
  

    

  

Amerika. akan beri ibantuan pada » Hindia - Belanda” 
DJAKARTA : 21 Djan. — — Anta aware bahwa kalangan Belanda di Indonesia kini ak 

Sa pesSimistis “lekas tertjapainja persetudjuan politik. Inj katanja disebabkan, karena se- 
diak Senen Bid baru tahu, bahva Rep. menerima 6 pokok usul Kamisi.3 atas dasar pendirian dan 

| pendjelasan Komisi.3 jang ditera Ngkan dim peruudingan di Kaliurang pada 13 Djan. 

Bacok hari Senen itu, pendi. 
rian dan pendjelasan Komisi-3 

tsb, katanja belum diketahui oleh 
delegasi Bid, dan pendirian itu 
baru disampaikan kpd delegasi 

Bid paca hari Selasa sore djam 6. 

Seperti diketahui — demikian 

Aneta — pada harj Sabtu tg. 17 

HI, dixapal Renvile ditandata- 
ngasi perdjandijian gentjatan pe- 
rang, bersama2 12 pasal jang dia 
sapuan Oeir Bid guna perundi- 
ngan politik lebih Jandjut. Sain 

andi itu Komsi3 juga mema. 

djukan 8 pasal, dan dgn persetu- 
dhyan kedua belah pihak maka 

dim tempo 48 djam sesudah pe- 

pandatanganan  gentjatan pe- 
rang harus diberi ajawaban atas 6 

pasal itu. Pihak Bid dan Rep. 

menerima semua $ pasal itu, teta- 
pi Rep. dg. sjarat ,/atas dasar kon 
sepsi dan pendjelasan jang dive. 

yikan oleh Komusi-3 kpd delegasi 
Rep. diim pertemuan formeel si 
Kalurang pada 13 Djan. dan jg. 
tertjantum dlm notulen resmi per 
temuan itu.” 

Djadi — demikian Aneta 
pada hari Sabtu tg. 17, konsepsi 
dan pendjelasan Komisi.3 itu be 
jum diketahui oleh delegasi Bld, 
Seseorang dari kalangan Repu- 
biik, jang telah menghadiri pe- 
rundingan di Kaliurang, - mene- 

rangkan kpd Aneta bahwa dim 

pengjelasan Komisi-3 itu dinjata.. 

kan bahwa penerimaan 6 pasal 

Itu tidak berarti Rep. tidak boleh 

mempunjai tentara, keuangan 

dan perhubungan luar negeri 

sendiri Para waktu itu pihak 

Rep. berianja apakah penerimaan 

6 pasal tsb. tidak bertentangan 

dgn hal3 tsb. (tentara, keuangan 

dsb,), dan djawaoan Komisi.3 ja. 

tah : "Tiaak.” Orang Republikein 

tadi menambah, bahwa diwaktu 

itu delegasi Rep. mengira Belan- 

Da susah teh kemang semuanja 

GEMA. itu djurubitjara pe- 

merintah Bid menganggap pendije 

Kasan Komisi-3 itu sebagai Suatu 

,vokomen verassing” (suatu ke. 

djadian jg. tidak terduga sama 

sekali). Delegasi Blg katanja me. 

n@rima notuen perundingan for. 

meej di Kaburang baru pada hari 

Sejasa rijam 6 sore, meskipun pe- 

rundingan tsb. telah dilakukan 

pada tg. 13 Djan, Gan Notulen 

zadj tertanggal 15 Djan. 

Djurubitjara Bid tsb. menjata- 
kan, bahwa sampai kini biasanja 
Notuen sidang resmi dlm waktu 
jang singkat disampaikan kepada 
pihaz2 jg. berkepentingan. 

Delegasi Belanda tidak akan 
mengindahkan seraya notulen itu, 

- karena pada 15 Djan. dim surat 

kepada Komisi-3, delegasi Rep. 

menjatakan dgn resmi akan me- 

nerima pasai2 genijatan sendjata 

dan 12 pasal jang diadjukan oleh 

Bid spg dasar perundingan poli 

TK, Ggn. tidak memadjukan sja- 

rat2 apa2 tentang arti prinsipieel 

dari pasal2 tsb. Ini djuga berlaku 

- buat 6 pagal jang diusulkan oleh 
Komisi.3. Demikian keterangan 

Gjurubitjara pemerintah Bid ke- 
| pada Aneta. 

x 

Pada hari Rebo ini telah sam- 
pai Hd Schiphol anggauta Belgia 
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“sexali tentang hal itu, ia 

dini kom.-3, Paul van Zeeland, 
dlm perdjalanannja, ke: “Belgia, 
Atas pertanjaan wartawan, apa- 
kah ia mengetahui tentang utja. 
pan prof. Graham kepaca Rep: 
C,You are what you are”), van 
Zeeland mendjawab, bahwa ia sa 
ma Sekali tidak mengetahui ten- 
tang -hal itu. Tidak niasuk dim 
akai van Leeland, bahwa prof, 
Graham telah mengeluarkan 
utjapan2 sematjam itu. Tapi ka-” 
rena ia tidak mengetahui sama 

tidak 
mau membenarkan atau memban 
tahnja. 

