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Kedudukan Rep. tak berobah menurut lap. interim Kom.-3 
JOGJA: 

laporan sementara 

nja dengan Dewan Keamanan, 

N. Sampai sekarang kedudukan 
| Repupix “uaiam Dewan ke- 
amanan memang tidax beruban. 

"Delegasi Repuosik uasih “bolen 

Kw Oijara, “Tentang perun- 
dingan por antara Med. Gatal 

bla dkatakan, bahwa sampai 

sekarang jang telah dibit,arakan 

hanja mengenai procssure. 'le- 

proceaure 1 Sucah sele tapi 

sai, sehingga boleh diharapsan 

perundingan jang Serunggunnja 

sudah dapat dimuiai lagi, Per- 

ginja anggauta delegasi xid, vaia 

Vredenburgh, ke Nederlan«, Si 

duga unuk mimka instrussi le- 

bih djauh dari pemerintah Ne- 

derjard, 
k 

Dalam pada itu radio pcj me- 

ngabaikan, bahwa van Vreden- 

burgh, wk kelua delegasi Neder- 

land telah sampai di Schiphol dari . 

Djakarta, Kepada para wartawan 

dikatakan, bahwa maksud keda- 

tangannja di Nederland jalah utk 

menerima instruksi dari pemerin- 

tahnja guna delegasinja jg. se- 

#dang berunding dgn fihak Repu- 

“blik Indonesia. 

« Lebih djauh dikatakan, bahwa 

'ia mengharapkan bisa mendapat 
,ban.uan tenaga baru dari peme. 

rintah utk melengkapkan  susu- 

an delegasinja, karena sebaha- 
ugian daripada anggota delegasi 

'itu terhalang melakukan kewa- 

djibannja, karena sakit. 

Tentang keadaan di Indonesia 

dikatakan, bahwa dibandingkan 

den waktu jang lalu, maka kea- 

daan sekarang menggambarkan 

.SARI BERITA 
— Menurut pengumuman kement 

LN Perantjis, konperensi USA, 

Inggeris, Perantjis tentang Djer- 

man jg akan diadakan dj London 

pada hari Kemis jad. ini, ditunda 

sampai Senen minggu Gepan. 
x 

  

— Duta Italia di Moskow mene- 

Fita sualu nota dari pem, Rusia 

jg menjatakan, Rusia tetap per. 

pelidirian, bahwa bekas daerah2 

djadjahan Italia di Libia, Eritrea 

dan Somaliland akan tetap diba- 

wah pena ana Italia. 

"— Pengadilan rakjat Filipina te- 
iah memutuskan, bahwa Joseph 

P. Lauref, pres. Filpma dim dja- 

? jan pendudukan Djepang capat 

diampuni menurut undang2 pe- 

ngampunan para kolaboragior ek. 

dan pol. 

— Sidargg 
1948 ini asan diadakan di Paris, 

demikian keterangan sekr. djendr 
PBB Trygve Lie. Belum diketahui 
apakah Dewan Keamanan ig. 

:Sanempunjai tempat sidang tetap. 
Tdjuga akan dipindah ke Paris. 

4 x 
'— Menteri2 LN Tjeahosiowakia, 
Polonia” dan Jugoslavia Selasa 

pagi ini mengadakan sidang fen- 
tang soal Djerman. -Konperensi 
itu diadakan tergesa2, sesudah 
ada rentjana utk membitjarakan 
soal Djerman dj London antara 
USA, Inggeris aa Perantjis. 

— Djurubitjara kement, LN Ing- 

geris menjatakani Sekali lagi bah- 
wa pem. Inggeris tetap menen- 
tang masuknija Spanjol dim ren- 
tjana Marshall. Amerika maupun 
negeri2 Eropa lainnja takkan bisa 
merobah s'kap Inggeris itu, keta 

Gjurubitjara tsb, 

suasana jang baik, Demikian ke. 
terangan yan Vrederburgh. 

KB Bit mengabarkan, bahwa 
konp. ,,Djawa Barat” jang akan 
diadakan di Bandung vada tg. 
23 Pebr. ini akan mendjalankan 
putusan dari konp. jang ke-2 jl. 
Dim konp. ig ke-2 antara Min 

Giputuskan, bahwa dalam koap. 
ig Ke-3 inj akan dibentuk suatu 
pemerintahan sementara Djawa 
Barat, berdasarkan status ne- 
gara. Berdasarkan itu konp, jz 
ke-3 ini akan memutuskan ben 
tuk-organisasi dan badan2 ke- 
tata.negaraan jang harus diada- 
kan, Badan2 tsb. kemudian akan 
berobah menjijadi dewan per 
wakilan rakjas dan seterusnja 
dapat dilaksanakan pembentu- 
kan pemergitahan sementara. 

