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" torang jang telah membuat per- 

  

Notulen Kaliurang Bau tidak sjah 
DJAKARTA: 

djandjian2) dan orang jg akan 

menjelenggarakan utjapan Gra- 

ham ,you are what you-are.” 
Sementara kalangan Indonesia 

Timur di Djakarta berpenghara- 
pan bahwa Hatta akan berhisil 

dim usahanja membuktikan ke- 

sanggupan Republik melaksana- 

kan persetudjuan jg. sudah ter- 

tjapai, antara lain dim hal perse- 
tudjuan gentjatan sendjata ig. 
mulai gffektif pada hari Selasa 
ini. Kewadjihan pertama dari 

kabinet Hatta ialah memeutrali- 
seer propaganda RVD. Dengan 
demikian djuga kedudukan Indo- 
n€Sia Timur akan lebih kuat dim 
perdjuangan bersama mendirikan 

Negara Indoneia Serikat. Demi- 

kian kalangan 3 nesia Timur dj 
Djakarta. 

Kalangan: Republik di Djakar ta 
menaruh banjak pengharapan ter 
hadap pemerintah baru ini, teru.- 

tama perhatian dipusatkan pada 

Hatta sbg menteri Pertahanan. 
Kalangan -Partai sosialis tidak 

persik.» ,gereserveerd” (menung 
gu2) terhadap kabinet baru itu. ' 

Selandjutnja dikabarkan, bah- 

wa telah tiba.dj Djakarta dari 

Havana menteri Keuangan Mara. 

mis. Ia akan selekasnja memberi 
laporan kepada Pemerintah ten-. 

tang konperensi perdagangan in- 

ternasional di Havana. Maramis 

  

SARI BERITA 
— 16 orang Vietnam telah ditang 

kap oleh polisi di Perantiis. . 
x 

— Hampir 3.000.000 buruh Djer 

man Senen tengah malam mulai 

mogok untuk menentang pengura 

ngan ransum makanan. 1 
& k ! 

: —Pembitjaraan mengenai perdjan 

djian Birma-India ditunda, ber- 

hubung dengan meninggainja Ma 

hatma Gandhi. 
x 

— Menterj Pertanian Mesir, Ah. 

med Abdel Chaffer Pasha, dipi- 

lih mendjadi ketua konperensi 2 

urusan makanan dan “pertanian 

untuk negara2 Timur Dekat 

jang diselenggarakan oleh PBB. 
PA 

— Dalam “pertempuran antara 

500 polisi Sjanghai dan 17.800 bu- 

ruh dipaserik tenun “pada hari 

Senen. 3 orang perempuan tewas 

   

  

Gan lebih 60 luka2. "Buruh ter. 

PN menjerah. 

x 

" Sibeiiana laut Amerika ke-38 

Kan gabungan angk laut Australia 

akan bersama2 mengadakan: lati- 

han besarzan didekat pantai New 

South Wales (Australia) pada 

hari Rebo imi. 
x 

— Rusia menjampaikan nota pe- 

Totes kepada pemerintah Iran 

berhubung dengan kesiatan utu- 

san militer Amerika di Iran, £ 

dianggap sebagai antjaman ter- 

hadap Rusia. 
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3 Febr. — Reaks, 

dinjatakan oleh harian ,Nieuws gier,”  Pperia 

utk bergembira, sebah mengand ung erlalu 

Harian tsb. |menjatakan Kebe- antara lain menerangkan bahwa 
Belanda pada hakekatnja sedang 
mengalami kesukaran keuangan, 
berhubung dgn gagalnja perutu- 
San yan Hoogstraten ke Amerika 
Serikat baru2 ini untuk menda- 
patkan pindjaman wanz. 

Sementara itu Selasa pagi tiba 
pula di Djakarta menteri Pene 
rangan Moh. Natsir, jang telah 
mengundjungi daerah Banten. 
Menurut Natsir cease fire pada 
umumnja sudah effektif dan pe- 
neranfan mengenaj persetudjuan 
Renville tidak membawa kesu- 
litan2 jang berarti. Keadaan di 
Banten pada umumni'a memuas- 
kan, Keamanan terdjaga rapi. 
Banten tidak begitu merasakan 
blokade Belanda, karena maxa- 
nan tjukup, sebab lebih 9576 dari 
sawah2 sekarang sudah ditanami. 
Menteri Natsir. dgn kesempatan 
pertama akan pergi ke Jogja. 

Demikian menurut Ant. 

Selasa pagi menurut KB Be- 
landa wfkil Pres. M5. Harta 

memberi pendjelasan ic..ang per 
setudjuan Renvilje di Perangsaan 

        
Timur. Sedjumlah besar orang 
hadir dim pertemuan itu. 

x 1 

Menteri sebang laut Bid, 
Jonkman, pada hari Selasa mem- 
berj djawaban termijn ke-2 ke- 

pada tweed2Z kamer. Jonkman 

memberi gambaran teniang kea- 

Gaan politik di Indonesia sedjak 
16 Djan., ketika KomisLs men- 
dapat hasilnja jg pertama, ialah 
gentjatan sendjata. 

