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rendah" Pderadjatnja" 
LAKE SUCCESS$: 27 Pebr, — Pada hari Kemis debat dalam Dewan Keamanan . 

mengenai seal Indonesia dimulai lagii  Wk. Republik, Mr, Ali Sastroamidjojo menudua, bahwa 
pem, Bid, mendahului penegapan status politik bangsa Indonesia di Djawa-Barat dan Madura. 
Pemerintah Bid bermaksud menghadapkan kevada kita suatu f£ a ba 
lui atau membutalkan plebisciet. - " sa Pay nga ai "Tg Knaga 

Wakil Rusia, Gromyko mene- 

yangkan, bahwa ia sidak mau 
menerima resolusi Kangda jang 

“dimaksudkan untuk meherima ba 
ik Iaporan Kom.-3. Diduga, ia 
akan menggunakan hak vetonja, 
djika- resoluSi tsb. diterima. Dlm 
pidato jang setengah djam lama. 

nja, Gromyko memberi komenvar 

atas kererangan2 jang ciunjaptan 
Olen wakil negeri4 lannja semen 

ajak Gromyko mengadaran pida 

40 pembuxaannja tentang laporan 
Komisi. Lapcran itu ditjapnja 

sebagai Suatu k2dok, dibtiakang 
mana perseruunji Belan 3, “ati, 
neg€ri Kolonial jang mentjoba 

membenarkan agresi, 

Gromyko menamakan perdjan- 
djian kenvile sbg ,suauu doku. 
men 3g. beraeraajar paling ren- 

dan” 18 pernah diunmunxan diba. 
wah 'pengawasan PBB. 

Gromyko mengedjek ketera 
Nge yan Kleficas, bahwa ana- 
iyse Gromyko awas laporan ticak 
ada kebenarannja sama sekali. 
Grpmyko ment@rangkan, la me- 
uginggap keterangan van Kisf- 

fens itu sebagai suatu ,,penghor- 

matan kepada pidato saja”. 

Karena Amerika, demikian Gro 
myxo, mempunjai begitu banjax 
modal jang “Gitanany up Inndokes 

Sia, maka delegasi Sovjet Udas 

heran akan sikap Amerizra. 

Tentang keterangan radja Bid, 
bahwa ,cijaman kolonial sudah 
mati”, Gromyko berkata Sbb.: 

,Dewan wseamanan tidak pernah 

lama memperhatikan keterangan 
radjia2 dan ratu2 tentang soal2 
penting. Memang penojadjapan 

kini sedang mengalami saat xe. 

matiannja jang disaksikan oleh 

seluruh dunia. Tetapi keberapa 

negara,. terutama  Nederiand, 

SARI BERITA. 
— PM Rumania Groza dan men- 
teri LN Anng Pauker bertolak 
ke Warsawa utk menandatangani 
perdjandjian persahabatan dan 
salipz membantu dgn Polonia. 

: tx 

— Panitia - ketjil juridis dari 
matijelis perwakilan USA— jang 

sebagian besar gerdiri atas orang2 
Republikein— mengusulkan ren- 
ijana undarg2 jg melarang .iyn- 
chen” (sematjam aniaja), 

Ba 

  

& 

— Kabarnja kaum komunis di 
Norwegia, Zweaen, Denmark dan 
Finlandia sedang “mengadakan 
konperensi rahasia Gi Usio. Me- 

hurut kalangan pem., konperensi 
itu adalah persiapan masuknja 
komunis dj Skandinavia dalam 
Cominform. 

k 

-—.Komisi Ekonomi utk Amsrika 
Selatan disjahkan oleh Konpe. 
rensi Ekonomi-Sosial PBB di Ha. 
vana, Indonesia, USA dan Rusia 
tak memberi suara. Dgn diterima- 

nja usul itu, maka PBB kini mem 
'punjai 3 komisi ekonomi : untuk 
Eropa, Asia dan Amerika Selatan, 

x 

— Meniteri LN USA, Marshall, 
minta, spj Kongres segera nienje- 
tudjui rentjada bantuan USA 
kpd Tiongkok. Tapi ia sekali lagi 

memperingatkan wahwa Amerika 
Ser. tidak bisa dituduh langsung 
bertanggung djawab atas ,uru- 
pang Ag Pan Henna 

Amerika, Inggeris, 

menghidupkan kembali pencja- 
djahan jang tidak adl itu” 

Seterusnja Gromyko menerang 

kau, bahwa laporan Kom. "se. 
baiknja ditempatkan dalam mu 
Ssum sebagai suatu tjontoh, bah- 
Wa beberapa negara Siap sedia me 
ngabadkkan pengawasan kolonial 
untk menindas  kemevabkaan 
pangsa2”. 

