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| SARI BERITA TA 

— Pada "hari Kemis Sjeikh Aa- 

ti disumpair sbg PM Kasn- 

yr dan propinsi2. 
& 

— Dollar Tiongkok Hani gelap 
dsn 

ioliar USA pada Kemig jl. ialah 
merosot lagi: Perimbangan 

1 : 530.000. 
x 

—- PM Kashmir, 
lah, menerangkan 

kistan 
kedalam daerahnja. 

' & 
— An Jati 

kapal, utk membikin 8 
buru torp€do, sig ganti 
pemburu jg diih. 
dipakai lagi. 

x 
— nileaidata kement, LN 
ongkox, Shih Cao Ying, tidak mati 

memberj djawaban ketika dianja 

apasah, pemerintah, Tiongkok tes 

lah minga dgn resmi bantuan Ame 

& rika Serikat. :- 

Ag gd 

— Sekr.adjenir, PBB, Tryere Lie, 

menurut 

mungkiu 

sekali Jan Papanek,, bekas wakil 

Tiseh di PBB, diundang uts mem 

beri keterangan tentang keadaan 

menerangkan bahwa 

peraturan procedure, 

"T.Slowakia sejjara individueel. 

Je 

— Dim sidang 

part vd Arbeid, 

— Wakil Siria dim Dewan Kea. 

manan mengrangkan, bahwa Si- 

yia tidak akan mengambil bagian 

timbul 
ketjuali djika ada 

ikut dm pe- 

k dim perang is, 
Gi Palestina, 
tentara2 asing ig 
rang Hu. 

mungkin 

t : 

— 94 Djam sesudah" penandata- 
5 Negara, 

a Belgia telah meratificeer (disjah- 

3 kan oleh parlemen) perdjandjian 

nganan perdjandjian 

itu. Menteri2 LN 5 negara ts 

£ “memutuskan utk mengundanc de 

5 wan pertimbangzan 

x 2 

—— Teniara komunis, dibantu oleh 

tentara Mongolia, har: Kemis ji. 

K bergerak menudju Ke Chanschus, 

? Manchuria: Beberapa 

pertahanan tentara nasional di- 
dapat direbut, 

sehingga kedudukan tentara na- 

5-0! “sional kini dim bahaja besar. 

“Ibu-kota 

“sekitar kota Hu 

Ini 

— Djenderal-besar 

kepala staf 

bung ign kesehatan 

D4 

— Sebuah pesawat Dakota Ame- 
rika mendapat kerusakan dimo- 

tornja - ketika terbang . antara 
Neurenberg dan Beriin 12 pe 

numpang terpaksa melonijat dgn 

pajung, diantaranja. 

: ford Taylor. 

Ku DIAKARTA: 
ANN agn (Republik, 

tel 16 Maret jl, delegasi Bid tela 

, panitia? ketjil volitik untuk Sirundingkan. 
“3 2 

Sheikh Abdul. 
bahwa Kash.- 

mi tetap menfntang maksud Pa- 
utk memasukkan Kashmis 

Belanda kini me- 
njur bata - ea pembuat 

kapal pem 
kapat 

1952 tidak hisa 

dewan pengur us 
Vd Goes van 

y' Naters, menjatakan, setelah keii- 

hatan hasil? jg. ditjapai oleh ka— 

binet Peel, maka tidak ada ala. 

» san utk menggan ti kabinet koalisi 

jg sekarang dgn kabinet nasional. 
k 

"nanti, 

baron Carl 

Mannerheim, bekas presiden dan 

Finlandia (81 th) 

telah tiba , di Stockholm (Swe- 

den). Ia membantah kabar2 bah. 
wa ia mengasingkan diri-Keda- 
tangannja di ato, berhu 

a 

i 
terdapat 

1 “djaksa.agung dlm pengadilan pen 

8 djahai perang Ndurenberg, Tel- 

,Working paper” jg. pertama 
memuat suatu -ichtisar darj pa- 
sal2 terpenting js. menurit pen- 
dapat delegasi Bid harus dimasuk - 
kan dlm ' persestudjuan ” politik 

- nenti. Selandjutnja ditsrangkan, 

bahwa ,,worting paper” Jain2nja 
tidak lama lagy akan disampaikan 
is. akan mentjelaskan pendirian 

delegasi BII ten: ang paral2 pen 
ting tsb. 