Setelah diakui dgn ,,Gouv. Be- 
sluit”  konperensi tsb. berobah 
mendjadi sidang2 dari dewan 
perwakilan rakjat negara ,,Djawa 
Bara.” jang baru. Dewan per-, 
wakilan rakjat Nu bertindak 

sebagai dewan peranitjang un. 

dang2 dasar dan selandjutnja da 
pat membitjarakan peraturan2 
tentang organisasi ketata-nega- 
raan, jang disusun dan Giker- 
djakan oleh sebuah panitya per- 
siapan. Kalau semuanja ini su- 
dah selesai, maka dapatlah dila- 
kukan pemindahan kekuasaan2 
jg kira2 sama dgn apa jang te. 
yah terdjadi pada Negara Indo- 

pesia Timur, daerah istimewa Ka 

limantan Barat dan negara ,Su- 
matera Timur”. : 

Berhubung dgn perotes Rep. 
Galam keterangannja pada tg. 
13 Pebr, jl. berdasarkan pasal 
3 persetudjuan ,.Renville” kala- 
ngan Bid jang mengeiahui me- 
nerangkan bahwa pasal 3 per- 
setudjuan ,,Renville” sama se- 
kali tidah dapat dipergunakan 
dalam hal itu, Pasal ke-2 me- 

ngatakan bahwa salah satu pi- 
hak tidak berhak menghalangi 
pernjataan bebas kemauan rak. 
jat jang ditudjukan kepada or- 

kenegaraan sesuai dgn ganisasi : 

Linggadjati, malahan dapat di- 

pakai daiam hal ini. Akan 

tetapi oleh pihak Republik ini 

tidak disinggung2 sama sekali. Ka 

yangan tsb. heran, bahwa Rep. 

menamakan konp. tsb. tidak de- 

mokratis. Susunan konp. itu be- 

gitu rupa, bahwa menurut Bid, 

mencinsat segala keadaan ma. 

tahan sudah dapas dikatakan me 

menuhj sjarat2 demokrasi. 

Diproklamirkan 

17 Pebr, — Antara mendengar dari kalangan jang mengetahui, bahwa daiam 
O Komisi.3 kepada Dewan Keamanan termasuk djuga pendjelasan? 3 

jang terdiri dari 5 pasal, jang antara lain menegas 
politik, kedudukan Republik Indonesia dan Bid 

Komisi.3 
kan, bahwa dengan penanda tanganan 6 pokok 
tidak berubah, istimewa jg, mengenai hubungan 

  pa 

SURAT TRUMAN KEPADA 
KEPALA? NEGARA. 
Di Timur Tengah, 

WASHINGTON: 17 Pebr. 
Pres, Truman telah menjampai- 
kan surat2 dari ia sendiri kepada 
beberapa kepala2 negara di Ti- 
mur Tengah dgn permintaan Su- 
baja mereka berusaha sedapat2. 
nja mendjaga perdamaian dan 
membatasi kerusuhan? di Pales 
tina, Cemikian diumumkan di 
»Wihte House” pada tg. 16 Pebr. 
He Akan tetapi negara2 mana 
jang menerima surat 'Truman 
ibu tidak diterangkan. 
Berhubung dgn surat tsb. se- 

orang djurubitjara Irak mene- 
rangkan, bahwa orang2 Amerika 
sendirilah jang harus menghenti. 
kan perbuatannja jang membikin 
soal2 mendjadi lebih buruk den 
menjokong orang2 Jahudi. 
f —0— 
ARAB AKAN MELAWAN TIAP 

TENTARA ASING. 

Cairo, 16 Pebr. — Djika 
Amerika atau negeri2 lainnja me- 

ngirimkan tentara wik membagi 
Palestina, kita akan melawan me. 
reka, — demikian kata Azzam Pa. 

sha, sekretaris-djenderal Lemba. 
ga Arab. 

Menurut Azzam Pasha, semua 
negeri Arab di Timur Tengah kini 
memperhatikan debat. tentang 
Palestina dlm Dewan Keamanan. 

Dewan Lembaga Arab jg menga- 

dakan sidangnja pada 1 Pebr. H 

mungkin akan diteruskan supaja 

Gapat mengetahui putusan2 jang 

diambil oleh Dewan Keamanan. 
—Ant-UP. 

—ige— 

INGGERIS-PERANTJIS 
PERTIMBANGKAN. 

Pengakuan negara Siam baru. 

LONDON: 17 Pebr. — Diwar- 

takan bahwa pengakuan terhadap 
pemerintah Siam jang baru, ki- 
ni sedang dipertimbangkan oleh 

pem. Inggeris dan Perantjis. Se- 

djak adanja perebutan kekua- 

saan di Siam oleh djendr. besar 

Luang Phibul Songgram Ingge. 

ris belum menentukan sikapnja. 

Tetapi sedjak diadakannja pe- 

milihan .umum di Siam baru2 

ini, kalangan diplomatik di Lon- 

don mulai pertjaja, bahwa peme- 

rinbtahan Siam jang baru me- 

mang stable dan harus menerima 

pengakuan diplomatik selajaknya. 

MEM. 

san ran am umu REPUBLIKIRAKJAT, DEMOKRATIS 
di Korea' Utara 

|. SEOUL: 17 Pebr. — Sebuah Republik Demokratis dari rakjat 
telah diproklamirkan di Korea utara, daerah vendudukan Rusia. 
Maksud Republik baru itu setjepat mungkin untuk memperluas 

daerahnja sehingga meliputi daerah Korea selatan jang kini di. 
duduki oleh Amerika Serikat, dgn beribu kota: Seoul. 