Kemudian terdjadi perselisihan 
faham jg ditimbukan oleh no- 

zulen Kaliurang. Pada 31 Djan. 

Komisi-3 mengadaxan pertemuan 
inforineel di Den Haag dgn Beel, 

Drees-dan Jonkman. Pertemuan 

itu melurut Jonkman telah mem 

berj banjak pendjelasan tentang 
perbedaan faham tadi. ” 

Dikatakan “bahwa aa 
nganan di Renvillepada 17 Djan 

hanja mengenai 12 pasal persetu. 

Gjuan gentjatan sentdjata dan 6 

pokok usul Komisi-3. Keterangan 

tambahan jg diutjapkan oleh Ko- 

1isi3 diwaktu penandatanganan 

tsb., (antara lain ditetapkan bah 

wa 'oleh penandatanganan Nas- 

kah Renviile status kedua belah 

pihak tidak berobah, —Red.) ha- 

"njalah atas tanggungan Komisi 

sendiri. Selain itu notulen Kali- 

urang — demikian Jonkman — 

tidak diakuy oleh Komisi.3. 

Republik tidak bisa menjandar 

kan! diri kepada keterangan2 pen 

djelasan Komisi-3 pada 17 Djan. 

Gan perundingan di Kaliurang, 

— kata Jonkman. 

Belanda terhad ap kabinet baru dibawah Hatta 
2 dari sudut pandangan Bld, tidak ada alasan 
ak anasir?2 js. tjdak bisa diselami gerak-geriknja, 

Persetudjuan Renville menurut 
menterj seberang itu belum tentu 
akan berhasil baik. 

Lebih djauh ia menegaskan, 
bahwa dasar politis pem. Bid dim 
garis2 besarnja sesuai dgn Ling. 
gadjati. 

Tentang pembebasan tawanan2, 
itu menurut Jokman mengtfnaj se 
mua tawanan militer, ketjwali 
pendjahat perang Gan tahanan2 
politik, 

tas pertanjaan apakah Komi. 
si-3 akan terus dipakai djasanja, 
Jonkmani meEndjawab bahwa se- 
suai dgn pasal 17 Linggadjati hal 
itu mungkin sekali. - 
Mengenaj pemungutan suara di 

Madura baru2 ini, Jonkman me- 
Nerangkan bahwa hal itu tidak 
memberi kepastian (beslissend) 
dan tidak mengurungkan pemu 
Ekutan srarg jg-akan diadakan 
di Majura dikemudian hari. 

ae 
Berhubung dgn sepergiannja 

wk. Presiden ke Sumatera, Pre- 
siden meneranfkan kepada kita, 

bahwa djika tempo telah mengi- 
zinkan beliau akan mengundju- 
ngi djuga Sumatera. 

Wk. Presiden bahkan mendapat 
pesanan, supaja maksud keper- 

gian Presiden itu diberitahukan 
djuga kepada sadara2 kita di- 
pulau tsb. 
Presidenpun men EkNg 'bah 

wa Sutan Sjahrir dan Amir Sja- 

rifuddin akan diutus keluar ne- 
gcri: Amir Sjarifuddin utk ke 
Lake Success buat menghadiri 
sidang Dewan Keamanan jang 
membitjarakan soal Indonesia, 
sedang kenegeri mana Sutan Sjah 

rir akan diutus belum ditentu- 
kan, Kapan mereka akan pergi 
tidak diterangkan oleh Presiden. 

“nk $ 
Pada hari Senen telah tiba di 

Djakarta perutusan militer Ing- 
g€ris, terdiri atas 9 opsir, untuk 
membantu pekerdjaan Komisi-3 
dalam melakukan penindjauan. 
nja atas p€nglaksanaan 
tan sendjata antara Rep dan Bli. 
Australia, Amerika dan Belgia ti. 
dak lama lagi akan mengirin.be 
berapa pembantu militer untuk 
menambah djumlah staf militer 
masing2 jang diperbantukan ke- 
pada Komisi-3. 

Pada hari Kemis akan berang- 
kat dari Brisbane suatu perutus- 
an militer Australia, jang akan 
mendjadj penindjau militer bagi 
Panitia Konsuler dan Komisi-3. 
Perutusan itu terdiri atas 9 opsir 
darat dam 5 opsir udara, Gibawah 
pimpinan seorang Tetnan-kolonel. 

Kewadjiban utusan militer tsb. 
ialah mengawasi penglaksanaan 
perdjandjian zentjatan sendjata. 