.Worsing paper" “kedua memu- 
at pendirian Bld dim garis2 be- 
sarnja tentang. bentuk — Negara 
Indontsia - Serikat,  “ahtara lain 
teptang perhubungan antara ne- 
gara2 bagian NIS terhadap Peme 
yintah Federal Indonesia. 

Menurut Aneta, tidak lama lagi 
Giharapkan, bahwa delegasi Bid 

skan menjampaikan beberapa 
Working papers” lagi. 
Semfntara itu- pada malam - 

Sabtu ini kabinet Rep. bersxlang: 

Menuru: kalangansig. mengeta- 

hui, antara lain. dibitjarakan 
working vapers” Bld jang telah 

  

disampaikan kpd pihak Rep. itu: - 
Dari kalani itu djuga d'dapa: 
kabar, baha St: Siahrir pada 
harj Senin Sang kin sberangkat 

dari Singapura ke » “Djakarts, 
Kn 

Memurut wartawan Antara di 

Djakarta, perundingan panitia 
volitik Rep. dan Bid nada hari 
Kemis il. hanja berlaku beberapa 

menit Sadja. Dalam vada #u di. 

ambil putusan utk melandjutkan 
penukaran surat.menjurat . jang 
zelah didjalankan sedjak bebera- 

pa lama oleh kedua vihak dgn 
Kom-3 mengenai soal2 susunan 

dan kompetensi pemerintah fede- 

ra! sementara. 5 

& 

Tentang atjara perundingan An 

tara Rep. dan Bid js telah dila- 

porkan -.oleh: Komisi.3 kepada 

Dewan. Keamanan, Ani-Aneta 

lebih disuh mewartakan bahwa 

antara lain djuga akan dibitjar2 

kan dim perundingan Hu: : soal2” 
keuangan Can ekonomi serta ker 
dia sama diantara kedua kekuasa 

an,jz berdaulat (Nederi. dan In- 
donesia Serat) sesuai dgn per- 

setudjuan Renville, soal peratu- 

ran2 dlm undanz2 dasar NIS 
jg.menrenai:. a) hak me- 

nentukan nasib sendiri dan me- 

netapkan pemfrintah sendiri ba, 

gi rakjat: b) hak dan perhubu- 

ngan negara2 bagian: 'C) pemi- 
sahan hak2 dan komvetensi serta 

kewadjiban?2 antara NIS dan ne- 

   

  

   

   

Eropa: Barat mau mengisap kekaisan Indonesia 
“io Maret, — Aneta hiendabat kabar dari kalangan delegasi Belanda dalam 

“bahwa dim ravat komnisi aseuda dari kedua delegasi dan Kom-3 pada 
menjampaikan 2 buah sworkihg peler” jaag ditudiukan kpd 

gara2 bagian?” d) bai dan ke- 
merderaan perseorangan Menu- 
rut piagam PBB: &) hak2 golo- 
ngan minoriteltx 
hak dan kewadjiban Ma 

ta dll. : 
: x 

Ber NEARNe dgn Wwerita jenang 
sedjumiah beras js akan Sikirim- 
kan dari daerah pendudukan Bld 
ke daerah Rep., cihax yesmj Bid 
menurut KB BW menegaskan, 
bahwa pengiriman beras itu tidak 
berarti dibukanja kembali perhu- 

bungan dagang. Kal itu hanja 
berarti pembukaan kembali per. 
hubungan diperbatasan -beberapa 
tempat, . dimana beras itu akan 
dikirimkan, : 

x 

Menurut KB Bid, kinj telah di- 
keluaran sebuah peislah dari Ka 

tang anggaran belantja kemerni, 

Seberamsg. Lim persiyn itu NI 
rangkan, bahwa baik “lm lapor! 

mengyaai rontjana M farshall ata 1 
pun dim pidato “Bsvin teatarg 

Unj Eropa Barat, Nederiand dan 
Indonesia dianggap sbg 1 kesa— 

tuan ekoncmi. Kesatuan itu, jg 
| menurut perslah tadi bergantung 
noda keamanan Ian setertiban di 
Indongsja, dianggap perlu djuga 
olah komisi pelaporan karena pe. 