« #Seorang pembesar di Seoul me- 
S-sngatakan, bahwa Rusia serta 

bangsa Korea di Korea utara 
akan meluaskan daerahnja itu 
keselatan sebelum diadakan per- 
debatan oleh madj. ketjil PBB 
tentang soal Korea. 

Ketua komisi-PBB bagi Korea, 
Mennon, menerangkan sangat ter 
'Hengang tentang pembentukan 
Republik baru itu. Dan kalau itu 
betul, demikian Mennon, hal itu 
menundjukkan pembelahan Ko- 
rea dan merupakan tamparan: 

bebas bagi komisi.PBB jang beru 

Saha membentuk suatu negara ke 

bangsaan Korea jg merdeka. 

Bendera Rep. baru itu berwar. 
Da putih dgn garis merah, me- 
makai lambang? putih, diantara- 
hja palu arit, bintang merah, ka- 
um buruh badja tangkai padi 

Gan gunung. 

Tentera Republik Korea utara 
baru itu terdiri dari 200.000 ser- 
dadu dgn persendjataan ali2 
Rusia, mempunjai tank2 targ 
gung-besarnja serta pesawat2 ter 
bang ringan, 

l 

JOGJA: 17 Pebr. — 
pres. Hatta memberi kete ulu jang diadjukan oleh beb 

1 

Pada umumnja Semua, ang 
ta Setudju, bahwa sifat kapan 
pres. inj hanja sementara sadja. 
Berapa lamanja tidak dapat di- 
tentukan. Dari pihak pem. pun 
Giharap selekasnja dapat terben. 
tuk suatu kabinet parlementair 
jang kuat, dan ini tergantung 
kpd partai2 sendiri, 

wa la dari dulu menaruh minat 
pada nasib buruh. dim iani. 
Mungkin tidak dapat tertjapai 
seluruh maksud, karena kita ma. , 

sulit. Tetapi pem. akan berusaha 
sebaik?nja buat meringankan be 
ban buruh dan tani. 2 

Mengenai kemt. dalam negeri 
ad interim, dikatakan Hatta, bah. 
wa Dr. Sukiman sebejulnja tidak 
ingin dudus dlm kabinet, dan 
kemt, dalam negeri itu kemudian 
akan diserahkan kepada Mr. Moh. 
Rum jang kini masih duduk dim 
delegasi Republik. 1 

- Untuk menghindarkan .perten. 
tangan antara pres. dan BP, ma. 
ka akan ditjari tjara kerdja-sama 
je. erat antara menteri2 (lan para 
seksi2 Bp. 

Mengenai politik, pem. setudju 
supaja soalinja dibisjarakan da- 
lam BP. Delegasi Rep. dim bsbe- 
rapa hal dapat instruksi2 dari 
kemt. masing2, tetapi mengenai 
hal2 jang penting, akan diadakan 
perembukan antara delegasi dan 
pemerintah. 

Mengenai demokrasi Hatta ber. 
kata, bahwa demokrasi membawa 
tanggung djawab, dar kalau ini 

tidak dapat didjalankan pemerin- 
tah harus memibatasinja. Den 
demiklan maka larangan tentara 
utk ikut berdemonstrasi diada 
kan. Tentara sebagai alat demo- 

krasi djangan sampa: dipakai un 
tuk merusak demokrasi. 1 

Mengenai 
umum, Hatta berkata, bahwa ini 
terserah kepada BP lekas terwu- 
djudrja undang2 itu. 
Tentang tg. 1 Djan. 1949 sebagai wa pekerdjaan kantor urusan 

tanggal berdirinja NIS, dikatakan pemuda jang lama naik tingkat 
bahwa hal ini akan diperdjoang- nja mendjadi kemt. Dlm pem- 
kan. Kita dapat berpegangan 
pada Linggadjati, pada ketera- 
gan Bld sendiri jg. menamakan 
tg. tsb. sebagai richtdatum (pa- 
tokan), pada Aide Memoire Ame- 
rika Serikat sebelum perang ko. 

lonjal petjah dan dlm persetudju- 
an ,,Renville” tanggal tsb. diang- 

gap sebagai ,,/Target-date.” - 
Mengenai kedaula.an Bid dite. 

rahgkan, bahwa kedaulatan Bid 
sebelum perang berachir diakui 
di San Fransisco atas ,,/Hindia Be 
lanida.” Sekarang kita perdjoang- 
kan penjerahan souvereiniteit itu 
pada NIS. 

Tentang pem, interim dim hu- 
bungannja dgn Rep. dikatakan, 
bahwa Rep. jang telah 'mempu- 
njai kekuasaan de facto akan me. 
njerahkan beberapa kekuasaan- 
nja kepada pem, interim. Dida- 
lam hal ini berlainan cgn NIT . 
jang diberi kekuasaan oleh pem. f, 

interim. Perdagangan LN 
dihalangi oleh adanja pem. inte-! 
rim. Nanti tentunja ada “aa pan umum. 
turan2 sendiri jg. diadakan oleh 
pem. interim dan pem. Rep. Hal 
ini masih akan dirundingkan dgn 
Bid Rep. sebagai negara berhak 
membuat peraturan2 sendiri. Me- 
ngeraj perwakilan dlm pem, in- 

terim belum 'disebut2. Jang pen- 

ting bagi kita, ialah mempersoal- 
kan adianja pem, interim jang ber 
tanggung djawab atas seluruh In 

donesia. 