MEROBOHKAN PEMERINI AH CHIANG 
Usaha Lembaga Demokrat Tiongkok 

Hongkong: 2 Febr. — Anggauta? Lembaga Demokrat 

Tiongkok dgn setjara gelap setang mengumpulkan tenaga? guru? 

besar, peladjar2, pedagang2 dan rakjat djelata untuk mero- 

bohkan vemerintah Tiongkok jang sekarang dipimpin oleh Chiang 

Kaji Shek, Demikian kata wakil- ketua Lembaga Demokrat, Shen 

Chun Yu dalam konperersi pers. 

Sebagai diketahui Lembaga De 
mokrat Tiongkok beberapa waktu 
jl mendjadi perkumpulan jang di 
larang berdiri oleh pemerintah. 

Sekarang masih sukar 
mengetahui 

kata Shen. Tetapi perang sau- 

dara antara kaum nasionalis dan 
omunis Tiongkok menundjukkari 
bahwa pemerintah Chiang kini 

untuk 
bila pemerintah Chi 

ang akan dapat didjatuhkan, —- 

mentjapai tingkat jang. berbaha- 
ja, Kini adalah kewadjiban orga 
nisasi tsb. utk menjatukan ana- 

sir2 demokratis di Tiongkok dan 
seluruh dunia guna mendjatuh- 
kan pemerintahan Chiang Kai 

Shek jang sekarang ini. 

Selain itu Shen mentjeia pula 

politik Amerika membantu Ti. 

ongkok. - Ant-AP. 

gentja- 

dan Pn 
ik: “a 

kan, Pada, dewasa ini memang kea 
hingga “kita untuk m 
bangunan. Downloiar Bill Kabin € 
3 atjara jg terpenting didalam 

Tepi pembangunan takkan | 

  

ng oleh semangat gembira dala: 
berlaku sembojan, bahwa han ja . 

bitalah kita bisa mentjapai ,Kraf t”, kesuatan Dalam : 
sedikit soal2 besar-ketjil, penting -remeh jg mengean 
ta'isehari2. Sehingga terbendung, 
gembiraan kita didalam bekerdja. 

Faktor2 ekonomis dan sosial 

PELAN ANA ANA 

  

Aa 

terhalanglah 

menekan hidup “dita, 

letaknja Jinti dhnpada sezala kesukaran dan masalah San 
nam, Faktor2 tai dinda. tadi Teh ih Senja Ta 

    

    
PELURU ANTARA ABU DAN Na 
Laskar2 untuk kekerasan dibubarkan . 

3 Pebr. —Beribu? nang Sa Na 
suhgai Jumna untuk menjaksik an pengambilan 1, 

NEW DELHI: 

Gondht. 

    

   

  

IKUTI DJEDJAK GANDUI. 

New Dgihi: 2 Pebr. Ls. 

50.009 orang berkumpul di Ram- 

lla mendengarkan pidato PM 

Nehtu dan wakil PM Patel jang 
mengandjurkan supaja rakjat me 
ngikuti djedjak Gandhi, jang me 
mesankan hidup damai aruara 
Hindu dan Muslim, 

$ Kepada dewan perwakilan rak 
jat Nehru atas nama alm. Gan 
dhi berdianiji akan menghenti- 
kan tindakan? kekerasan. Bebe 
rapa diam kemudian polisi di 
New Delhi dan kota2 'ainnja mu 
lai menggeledah rumah2 dar kan 
tor2 kaum Hindu-extremis. 

Ant.-UP. 
Ega 

PERMULAAN AKSI MILITER? 

Damaskus: 2 Pebr. — Mufti 
Hadji Ainin el Husseini hari Se- 
nen tiba di Cairo dengan pesa- 

wat terbang istimewa. Menuru: 
kalangan jang "»i:ngOtahui kesa- 

yangauinja itu mungkin merupa. 

kan permulaarw aksi politik serta 
militer besar2an terhadap Pales- 
tina. 

Diduga Husseini akan mengada 
kan pertemuan berturut2 dengan 
pemimpin2 tinggi Arab. - Ant-UP. 

: —0— j 

PERDJANDJIAN INGGERIS - 
- IRAK DIBATALKAN 

BAGDAD: 3 Pebr. — Kalangan 

jang dapat dipertjaja menerang. 

kan, bahwa panitya kementerian 

Irak telah memutuskan perdjan- 

Gjian InggfrisIrak jang ditanda 

tangani di Portsmouth baru2 imi 

oleh pem. Inggeris dan Saleh Bey 

Jabur, pm Irak dahulu. Inggeris 

akan diberitahukan tentang pe- 

mutusan perdjandjian tsb. 
IA 

PERKARA .COUP D'ETAT” DI 

SURINAME 

Diperiksa. 

Paramaribo, 3 Pebr.— ANP me- 
wartakan, bahwa di Paramaribo 

dimulai dgn nengadilan atas Sam 

sez, jg mengadakan rentjana. utk 

merebut kekuasaan di Suriname. 