(nanaman? modal Bid di Indone- 

sia. Modal ditaksir ada Ik. 10.000. 

099.000 rupiah. 

Sementara itu menteri keua- 
ngan Blak Lieftinck, memberi dja 

waban sta3 pertanjaan2 jg dia- 

djukan berkenaan dgn - politik 

menghemat (krapgeld politiek: 

pemerintah Bld. Ia menerangkan, 

bahwa Nsderi. im tahun ini ha- 

rus membejar hutang kepada lu- 

car neg€ri sebanjak 195.000.009 ru. 

piah. Tahun. deban djumlah ku 

akan naik djadi 220.000.000 ru- 

piah. 
ha 

FN DR. KwA TIOAN SIU MENING- 
GAL DUNIA. 

DJAKARTA: 19 Maret. — Di 
kabarkan, bahwa vada malam 

Djum'at telah meninggal dunia 

di Djakarta dr. Kwa Tjoan Siu, 
jang terktnal dgn usahanja dila- 

pangan sosial, ditntaranja mera- 

patkan perhubungan antara bang 

sa Tionghoa dan Indonesia. . Dr. 

Kwa Tioan Siu, js. mentjapai 

iunur 57 th, adalah pendirj ru- 

mah sakit Yang Seng Je & yan 

karta. 

AMERIKA - SERIKAT - EROPA“ BARAT 
Mungkin adakan perdjandjian militer 

PARIS, 18 Waret.— Amerika Serikat mungkin membuat per- 

Gjandjian militer terbatas 

demikian mepurut kalangan dipl omatik jg mengetahui, 

djuan itu akan melaksanakan isi pidato 

den Eropa Barat dim 3 bulan ini, — 
Persetu- 

Truman jg. menuntut 

bantuan kvd negara2 bukan.-komunis utk menahan tekanan Rusta 

ig makin kuat atas Barat. 

Dikatakan, bahwa dim pers. 

tudjuan itu Amerika Ser. akan 

menjediasan sendjata dan pesa- 

wat2 terbang, tetapi pasukan2 ti- 

dak. Kalau sudah d:tandatangani 

maka ini akan merupakan per- 

djandjian militer js bertama dim 

zaman damai antara USA dan 

Eropa Barat Kalangan itu mene. 

rangkan pula bahwa mungkin 

sekali tentara Amerika di Djer- 

man dim waktu js singkat akan 

diperkuat. 

Perdjandjian miiter dgn Titowa 

Barat tadi diduga akan maap 

buya Ingz., Perantjis dan Beneiux 

(Belgia, Nederl., 

lelah menandatangani perdjan- 

Gjian Brussel, serta Sweden, Nor. 

yeZia dan ermark, “kalau ne- 

geri2 ini sudah masuk 'dim nok 

Eropa Barat. 

Perdjandjian militer USA-Ero- 

ba Barat itu akan terpisah dari 

rentjana Marshall, tapi 16 negar 

jg. mujai berkonperensi “di Paris 

pekan ini sibuk pula merunding- 
kan kemungiinan jg. akan men- 

djadi isi perdjandjian. militer iso. 

F : 1 diet —Ant-UP. 

. peladjaran-Truman 

ih kedudukan, - 

misi pelaporan eerste kamer ten- 

. Oongkok Selatan. 

Luxemburg) jg. 

$ 13 

  

Krama, 

WALLACE TENTANG PIDATO 
: TRUMAN, 

Washington, 19 Maret.— Ten- 
tang pidato pres, Truman, Henry 
Wallace je mendjadi tjalon pre- 

“siden bagi kaum progressif Ame. 
A, menerangkan: Ini adalah 

seruan mobilisasi didunia jz me- 
malukan, suatu pengakuan bahwa 

telah gagal 
dan berarti pula suatu seruan utk 
Ing reng, negara: olisi Ame. 