Amnestie (pengampunan) dju- 
ga didesakkan oleh delegasi Rep. 
kepada Bid terhadap para pe. 
muda kita jang memperdjoang- 
kan Rep. Tidak tupa dgn huku- 
man mati jang didjatuhkan Bid 
pada 6 anggauta pasukan Berani 
Mati baru2.ini. : 

|, Rasionalisasi menurut Hatia, 
bukan suatu pekerdjaan 'jg, mu- 
dah. Ini memeriukan kerdja-sa- 
ma antara semua golongan. Kita 
harus mengatasi kesulitan2, “di- 
mana pengeluaran negara k 
banjak dari pada penghi 
Dim kia ikan pe- 
gawai2, harus kita mendapat pe- 
kerdiaan baru bagi mereka, jang 
akan menambah produksi, Kare. 

     

—DIAWABAN PEMERINTAH DLM BP. 
hari Selasa tg. 17 Pebr. ini wk, 

rangan pemerintah terhadap pertanjaan? 
erapa anggauta BP, KNIP pada hari 

ha ivu diadakan ' kemt. pemba- 
nglgan aan pemuda. Djuga peme 
2 Carasionalisir. 
Lingkat2 pemerintahan Nan L 

lagi. Kalau, da... 

pinsi, Tentang im akan di adu 

NN aa Kan rentjana. Djuga perlu 
Mengenai djaminan hak buruh Gang2 daerah 

Gan tani, Hatta menegaskan, bah kekuasaan daera 
luas maksudnja, 
dup dim daerah 

Tintahan narus 

lu begitu banjak 
Pa @usahakan 3 

masing2. 
Mengenai rasionalisas, 

pada djumlahnja, tetapi 
Organisasi jg. effektif. 
Mengenai ekonomi, dikatakan, 

bahwa politik kemakmuran ber. 
Gasarkan pasal 33 UUD, Untuk " 
mendjalankarnja akan diadakan 
 yorain-trust.” Pem. menudju me. 
menuhi keperluan hidup rakjat, 
hingga menimbulkan kemakmu- 
ran djasmani dan rochani. 

Selandjutnja Hatta menerang- 
kam, bahwa perekonomian kita 
berdasarkan kooperasi. Tentang 
pengumpulan padi diterangkan, 
bahwa hal itu dijustru pada waktu 

: Ini tidak dapat disingkirkan ka- 
rena pemerintah bermaksud 
mengadakan tjara diftribusi pa- 
da rakjat jg. sebaik2nja. 
Mengingat keuangan negara pa 

da waktu sekarang, maka peme- 
rintah berpendapat, bahwa pel. 
bagai padjak tidak dapat dihi. 
langkan begitu sadja. Tetapi dim 
dasarnja padjak tu akan diga- 
makan buat buruh, tani dan se-. 
mua golongan. 

Sebaliknja 

gah bertambahnja inflasi. 
engenai kemt. pembangunan 

dan pemuda, Hatta berkata, bah. 

bangunan ini pemuda harus men 
djadi pelopor. Sebab idjika sifat 
itu tidak terdapat pada pemuda, 

tjorax pemuda. maka hilanglah 

Kemt. tsb. berkewadjiban mem- 
banguakan sumber penghidupan 
jang baru, seperti perusahaan2 
ketjil sekalipun kita tahu, bahwa 
perusahaan2 tsb. kemudian akan 
mati terdesak oleh tehnik mo- 
Gen, 

Tentang pengadjaran, peme- 
rintah gftudju mengadakan un. 
dang2 bagj dasar pengadjaran. 

Hatta mengachiri - 
keterangannja dgn berkata, bah. 
wa program kabinet ini memang 
sederhana, spj djangan memberi 
gambaran jg. elok2 jang kemu- 
dian tidak dapat ditjapai. Hen- 
daknja inj mendjadi patokan bagi 
rakjat untuk bekerdja lebih giat 

Kemudian 

lagi. 

tidak dapat diberikan pem. dide- 

! seo 

TENTARA KOMUNIS DIPINTU . 
GERBANG ANSHAN, 

Nanking, Tentara komu- 
nis jg menjerang kota Anshan, 
60 mil selatan Mukden, madju 
lagi 1 mil sesudah menghanitjur- 
kan benteno pertahanan diping. 
gir2 kota. Dgn melakukan per- 
tempuran2 jg hebat sekali, mere. 
ka berhasil menduduki Tangchia. 
fang, 5 mil selatan Anshan. De- 
mikian menurut berita2 pihak ' 

Nanking, 4 
Meskipun pesawat2 udara ten. 