Van Zeeland seterusnja ber- 
kata, bahwa sesudah penandata.- 
nganan, kom.3 memberikan na 
sinat2 jang tertjantum dim 3 
pasal mengenai pelbagy pasal 
dan soal2 diluar persetudjaan, bel 

hubung den beberapa pertanjaan 

dari Ketua pihak didalam perum 
Gingan2. 

Van Zesland di den Haag be. 
runiding dgn ment. Ln. Bid, 8cet- 
zelaar dan malamnya ia akan te- 
rUs ke Brussel, demikian peci. 

( x 

Menurut Ant. UP dari Wa. 
Shington, Kementerian L,N. Ame 
rika. dajam maklumatnja menja 
takan, bahwa ,dengan itertjapai 
mja persettdjuan antaf# Belina 
dan Repwbik dgn perantaraan 
KIN, maka Amerika mentjari 
ajalan2 dan alat2 untuk memberi 
bantuan ekonomi dan keuangan 
kepada ,Hindia Belanda” untuk 
pembangunan”. 

Dikabarkan, bahwa Kementeri- 
an LN. Amerika mengesuarkan 
maklumat itu, setelah mendengar 
berita gembira, bahwa ,,Delegasi 
Republik dan Belanda menerima 
usui2 KTN sebagai dasar untuk 
menjelesaikan perselisihan mere- 

ka. 

, Selandjutnja dalam maklumat 
itu dikatakan, bahwa ,,Pemerin- 
tah Amerika menganggap usul2 

. KIN itu amat adil dan praktis 
Gan pertjaja bahwa usul2 itu 
akan mendjadi dasar jang sehat 
untuk kemadjuan politik dan eko 
nomi ,Hiniia Belanda,” tidak sa- 
dja menguntungkan bangsa In. 
donesia dan Belanda, tetapi Cju. 
ga seluruh dunia.” 
Pemerintah Amerika dgn pe. 

huh minat azan meng.kuti kema- 
djuan pembangunan di ,Hindia 
Belanda” dan mentjari djalan2 
dan alai2 untuk memberi bantu- 
an guna pembangunan itu dalam 
lapangan ekonomi - Gan keua- 
ngan,” demikian maklumat itu. 
Pemerintah Amerika menjata- 
kan rasa hormatnja kepada KTN 
atas ,usahanja jang baik” itu 

KOMISI-3 URUSAN KASHMIR 

dan djuga kepada bangsa Belan.. 
da dan Indonesia jg. mempunjai 
.Semangat tinggi dim mengemu. 
dikan negara”, Demikian maklu. 
mat itu selandjutnja. 

&x : 

Ancta mengabarkan, bahwa pada 
hari Kemis ini sekretaris-djende- 
ral Komisi Inga, Narayan, akan 

berangkat dari Djakarta, dengan 
meja:ui CaLcutta dan Nederwawd. 

Sementara itu diberitakan bah- 
wa kapal Kenville kini perut ber- 
Jajar aan harj Rebo kapal ku 
mengadakan pelajaran Gilautan 
Hinagia, Dim perdjauanan itu ang. 

gaura2 delegasi dan Komisi.3 da 
pat meneruskan pekerdjaannja 
gukapal. Paaa hari Kemis ini ka- 
paj renvile akan kemopalj ke Tg. 

“Priok, ' 
Pada hari Rebo pagi tiba di 

Jogja dari Djakarta, menteri LN 
HA. Saim, wk PM Setyadjid, 
menteri Pekerdjaan Umum Lju- 
anda dan menteri-muda LN 

' Tamzi. 
tg 

PENDAPAT N,Y, TIMES. 
Tentang persetudjuan Indonesia/ 

. Belanda, 
: NEW YORK: 21 Djan, — sx. 
New York Ling 
tadjuk rem bahwa pe- 

mandangan dan perobahan dia 
man menudju pemerintahan ser. 
Giri bejum pernah begitu djelas 
sebagai sekarang nampas di In. 
donesia. 

N.Y. Times menerangkan, bah- 
wa Republik telah insaf tidak 
bisa menang dlm peperangan dgn 

Bid. Sebaliknja Bid insaf, bahwa 
perkosaan tidak bisa membawa 
perdamaian. 