Gromyko menerangkan, bukan 
kebetulan sadja bahwa Perantjis 
menjatakan, tidak perlu. diper- 
tengxarkan lagi siapa jang mem. 

“beri lebih banjak konsesi, Ia “ber 
pendapat, bahwa konsesi2 itu ma 
lahan penting sekali untuk diper- 
timbangkan., Ia menganggap ke- 
terangan Mr. Ali Sastroamidjojo 
sebagai utjapan2 jang bersandar 
kepada kebenaran. Tentang kete 
rangan Mr. Ali, bahwa Bid me. 
njokong pembentukan negara 
separatis Djawa Barat, Gromyko 
berkata: “Tinta diatas surat 
perdjandiian jang telah ditanda 
tangani oleh delegasi Bld belum 
lagj kering, Bid sudah mulai 
Imelanggarnja dan menganggap 
sepi peraturan2 plebisciet dan 
memberi kekuasaan kepada kaki 
tangannja”. 

Gremyko mengachirj pidatonja 
den mengediek, bahwa ,Austra 
ha, Amerika dan Beigia saling 

memudii Las pekerdjaar bak 

jang telah dilakusan Mereka me 

njombong tentang hasil usaha 

Kom.3. Ini mengingatkan Kita 
kepada ,Satirist” tahi sindir) 
Amerika. jang ulung, Mark Twain, 

' jang berkata: jam . menelor. 

kan telor jang biasa sadja peSar- 

nja, tapi rame berkokok seakan2 

telor itu separoh dunja besarnja”. 
Wk, Tiongkok, T.F. Tsiang, me- 

njokong pendapat delegasi Indo- 
nesia, bahwa status Djawa Barat 
harus diientukan oleh plebisciet. 

Ia mfrasa bahwa bangsa Indone- 

sia memberi lebih banjak kon- 

sesi dalam perundingan dengan 

pihak Bki. Tapi ia berpendapat, 
bahwa usaha saling mendekati 
lebih penting duri pada keteri- 
ngan siapa jang lebih banjak 
memberi konsesi. 

Tsiang sekali lagi menegaskan, 
bahwa Kom-3 harus diberi 

kuassaan utk memadjukan usul2 

jang positif kepada kedua belah 

BENES MUNGKIN BERHENTI 

Erigia Gil. kimi 
-perusaha memberi suntikan uk 

ke-- 

“pihak dan mengun 1umkannja, 
berhubung dengan ' gkinan 
adanja. perbedaan tafsiran me. 
ngenaj @azas2 politik Procedure 
harus diatur dahuly “siang ber 
kata, bahwa amandemen Colum- 
bia dan Australia atas resolusi 
Kanada, memperku 'resolusi ini. 
Walaupun andai kata amande- 

- men2 Hu nangi ditolak, ia akan 
menjokong resolusi Kanadu. 

Wk, Bia, yan Kieriens, menen 
tang keras laporan xdelegasi Indo 
nesia tentang kedjadiana dikonpe 
rensi Djawa Barat. Dikatakan- 

“nja, “bahwa konperensi itu ada 
lah jang ketiga kalinja, ,.duna- 
na duduk berunding wakil2 jang 
mempunjai pendirian jang ka- 
dang2 sangat berbeda satu sama 
lain, dengan tidak ada tjampu- 
ran atau tekanan dari pem. Hi 

dia.Bld.” Van Kleffens selan- 
Gjutnja menguraikan tentang su. 
sunan konperensi izu. 

Ia menentang keterangan Mr. 
Al, bahwa ada tawangny politik 
didaerah pendudukan Bid. 'Di- 
katakannja, bahwa jang Gihukum 
pendjara hanja perkljahatz biasa. 
Mengenai undang2 perang jang 
beriaku didaerah Bki, ia berkata, 
bahwa undang2 itu hanja berlaku 
buset tentara Bia di bukan buat Ojatakan 
pereman,. Tentang orang2 jang 
melemparkan granat di Djakarta, 
yan Kleffens berkata, bahwa me. 
reka diadili oleh pergadilan sipil. 
Tentang tuduhan Republik, bah- 
wa Bid menjokong gerakan sepa- 
ratis, yan Kleffens berkata: ,Ge. 
rakan2 separatis memang timbul 
sesudah Bkd datang di Indonesia, 
tapi gerakan itu tidak diandjur- 
kan oleh Bld. Gerakan2 itu tidak 
t'mbul dizaman Rep., karena Rep. 
tidak mengizinkan adanja kebe- 
basan bersuara”. 