. tera pemerintah memberi perla- 
wanan hebat, tapi serangan2 ko- 
munis thd Anshan tak dapat di-' 
elakkan. Serargan tentara komu- 
nis jg datang dem bergelombang2 
terus masuk pintu2 gerbang kota 

shan dari djurusan utara, Se- 
latan dan barat. '—Ant-Reuter. 

ES / Pn pann 

X Berhubung " akan  datangnja 

un 
Utk menentukan 
h2. Autonomi js. 
Supaja pem, hi- 

angk. : : perang, Hatta berkata, bahwa ke. 
sih dlm tingkat perdjoangan jg. Kuatan tentara tidak bergantung 

pada 

pem. bermaksud 
memungut padjak dari tukang2 
tjatut, karena mereka mentjatut 
yaluta dan mengambi! keuntu- 
ngan dari inflasi, Tetapi .baghi : 
mana hanti didjalankan peratu- 
ran itu rupanja agak sukar. Ba- 

: gaimanapun djuga, sedapat mung 
urdang2 pemilihan kin kita harus berusaha mentje- 

» Ts Sidang dilandjutkan setjara 
tidak '. tertutup, karena beberapa hal je. 

  

   

              
missie dari NIT maka oleh ,Ba- . 
tari” di Solo akan dipertundjuk. 
kan barang2 batik dari segala 
matjam jg nilainja lebih dari 
R 2.000.000,
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skate (Sunaa Ketjil menghen: 

“anggauta2 kabinet    
gt ke 3 besar jg 
— mengobati perpaijahan di 
| masjarakat jg oleh pembitjara di: 
sebut (psychologische  excessen. 
Pembitjara tillak merasa was? 
Ggn adanja perpetjahan itu, ka- 
rena menurut pembitjara 'ap2 
“penjaringan tentu melalui “perps- 

“hak2 jg agak lebih, 

tjahan 'dulu. 
Tentang soal Indonesia.Belan- 

da ia minta keterangan bagaima- 
na interpretasi Pemerintah ten. 
tang souvereiniteit Belanda dise- 
Taruh Indonesia, sebab menurut 
pembitjara sebetulnja 
Belanda” sudah tidak ada, th 23 

Pada achirnja ia minta ketera- 
ngan tentang rentjana “usa. Ke 
menterian Pembangunan d : 
muda dan mengandjurkan supaja 

     

sedapat2 usaha2 Aa Sean 3 
atas Teng zelf 

Supaja selei 

kin hak konversi tanah didaerah 
rta dan Jogjakarta diha- 

puskan, supaja kedudukan tani 
'dikedua daerah itu tidak lebih 
rendah dari tani dilzind daersh 
dan berarti djuga tambahnja pro 
duksi. Ia mengusulkan djuga su- 
paja transmigranted merdapat 

transmigrasi menarik umum, 
Diusulkannja djuga supaja Pe- 

merintah suka mengeringkan ra- 
wa Bening didaerah Tulungagung 
jg dapat memberj 10.000 ha sa. 
wah jg Subur sekali,. dan bisa 

mentjegah bandjir. . 

Werdojo (SOBSI) minta kete- 
rangan tentang hubungan Repu- 
blik dgn luar negeri sesudah per- 
setudjuan .,Renville”. Pembitjara 
mengatakan, bahwa politik per- 

ekonomian Pemerintah kurang 

Gelas. Ia minta keterangan, ba. 

gaimana hak milik bangsa Bld 

didaerah Republik dan keduduk- 

annja terhadap buruh dam tani. 

Program Pemerintah sukar di- 
“djalankan kalau tidak ada bac- 

. king dari buruh dan tahi. Karena 

itu tuntutan buruh dan tani ha- 

rus diperhatikan. 

Menurut pembifjara program 

kemakmuran Pemerintah terlalu 

banjak memberi perlindungan 

kepada kaum pertengahan. sehing 

ga sukar diterima oleh kaum bu. 

.ruh dan tani. 

—. Pembitjara pun minta selekas- 

nja djadakan kabinet jg bertang- 

sung djawab. 
Zainul Arifin (Masjumi) me- 

njatakan, bahwa rasionalisasi ang 

katan perang sungguh2 dikehen- 

daki oleh rakjat, maka untuk me- 

lakukannja hendaklah Pemerin- 

tah djangan ragu2, tetapi bidjak- 
sana, 
Mengenai demonstrasi baru2 ini 

ja mentatakan, bahwa demonstra 

si Hu tidak demokratis karena 

banjak jang diperintahkan setja. 

ra resmi oleh orang2 atas nama 

djabatannja. 

Tedjasukmana Samkbekah me 
$ kan supaja Sukarno dan 
Hatta sebagai overkappines-fi 

“guur dipegang teguh dgn pertim 
bangan unuk kepentingan front 

  

- nasional dan untuk menjelamat- . 

kan Republik. e 

. Pembitjara berpendapat, bahwa 

i an tegas dan kuat Pemerintahan 

( 

gi 8 — 10 ..pag 5 | rima tamu: Saga 57. 6 

s Bala akan dapat menserdjakan 
bangunan dan rasidvlalisasi. 