—yu 

GRANAT UNTUK MEMBUNUH 
GANDHI ? 

NEW DELHI: 21 Djan — Se- 
buah ibom ketjil telah meledak di- 
luar tembok kebun dimana Ma- 
hatma Gandhi mengadakan per. 
temuan berdoa. Meskipun tembok 
hantjur, tetapi Ganihi selamat 
sedang 9 orang lainnja luka2. 

Seorang sersan angk, udara In. 
Kia dgn 4 orang polisi berhasil 
menangkap seorang hindu muda, 

Madanal, berumur 23 th, jang 
membawa granat tangan. Diberi. 

takan, bahwa para pembesar2 di 

New Delhi telah menerima lapo- 

ran, tentang sebuah mobil jang 

ditumpangi 4 orang didekat tem- 
pat bom tsb. meletus, Diduga, 

bahwa Madanlal adalah seorang 

hindu dari golongan hindu jang 

men€ntang Gandhi berpuasa. 

Diterima oleh Dewan Keamanan 

LAKE SUCCESS, 20 Djan.— Dewan Keamanan PBB memu- 

tuskan untuk mengirimkan Komisi Perantara Tiga Negara ke 

Kashmir buat menghentikan peperangan” antara kaum Muslimin 

dan Hindu dan memperbaiki hubungan antara kedua negeri tsb. 

Hasil pemungutan suara di De- 

wan Keamanan ialah 9 setudju, 

dan 2 (Rusia, Ukraina) ' meno- 

lak karena keberatan2 tehnik, 

Komisi-3 tsb. hanja mempunjai 
hak sebagaj perantara sadja. Dji. 
ka usaha mereka tidak berhasil, 
maka dijalan bagi PBB utk me- 
ngambil tindakan? lebih keras 
Gea terbuka, Demikian Antara- 

Sementara itu diwartakan dari 

New Delhi, PM India Nehru mem 
beri ketera” ran, bahwa djika Pa. 
kisian pada dawasa ini minta su 
paja digabungkan pada India, me 

ka India akan menolak permin- 
taan itu. India sudah menga. 
lami kesulitan? sendiri” kata Neh 
ru, Dan karena itu #idak mau 
kalau kesulitan? jg dialami Pa- 

“kisban sekarang harus diurus pu- 
Ia gleh India.” 

"pig dalan — 

diantara kita sama kita, hal mana 

saluran 'jg. teratur, 

nja benar, masih belum hilang k 
peroleh 
muntjul tenaga2. jang 
rus diadakan, : 1 

    

PAT AL 

TUNTUTAN RUSIA DI 
DJERMAN. 

Berijn, 41 Ijan— Pada 
hariySelasa, xuSia Oilm Dewan Ke 

amanan Pengawas Serkar di 

Djecman teau mua lagu redmi 
supaya pemerintahan... ekonOrmi- 
btrsama Inggeris-Amerika dilae. : 
rah pendugaan mereka, didlinar 

kan. Medurut kusia, adanja pe- 
merintahan ekoNonu bersama itu 
melanggar perajandjian Posdam. 
duntuvan kusia tsb, diadjyukan 

oleh gubernur mifiter Rusa di 
Djerman, sayanderal-ipesar Soko. 
Jovsxy. Lebih foruu gupeinur mi- 
liter Amerika telah menguraikan 
tentang tundakan2. jang fkampil 
oren pemerintah Inggeris-Ameri- 

ka paru2 ini utk mejuaskan dan 
memberpaiki atausaha @xonomi 
dan Djerman Barat. —Anit-UP. 

INSIDEN2 DI KOREA 
BERTAMBAH, 

Seoul, 21 ljan— Makin 
bertambahnya Hnsicen2 diperba. 
tasan antara daerah pendudukan 
Rusia dan Amerika di Korea, me- 
Di2UIKAN, 1: 3 chawatir dikala. aa — ala Kane 

mi an elang. bahwa lebih 

kurang 6 kali terdjadi pertempu.- 

ran anmjara polisi muter Korea 

didaerah Rusia dan polisi Korea 
didaerah Amerika antara 4 dan 

13 Djan 
Pertempuran jg. terpenting ter 

djadi pada 4 Djan., ketika polisi 

miliwer Korea Urara menntasi ta- 

pal patas dan menjelang sebuah 

kantor polisi, sehingga 3 polisi 
Korea Selatan Kan seorang Pre. 

man tewas. 
Ap 

KERIBUTAN DI BAGDAD, 

Bagdad, 20 Djan — 8 orang 

tewas, 140 luka2 dan beratus2 di. 

tangkap dim keributan jg berlang 

sung 6 djam di Bagdad, 6000 pe- 

ladjar mengadakan protes-de. 

monstrasi terhadap diperbaharui- 

| nja aliansi Inggeris-Irak jg Su- 

dah ditanda tangani, menurut 

mana inggeris dan Irak akan sa. 

ing membantu djika salah satu 

terlibat dim perang, sedang Ing. 

gerisg akan melatih dan memper- 

sendjatai tenuara Irak. . 