Van Kleffens mada kepada 
DK. supaja djangan menerima 
resolusi Columbia jang dikata. 
-kannja kabur”. “Tentang usul 

Australia supaja Komisi diberi 
kuaSa lebih luas, van Kleffens 
berkata: ,,Kalau Dewan Keama- 
nan memberi kekuasaan kepa- 

da: Komisi djasa2 baik, maka 
Komisi itu tidak lagi merupa- 
kan Komisi jasa2 baik”. Ia 
djuga mendesak, supaja 'usul 
agar Komisi boleh mengumum- 

kan andjuran2nja, ditolak. 
Debat tentang soai. Indonesia 

dilandjutkan hari Sabtu. 

Reaksi Negeri2 Barat thd. Peristiwa 

T. Slowakia 

Praha, 37 Pekr— Presiden 
Tjechoslowakia, Benesj, menurut 
kalangan atas di Praha mungkin 

akan meletakkan djabatannja 

atau meninggalkan negerinja. Ka 

barnja Benesj kini sakit keras. 

Seorang petawai jg melihatnja 

ketika komunis menjampaikan 

ultimatum, menerangkan bahwa 

Benesj nampak kehabisan tena- 

ga, setelah 3 hari berturut2 sibuk 

bekerdja. —UP. 

x 

Washington, 27 Pebr.— Ame- 

rika Ser. dan Perantjis bersama2 

telah mengeluarkan sebuah mak- 

jumat jg menghukum perebutan 

aa komunis di 'Tjechoslo- 

wakia, jg Cianggapuja sb2 ,dik.. 

tatuur jg bertopeng”, Oleh kedja 
dian2 Si Tjechos'owakia itu — 

demikian maklumat tsb— maka 

azas2 kemerdekaan berada dlm 

bahaja. 

Djurubitjara kement. LN Ing- 

geris menerangkan, bahwa Ing- 

geris akan menindjau kembali pe- 

ngakuannja thd pem. Tjechoslo- 

wakia, karena pemerintah baru 

itu tidak dibentuk seijara demo- 

$ kratis”. 

Sementara itu pemerintah baru 

mengumumkan bahwa semus ba- 

dan2 umum akan dibersihkan 

dari anasir2 jg beroposisi. Dian 

taranja akan dipetjat Ik 24 pega— 

wai tinggi dan 4 direktur paberk 

paberis Bata, 3 —UP. 

  

' ter mengabarkan, bahwa | bekas 

' k€amanan didaerah2 itu. 

    

    

2 oa Beat ia pat Jai D 

. Aiterima oleh Komite Persiapan. 
  

DJAKARTA: 27 Pebr. — Reu. 

PM Sutan Sjahrir pada ts. 
(atau 28 Pebr ini diduga tiba Ba 
'Spore bersama2 dengan wakil 
Australia “dalam 

gara. 
“9 Mereka "akan kembali lagi ke 
Djakarta pada hari Senin jad. 

komisi-3.ne- 

an 

DELEGASI BLD DITAMBAH. 
| DIAKANTA: 47 Pebr. — De- 
ngan besilt let Gubernur.gjendr., 
telan Gangkat 4 anggawia baru 

“Kelegasi keradjaan kuol,  jaitu: 
pro, Husein Ojajadiniusrav, Sx, 

Karamoy, Wisaksono Wirjodihar- 
djo dan ir. Semawi. 
Sebagai “penasehat diangkat 

mr. Van Maanen tadvokat-djen 
deral), Van Deunse (curektur per 
kapalan), mr. Enthoven tpena. 
Sehat Yum luar biasa kabinet 
yan Mook), Mr. J. W. yan Hoog- 
siraaten (kepala urusan personil 
aari departemen sosial), Laboyrie 
(sekretaris kedutaan), de Bruyn 
(wk kepala dinas polisi) dan mr. 
Ursone dari departemen ekonomi. 

—Aneta. 
metan 

“ran! PERTJAJA LAGI SANA 
BELANDA. 

“Dem Haag, 27 Pebr. — 

Wakil2 partaj demokrat Curagao 
dim delegasi Antillen-Bid dalam 

perundingan medja-bundar, me- 

mutuskan utk kembali kenegeri 

nja pada Djum'at ini, Wakil2 itu 

perp€ndapat, bahwa perundingan 

perundingan lebih landjut tidak 

berguna lagi, karena mereka ti-. 

dak pertjaja lagi bahwa pem, Bid 
bermaksud akan. segera mengfa- 
takan perobahan2 tata negara j£ 

““disuntut delegasi. 
Waki2 Aruba djuga memutus- 

kan akan kembali ke negerinja. 
Sementara itu, di Suriname dia- 
dakan demonsurasi besar utk me 

“tidak Yuasnja rakjat 
Suriname thd djaian konperensi 
medja-bundar. Demonstrasi2 se- 
rupa itu dilarang di Curacao. 