Inilah. antara Jain jang mendjadi 
alasan bagi pembitjara untuk me 
nerima kabinet Presiden untuk se 

  

: mentara. : 

  

Pengobatan dari 
DJAUH atau DEKAT. 

Buat matjiam2 penjakit dengan 
ILMU BATIN (Magnetisme, Hypnotis- 
ms dil) dan. OBAT serta DJAMU2. | 

Oleh: DJOCO, Tabib OCCULTIST 
Dil. Grogolan 21 SOLO (10 menit 

berdjalan dari stosiun Balapan). 
Berpengalaman 10 tahun. lebih di 

SOERABAJA, 
Surat2 barap disertai posW. RB 250 
buat 

Saptu sore, Minggu d-n Hori besar 
umum : tutup, 2-55     

kerja NIP pada pagi 14.2 jl turut djuga 'bitjara angkanta2 

sHindia. » 

agar soal. 

»Rasionalisasi “ bagi "pembitjara 
mengandune anti hidup matinya 
Republik. | Pembitjara menghen. 
daki supaja Pemerintah menga. 

. Gakan tindakan2 tegas didalam: 
mentjari keseimbangan jang Sa. 
ngaf diperlukan es menjela- 
matkan Republik, . 

Bagi pembitjara rasionalisasi. 
berarti tekanan ekonomi kepada 
rakjat harus ARUN - Ant, 

6 menga 

Tn TOMO DITUNGAH2 
| RAKJAT. 
ey pu Kota. 
Ns 4 

JOGJA, 17 Pebr. — Padia hari 
“Selasa sore, untuk Beriama kali 
sehapis Iar berbitjara di, 

Gabut, Bung Tomo mengadakan 
rapas umum di Ibu Kota, Ternja- 
ta mendapat perhatian luar bia. 
sa banjaknja, hingga hampir se- 
paro alur2 utara penuh. 
Dalam rapat tsb, ia mengupas 

tentang persatuan dan korupsi 
jang terdapat dalarn masjarakat 
kita. Sebagai tjonto persatuan, 

t— 

Bung Tomo membawa dua ekor 
kambing jang Ssekor pujtih sedarig 
lainnja merah wama bulunja. Ke 
dtanja ditambah dgn tali jang 
pandak. Ditjeriti n, bahwa. ke- 

duanja jang biasanja sering ber. 
laga (tarung) sekali waktu bisa 
rukun, karena ingin bersama2 
makan rumput disuatu tempati. 

' Selandjutnja Bung Tomo men 
dijelaskan, bahwa ia tidak bentji 
“kepada bangsa Belanda, tetapi 
bentji kepada pendjadjahan. Se- 
bagai bukti Bung Tomo menun- 
djukkan “seorang anak Belanda 
jang diambil anak. pungut oleh. 
nja sedjak 5 bulan jl. karena 
anak tsb. sudah sebatang kara, 
tidak beribu dan bapa serta tidak 
mempunjai. geluarga, 

    

PENG UMUMAN. 

“Untuk dapat maan kesanggupan kami: Sean 'bebe- 
rapa perkumpulan dan badan-badan sosiaal, maka kami mengun- 
Gurkan Giri dari kantor Tjabanz Bank Surakarta mb. dan mu- 

  

lai tg.”16-2-48 pimpinan wanna 
Djojoputranto. 

. Jad. diperingati, kareng aed tu 

£ (FT 

| AMANAT F PRESIDEN," 
H0 AgoG3a: 17 Pebr, -— Pada tg. 

112/2-48 Presiden Sukarno mem- 
beri amanat kepada-rakjat Indo. 
nesia hendakuja tg. 1 Maret 1948 

| USia pekik ,merdeka” genap 246 
tahun. Hari itu supaja diperi. 
mal poniend men . 

n me ara djiwa mer. 

Peng Ibu K 3 | 1 ota epublik dihangpa 
Na suatu ,Panitya Pusat Peri- 
ngatan Pekik Merdeka” dan di. 
daerah2 hendaknja dibangunkan 
panitya?-daerah, Sifatnja peri- 
mgatan harus nasional (meliputi 
golongan dan lapisan) dan ber- 
mempeapat (waardig). 
3 ——, 
PERUTUSAN NIT DATANG 
JOGJA: 17 Pebr. — Menja 

bung berita tentang : Kedataana 
nja Perutusan NIT jang tiba hari 
Rebo ini di Ji, sja, maka diren- 
.tjanakan, supaja selama didaerah 
kita tamu2 dari Indonesia. Timur 
itu bisa djusa mengundjungi Ia. 
in2 kota, misalnja ke Tana .So- 
10 dan Sarangan. 

Kena arsa anta 2 

UNTUK HADIR ULM SIDANG 
—. MAHKAMAH TENTABA, 
"Jogja,.17 Pebr— Berhu-" 
bung dgn adanja sidang Mdhka- 
mah Tentara Agung jg dimulai 
tz. 19 ini, untuk umum ig akan 

    

menghadiri sidang tsb. akan di- 

berikan tanda kartu masuk. Kar- 
tu2 tsb, dapat diminita tiap2 pagi 
dari djam 8 sampai 8.30 dikantor 
Kedjaksaan Negerj 
mujjo (muka pasar). 