Posisi menembaki kaum demon- 

giran, Tembakan dibalas, hingga 
dipihak polisi tewas 4 orang dan 

40 juka2. Pihak peladjar jg tewas 

4 orang Cjuga, luka2 100 orang 
dan ratusan jg ditangkap, Per. 

tjobaan kaum demonstran urus 

mendekati kedutaan besar Ingge. 

ris dapat dihalang2i oleh polisi. 

Sebagian dari kantor sk, Inggeris 

Times” habis terbakar. Kantor 

penerangan USA dilempari batu. 
—Ant.-UP. 

ema : 

BHONGKONG-KOWLOON MIN- 

“yA DIKEMBALIKAN. 
Nanking, 21 Djan—Ba 

dan Pengawas Tiongkok mengan- 
djurkan kpd pemerintah Tiong. 
kok supaja segera mengadakan 
perundingan gn, pemerintah 

Inggeris tentang pengembalian 
Hongkong dan Kowloon kepada 
Tiongkok. Badan tsb. mengan- 
djurkan pula supaja semua pen. 
duduk Tionghda di Kowloon di- 
beri perlindungan dan supaja 

'pembesar2 di Hongkong memberi 

kerusian kepada tiap orang Tiong 

hoa di Kowleon je. atubi hu. . ye. “did - 
kuman, 

persembahkan kepada umum. 

: itu telah k 
kabinet sekarang ini dirobah. e 

terhadap soal2 diatas itu, iklah kita hati2. Wa 

Republik kita dgn bebas dapat menjatakan pikiran Kk 
nja tetap diperhatikan, supaja ujapan baik pendapat ea 

nja Gijangan menimbulkan benih2 pertjeraian,: atau perseLsi 

jang sangat kita butuhkan, Adanja benih2 itu be 

karena musuh jg. mengharapkan persatuan Mean, akan me- 

makai kesempatan itu dan kita mempermudah mereka 

tudjuannja. Dalam waktu mengh adapi berbagai Segan ana 
ijobaan, hendaknja kita tetap dapat mengendna n 

perasaan kita, Dapat kita pege Latng TKDN 

Bagi beberapa pihak Ji va uya jang” telah 
rang tidak memuaskan. Perdjuangan kita mundur 

Bukan Republik dimata dunia sudah merosot, Kalau ir 

kedudukan kita semula. Dgn apa? 
konstruktif. Perobahan 
han jang akan membuka. “mata, 

bahwa didalam Republik kita masih , 

Galam Republik kita tida terdja di suatu proses 
munduran), Kalau ini dapat kita kerdjakan, maka kita 
wa dunia akan kembali memandang kita sebagai 

akan meren 1 pergatids 

papua 

esa kita me, 
didalam 

  

  

PERMAHANAN Sina LIA 
.. DAN. PASIFIK, « j3 

5 Washington, 20 nang, 
.me- NG 

rangkap 
John Dodman, kepada para war. 

tawan menerangkan, bahwa ia 

ingin sekali bertemu dgn Ken 

pertahanan Amerika 
tuk melandjuikan 'pembujaraan 

tentang pertahanan Australia 

Gan Pasifik pada : BD 
katakannja, bahwa ia telah mem 

punjai usul utk kon 

perensi staf pertahanan para wak 

tu jg tertentu, akan tetapi hal 
itu belum didjalankan. Konpe- 

rensj tsb.-adalah penting 
dan - diadakan di Honolulu. 

—Ant.-UP. 

TENTARA INTERNASIONAL 
BAGI PALESIINA. Ta 

LONDON: 21 Djan, — Pee. 
rintah Inggeris akan mengadakan 
penjelidikan tentang kabar2' pers 

jang menjatakan, bahwa perwa. 
kilan kantor Jahudi di Palestina 
telah dapat membeli seiathan 

    

jaan Palestina dim asasi di 
Lakesuccess telah meniiapat per- 
setudjuan tentang tentara inter. 
nasional jang akan mengawasi 
pembelaan en 

SARI BERITA 
— Syaiu delegasi Inggeris-Peran 
tjis telah tiba dj Roma, untuk 
memioitjarakan dgn pemerintah 
Itasia tentang renujana bkatuan 
Marshall, 

& : 