—Aneta. 
C— 

TENTARA KEAMANAN” DI. 
DAERAH BLD. 

DJAKARTA: 27 Pebr. — KB 
Belanda mewartakan bahwa &i- 
negara2 bagian telah atau akan 
didirikan ,bataljon2 keamanan”, 
jang pertama2 harus mendjaga 

Batal- 
jon2 tersebut dilatih setjara mi- 
Hiter, sedangkan personil disedi- 
akan oleh negara? bagian sendiri. 

Bataljon2 itu berangsur2 akan 
Gidjadikan alat kekuasaan  ter- 

tinggi dari daerah2 itu, tapi si. 
fatnja tetap ,militer-polisioni?”. 

—Oo— 

'TJALON MENTERI2 FEDERAL? 

Djakarta, 21 Pebr— Sk. 

»Het Dagblad” tulis bahwa per- 

siapan utk membentuk pemerin. 
tah federal sementara kinj sudah 

mentjapai tingkat tinggi. Tak 

lama lagi bisa diharapkan pelan 

tikan anggauta2 pemerintah tsb.- 

Sk. tsb menjebut nama2 beri 

kut jg mungkin duduk dlm pem. 

federal. Menteri Pengadjaran den 
Agama, prof. Husein Djajadining 

rat, menteri kehakiman mr. Zul 
karnaen, menteri keamanan dlm 

negeri kolonel Suriasantosa, men 

teri pengairan dan pembangunan 

ir. Semawi dan menteri perhu- 

bungan dan tenaga lisirik Ir. 

Warner3. Semuanja, ketjuali 

Warners adalah anggauta2 dewan 

federal, —UP. 
aa ia 

INGGERIS-GUATEMALA BER- 
SENGKETA. 

London, 27 Pebr.— Kapal 

pfndjeladjah Inggeris ,,Sheffteld” 
(9.100 ton) berlajar ke Belize di 

Honduras-Inggeris, berhubung 

Tn skemungkinan terdjadinja 

insiden2 oleh beberapa anasir” 

di Guatemala, Amerika Selatan. 

Guatemala sudah beberapa la- 

ma berselisih dgn pem. Inggeris 

Gan menu haknja atas Beli- 

28, 
—Reuter, 

dai enai 

t.
 

  

oleh 95 wakil, Ketua nga 

| SJAHRIR KE SINGAPORE. Ya 

“Amoil oleh konp. ta | 

| panglima tertinggi 

' “dam boleh membubarkan pare. 

Bur 

solusi 

ta dan a ng 
“ngfnai Sodl pifidisu 
nyatakan, pahwa 
rensi tendapat “perbedan 
tengang pendirian jang 

an Kenville, jang 'tel 
oieh pem. Rep. dan 
karena HW, — Rer 
tso, — ,konp. Djawa "HI 

haris mengambil sikap jang te 
gas tentang persetudjuan ' 
Konferensi Djawa Barat ' Sa 
kui sepenuhnya persetucjuran Ki 
vile, terutama jang Me:    
pasal 4 dan 6 darj dasar-tamba- 
nan”. (Pasal 4 mengfnaj pengu- 
rangan itentera kedua pihak se- ' 
sudah persetudjuan politik, Can 

“ pasal 6 mengenai plebisit, - ra). 

Sebelum mosi itu dapat “dibitja- 
rakan datang wakil pem. Hindia 
Bid, prof. Entihoven, kolonei Su- 
riasantosa dan recomba Hilman 
Djajadiningrat, Enihoyen me. 
njampaikan djawaoan pemerin- 
tah jg. menjatakan bahwa konp” 
diakui Spg dewan perwakilan se- 

mentara Djawa Barat. 

Recomba Hilman 
membubarkan 
dan menjfrahkan pimpinan atas 
konp. kpd Djuarsa, sampaj dipilih 
ketua dan wk. ketua, Ia mengalh- 

djurkan spj para anggauta ber- 

usaha, menjusun pemerintah se- 

menrara. Sesudah Suleiman me. 
ngutjapkan terima kasih atas pim 
pinan Djuarsa selama konperen- 
si, naka Sujoso tampil kemuka. 
Ia berkata : ,,Kami ditjap sebagai 

pengatjau, tetapi sebenarnja Ka- 

kemullian 

“Ind datang kemari semata2 untuk 
memperdjuangkan kepentingan 

rakjat. Ini akan kamj landjut. 
kan.” 

Ketika ketua hendak menjum- 
pah para anggaunta, Sujoso mem- 
perotes dan mendesak spj lebih 
dulu dibitjarakan mosi tadi, Per- 
mintaan ini ditolak oleh ketua. 

Kemudian Recomba mengambi! 
Sumpah para anggauta dewan 
perwakian Sementara” Djawa 
Barat. 