Wallace pada Tg Kemis jad, 
hendak mengutarakan "pendirian- 
nja thd pidato Truman baru2 in!. 
Sementara “itu menteri LN, 

Marshall, menerangkan bahwa 
mobilisasi diUSA adalah penam. 
bahan penting dari rentjana-ban- 
tuan-kpd Eropa. 

mere 

. BLOK SKANDINAVIA 

Menertang kemunis. 

Stockhoim, 19 Maret — PM 
Sweden, Narwegia dan Denmark. 
jig kini sedang mengadakan pe- 
rundiagan tentang situasi dunia 
Sekarang, menerangkan “bahwa 

negeri2 . mereka skemerdekaar n    

dan demokrasi » Garipada: perbu- 
Gakan &an diktatuur”, PM Ger- 
hardson dari Norwegia “berkata, 
komunis Skandinavia terlampau 
lemah utk dapgi melakukan coup 
Wetat. Tetapi — demikian kata. 
nja — 
nerijaja bahwa mereka akan 
menggunakan segala kekuatannja 

/itk melumpuhkan ekonomi ne. 
geri? kita. 
PM Hetitoft dari Denmark me. 

ngandjurkan spj Skandjnavia me- 
rupakan satu front jg kuat disam 
ping negara2 Barat. 

ND 

BUKTI TIDAK ADA. 

Lake Success, 19 Maret— Kini 
ada barjak tanda2 bahwa dim 
Gebai mengenai seal Tjechoslowa- 
kia im Dewan Keamanan tidak 
akan diusulkan hal2 jg penting. 
Rupanja negara2 Barai memu. 

tuskan tidak akan mendesak kpd - 
untu mengambil tindakan . DK 

tegas thd,'T.Sicwakia. Ini dise- 
babkan, karena sangat sukar atau 
tidak mungkin untuk membukti- 
kan dgn tegas bahwa perebutan 
kekuasaan di T.Slowakja dilaku. 
kan den bantuan dari luar, dan 
bukan merupakan peristiwa da- 
lam negeri belaka. Dgn tidak ada 
bukti demikian itu,  kebanjakan 
dari anggauta DK tidak mau mea 
tjoba mengandjurkan kpd DK su- 

paja ambfi tindakan thd Rusia. 
SAYA 

MODAL AMERIKA MEMBAN. 
DJIRI TIONGKOK. 

Hongkong, 
Menuru: sa ./Huan Sin Pao” di 
Hongkong, seromborgan penase- 
hat militer Amerika telah tiba 
di Tiongkok “utk merantjangkan 
reorganisasi angk. perang - kuo- 
mintang, Antara lain ditetapkan. ' 
bahwa Amerika akan mengawasi 
beberapa pusat latihan dan pu- 
sat latihan kader. 
Menurut harian itu, moda: 

“Amerika makin membandjiri Ti- 
Dikatakannja, 

pembesar2 Kwantung memberi 
izin kpd 209 maskapai Amerika 

utk mendirikan perusahaan2 in- 

dustri. “Berita lainnja mengaka. 
kan, bahwa pem. propinsi Kwan- 

tung minta kpd perusahaan2 tam 

hang dan kereta-api Amerika utk 

mengirimkan wakilnja ke Cantor, 

buat menjelidiki kemungkinan? 

memadjukan pulau itu. Demikian 

Tass. 
— I— 

PEMILIHAN BEBAS TIDAK 

£ “ADA. 

"Di Korea selatan. 

Mosko'w, 19 Maret— Sk. 