Sebelum ia “bersama kawan2nja 

berhasil dim usahanja, mereka 

telah ditangkap- oleh polisi Bid. 

“Beberapa saksi didengarkan kete- 

rangannja, diantaranja 2 orang 

yWonesia. 

Pengadilan terus berdjalan. 
ma akan 

AMERIKA MENJANGKAL 

v PEROTES RUSIA. 

Washington, 2 Pebr.— Amerika 
Ser, menjangkal keras tuduhan 
Rusia, bahwa Amerika telah me- 
janggar perdjandjian perdamaian 
Italia, karena mengirimkan ka. 
pal2 angkatan laut dgn: anak bu- 
ahnja ke pelabuhan? Italia. Me- 
nurut Amerika, perotes Rusia 'isb. 
tidak beralasan, sebab dim hal 

ini Amerika telah menerima izin 
lebih dulu dari Italia. 

Djurubitjara kement. LN Ame. 
rika djuga menjangkal perotes 
Rusia, walaupun perotes itu di- 
tudjukan kepada pemerintah Iran. 
Antara lain Rusia memperotes, 
bahwa Amerika membantu Iran 
dim memperkuat pertahanarnja 

diperbatasan Rusia, —Ant.-UP. 

Sambil mengutalka aa di. 
sadjikan buah?an dan bunga2. 
Para pandita2 Brahman dengan 
hati2 mengumpulkan abu djena- 
zah Gandhi jang terdapat dian 
tara tulang? serta menemukan 
satu dari tiga pelor jang meng- 
achirj hidup Mahatma Gandhi. 

Anak dan tjutju Gandhi berzi- 
arah selama dua djam dekat tam 

pat pembakaran ditepi sungai 
Jumna dan menjendirikan sisa2 
tulang jang tidak terbakar, Tu- 

lang? itu den hati2 ditjutjinja 
dgn air sungai Gangga jang sutji 
itu dan dimasukkan kedalam pot2 
kuningan setjara chidmat. Abu2 . 
itu djuga ada jang dimasukkan 
dim saku2 jang bersama2 dengan 
pot2 kuningan tadj disimpan dim 

gedung Birla, tempat kediaman 
Gandhi waktu hidupnja, sampai 
sa'atnja nanti untuk disebarkan- 
nja disungai Gangga. Tanggal 

menaburkan abu disungai Gangga 
itu tidak Ciumumkan, tapj me. ' 
nurut dugaan akan dilakukan 

— pada tg. 10 Pebr. jad, Tanggal tsb 
adalah harj tahunan jg sutji, di 
mana szdjuta orang2 hindu man- 
di dikota sutji Allahabah, dimana 
air sungaj Jumna masuk dalam 
sungai Gangga. 

Sementara itu pemerintah In 
dia mengumumkan, bahwa las- 
kar2 di India mulai sekarang di- 
larang, demikian pula organisasi? 
jang me€ngandjurkan kekerasan 
atau permusuhan agama. Djuru- 
bitjara resmi menerangkan, bah- 
wa pem€rintah India berketetap. 
an hatj untuk menindas perseli- 
sihan agama dan tindakan? jang 
melanggar undang2. 

Pada Senen jl. polisi India me. 
nangkap pemimpin? Barisan Su- 
karela Hindu. Ketua barisan itu 
dibunuh setjara kedjam oleh rak- 
jat, jang hendak membalas den- 
dam berhubung "aa an 
Gandhi. 

BERSEDIA2 1D. SERANGAN 
BOM ATOM. 3 

Washington, 2 Pebr.— Menteri 
Pertahanan Amerika Forrestal 
berniat segera akan mengumum- 
kan rentjana pembelaan pendu- 
duk terhadap» serangan bom 
atom. 2 : f 

Rentjana-itu adalah hasil pe- 
njelidikan badan perantjang, jg 
terdiri atas 5 djenderal den di- 
pimpin oleh djenderal Harold R. 
Bull, Selain mengenai serangan 

bom atom, rentjana itu djuga di. 

tudjukan kpd perang bacteri jz 
dapat meratjun air, bahan maka- 
nan dil. — —Ant-UP. 