Aa eka , 

X€ Sedjak tg. 17 ini di Purwore- 
vidjo telah dilatih 1000 orang tja. 
Ion guru PBH utk seluruh Ketja- 

Dj. Margo- 

matan Purworedjo bagi tiap2 de- 
sa 2 orang. 

Ae 

M Dalam Hawaiian Concours jg. 
diadakan di Solo baru? ini, jang . 
dapat merebut juara jalah- 
»Moon Islanders” Solo, jg ikut 
ada jg dari Garut, Jogja, Mage- 
lang, Kediri dil, 

' 

    

   

  

urai 5 
Kepada Redaksi 

Redaksi Jih, 

| “dapatkan uang pensiun atau 
uang tundjancan menurut per- 

— aturan Peraturan Pemerintah No. 
14 th. 1947. 

“Diantara permohonan tsb. ada 
jang dihaturkan mulai ilin "46 
dan telah berulang-ulang disusu. 
Jinja, tapi hingga kini belum dju- 

ga mendapat. putusan, meskipun 
permohonan2 itu telah disertai 
sjarat2 jang diperlukan. 
Harapan saja moga2 hal ' 'isb. 

— mendapati perhatian jang berwa- 
djib, karena teman2 t£b, banjak 
jang tidak mampu dan lag: sudah 
djsuh umur.. ..£/ 

f “Wassalam, 

0 Ieadmodihardjo — Ngawi. 

Tang Oren 

| PUTUSAN KONPERENSI Psir. 
Jo gi &,.17 Pebr—- Dalam 

konperensi PSII pada tg. 15 jl. 
di Tulungagung, antara lain di. 
putuskan adanja Kongres Akbar 
(Madjelis Tachlim) seluruh In- 

.donesia pada bulan Djuni jad. 
di Kediri. Selain itu PSIi mengi.. 
rimkan tilfram kepada Presiden, 
antara Jain. membenarkan sikap 
Men''eri2 dari PSII dim Kabinet 
Amir tentang persetudjuan Ren. 
ville. Selardjutnja mendesak le- 
kas tterbentuknja ministerieel na- 
sional Kabinet dan minta adanja 
waki! dari PSII dalam badan2 
perwakilan menurut keseimba.- 
ngan djumiah anggawa. 

Tanam 

Sa Denga te. 22-24 jad. Sarekat 
Buruh Motor Indonesia akan me. 
ngadakan kongres di Jogja, dian. 
taranja. akan menjempurnakan 
susunan Pengurus Besar dan ren 
tjana perdjuangan. 

AW soja' pendete mengahbLah au 
. pada luan" tentang basa ka IN 
beberapa teman saja untuk men- 

J 
1 

hormat sebetamu 
bis-habisan koteringan #0 
tah, $ . 

pihak lala! Na 
Kita jang m € (AA 

dan mendengarkan 
dak bisa LAN siapa g 
salah dan “siapa | 
Mungkin semuanja jeenu "tapi 
bisa djuga semuanja benar. 

Tapi jg paling'penting bagi kita 
ialah satu dan lain sama sating 
bersalam-salaman dan berbukar- 

. tukaram. senjum. : 

Siapa mulai ? 

£ 2: 
alau tidak Sa sa “dj 

sngaota jang terhormat jg mena-' 

rik perhatian pemerintah jani 

Supaja surat2 kabar di Jogja ka- 

tanja, jang sengadja mengeruh- 
kan dan meruntjingkan suasana 
dibeslah sadja. 2 
"“Rasanja 

tsb. belum lengkap dan masih 

perlu ditambah. 
Bukan sadja suratkabar, tapi 

Siapa sadja, ta? 
tinggi atau pekerdja rendah, Te 
ka njata sengadja DAR setj: 
rang2an atau dsn. 
ngatjaukan masjarakat .kita, dia 
harus lekas? dibrogol dan “2 
bloskan dikandansg tikus. 
Bahkan semutpun harus djuga 

ditempeli prosesverbaal, djika di- 
dak mengindahkan Undang uan 

: Gang negara. 

Ini namanja kalau kita benar2 
endak mendirikan Negara Hu- 

kum jang Revolusioner "INN 
wi 

  

serahkan kepada | Saudara Mr. 

  
ADAPUN ALAMAT KAMI TETAP DI mau 2 | Tilp. 216. 

Harap para Sdr. havdat taulan maklum adanja, 
: Hormat kami 

2-98. : “ Wiharto. 

  

  

ia Pengumuman. 

kun Kampung dan Sosial Daerah: 

1 

  TH.  djuga harus disertakan. . 

2-9, 

  

Kantor Besar 
“Badan Pembaniu Keluarga 

Korban Perdjoangan 
Setjodinirgratan 13 Titp. 892. 

