantaranja beribu2 ka 
nak2. 

Australia tidak lama lagi Gta 
mengirimkan ke Palestina seba 
gian darj barang2 jang diterima . 
aja. dari UNRRA (organisasi 
pemberian bantuan dari Serikat 
Bangsa2). seharga 4 djuta pond. 

mma nam 

DUTA PERTAMA Di KOREA 

Pada hari Senen telah tiba di 
Seoul duta USA jang pertama di 
Korea, Joim J.C, Muccio. Den 
kedatangan duta tsb, maka pe- 
merintahan militer Amerika di 
Korea selatan boleh dikatakan 
sudah berachir. 

Tidak lama lagi letn.-djende- 
ral Hodge, panglima tentara pen. 
dudukan Amerika di Korea, akan 
meninggalkan negeri ini, 

. Setibanja di Seoul, Muccio 
meneraagkan, ja pertjaja bahwa 
seluruh Korea akan mentjapai pe 
merintahan sendiri dan kedaula 
tan, bebas dari segala Keane 
san asing. 

Ia 

Sari Berita 

  

Sasa goreng an aa 2 

— PEMOGOKAN hurun kereta- 
api jang pada achir minggu jl. 
telah menghentikan 128 kereta. 
api dipulau Hokkaido (Djepang 
utara), kini mendjajlar ke sela- 
tan, Honshu, 
Ea 2 e ” 

— KEPALA polisi kriminil di- 
sektor Sovjet jang - ditangkap 
Oleh polisi di sektor Berlin Ba- 
Tat, ketika sedang menonton per 
inadingan  adu-dtisdju, dikpas- 

“kan kembali oleh pembesar2 Ing 

— PM AUSTRALIA Chifley me ' 
ngumumkan bahwa Australia 
mengirimkan lebih" banjak sen. 
djata lagi ke Malaya, diantara 
nja - sendjata2 otamatik untuk 
membantu kampanje - terhadap 
kaum pemberontak. 

— KEMENTERIAN perang inc 
geris membantah keterangan jg 
dibuat dalam sebuah madjallah 
di London jang menjatakan bah 
wa bom atom digunakan di Dje 
pang, karena pemerintah Dje- 
bang mengantjam akan membu 
nuh semua tawanan perang, ka 

lau Djepang diserbu aleh tenta 
ra Serikat, : 

— HARIAN ,,Shun Pao” di Tsmg 
tao mengabarkan bahwa 2 rm 
bongan benteng udara tak lama 
lagi akan dipindahkan dari Gu 
am ke TIsingtao. Selandjutnja 
dikabarkan pahwa “bekas lapa- 

ngart terbang tentara Djepang 

di Tai Peng akan diperbaiki dan 

diperluas supaja dapat dipergu ' 

nakan pesawat2 Taksasa, 
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| Belanda sadja 

. jang sebenarnja 

“48-55 Kel. A. SOEDRADJAT. 
LSI PENA AAA NE ARA NINA 

Bjam Bitjiara: aa 8—10 

'Didjual: 

  

   

   

  

   
   

  

   

  

    

oleh Bung Hatta bahwa 1 
al buat 

dan Hagkungan  KAPWANS-ANP 
rialis, Kalau tjuma menghadapi 

tentunja -Jebih 
tetapi keadaan . 

ang « tidak begitu. 
Seabb kita djuga menghadapi 
pengaruh daa kekuasaan kapita 

Begitu djuga bukan pekerdja 
an jang sulit buat menuduh 
dan meujalahkan Pemerintah 
suka dan gampang menerima 
kompromi. Tetap: masih ingat 

'kah sdr3. bahwa Rusia sendiri 
mengadakan non-agressi 

pact dengan, . Djerman? Apakah 

gampang, akan 

itu bukan kempromi dari Rusia?. ' 

Dan tahukah kita bahwa Ru 

sis atau Stalin sendiri dalam 

perdjuangannja  menjlamatkan 
Rusia djuga mengadakan ma 

tjam3 is jang dim kea 
daan biasa tentu tidak akan di 

banarkan. N, E. P, atau Niewe 

ise Pofitik dari Rusia ti- 

dak lain daripada kompromi be 

laka dengan aliran @konomi ka 
pitalis liberal. Akan tetapi. toch 

Stalin mendjalankan itu kare. 
'ha dirasa perlu buat menjela 
matksn negara dan rakjatnja. 