EN 
— PM Bulgaria, Dimitrov, me- 
nuduh Amerika Serikat selalu ber 
usaha menimbulkan perang baru. 
Ia menambah, bahwa Amerika 
kini sedang berusaha menguasai 
dunia dengan Meng E UnAKAN: ren 
tjana nah, 1 

— Menurut gabomu-eienderai 
Malaya Malcoim MaeDonald, di- 
bulan Maret akan dilakukan pe- 

Konstitusi milihan dj Sisvapura, 
baru buat Singapura ag kenaral 
berlaku dibulan Si Baik di 

    

ketahui, bahwa | y sedia 
tg. 1 Pebr. mendj nah- 

Malaya, $ 4 P 
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      kata Presiden 
— Blitar pada tg. 1 Pebr. ma 

29     
IN Bukankah telah saja kata. ee" Lengan ta 

Presiden selandjuinja, “dalam waktu menerima "3 .Renville” banjak jang harus. Derkorban perasaan? Te. “tapi kita harus mengingat pula akan tekanan dari luar, sebab dalam soal naskah tidak boleh menolak begitu sadja, harus di. ingat bahwa kita hidup didunis ini dalam hystoric parsidox, ar- tinja kita tak dapat hidup didu- M2 sendiri den tidak dipengaruhi dunia luar, baik jans mengenai ekonomis nasionalismenja, 

        
   

  

cul. 
tuur nasionalismenja maupun 
sexe nasionalisme. 

es 
Sebaliknja meskipun Belanda 

Hana San, bahwa soal Indone- 

sia adalah soal dalam negeri dan 
meskipun seolah2 KN tidak bo 
leh mendjalankan good-offices. 
nja, maka Belanda tidak mung- 
kin membendung pertjampuran 
tenaga dunia internasional jini. 
Demikian pun halnja dgn Indo- 
n€Sja, sfbab tiap2 sesuatu harus 
pula diingat dan dipertimbang. 
kan dengan factor2 jang telah 
ada”, .. 
(Tentang pembentukan kabinet 

baru beliau katakan, bahwa di 
dajam negera demokrasi kita bo- 
leh mengemukakan pendapat2 
lain setjara 'bebas, tetapi kita 
harus sejalu ingat akan perdju. 
angan nasional kita jang belum 
selesaj ini.» 5 

»Djanganlah meruntjingkan 
keadaan”, seru beliau, ,kita ha- 
rus bersatu, baik Cari pihak jg. 
tidak menjetudjui maupun: bagi 
mereka jg merasa dirinja sudah 
puas. Saja pula mengerti apa arti 
tuntutan2, baik darj Sajap Kiri, 
Masjumi dan PNI, tetapi kalau 
keadaan senantiasa diruntjingkan 
maka saja merasa sedih. Apakah 
tidak dapat ditjarikan synthese 
dim ke tiga aiiran ini didalam 
masjarakat” ?. 

Selandjutnja Presiden berkata. 
bahwa kita sebagai bangsa dja- 
ngan hendaknja sampai mengu- 
rangi kepertjajaan pada diri sen 
diri, sebzb kalau sampaj demikian 
kita akan hantjur lebur dan tak 
dapat berdiri terus. —Ant. 

PAGUJUBAN PASUNDAN 
HIDUP KEMBALI. 

Jogjas 3 Pebr. — Dari jg 
bersangkutan diterima kabar, bah 
wa pala ig. 24 Djan. jl. Pagu 
juban Pasundan Republik Indo- 
nesia. telah mengadakan rapat 
antara pemimpin2 tjabang di 
Jogja. £ 
Dalam rapat itu diputuskan, 

akam berdjuang actief utk mem- 
perdjuangkan daerah Djawa Ba- 
rat sebagai daerah autonoom darj 
Kesatuan Negara Republik Indo- 
nesia. 

sgm 

SEMUA SETUDJU. 
Jogja : 3 Pebr. — Menteri 

Dalam Negeri, Pertahanan, Ke 
makmuran, Penerangan, Perbu- 

ruhan, Pekerdjaan Umum, Aga- 
ma, Pengadjaran Pendidikan dan 
Kebudajaan telah memutuskan: 
memerintahkan kepada Djawa- 
tan2 Pamong Desa, Istansi2 ke- 
tentaraan, Djawatan?2 Kemakmu. 
ran, Penerangan, Perburuhan, 
Pekerdjaan Umum. Agama dan 
Djawatan2 Pengadjaran untuk 
memberi bantuan sepenuhnja ke 

da usaha pembrantasan -buta 
bakar dan usaha mempertinggi 
deradjat pengetahuan dan pen. 
didikan masjarakat jang dilaksa 
nakan oleh Kementr Pengadja. 
ran, Pendidikan dan Kebudajaan. 

mey 

UDJIAN SEK. KEDOKTERAN 
TINGGI. 

Solo: 2 Pebr. — Telah lulus 
| delam udjian Tabib I Nj. Isban 

KP
 

dijah Nahar (Jenie) dan lulus da 
lam udjian doktoral I: Nn. Mar- 
jati, Nj. P. Sastroamidjojo, Nn. 

eino Hadi, Kardiman, Kirono, 
Wahju, Sujatno, Abdullah, Suwar 
Ta Malikul Saleh dan By 

4 r gam 

”£ Wakii Konsul Djendra! India 
Moh, Yunus menjatakan terima 
kasih kepada mereka jang telah 
menjatakan tanda turut duka tji 
ta berkenaan dgn wafatnja 
Gandhi 

“Kata Pr 
Lo. Blitar: 2 Pebr, — ,,Da lam waktu tiasa timbul | an, perta ma berkenaan dgn penerimaan kah kedua dgn adanja susunan kabinet baru”: dalam rapat para pemimpin dj kabupate# 

esiden 
jang achir? inj senan. 