: 2-01. ' Jogjakarta,   

Pengumuman Kantor Taran B. p. K.K.P. 
Saudara Kasmadi, Ketua Pusat Daerah BPKKP. Semarang 

berkedudukan di Solo, diminta selekas mungkin datang ui Kantor 
Besar BPK.KP. Jogjakarta, ada urusan peniing. 
“Kepada segenap kawan2 seperdjoangan, badan2, djawatan? jang 

mengetahui dimana adanja sir. Kasmadi tersebut, harap hendak. 
nja pengumuman ini disampaikan kepadanja, 

1? Para pengungsi Tionghoa dari daerah Djawa Tengah, jang 

sekarang berada di Jogjakarta dan ingin pulang ketempat asal- 

nja, mulai hari ini dapat mendaftarkan diri pada Sdr. Sie Bun 
Siet dan Tio Hway Tjhie di gedung CH.T.H.: 

2” Surat keterangan evacuasi dari Sosial Daerah, harus dibawa 
dengan sudah disertai tjap diketahui oleh C.H TB. Kepala Ru- 

38 Pendaftaran “ditutup pada hari Djum'at tgl. 120 . Pebruari 

1948, djam 12 tepat, “lewat itu waktu tidak dapat Giselenggarakan. 

48 Pendaftaran dari mereka jang ingin pulang ke “Tiongkok, 

dilakukan digedung P.M.I, Jogjakarta, djuga mulai hari pengumu- 

man ini dan ditutup pada tgi. 20- 
djalan (pas) dari Konsul Djendral Tiongkok dan. surat ketera. 
ngan dari Kepala Rukun Kampung, dengan diketahui oleh C.H. 

2-1948 djam 11 siang. Surat 

Panitera Palang Merah 
Indonesia Tjabang Torjokebatag 

Trans 
Mn anna mana 7 
  

Jogjakarta, 17 Pebruari 1948. 
Ketua Pengurus Besar 

BPKKP. 

( Sastroseputro). &   

  

  

| Buat KERTAS danSABUN ? 

| Pakailah. BUBIN SODA. 
B: IN. PUSAT 

295 Malioboro 85 Jogjakarta.     

      

Pafja dan ikuti tiap masi sk. 

“Nasional” 
Harga Langg. 1 bulan R. 17.50 

  

No 
| 
| 
b 

| " 

| 

“Ketua 
Dewan Pertahanan Daerah 

Istimewa -JogjaKarta: 

ttd. 

C(RBaku Alam). 

2-101.   

PENGUMUMAN BERSAMA | 
DEWAN PERTAHANAN DAERAH DAN 

: ' GUBERNUR MILITER 
« DAERAH MILITER ISTIMEWA 

JOGJAKARTA. 

: 4/GM/DPD/48 
Mulai janggal 17 Pebruari djam 13.00 — untuk sementara wak- 

tu.— hingga ditjabutnja pengumuman ini, diperma'lumkan kepa- 
dg segenap Badan/Party/Organisasi dan chslajak ramai, bahwa: 

Urisuk menjelenggarakan rapat2/arak2an “jang bersifat umum 
dihapuskan lebih dahulu minta idzin kepada: 

Mempertundjukkan / menjiarkan poster2, “pelan Gil, jang 

dengan menjebutkan ditempat2 mana akan dpertunsiut- 

dea 3 jang bermaksud Baki mempunjai 
tendens perpeijahan' dan permusuhan tidak akan diberi idzin. 
Terhadap mereka jang melanggar pengumuman ini, azan di 
adakan tintiakan seperluhja. 

a. Gubernur Militer — (buat dalam kota). 
db: M.P: K. — (buat luar kota). 

2. Perminjaan ilzin harus diadjukan: 
a. 2 hari sebelumnja 
b. setjara tertulis (schrifie jk) 
Cc... rangkap gnam.. - 

3. 
menjerupai itu, diharuskan Tebih dahulu minta 
Dewan Pertahanan Daerah, 

2. 2 hari sebelumnja 
b.- setjara tertulis 
C. rangkap enam 

2 ka 
$ kan / ditempelkannja. - 

4, Mengenai faisal.1 

5. 

idzin pala 

| 

Dikeluarkan di: Jogjakarta - 
Pada tanggai: 17 -2 1948. 
Pada djam: 12.00. : 

—. “Grubernur Militer EA 
Daerah Militer Istimewa. 

£ Togpisnnga 

RA 

keterangan @”ggota 

perduli pegawai : 

sembunji Ye $ 

  
  

x 

  
  

'.. 

Cc. BP. KNIP. Sekretariat   Ga 2-103.   ma 

PENGUMI | 
Centraal Comite HA ant Dag “Barat 
Pada tanggal 19 bulan ini (hari Kemis) djam 1900 di Istana!” 

P. J. M. Presiden akan diadakan Pertemuan antara segenap putra. 
dan putri jang berasal (dari. Djawa Barat dimana BOENG KAR- 
NO akan memberi gemblengan setjara istimewa. an Situasi 
politik dewasa ini di Djawa Barat, . . 

Surat tania masuk dapat diambil di: 
Sekretariat CCPDB Gontlomanan 43. “ 

b. Kem. Pertahanan Pa, “Sosial dan Kemt. Penerangan Pa 

(Letn, Djend. Peamhandini Buwono 2 "3 

1 :$ 

TN 
Badan ai ag 

     

  
  

      

  

   

  

  

    
   