Pk 3 siang, diadakan pemilih- 
an ketua ,,dewan perwakilan rak- 
jat” Djawa Barat. Untuk dapat 
Gipilih diperlukan sekurang2nja 
2/3 dari djumlah suara, atau 
66 suara. Ada 3 ijalon : Djuarsa, 
Sujoso dan mr, Adil Puradiredja. 
Dua kali pemilihan tidak berha- 
sil Pada ke-3 kalinja mr, Adil 
mengundurkan diri dan Djuarsa 
Gipilih djadi ketua. 

Demikian KB Belanda. 3 
2 Mama 281 

KENTJANA KONSTITUSI 
INDIA, 

New Delhi, 26 Pebr— 

Suatu undang? dasar India kini 

diusulkan untuk India. Menurut 

undanz2 itu, maka kasia paria 

(60 ajuta orang Hindu) akan di. “HN 
hapuskan, sedangkan ,,hak2 po. 

kok” akan diakui, ig mendjandji- 

kan ,,keadilan, kemerdekaan, per 

samaan dan persaudaraan” se. 

mua bangsa India. Selain dari 

itu diakui pula ,,kemerdekaan. 

berfikir” dan perlindungan kpd 

golongan minoriteit. 

Presiden India akan dipilih utk 
5 th oleh dewan pemilih, jg tex- 
diri atas anggauta2 majelis ren- 
dah, Ia boleh mendjabat dua ter- 
mijn berturut2, tapi tidak boleh 
tigakali. — Presiden merangkap 

angk, perang 

men serta memetjat PM. PM dan 

kabin&t dipilih oleh presiden gi. 

antara anggauta2 parlemen: me. 

reka membantu presiden. Tetapi 

PM bertanggung djawab kpd par 

lemen. Parlemen terdiri atas ma. 

djelis tinggi (dewan negara) dam 

madjelis rendah Ona rak- 

jaH. —UP, 

4 

N V , 

Aa f3 
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“as Tega Itu pihak er 
“Yama mengirim surai- DiOkES pada 
Dihak yaris: wasjib dan beberapa 

| kaga jamnya. 5 

2. Pihar roclua menjiarkan Surat     
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lanya tindakan S.5.G. unjuk men 
duwuk gan. mereiuu kembali hak 
.miliknja. 

Banjake borok dau “ penjakii 
koreng menajadi kelihakan. Kia 
harap Gyangan ijuma tinggal di-. 
Situ seuja, | Letapi bersinwanian 
Rn, Gengan mengadakan 

tutan diimusa pengad!lan, 
33 penjaxit jang tidak begitu 

- gamph: cobati 'ialah lambat. 
nya" “atau »slamtenoignja?. bebe. 
rapa pihak jg. Wadji» kalau ada 
pengaduan Ini itu: (Bukan Per. 

| satuan Wartawan, sebab badan 
mi tidak pernah men€ring  pe- 
ngaduan atau permintaan Ssuaju 
apa dari S:B.G, buat bantu mem- 
bereskan soal perebutan diatas). 

Kita mengarti kalau S.5.G. ui. 
dak sabar lagi dan mengirimkan 
parisannya buat menduduki per- 

p «Tetakannja. Akan setapi sungguh 
pun begitu, tindakan " merebut 

| Kemba atau menduduki ivu sen- 
Giri, tetap keliru. 

Terhaaap segala apa jg. ke- 
ru, udax perduli kawan Atau 
jawaD, pers wagjib mendengarkan 

2 - Sheranya, Dalam hMiini benar 
kata kawan dari sz ,Fairiot” bah 
“wa pers kita umumnja masih ku- 
-rang tegas, Kurang nyata Gan ku. 

2 Yang solidair. 
:. Mugah-mudahan Sanditunja 
1pers Kita akan mendjagi iebih 
gazak, lebih militan, dalam mem- 

7 
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Gem dan Anak? pahlawan. . 

Terpuksa,' sepesar suratkabar PAR 
mendje:askan sugab dan asai tau- 

: | .pela jang benar dan membiantas 
jang keliru, 

Dalam perkara Me hax 
"milik masinZ Ujetax adiara Sx 
»Bexeroya” dian pihak SBG. 
sKita narap jang waajib ' texas 

menganwli tindakan dengan ti- 
-Kiak kepalang tanggung. “Tidak 

" perduh pihak mana, jang salah 
harus mendapa: gandjaran jang 
setimpal, Sebab pers jang tjinta 
kenaaa kemerdekaan tidak bolih 
segan koreksi diri sendiri” 

Sg, 

    

kada Sarana, 

  

e . PEKIK MERDEKA, 
S1 Berusia 254 tahun, 

' JOGJA: 28 Pebr. — Berbubung 
| G€ngan genap usianja pekik 
Merdeka 215 tahun, maka di Pre 
sidenan pada t2. 1 Maret ini akan 

2 Muna 
Ialah gekang Uu. Na para 2 Dn 

  

. gugur. : . 