Sg 

5 1R2 

:£ 
CAUSERIE PASTOOR SURJO- 

MURDJITO. " 27 
JOGJA, 3 Pebr.— Dihadapan 

Orang2 Katholik di Djakarta Pas. 
toor Surjomurdjito padaste. 25/2 
Jl. telah mengadakan. causerie 
tenteng keadaan kaum Katholik 
didaerah Republik umumnja dan 
di Jogja chususnja. “Dikatakan, 
bahwa keadaannja lebih madju 
dari pada tahun2 jg. lampau. 

Dalam causerie itu ditegaskau, 
bahwa missie Katholik di Jogja 
sekalipun kekurangan alat2, te 
tap berusaha dgn tenaga sendiri 
dan hingga kini mempunjai se- 
kolah2, rumah sakit dan pertje- 
takan sendiri. 

Duduknja 2 wakil Katholik da. 
Kementerian Agama menun. 

ju, bahwa Pemerintah Re- 
publik Indones ia menghargai ti. 
ap2 agama. 

Di Jogja terdapat pula pastoor2 
dan zusier2 Belanda jang hidup 

   

    

aman ditengah? rakjat. —/Ant. 
5 Hei 

PUTUSAN RAPAT PLENO 

P.B. SBKA. 
Jogja, 3 Pebr. — Sidang 

pleno Juar biasa Pengurus Besar 
Serikat Buru Kereta Api pada 
tg 31/1 jl. di Jogia telah memu- 
tuSskan: menerima naskah ,,Ren- 
vile” den interpretasj jg. akan 
disusun oleh Komisi jang segera 
akan dibentuk oleh PB. SBKA 
dan akan diserahkan kepada Pe- 
merintah. 

Adapun tentang Kabinet, si- 
dang pleno bersikap: 1 Mengakui 
kebaikannja kebaikan Kabinet jg 
lama bagi Buruh: 2. Memperta 
hankan/meluaskan semua hak?2, 
baik politis maupun ekonomis jg. 
didapat, djangan sampai hilang 
atau dikurangj oleh Kabinet jg 
baru, 3. Mempersiapkan diri 
menghadapi kemungkinan? jang 

menjinggung hak2 Buruh. 

—-0— 

»X Hari Rebo tg. 4 Pebr. ini djam 
20.00 Bung Karno akan berbitja- 
ra dihadapan para pemuda IPPI 
tentang ,.Pemuda dan Pembangu 
nan”. 

   

   
   Kooperasi Rakjat Daerah 
Surakarta akan membuka »Balai Pendidikan  Kooperasi” untuk 
mendicik para k:iler. 

    

   
   

ah 
$K Karel Sidabutar, 
,Antara' Magelaiig pada..tg, 3 
Djanuari telah meninggal dunis 
2 an sakit beberapa hari lama- 
ja. 

wariawan 

PS Berhubung dgn terbunuhnja " Mahatma Gandhi, Pusat Kowani di Jogja mengirimkan radiogram kpd pem. India dan kdnperenki wanita di Madras jang menjata. kan turut berduka tjita. : & , 
2 Pada tg. 2/2 telah bertolak dari Bukittinggi ke Padang res, Sumatera Barat untuk membitja- 
rakan dgn pihak Belanda soal2 
jang mengenai urusan sipil dim 
penglaiksahaan ,,cease fire.” 

—LDI— 

PUTUSAN KONPERENSI PEMU. 
DA DEMOKRAT. 

Kediri: 2 Pebr. — Konpe- 
reNnSi kilat Pemuda Demokrat In. 
donesia di Kediri pada tg. 1 jl. 
antara Jain dinjatakan, bahwa 
akan turut mengambil bagian da 
lam kongres Pemuda Sedunia JII 
dan “m€nentukan urgensi pro- 
gram untuk mengisi pengleksa- 
naan persetudjuan Renville. 

SUKAR UN 
Jogja: 3 Pebr, — Baru? 

ini Sk. Keng Po menulis tentang 
kesukaran2 pers Republik jang 
diterbitkan di Djakarta. 

»Berita Indonesia” diberhenti. 
kan penerbitannja buat waktu ig 
tidak ditentukan, sedang sebab2- 
nja jalah bebrapa tulisan (su- 
rat kiriman) jang melanggar ke- 
tertreman dan k€tamanan. 