Selandjutnja Bung Hatta me. 

ngandjurkan djanganlah dalam 

kladaan sekarang ini kita sam 

pai terlibat dalam peperangan 

politik autara kita dengan kita. 

. Perdjoangan politik dengan per 

tukar pikirim jang sehat me 
mang baik dam perlu, akan te 

tapi kalau sampai mendjadi se 
matjam perselisihan atau ber 

tj2tjokan, maka past: akan me- 

rugikan kita sekalian. 

K PSII di Atjeh dalam resolusi 

nja menghendaki supaja Kotara 
aja Oifdjadikan Ibu Kota Suma- 
tera Utara dan melarang anggau 

tanja mendjadi anggauta DPR. 

TELAH LAHIR dgn selamat 
anak kami jang pertama : 

Rd. Bambang Indratjahja 
pada tgl 17 Augustuns "48. 
Kepada Dr. Sim Ki Ay dan 
Bidan Nj. Soekijah kami mem- 
bilang diperbanjak terima ka- 
sih atas pertolongannja jang 
berharga itu, 

  

  

Pakuningratan 32 

| BUAT PENJAKIT UMUM   
2018: 2 

Mulai ini hari mesenma 
8-32 jamu lagi.     
  
  

  

  ena anna 

le Satu rumah pakat airlei- 
ding dan lisirik 200 wati, 
letaknja dim kota: 

Za Sebidang tanah Juasnja 
1809 m' dim kota tetapi 
pinggiran. Keterangan? pa- 
da Djetis Pasiraman 5/265 
fdiblakangnja No. 30). ata 

  

H#PASANGLAH Ih 
advertensi di 

» NASIONAL 
log sedikit 10 baris. 

Condomanan 1 » Jogjakarta. 

Antara” Jain — dipetingaikan 

. menerima 6 orang peladjar kita 

    

  
utk mercbah kabinet Hatta, ha- 

| jan gi Mesir ,Al Ichwanul Mus 
lain” ak dinjatakan, jg dapat 
menjelesaikan soal Indonesia Be 
langa bukan — semgia2 ter- 
letak pada bentuk, kabinetnja, 

: tetapi jg penting ialah: kekuat. 
an perhubungan Indonesia ke- 

leh jg dapat menjelesaikan soal 
Indonesia Belanda.  —APB. 

KONGRES KEBUDAJAAN BER 
Men dan ACHIR. : 
Sesudah 5 hari terus menerus 

hPrapat maka Selasa sore kema 
rin Kongres Kebudajaan di Ma 
gelang telah selesai. Jang ter 
penting ialah terbentuknja Lem 
baga Kebudajaan Nasional Indo 
nesia: ini adalah dari prae-ad 
vies Armijn Pane, sebagai ketua 
I sementara dipilih Mr. Wong- 
son@goro sedang wakilnja Dr. 
Abi Hanifah. 7x 

Aa t j5 3 

PAKISTAN SANGGUP MENE- 
RIMA 6 PELADJAR. t 

Pemerintah kita menerima ka 
bar dari Dr, Sudarsono wakil Re. 

publik di India bahwa Pakistan " 
telah bersedia utk menerima pe — 
muda2 kita jg hendak beladjar 
disana. - na : 

Pemerintah Pakistan sanggup 

dan diharapkan selekasnja pengi 
.riman peladjar2 tsb.  —Ant. 

SARBUPRI (TENTANG DPN 
se A No. 13 

Putjuk pimpinan Sarbupri me 

ngusulkan supaja Pemerintah 
menindjau kembali Peraturan 
DPN, No. 13, karena buruh jg 
mogok jtu bukan pemalas, mere 

ka menuntut pemberian upah 
dan djaminan jang lajak. 

ayem. 

. PEMUDA2 SUMATERA 
OS PROTES 

Berkenaan dengan insiden Dja 
karta pada tg. 18 Asustus jl. pa 

ra pemuda Gi Sumatera “djuga 

turut protes. Seluruh organisasi 
pemuda di Sumatera jang diwa 
kill gerakan? pemuda di Bukit- 
tinggi menjatakan rasa solider 
terhadap tindakan2 pemuda di 
Dijawa jang berupa protes, de- 
monsirasi dll. 