1.500.000.— Mung: djuta 
Woman: 7 MA 

Agar, maksud “ani lekas teneja. 

-pai, maka pena, dibantu: (oeh. 

   
    

       

    

    

Pan" adan 2 par . 
. hatian hendaknja. 3 

     

    

   
   

(Pusat FKI FKI . . Jogja. 

| Harun Al Rasjid.. jun don anaa Ka 
nga & enggerakkan . golo- 

utk memperdjuang 
ar pulau Madura 
Gidalam. lingkung- 

Indonesia. 
Pe » $ Tg » 

| KEKUATAN DILA. 
. RANG HIDJAU. , 

S3 a, 21 Pebr— Besok 

SEKITAR PENTIULIKAN ran 
- LON POLISI, 

DO. gi a26 Pebr- Berita 
Mean dari Tarutung menja- 
takan, bahwa kapal perang Be- : 
landa bukan sadja. menjerobot 
8 orang tjalon Agen Polisi dan 
1 orang djuru mudi dalam per- 
djalanan dari pulau Nias ke Si. PN ai lngkan pertanding- 
bolga pun djuga mentjulik $c0- “an sepak bola dari anggauta Ten 
rang Tionghoa jg membawa uang fara. Pada tg, 23 bl. 2 Keseve- 
11.000 rupiah serta-32 'ekor babi. jasen SIAP (Angkatan -Rerang) 
Kapal tsb. bernama ,,Banguert” — Kes. Hidjrah. Tg. 29 bl. 2, Kes. 
demikian tulis harian sNapikas al” | SIAP/HIDJRAH — Kes, CHT 
di Sibolga. - Dalam. pertandingan tsb. Batan 

menjaksikan djuga Goodwlll Mis 
sion NIT. 

A— TIDAK MAU MENGAKUI. . Aa ob x 

Jogja: 27 Pebr— Gabu. Na NDO DILESUR DJADI 
ngan Kia Perhimpunan2 Arab” PEMUDA DEMOKRAT 

Sar Djakarta jg terdiri dari Al-A- INDONESIA. 

rabijah Al-Chairijah Al-Arabijah, “MADIUN: 27 Pebr. — Menjam. 

Al-Djamijzh “ Al-Kathirijah Al- “bung berita tenang panitia pem- 

Arabijah dan Al-Rabitah ALAla. bentukan Pemula Demokrat di 

wijah dim meiklumatnja te. 13 Sepatan, lebih landjut pimpinan 

Pebr. jl menjatakan, bahwa per- Pemuda Demokrat Indonesia me- 

kumpulan? tsb. tida mengakui  nerangkan, bahwa Nasionalis Pe- 

tjalon2 anggota konpersasi: Da Ten, Indonesia  djuga. dilebur 
wa.Barat sebagai wakil golongan, | ndjadi Pemuda Demokrat. In- 

Arab. 3 —Ant, 

Siau 

      

—. 

menda, 

   

  

BERTUNANGAN: NN 
IBWIEK SURATMIEN: 

moca" "DIMJATIS 
PS Tej 
Ki Ba ala Aa Meja      Surabaja ja 29- . 2.164 

.. Surakarta, Djogia 29 2-1918. -a 6 & 3 

4 t : SEKLATEN — gotuk semua: daerah. 

T3 : 2 SOLO— Di. Purwosari 231, kanja untuk 

|Aken menikah pada tg. 29-2-1948 
  

kota Solo sadia. 
DJOKJA — tidak lane Jagi akcn dibuka. 

  

Tian Ging Ging Kiauw Terima kasih. 

.Kwee Hwat Bing 
Dengan ini saja menict ikon, bahwa atas 

pertolengan Tn DJOCO Di. Tanba 21 

SOLO, dg pengodaton DARI DJAUH, kini 
saja sudah sembuh sama sekcli. Te” lain 

saja mengutiapkan beribu? terimakasih. 

  

  

Ton , | Hormot saia, 

Salatiga 2-159 SOETORENO 

: 32 Rumah senggrtchan 

2 1 1 2-14 NGANDJUK. 

    

A——— 

    

an pa Tea MEN sala PS Jang iagin terima kiriman 

“angan atjaranja sbb: Aj.09.20 Na: wang disini, dari keluargapja 

|. — berkumpul: 09.52 — Lagu In. di Bukit linsgi (Minangkabau), 

1 
biijara dengan BH. JACUB, 

   .h skan tjipta: 1000 — Pre- , 
| siden “melopori pekik Merdeka ” 
MN — Amanat Presiden. 