— Disebelah timur .Haifa, sege- 
-rombolan Jahudi menjerang se. 
buah desa Arab dan meniwaskan 

2 orang Arab. 2 Orang lainnja lu. 
ka berat. “ 

— Menteri Djadjahan Inggeris, 
Lord Listowel akan mewakili pe- 
merintaanja dn perajaan kemer 

| dekaan Ceyion jg. dilangsungkan ' 
"dari 8 sampai 17 Pebr. 

x 
— Menurut keterangan “komisa. 
ris-tinggi Inggeris, 35:000 serdadu 
Gurkha (421) ingin tetap dalam 

tentara Inggeris, 49,000 masux 

tentara India TT belum 

memilih, 

— Di Cairo 2 hari Senen ter- 
djadi bentrokan antara para ma. 

Bas Gan polisi, ketika raah2- 

2 di Cairo dan Alexandria 
an dan berdiemonsrtrasi sbg. 

perotes terhadap kekuasaan Ing- 

geris-Mesir Pt atas Sudan. 

'— Menurut keterangan Pi€s. 

Truman kpd kongres USA, perse- 

diaar emas Rusia adalah jg- ter- 

besar dijunia, sesudah . Amerika. 

Amerika mempunjai 2.189 djuta 

dollar emas, Rusia - 2.500 djuta 

dan Inggeris 2.360 djuta dollar, 

x 

— Djenderal John Lucas, kepala 
rombongan penasehat Amerika di 

Nanking, setibanja “di Amerika 

menerangkan bahwa kedudukan 

militer tentara nasional Kane 
makin merosot, tapi belum ada » 

bahaja' bahwa tentara itu akan 

hantjur. 4 Sat al 
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hinggs belum didaftarkan 

madakar tsb. rupanja. ada 
sadjutan dari pengumuman Ba 

semua kendaraan termasuk djuga 

speda didaftarkan (an bagi mere- 
ka Yg tidak mengindahkannja 
akan diambil tintlakan. Tindakan 

0 pada te 19 jl. itulah rupanja tin- 
| Gakan jg. pertama, seperti jg. tsb. 
dalam pengumuman itu, 
Menurut pihak jg. bersangku- 

tan, djumlah speda. jg. ditahan 
pada tg 19 itu ada 300 bidji, ini 
sedang diperiksa satu persatu, 
speda bikinan baru, speda asal 
Gari lain (daerah, menurut kete- 
rangan, akan dikembalikan, 

djawatan atau kantor? resmi lain. 
3 inilah jg. 

Didapat keterangan Gjuga, bah 
wa hingga kini djumlah speda di- 
seluruh daerah Jogjakarta jg. te- 
jeh didaftarkan sudah sedjumlah 
60.000 bidji, tapi disamping itu 
djumlah jg liar 'berhubung dgn. 
pertjobaan tg. 19 jt. itu (dim, 2 
dijam tg 300 zonder 
an PAD) berpuluh2 

Oleh karens itu maka. sebelum 
diadakan tindakan2 keras selan- 

riutnja mereka jang hingga ki. 

| ni mempunjai Speda belum pakai 
daftar PAD diandjurkan supaja 
tidak mengabaikan pengumuman 

jg berwadjib tsb. dan selaku war- 

ga-negara jg insjaf mendjun- 

segala pengumuman serta peratu 

ran dari pemerintahnja sendiri. 

dok Ae 
SUARA GERINDRA, 

Jogja, 21 Djan Gerindra 
bag. Penerangan mengumumkan, 
antara lain sbb.: tetap menuntut 

plesisit untuk seluruh Indonesia 

dan berdjuang memperkuat Re. 

publik Indonesia. Selandjutnja 

Gerindra mendesak supaja setje- 

pat mungkin terbentuk satu Ka. 
binet jg. kuat jg. memperdjuang- 

kemerdekaan jg. bulat meli- 
Indonesia. 
Ap 

SIKAP PEMUDA mangan ar 
| | INDONESIA. 

kan k 
puti seluruh 

G— 

KONGRES PPL 

Madiun, 21 Djan — Dalam 

: “ke-HI di Madiun ba- 
Puteri Indonesia 

yeng: antara lain 

sbb.: memerjahkan segala usaha 

untuk mewudjudkan vOlksweer- 

ekonomi dan sosial. . —Ant. 
5 AA 

Berhubung dgn Maulud Nabi 

s2.w. maka ,Nasiona?” pada hari 

Djum'at ts. 23 Djanuari ini tidak 

terbit. 
Harap vara pembatja dan pe 

masang advertensi maklum, 

SUCCESSOR buku peladjar bhs. 