Rusia ,Pravda” tulis, bahwa pe- 

mnilihan bebas tidak bisa diadakan 

di Korea Selatan selama tentara 

Amerika berada disana. Selandjui 

nja harian tsb menjatakan, PRB 

tidak mempunjai kuasa untuk 

menetapkan pemilihan itu, 
,Pravda” “mengulangi utjapan 

ketua mahkamah Korea. Selatan, 

js menjatakan : 'Orang2 Ameri- 

ka dapat menangkan orang2 jang 

dak disukainfa 3 sampai 5 bu- 

jam sebelum. atau selama pemi- 

tan AP, 

      

   

  

   

    

ada banjak alasan untuk. - 

. meninggalkan 

18 Maret.— 

BO AN Ra 

9. #Mamorialisasi Rekonstruksi ' 
0 Angkatan Pera 

  

    
JOGJA: 19 Man Kat 

    

ea, 
nja re- 

: NK ada seo 
rsetudju denah 

konstwuksi dan rasionalisasi dida- 
pa Angis, Perang kita, demikian 
Tanya Iaire Panglima Besar Su- 
Cirinan meneringkan dim perte- 
muan bers hari Djum'at ini. Pa- 
nglima iBesar selandjutnja mene. 
Sana Lana rekonsiruksi ini 
S rnja telah sedjak bi 2 sni sedjak Kabinet 

hatian Pemerintah dan Pimpinan 

Tentara: sebenarnja hingga saat 
- . sh . F3 Sa 

ini rekonsiruksi itu selalu djuga 
dilakukan. , 

Tentang rasionaksasi Pangli- 
ma Besar berkata: .,Pihak ten- 
tara sebenarnja sudah siap me- 
laksanakan raSionalisasi ini, tapi 
karena persedjaan2 dari Peme- 
tintah memerlukan tempo, maka 
kita harus pula sedikit sabar. La. 

"gi pula. rasionalisasi akan diker. 

diakan begitu rupa, sehingga ti- 

Gak akan ada Seorang warga 

Angk. Perang jg. tidak akan men 

dapat. tempat dan penghargaan 

jg. Selajaknja.” 
Lebih landjut tentang rekon. 

struksi ini, Wakil Panglima Besar 

djendr. -major Nasution menegas- 

kan, bahwa kita akan berusaha 

untuk mempersatukan. Angkatan 

Perang kita dibawah satu koman 

do, meskipun tentara kita terdiri 

dari berbagai didikan, 
Gjaman. Belanda , dan Djepang. 

Mengingat keadaan alam kita, 

maka semua warga Angkatan Pe- 

rang masih perlu melatih diri gu- 

na menjempurnakan ketangkasan 

mereka baik tetinis maupun tak 

tis, 
Selandjutnja pimpinan Ibadah - 

tan Perang akan begitu diseder- ' 

bhanakan, sehingga tentara kita 

Gapst mudah bergerak Ian ber: 

tindak. 

Lain Naba itu Panglima 

Nasution membentangkan juga 

tentang pertempuran? di Ta YA 

Barat. Serangan Belanda jang 

rapih itu, memaksa tita Parag 
pertahanan. Tini 

dan membentuk kesa uan2 keti:! 
ditiap2 distrik. Dengan tjara be- 
situ Belanda tidak dapas tinggal 
aman didaerahnja. Tetasi kesatu 
an ini djusa jg. memaksa Belan- 

Ga untuk menempatkan tentara- 

nja diberbagai tempat Jen mem. 
pergunakan banjak sekali serda- 
dunja. Segala ini diutjapkan olen 
Panglima Divisi Siliwangi, jang 
mendapat nama harum dalam 

pensempuran2 di Diawa Bona 

dgn suara jang tenang dan ka 
jang Sederhana. 

ketan 

WIRANATAKUSUMAN 173A DI 
BANDUNG, 

BANDUNG, 19 Maret—- Menu. 

rut Aneta, pada hari Djusat px, 
1230 siang ,walinegara” “Djawa: 

  

Barat Wiranatakusumah te'ih ti- 
ba di Bandung. Di! 
bang ja Gidjemput 
Hilman Djajadiningra residen 
Morsink, djenderal-major Duerst 
Briti dan bupati Pen Male 
Wiranatakusumah. 
Rombongan tsb. segera melan.- 

djutan perdjalanannja ke Pijum- 
buluit. « 

        

  apangan ter- 
1 recomba 

—— A 
NASIB PEMIMPIN? POLITIK. 