2 “x 
     

RINGATAN PEKIK MERDE- 
KA tam JOGJA. 

PS Jaga, 21 Pebr— Untuk 
» memper ing: ati. 

   
“agar memakai-, lentjana merah 

putih na na Ae pa 85 ngibarkan 

C0 1 Bersama2 dgn bumjinja 
| s Tpada djam, MN ba     

  

€ ''kapal Van Der Hagen hilang mus 

t 

K3 » na ketika kapal tsb. berada 50 km 

“dari panjai Matana, x £ 

| 1 HAK Besok te. 29 er sampai 3 

0. Maret jad.. Kementrian. Agama 
“pagian Penjiaran dan Penerang. 
an akan mengadakan konperensi ' . 

Ngabear 55 (Nidtopradjan)     GEMBLAKAN 10 DI 

  

  

        

  

nga ne 29 ini, di. Kriddsono ' 

     

    

tes" Iplikatundi 4 ap Moga Br 

    St3 Mpangan (fan perliga 
: partai dan hal Ta aa 

     

    

Apa Pn laun 
“Wu, ialah memegang pesanan sen 
diri dalam revolusi, sesua dengan 

“namanja: Komite Nasional Indo. 
nesia PUSAt, bukan dewan perwa-. 
kilan (belum). Dari komite ibu 
Gibentuk satu badan pekerdja, 
untuk bekeraja Gan mesti beker- 
Gja, menunaikan kewadjibannja 
Gimasa revolusi inj. 

Timbul lagi pertanjaan seterus 
nja : Bekerdja untuk siapa ? Per- 
tanjaan ini kembalj mengenai pu 

. tusan diatas, jakni: Bukan beker- . 
“Gja untuk partai, tapi "untuk me. 
“njelesaikan revolusi Indonesia, 
mendirikan seni atas kemerde- 
kaan untuk Negara dan Bangsa. 

Kita ketahui hahwa Pemerin- 
lahlah -jang .mesti. memimpin re. 
volusi dan karena itu B.P. harus 
menganggap dirinja sebagai mo. 
ter dari Pemerintah jang memim 
Pin revolusi itu. Tidak adania 
anggapan ini dimaSa jang lampau 
menjebabkan - tendjadilah  hal2 
seperti jang amat disesalkan oleh 
Wk, Presiden dim keterangannja 

    

    

  

  

   
   

    

mama jang” bau Detak di 
baba B.Px itu Aa Ka 

k Ng 
di 

   

  

   

          

3. Peni D He para $ anter. selalu asa Koni Tt 

Tk 
-njebahkan para Ma lupa 
akan kewadjibannja jang sebe. 
marnja terhadap kabinet, sebagai 

endorong dan motor bagi peme- 
rintah revolusi, kalau perlu ime- / 
“njuruh mundur atau madju dan 
sekali-kali djuga menjuruh ber 4 
henti. 
La hal wi benarlah. jang. ti. 
dak terdijadi: Inilah akibat dari 
keadaan masjarakat jang.mengan ' 
dung penjakit ,partij-angst”, ter- 
lalu mementingkan partai, sehing 
ga hilang (disiplin perdjuangan 
dah tanggung djawab terhadap 
Negara dan Bangsa seluruhnja, 

jang masih tetap satu sampai se- 

karang, walaupun ada berpuluh2 

partai... 
Sekarang putusan telah diam. 

bil, keanggautaan tidak bergan- ' 
tung pada partai, Sebagai konse- 
'kwensi dari padanja BP. harus 
memandang dirinja sekarang sg. 
bagai satu kebulatan, satu badan 
dan satu instansi jang bersedia 

dan sanggup menghadapi soal Ne 
gara dan Bangsa jang satu, tidak 
terbagi2, sebab dengan adanja pu 

   

dimuka B.P. baru2 ini. 

Sekarang putusan telah diam- 
bil, Dapatkah kita mengharap se- 
terusnja, putusan itu akan seba- 
gai pendorong untuk menindjau 
kembali kedulukannja Apa sebab 
ada partai jang meminta kembali 
keanggawiaan dari oranenja jang 
telah meninggalkan partai. dan 
apa sebab terdjadi hal2 seperti 

tusan Sekarang, hubungan. baru 
sudah jelas, , jaitu hubungan: 
Anggauta (darj Rakjat), perwa- 
kilan (oleh Rakjat) dan  peme- 
rintah (utk Rakjar). € 

Inilah sadja' soal jang maha 
penting bagi kita sekarang, belum 
soal partai. 'Negara sekali lagi 
Negara, istimewa- lagi Negara jg. 
masih dalam bahaja. 