$ Inggris, djilid I 

Beta RN NT nan pan 

telab terbit djilidII -. ... » (0.— 

M. MURTY, Djw. Pengadjaran 

1.245 Kares- KEDIRI, 

Minta Perhatian !! 
Untuk samentara wakta 

tak Irina panggilan. 
Praktyk dirumah tetep, 

  

  

seperti biasa 

t Pagi pk 8 — 10 
sore", 3 — &$ 

Dr. OEI BIAN LIEP - Klitren lor 40. 

1246 : 

Se... 

Harus Ina" Peraturan dan Pengumuman. . Harus Ing Aa 4 

wal Djan. — Seperti kita maklum pada tg. 19 ji. oleh 
Jogjakarta di lakukan penahanan atas speda jg. 

pada PAD tsb. 
. 

DAERAH BANDJAR,” 
JOGJA: 21 Djan. — Aneta .me- 

ngabarkan, bahwa menurut putu. 
san Belanda tg. 14/1 jl. Afdee- 
ling2 Bavdjarmasin dan H 

sebagai zelf- 
besturend landschap. dign nama 
Daerah Bandjar.” Madjelis Da- 
erah landsehap tsb, kakanja akan 
terdiri dari 45 anggauta. —Ant. 

MEMBASMI BADJAK LAUT. 

dan bung, tetapi dapat dipukul mun. 
dur oleh polisi, kita. Dim pertem. 
puran itu dipihaki mereka ada 9 

“Orang tewas dan 3 orang lagi di- 
tawan oleh polisi.  Pehak polisi 
mendapat bantuan dari pendu. 
Guk Pulau Palang. 

djak diadakan pembasmian pada 
ts. 5 jl. korban dipehak badjak 
laut ada 20 orang tewas dan 3 

orang “ditawan, —Ant. 

—Y— 

PERINGATAN HARI ULUD. 
Di Presidenan, 

Jogja 21 Djan— Dalam 

peringatan hari Maulud Nabi 

Muhammad saw. pada hari 

Djumat tg. 23 ja. di Istana 

wanita jg. mempunjai kariu kur- 

   1 
3 x 

x Besok tg. 23 jadi Putjuk Pi 

konperensi kilat di Jogja dengan 
seluruh Konsulat dan tjabang2- 
nja. | & 
PX Besok tg. 31 jadi. Pengurus | 

an ir di Solo dgn seluruh 
tjabang2nja, guna membitjarak 
.Naskah Renville”. Pn 

& 

1 Utk meringankan kewadjiban 
Polisi Negara dim lapang keama- 

nan dikampung2, maka di. Solo 
diadakan kursus kader keamanan 
oleh PPR. : 

Tg t : 
$ Atas usaha PGRI Kediri, pada 
tg. 17 jl. bertempat digedung Dho 
ho diadakan pertemuan antara 
para guru utk men“engarkan cau 
serle tentang politik dan ekonomi. 

& 

X4 Atas usaha CM.Shiang Hui di 

Keliri, besok ig. 22 jadi. akan di- 

adakan pertemuan diantara pen. 

“duduk Tionghoa, uik diberi pene- 

rangan soal padjak. $ . 

s w 

MK pada tg. 17 jl, disuatu tempat 

telah dilangsungkan pembukaari 
resmi Bengkel Persendjataasi Ang 
katan Darat Divisi IV dihadiri 

aleh Panglima Divisi. 
xx 

1 Baru? ini “dipendopo Karesi- 
denan Surakarta diadakan peste- 
muan arjara para kepala dafrah, 

Residen, Gupernur Militer, Wali 

Kota dgn wakil2 partai dan ba- 

           sil didjalankan 4 buah lokomoti 
| den minjak solar. Si ca ya 

          

an | mengemukakan hara 
2. 
Harapan itu tidak lain ialah 

supaja kabinet jg kuat itu benar- 
benar bisa membawa kemasijuan 
Kemerdekaan Negara kita serta 

ingin 

ra'jatnja. : 
Sebab terus terang saja kemuka 

kan, bahwa hingga kini buruh 
rendah dan tani ketjit belum dju 
ga merasakan buah hasil kemer. 
Gekaan tanah air mereka jang 
mereka ikut merebut dani ikut 
pula mempertahankannja. 

Abduhmanan. 

Lempujangan.Jogja. 
Dewi 

BUNG TOMO KEMBALI. |/ 
Jogie, 21 Djan. Berita 

ig sangat boleh dipertjaja menja- 
takan, bahwa mulai minggu depan 
Bung Tomo meninggalkan kedu- 
dukannja sebagai Djendr. Major 
karena akan kembali kedalam 

' perdjuangannja semula. — Ant, 
- kya N 

(ST HARGA MAS TURUN. 
Jogja, 21 Djan— Berhu- 

bung dgn ditanda tanganinja 
, Naskah Renwille” harga mas di 
Ibu Kota turun. Dahulu tiap? 

harganja antara R.300 — 
R. 340, sekarang disekitar R. 200. 
Demikian djuga harga gula, da. 
ri R.4,50 mendjadi R.3,50 per kg. 