»Mimbar Indonesia” svdah 2 
kali harus berhubungan dengan 
parket berkenaan dengan twli- 
san2 dr. Diaparj dan ,,onder- 
schrift” dari satu gambar : ketje- 
lakaan kereta-api di Djawa-Ti. 
mur, Selandjutnja Asa Bafagih, 
S. Brata dan BM. Diah berkena. 
an dgn suatu kabaran di sk. Mer- 
deka diverbaal pula setelah per- 
djandjian Renville. 

Menurut pengalaman pemerin- 
tah Belanda memegang pendirian 

| PRESIDEN TIBA DI JOGJA. 

5 Ban kem 

TUK 

Jogja, 3 Pebr— Presiden 
Li ini telah 

dari per- 
an lama 4 bari ke. 

  

juga disetiap setasiun jg dile- 
wati rombongan Presiden itu, sam 
butan rakjat sangat meriah. 

Presiden tentang segala sesuatu 
ig bertaljan dgn megara dan kea- 

politik dewasa ini, disam. 
but dgn penuh minat oleh selu- 
ruh rakjat jg ruvanja memang 
sudah haus benar pada wedja- 
ngan? Bung Karne jang serba 

“ manfa'at itu. 

Ha 

MASA DEPAN, SAAT KEBE- 

SARAN. 

JOGJA: 3 Pebr. — Penulis 
Arab M.D. Djunaidie menjatakan, 
bahwa setelah masuk abad ke-20 
ini, ada tiga sjanat tempat negara 
besar bersendi dalam perdjua- 
ngannja. Jaltu: ketjerdasan bang 
Sa, kesuburan bumi dan tjukup 
bahan perindustrian. 

Oleh karena ketiga sjarat itu 
dapat dipunjai oleh bangsa Indo. 
nesia, maka dijakinkan dgn sepe- 
nuh2nja bahwa masa depan bagi 
bangsa Indonesia adalah saat 
kebesarannja. (APB), 

luas terhadap demokrasi dan 
pers, tetapi ,,definitie” ketentra- 
man dan keamanan” ada sukar 
memahamkan dan mengertikan- 
nja. « 

Soal pers ini setelah perdjan. 
djian Renville perlu pula men- 
dapat perhatian dari pemerintah 
Belanda dan Republik dengan 
bentuknja panitia bersama jang 
merupakan ,adviesraad” bagi jg 
berwadjib, 

—— 
SEPERTI DJAMAN DULU. 
Jogja : 3 Pebr. — Sk. Mer- 

deka Djakarta mengabarkan, bah 
wa Raden Hadji Mohamad Ta- 
branj Danusaputra, patih ter be- 
schikking Bogor, telah dipanggil 
kekantor polisi, karena puteranja 
Ikut menanda-tangani surat per. 
Tap terhadap ,,Manifest 

  

   

DIPAHAMKAN 

  

BADAN PENERBIT NASIONAL 
Telp, Red. 631 — Adm. 604. 

Jogjakarta.    

Tjatatan 
Dalam hidup tiap manusia ada 

suatu masa, dimana tenaga, ke. 
kuatan dan semangat kita ber- 
limpah2, sehingga rasanja pada 
waktu itu kita sepettj dlm tjerita 
wajang (Soemantri) bisa memu. 
tar taman.sari atau memindah 
(gunung sekalipun. Itulah masa 
“pemuda kita. Itulah masa tam- 
batan kenang?an kita kalau ...... 
sudah tua. 

x 

. Ada jang empunja tjeritera, 
kalau pemuda itu masuk salah 
satu golongan atau kelas dalam 
masjarakat. Djadi kalau ada 
orang tanja: tuan djadi apa ?' 
— bisa didjawab saja djadi: pe. 
muda. Apa salahnja ? Kalau tani 
misalnja mata pentjahariannja 
»ber”-tani, dokter dengan ,,ber”. 
dokiter, buruh dgn ,,ber” -buruh, 
kenapa pemuda tidak boleh hidup 
dgn ,,ber muda ? 

Siapa melarang kita bikin 
.denkfout” atau pikiran jg. salah, 
kita toh merdeka ? 

x 

Dalam tiap negara pemuda- 
lah harapan bangsa. Motor 

“dari tiap gerakan masjarakat. 
Djtwa di Indonesia. Dalara ta. 
ngan pemudahlah terletak ke- 
mudian hari dan tjita2 kita. 
Marilah kita, pemuda, dim ting- 
kat perdjoangan sekarang den 
djiwa murni melaksanakan pem- 
bangunan negara, nusa dan bang 
sa. Dgn demikian kita tidak bisa 
menjesal............ dihari tua. 

£ 

  

NADJAMUDDIN DITAHAN DI 
MAKASAR. 

Jogja : 3 Pebr. — Menurut 
Aneta bekas PM Indonesia Ti- 
mur, Nadjamudin Daeng Malewa 
telah sampai di Makasar dan di- 
tahan disana. 