Selandjutnja di Agam Thea- 
tre diadakan protes meeting di- 
selenggarakan oleh organisasi2 

Berhubung igu desakan FDR. 

| Iuar neseri, meneguhkan politik . 
Pemerintah dan ekonominja itu. 

Tag - 5 
5 

a. Pe A3 War Ara NI 1 

(SK PADA hari Djuny'at jad, Dr. 
Abu     

  

fah akan mengadakan 
ntuk Studi Klub Is- 
di Balai Pradjurit ten 

tang Negara dan Igama”. 
jet 

x DIDAPAT kabar, sebagai peng 
ganti Sutopo Adiseputro sebagai 
Insepektur umum sekolah Rak- 
jat, diangkat Sutarman dari 
SMA. peralihan di Magejang. 

: EA 
K BARU2 ini bertempat dises 

srambi Masdjid. Besar Kutoardjo 
telah diadakan malam perkena!- 
an kaum di at tsb. berhu- 
bung dgn diadakan latihan ka. 
um jg diikuti oleh 208 orang. 

P1 
$ UNTUK memperbaiki nasi serba nasi 
para peladjar Indonesia (3 aa ada ditanah Arab, 
Perhimpunan Peladjar Indonesia 
Giusahakan agar mereka menda. 

“pat bantuan darj pemerintah. je 
| ditempatinja. : 1 

x 

$$ SEGENAP buruh Kementerian 
| Pekerdjaan Umum rela menjum 
“bangkan pembagiannja je beru- 
pa beras dan gula sesuai den 

pendirian Pemerintah tentang 
soal ptugiriman hantuan beras 
pada pengungsi2 Arab dan Ja- 
hudi di Palestina, 

maka oleh, 

"Yak di Solo baru2.ini, al, me- UJA-SINGK AT pg Mubuskan : mefnbentuk fgnds 
pendidikan nasional. turut & 

“penerangan tentang pekerdjaan 
vak, mendesak kpd jg berwadiib 
agar diadakan kantor penerang- 
&n dan pekerdjaan vak, semua 
sekolah supaja diurus oleh Ke- 
menterian dan spj diperhatikan 
tentang biaja3 sekolah vak. Ant. 

. MERE 
' »PATRIOT” dan ,,CANISIUS” 
“Oleh pihak jang bersangku- 
tan diberitakan, bahwa pagi ini 
Harian ,,PATRIOT” mendapat 
kabar dari pimpinan .pertjeta- 

' takan Canisus jang mengatakan 
- mulai achir bulan Agustus ini 
»PATRIOT” tidak boleh 'ditje- 
tak lagi di Canisius. 
“Alasannja karena isi ,,PAT- 
RIOT" bertentangan dengan 

“aliran mereka (Katholiek) dan 
dituduh berbau Komunistis. 
“Dan dalam pada termijin jang 
Seminggu itu mereka gkaa me- 
njetop mentjetak 

mereka anggap bertentangan de 
ngan aliran mereka. , , 

, Perbuatan ,,Canisius” ini oleh 
pihak suratkabar tsb dianggap 
suatu perkosaan terhadap k@mar 
dekaan  pPrs. : 

An 9 
$ MENURUT ketetepan Kemen- . 
terian Pendidikan mulai ig. 1/8 
Ir. Laoh, Menteri Pekerdjaan 
Umum diasgkat mendjadi pre- 
siden curator merangkap sebagai 
anggota dalam dewan curator 
Sekolah Tinggi Tehnik di Jogja. 

'Pekik Merdeka di Djakarta 
KIRA2 2000 orang baik ,,fe deralisten” maupun /unitaris- 

ten” pada-te. 17/8 telah menga ntarkan djenazah 
di Djakarta baru-baru inli, ke pe- korban penembakan jvofisi 

makaman. Tn 

“Tiga puluh rangkaian bunga, 
sebagian besar Merah Putih di- 

antaranja rangkaian bunga dari 

Wk. Presiden Moh. Hatta dan 
Sjahrir dengan teks ,ynenghor- 
mati penganbanan”. “ Pandjang- 
nja-rambongaa pengantar Ik. 1 

Mr. Dwiijogewofo  aoggauta 
konperensi ,federal” - Bandung 
igitu ajah dari Suprapto pada. 

pemakaman djenazah anaknja 

mempergunakan kesempatan per 

'bitjara untuk menjatakan teti- 

ma-kasih kepada seluruh hadi- 

ria jang ikut berduka tjita dan 

mengatakan: ,terang, bahwa jg 

kehilangan bukan hanja ibunja 

serta saja, tetapi djuga sauda- 
ra2 sekalian”. 