Sengit —H— 
:£ Pada tg. 21 ini, Penerangan 
Pertahanan Total di Surakarta 

    

   

  

    

   

  

pan 

dan2 utk membitjarakan "Naskah mengadakan rapat penerangan Se 

x Na "7 Kena, : 

Tjatatan / - 
Republik mau terima 6 pokok ” 

dasar perundingan bolitik komisi, 
3 bersama2 dgn pendjelasan? dan 
keterangan? komisi-3 dlm perun. 
dirigan di Kaliurang. Bld seba-' 
liknja tidak mau terima pendje- 
lasan? itu. Kini sudah tampak 
kerewelan lagis tentang perbedax 
an tafsiran itu, jang menimbul- 

“kan suasana mendung lagi. 
| “Tehjunja Bli tefus imembenar. 

kan alasan2nja. Pertanjaan Kita 
kepada wk. pm Setyadjid bagai- 
manakah kuduknja perkara sebe- 
tulnja, didjawab dgn: ,/Djangan 
tanjakan itu pada saja” dan ia 
persi. ia 

Setyadjid wk. PM kita sendiri 
tidak mau beri tahu, kita harus 
tanja kepada siapa ? Kepada van 
Mook-kah 2? 0d oo 

x 
te 

Bagaimana pahitnja harus kita 
ketjap. Bagaimana getirnja harus 
kita telan, Kita harus berani me.. 
ngakui, dan berani melihat ke- 
njataan, bahwa dim tingkat per. 
djoangan “sekarang kita.kalah. 
Djanganlah kita membusungkan 
dada sambil melihat diangkasa Se. 

raja berteriak: ..Kita kuat keluar 
dan kedalam.” 
Semua tindakan tentu ada aki- 

bainja. Republik akan turut. dim 

Negara Indonesia Serikat. Dus, 
tentu sekaii tempo nanti akan 
mengakui negata2 Jain didalam. 
Negara Iridonesia Serikat jg, £:- 
Gang direntjanakan itu, antara- 
nja: Negara Indonesia Timur”. 

sus palitik, djuga diperkenankan 

hadlr. | Renville”. 

SAJEMBARA 
Kementerian Pengadjaran, Pendidikan dan Kebudajaan 

KEK — 

1 3 # ” 5 # g "3 

pengadjaran dan Pendidikan dalam NEGARF REPUBLIK IN- 

DONESIA ialah berdasarkan KE NASIONALAN DEMOKRASI. 

Meresapkan kedua azas itu dalam dan pendidi- 

kan disekolah-sekolah serta penjelenggaraannja 
djiban jang terutama dari Kementerian Pengadjaran, Pendidikan 

dan Kebudajaan. " 

Dalam pada itu Kementerian Pengadjaran, Pendidikan dan 

Kebudajaan senantiasa terbuka bagi dan bersedia menerima pen. 

dapat dan uSul-usul dari masja rakat umumnya. 

Karena itu diselenggarakania h SAJEMBARA seperti berikut: - 

I. Diminta karangan2 jang men guraikan: SG 

aarti azas KENASIONALAN. dan DEMOKRASI (begripsom. 

sehrijving) bagi pengadjaran dan pendidikan di REPUBLIK 

INDONESIA, Ke $ 15 

b.tjara2 menjusun rentjana. peladjaran (dijenis dan isi mata- 

pelafijaran), mengatur pergaulan disekolah (sb. terbagi 

atag tiap2 djenis sekolahan, : 

    

mendjadi kewa-| 

       

      
  

| Mintalah kepada Njonja punja langganan | 

, Sabun tjutii Excelsior T Pistol ! 3 

f en 5 Tanggung. berbukti ! | 
Mengbemat ongkos rumah tanggah ! 

  

|... Sebab ? Pakai caustic soda 100 “/o- . 

| EXCELSIOR TRADING COY. LTD 

| : Head Office: Djokjakarta — Patjinan 91. 