Seperti diketahui, Nadjamudin 
dituduh telah melakukan korupsi 
waktu dia mendjadi PM Perka. 
ranja sampai sekarang belum 
sampai dimuka hakim, tetapi ma 
sih terus dalam penjelidikan po- 
lisi. | Ant-Aneta. 

  

Inna lillahi wainna illaihi rodji'un 
Kami segenap Anggauta Staf Pepolit A.L. R.I. sangat 
berduka tjita atas-gugurnja Anggauta Staf Pepolit A.L.RI. 
sebagai .PATRIOT” sedjati dalam Pertempuran sengit 
didaerah Malang, waktu melakukan kewadjibannja 
Mempertahankan Tanah Air dan Tjita-tjitanja: 

Sdr. LETNAN I SUWARDI 
Semoga arwahnja dapat diterima ke hadirat Ilahi 

sebagai Sjahid. 
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Pengumuman untuk para anggauta Badan Perwakilan 
— Rakjat daerah kabupaten dan kota Pasuruan. 

Untuk membereskan tata usaha kantor kami jang mengenai soal 
Badan Perwakilan Rakjat Pasuruan, maka diharap dengan sangat 
supaja segenap anggauta B. P. R., baik dari B P. R. Kabupaten 
maupun dari B. P. R. Kota Pasuruan, jang sekarang sudah berada 
Gi daerah pedaleman, selekas mungkin suka mengirimkan alamat. 
nja pada ,,Kantor Pemerintahan Kabupaten Pasuruan di Turen”, 

Turen, 28-1.. 1948. 

  

  

  

  

  

2 Dengan akte saja tanggal 2 
kan 

Maksud dan tudjuan ialah : 

b. Import dan export. 

R. 1.000-—. 
Presiden-Direktur : 
Direktur : Zajadi Hasan 

Komisaris-Komisaris : Hadji 

2-16   

PENGUMUMAN 
sebuah. Persekutuan Sero (Naamlooze Vennootschap) berna- 

ma : Persekutuan Sero (Ngamlo oze Vennootschap) 
jang berkedudukan di Jogjakarta. 

a. Berusaha untuk memadjukan perekonomian dalam lapangan 
perdagangan dalam arti kata jang seluas-luasnja, 
bertentangan dengan peratur an-peraturan Pemerintah, 

Modal maskape R. 1.006.000. — 

Hadji Achmad, 

Komisaris merangkap Ketua Badan Pengawas: Mehammad 
Sjaib : 

Pebruari 1948 No. 1 telah didiri- 

PEDOMAN”, 

asal tidak 
dam 

Mibagi atas 1000 serc dari 

Hamid Effendi dan Adjoesar.   WE. Notaris Jogjakarta. 

  
  

ALAMAT BARU 
Alamat P.B. ,,PELADJAR ISLAM IN- 
DONESIA" mulai tg, 5-2-1948 pindak dari : 
MARGO MOELTO 10, ke Dj. NGABEAN 
4, tilp. 222, JOGJA. Dibuka tiap hari 
diam 8 - 13, - ketjuali hori DJUM 'AT. 
2-15 

  

  

DITJARI DENGAN SEGERA. 
Tenaga wanita'laki2 jang berpe- 
ngalaman Bukhouding. Gadji 
memuaskan. Surat2 pelamarandi- 
alamatkan No. 2-19 Sk. Nasional.     

Beberapa sapi peresan. | 

An. Wali Kota Pasuruan AN, Bupati Pasuruan 
Sekertaris Sekertaris 

R. Hassan Wirjokoesoemo R.M. Sediono 
2 ai 

PENGUMUMAN 
Dengan ini kami memperma' lumkan, bahwa Tuan2 jg. nama 

nja tersebut dibawah : BEE Ea bun ta 
1. K, Abdurachman. 
2. R. Husein. 
3. Hadipranoto. 

6 4, Sukardi. 1 
. masing2 telah dikelmarkan dari Perusahaan kami, perhubu- 
ngannja dan perdjandjian2.nja adalah atas tanggungan mereka 
sendiri masing2, luar tanggungan kami. 

EXC ELSIOR TRADING COY LTD, 
HEAD . OFFICE 

  
2-18     JOGJAKARTA. 

dari matjam? kwaliteit. 

Diantara adajang djenis Aus- 
iralia totok, hampir beranak. 

Selalu disediakan dan dapat dipe 
PAWIRO, Glagah, Kalurahan Mu 
Jogjakarta. Tiap hari Rebo tentu d 

2-17   
Djuga didjual Sapi djantan (pematjek) jang kwaliteitnja istimewa 
Harga dll. dapat minta keterangan pendjaga. 

  

riksa ditempatnja KARIJO- 
dja - mudju (kidul makaman) 

idatangkan sapi baru. 

Peda.gang sapi Peresan & 
sPANDOJO". 4 

dil- Spoor 5l- Klaten. 4   
  

   

     