Saat memuntjak, tatkala .pa- 
da ' adhir pidatonja ja dengan 

SUPRAPTO, 

tindjunja  menjerukan 
MERDEKA”. Djawaban' ,,TE- 
TAP MERDEKA” dari seluruh 
hadirin seolah2 membelah ang- 
kasa jang selama pidato sunji 
sepi. Lega dada terasa oleh me- 
reka semuanja jang selama itu 

“tertekan djiwanja. 

Riwajat Suprapto itu a.l. sbb.: Ia 
adalah anak kedua dari Mr./A. 

Dwidjosewojo, anggauta ,,konpe 
rensi federal” di Bandung. Su 
prapto selalu menolak perminta 
an orang tuannja sp) mesusul 
kakaknja jg telad lebih dahulu 

pergi beladjar Ke Nederl. Belum 
lama berselang ia mendjadi mu 
rid Taman Dewasa di Kemajo- 

raga. L t Na ep 

& »antara” mendapat kabar Mr. 
Dwidjosewojo sekarang Keluar 

sebagai anggota konperensi Ban 
dung. 

PATRIOT” — 

sewaktu2 djika ada isinja jang 

pekik 

BADAN PENENDKE NASIONA " 
Telp, Red, 631 — Adm. | i , 

  

   
N f Jogjakar ta. " 1 TK 1 

| BELANDA DITANTANG 
Pan SEXTREMIS” : 

| Menjambung berita tentang 
“ketjelakaam kereta (api dekat 
Purwakarta, ,/Ancta” mengabar 
kan, bahwa ketika Belanda kue 
ngirimkan patroli ketempat ter- 
sebut (dekat 'djembatan terdapat 

pamplet ditulis dengan bahasa. 
Indonesia jang amaksudnja: 

»Datanglah, . (hai Belanda, 
kita | tantang kamu bekgitan 
dibelakang (Gunung Putri.” 
Paanplet tersebut diberi tanda 

tangan ,,Wittd Leeuw” (iso pu. 
tih). ra 

,NIBUWSGIER”  SESALKAN 
TINDAKAN BELANDA 

Berkenaan dengan pembrangu 

san sk. Republik di Medan ,,Was 
pada”? untuk kedua kalinja, sk, 
Belanda Nieuwsgier” menulis 
antara lain: 22 
Tidak perlu diterangkan, ki 

ta sesalkan tindakan itu. Berka 

li2-kita bertanja pada diri sen- 
diri, mengapa bukan pemimpin 

redaksinja sadja .jang dituntut 

atau ditahan? Kini seluruh pe- 

rusahaan sk, itu hantjur, sebab 

tidak ada suatu perusahaan sk. 

jang dapat tahan- kalau bebe- 

rapa kali mengalami breidel- Ka 

lau alasan untuk membreidel 

Waspada” itu dianggap tjukup, 

kita rasa semua sk. Republikein 

jang ada didaerah sfederal” bi- 

sa dilarang terbit, 
kj . 

PELEMPAR GRANAT Di. 

: TANGKAP 

Polisi Belanda di Djakarta te- 

Ng 

Hah 'menaagkap seorang berna- 

m4 Mustafa Dullah-jang ditu- 

duh merantjang pel ran gra 

nat dimuka gedung gambar hi- 

dup bulan Desember jl. hingga 

menjebahkan 10 serdadu Belan- 

da luka2. 
Dalam penggeledahan jang di 

adakan sesudah ada gramat me 

“Isek pada hari Sabtu jl dekat 
Molenviiet, 11 orang telah di- 
tangkap. Lain dari pada itu dju 

ga diketemukan sebuah senapan 
dan stengun kepunjaan .per- 
kumpulan perampok”. Demikian 

Aneta. ' 
maan 

$ OLEH Perhimpunan Peladijar 
Indonesia dinegeri Arab telah 

diusahakan utk memulangkan 50 

orang mahasiswa Indonesia ke- 

“tanah airnja guna memperiegak 

negara. 