Lx 3240 Branch Kediri — bi. Ringinsirah Ii 

  

PELUKIS RAKJAT 

lai Februari 1948, Pelukis Rakiat melatih angkatan muda: Menggambar dan 

Memotkan 2 K seminggu (Minggu diam 16 — 18, Djumat djam 16 — 18) bertempat 

di pendopo Sonobudojo Jogjakarta. Supojs jang berkepentingan menfjatatkan 

Kana : 'SPELUKIS RAKJAT' 

1244, PEND OPO Pi ibojo 7OGJA 
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Mania Aula 

rentak di Kahupaten2. 

me
me
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PENGUMUMAN 
Dengan ,akte saja tanggal 20 Januari 1948, No. 18, telah Gidi- | 

rikan Sebuah Perseroan 

TRADING ASSOCIATION, jang berkedudukan di Jogjakarta, 

a) import dan export, b) berdagang fialam arti kata jang Se. 

luasJuasnja, terutama dalam hasil humi. ntah 

Modal menurut buku. 3 
Didirikan untuk waktu jang tidak tertentu dan dimulai pada . 

tanggal 1 Januari 1948. p 23 

Pemimpin Umum: Mohammad Oeyoeb Shariff, Ki 
Wakil2 Pemimpin Umum: M chammasi Salim dan Sjamsoebah - 

roen. « 

Wakil Notaris Jogjakarta 

5 GUSTI DJOHAN. 2 

1.243, 
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Ipeogumuman Kementerian Pertahanan 
Oo ea2 untuk selekaslekasnja menkijelaskan dan meresepkan | | & Lan 

La uraian tersebut dalam a dan b kepada guru2 jang) Kepada jang berkepentingan dengan ini diberitahukan: 

berpuluh-puluh ribu djumlahnja serta berada diberbagai. 1 |" 1- Dengan surat keputusan Menteri Pertahanan No. 2/8/1948 

bagai pelosok. #5 : 2 sedjak tgl, 10 Djanuari 1948 Dewan Pimpinan Djawaian Per- 

II. Karangan? untuk SAJEMBARA ini harus sudah diterima dilij lengkapan Angkatan Perang jang diketuai oleh J:M. Menieri 

Kementerian Pengadjaran, Pendidikan dan Kebudajaan disu-l |. Muda Pertahanan telah dipu parkan, L Aa 

ea enbuklambatnja pada tanggal 1 April 1948, de-|j | “ Untuk sementara waktu sampai pengangkaian  tenaga2 Jang 

ngan disebut nama dan alamat pengirim jang @jelas, i La garena diselenggarakan, pimpinan Djawatan tsb. diserah. 

III. Oleh Kementerian Pengadjaran, ikan dan Kebudaj Ppaa: & Pe 

akan dibentuk suatu PANITIA (Jury) guna meh ap PA, Buron F seb. Kep. Djawatam. 5 

rangan jang terbaik. Putusan Panitia tidak dapat dibantah Nj - » Maa 1 ANE Hei 3 : “4 

IV. Karangan jang ditetapkan terbaik oleh Panitia, diberi hadianj || Y “ &' Suwito. » Sekretaris, PA 

Basa daagpo “(Seribu limaratusrupish),dankarangan-! | | & » G. Mikep wisanina ai Kep, De Oepanaaa. 

nja akan dikeluarkan sebagai brochure oleh Kementerian Pe- 2 Yi Slamet. pop» Umum, 

ngadjaran, Pendidikan dan Kebudajaan dengan menjebutkan Ba PO yng Hanan 
nama pengarang. 

"Ma P. 9. Partowidjojo. mw «4 Pakaian. & 

v. Semua karangan? jang diterima untuk SAJEMBARA ini men-j - 2 2 A. Kimas. Aa Ae , 

djadi milik Kementerian Pengadjaran, Pendidikan dan Kej | |) serena an aa 
budajaan 5 : 3 F10/ Mardi Xodowisrobo, na & front fouragering. 

: . Pengadjaran, Pendidikan aan | 1, , Istihadji. 2 Sa » bg, Pengangkutan. 

Menteri Pengadyaran (P3, Pimpi sementara ini bertanggung djawab penuh atas kebe- 

1247. Kebudajaan, resam Djawatan Perlengkapan seiandjutnja. YA 

"4 Maka berhubung dengan itu, semua soal jang mengenai Per. 

lengkapan Angkatan Perang mulai dari sekarang harus lang | 

“sung diselesaikan dengan pimpinan baru tsb. diakas, 

Jogjakarta, 21-1-1948. Kementerian Pertahanan,   

Dagang Mibawah Firma bernama: OX.” h 
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Kalender NASIONAL 
BANTENG di song song Sang MERAH PUTIH. 

Uk. 20 X 38 cm — kertas halus LN.   Adpertensi Sebaris R. 6.- 
' 

        
Harga per Exp. RR: 1750 

Tambah ongk. kir. - —- ' 050 

Tinggal sedikit! 3 

Lekaslah beli !!! Li 
/ bt —— : 

1 £ . ARE EA am 
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