  

(Markas Pusat S. OBSI. bagian Pembelaan mengumumkan 'sbb.: 

Mengingat pergantian pengurus Markas Pusat S. OB. S.. hagian 

Pembelaan pada tanggal 21 ini bulan, 
maka kepada seluruh Badan-2/Instansi-2 Pemerintah, Organi- 

sasi2 Pariaj maupun massa, diberitahukan: 

1. Segala surat.2 jang dikeluarkan dari Markas Pusat S.0.B.S.I. 
bag, Pembelaan sesudah tanggal 21 Febr. '48, tidak dianggap 

sjah, djika tidak ditanda-tangani oleh pengurus baru, jalah: 
a.Ketua Sdr. D WkosydIano, atau wakil Ketua Sdr. Sudirman 

dan : 

h.Sekretaris Sdr. dana Syari. 

9. Segala Surat-2 keterangan, mandaat-2, tanda anggauta, su 

r3t-2 perintah, dll., mulai tanggal 21 Febr. 1949 telah tidak 

berlaku lagi, sebelum diperbaharui oleh us baru. : 

Untuk pembaharuan surat.2 tersebut, harap jang perkepenti. 

ngan berhubungan Ogngan Pe ah baru, alamat sementara 

di Tugu 2. Jocjakarta. 

r Joejakarta: 26 Febr. 1948 
MARKAS PUSAT 

SOBSI. BAG. PEMBELAAN 
- Sekretaris: 

Ketua : 
5 Djokosudjono. 

      

: TaMURaN RA. ia 5 Fang - 2168. : na 

r Os Bawalah pada Hari Upatjara “Peri Tenalaaa (1-3-48) Pa — 

“2 Na H E E K nM 2 L : 08 2 Da O' Serabojan — atau tanda? lain didalamnja terdapat perkata 

Malioboro 5IF/G. Telp, 912, — Jogjakarta. MERDEKA! 
  

Apotheek “kami sekarang sosdah sedia obdt2 dan barang2 bikinan 

laboratorium kami ,MALIOPHARM”: 8 

Tonicum ,,Malioboro” 3. ,Bebamal” (tabl. Vit. BL) 

. (obat koeat) t Balsem ,,Malicoboro” 

»Maltusin” (obat batosk) Kau de Cologre 

.Odorhal” (aer Na nan « Tjozka ,.Malioboro” 257 

.Carbomal” »Puroma?” (Purdi-bedak) 

dan roepa2 obat-Soentik). 

Hormat kami: | 

“Erha Drs. Yap Tjwan Bing, 

, Pemimpin, x 

Tablet ,,Saccharine” Talcomal” (Baby-talk) 

(Carbo- Adsorbens) 

KA (UN Man ida" 
  

  

  

RN HTINOVAUAN” 
“terbit tiop? 10 heri: selain memberi petundjuk akan keadaan politik, 

djuga berisi berupa? hiburan | ng 

Nomor 7. a-l. berisi: “SBINTANGNJA Dr. SUKIMAN “AKI 

Abonnemen R 19.7. sebulan inclusief ongkos pengiriman. / 

s9 Sipkisenek Agen untuk Jogjakarta sa   
| en TR en bug osn “G P. GANESHA Kh 

Jogialertta   Djalan Takatung 54, tilp, 29 -— 

  

IPROCES SUDARSONO Cs. 

  

Selain poster, semibojan dan tanda2 lain, pun diadakan perlom. 

baan. menghiasi Balai Kampung atau membuat puri untuk Ru 

kun2 Kampung, di-ana kata2 MERDEKA terdapat djuga. 

Untuk pester, sembojan dan hiasan2 jang hebat dan indah menje- 

dapkan disediakan an penghargaan seimbang dan setjakupnja. 

2.162. panitya Pekik Merdeka. 

A. KASOEM Buka tjabang di Djokja" 

Gon d Oo hk a ' u 15 “Mulai terima. tamu 8- 3-1948. 

    
        

  

    ke Ul dari Verslag Sidang Umum 

  

  $ 1. Penerbiian 
Nan Ih isa mulai didjual pada hari Sabtu 28-2-'48. Tebal 

50 halaman, berisi Pembelaan Exceptie (Tangkisan Pertama) 

oleh Mr: Yamin dan Wraking oleh Mr Gatot. Harga R 40.— ' 

Persedjaan Penerbitan | dan 1 tinggal sedikit. 

- PANITYA PENOLONG TAHANAN poLITIK. 

..Margomuljo 10.» —. Jogjakaria. 

Ha Usaha" peang a, Pennaga, 
& Pa z BALI 

     

   

     

    

   

  

1 AL    
       da tes   