    

  

(pr. St. z.A. ABIDIN || 

pemuda dan kepanduan, Ant. tiada gentar serta mengepalkan 

Ditjari: 5 
beberapa diuru tik jang berpengalaman untuk 
pekerdjaan pagi atau sore. 

1 Lamaran kepada: 
Kementerian Penersngan 

Sekretariat Djawatan Publiciteit 

& 2 

  8-152 Tjode 2. 
  

  

  

N DITJARI., 
- Oleh Kementerian Kemakmuran di Balapan beberpa 

pegawai berpendidikan S,M,A, dan S.M. jang mempunjai 
pengalaman tjukup tentang pekerdjaan sekretariet dan/atau 
keuangan. : 

Lawaran disertai dengan idjazah dan lain2 surat kete- 
tangan harap di bawa sendiri kepada: 

Urusan Pegawai Kementerian ae 
Kemakmuran Balapan. 

Republik Indonesia Kementerian Kemakmuran 
Kantor Besar Jogjakarta. 

     

  

8-149 

    
—— MINTA BELI: 

1. Beberapa pipa air dari ”:” hingga 8" berikut de- 
' ngan kran-kran ukuran '/2”. Bekas terpukai dalom 
keadaan misih baik pun dopat dilrima. 

2. Pompa gir berikut dengan motornja sedikiinja ka- 
pasiteit 30 M' sedjam. : 

Penewaran harus diberi keterangan jang lengkap 
dan dialamatkan kepada: 

2. Balai Besar D.K.A.R.I. 
Dinas Dijalan dan Bangunan 
Djalan Wongsodirdjan No- 8 

DJOKJAKARTA. 
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Ng   ZEP DAN TJETAK PADA PEBTI, ,MARDI MULJO” JOGJ 

« 

mem Tn EL NAN AMA ear maa AA VE abang 454 

| Utjapan terima kasih. 
All Pakistan League bersam a ini menghaturkan diperbanjak 

terima kasih kepada P. J. M. Presiden dan Njonja P.JM. Wa 
ki? Presiden, JM. para Menteri, JM, Panglima Besar, PT. Ke- 
pala Staf Angkatan Perang, Sp Paku Alam, P.T, Ketua. KNI 
Pusat, P. Tun? Watil Konsul Djenderal Tiongkok . dan India, 
Para Pembesar Militair dan Sip il, begitu pula para waki! Party2, 
Perkumpulan? Pers dan Radio, Pengurus Hotel Merdeka dan 
sekalian Tuan2 dan  Njonja2 atas kundjungan, perhatian dan 

sumbangan lahir dan bathi berkenaan dengan Perajaan Ha 
Ti Ulang Tahun Pertama Keme rdekaan Negara Pakistan di Ho- 
tel Merdeka vada tanggal 14 Agustus 1948, baik berupa tena- 

ga maupvg karang2Zan bunga, surat dan kawat dsb. 

pa D0 AMEL PAKISTAN (LEAGUE PUSAT 
NEMEMLL—aenanamnmnen ren eeayamam antara 

- 
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PENGUMUMAN: 
! No.: 6/aIl/Sla/48. Gea 

Kepada instansi? ketentersapudan djawatan2 jang ber- FA 

sangkutan diumumkan : F bai Pe 

1. Putjuk Pimpioan T.N.L. UL —. Wgigade dihapusken, bak 

2, Berdasarkan sub I penguma 143/AD/48 tang- aa 

Kedaulatan Rekjat adalah tideFW (8 

3 

20 

     

    

     
gal 14-83-1943 jang dimuat pan Nasional dan 

Dengan adanja Maklumat Presiden No. 14, maka 

f PN kembali pergumuman tersebut 

i sub 2. 5 Ly PN 

, Pengumuman ini berlaku mulai hari/tangga! diumumkas. 
Dikeluarkan : di tempat. 

: 21-8-1948, 
| Pada djam : 13.00, 

STAF TERRITORIAAL COMANDO 
ea ena 

Pada ah 

WA 
Wk. Secretaris:. 

“Letn, II Bachmat 

-   t 

 