Didatrah pendudukan. 
BALIKPAPAN, 19 Maret.— Pe- 

nsadilan Belanda di Balikpapan 
ielah mulai memeriksa perkara 

lima 
Nasional Indonesia d3 

    pan. Antara lain jg ian . 

lah: ketua Aminudin, 
Mas Sarman, anggguta pengurus 
Mewangkan dan bendahari Zahli. 
Oleh hakim mereka dapat huku- 
man masin22 dua tahun dipotong 
waktu tahanan. Demikian Aneta. 

TIDAK ADA PERDJANDJIAN 
RAHASIA. 5 

-Paris, 19 Maret— Kement, 
LN Perantjis membantah berita2 
bahwa perdjandjian 5 negara me- 
ngandung persetudjuan2 militer 
rahasia dan bahwa djenderal-he- 
sar Montgomery diangkat sbg ke- 
pala staf umum angk. perang 
Eropa Barat. 
Sementara itu AFP mengabar 

kan dari London, bahwa duga 
djurubitjara kement. LN Inggeri is 
dgn keras membantah bahwa per 
djandiian Brussel mengandung 
pasal2 rahasia. 

# Bak 

mendjadi buah ver- . 

jaitu dari 

pemimpin? politik ' Ikatan . 1 

X



    

   

       TN 

“ 

i, 1 'P Hai 2 

h perhatian, 

Hari Minggu 7 Maret, Bld me. ngumumkan, bahwa pelantikan" pem. interim ditunda Sampai ig. 
9. Sebabnja tidak dikatakan, 
mungkin menunggu van Vreden, burg, wk, ketuadelegasi Bld dari Nederland. Ketika melantik pem. baru itu, van Mook dim pidatonja tidak 'agi menjinggung? nama 
pem. interim dan dua hari kemu.- 
Gian, harj. Kemis tg..11 Maret 
pem, Bid mengumumkan, bahwa bem. jg dilantik ig. 9 dsn resmi bernama Pemerintah Federal Se- 
meniara, 3 

Perdjandjian Renville telah me 
ngatakan, bahwa suatu pem, per- 
alihan apapun jg dibentuk sebe- 
lum NIS berdiri didalamnja se. 
mua negara jg akan ikut mem. 
bentuk NIS itu harus diberi per. 
wakilan setjukupnja. Menurut 
kalangan jg mengetahui, kement. 
Ln, Amerika (State Depagtment), 
ketika mendengar tindakan jang 
akan dilakukan oleh van Moorx, 
telah menegor putjuk pimpinan 
pem, RIS, bahwa perbuatan sema. 
ijam itu tidak dapat dibenarkan 
nja karena melanggar perdjan- 
djian Renville. 1 

Van Mook telah menjatakan 
kpd dunia keinginannja. Supaja 
Gapat mengruskan keinginannja 
Gan djangan kehilangan muka, 
maka van Mook. dim beslitnja 
membentuk pem. baru itu menga. 
takan, “bahwa sekarang dimulai 
Ggn pembentukan (djadi belum 
dibentuk. —Red.) pem, federal 
semenfara,. Dgn main pokrol2an 
yan Mook meneruskan siasatnja. 
Sedang pembitjaraan. masih 

hangat tentang” PFS, wk. pres. 
Hatta berangkat ke Djakarta Ke. 
san diluar ialah bahwa wk. pres. 

rgi berhubung den tindakan 
van Mook baruf ini. Setibanja di 
Kemajoran, Hatta menerangkan 
ia diundang oleh van Mook. Ba. : 
rulah pihak Bid menjiarkan be. 
rita, bahwa merekaltah is mengun 
Gang. Bld rupanja sengadja tidak 
menjebut2 undangan yan Moorx 
itu supaja dapat memberi kesan 
keluar, bahwa Rep. gugup dgn 
pembentukan PFS tadi. ' 

Sebab jg sebenarnja v Mook 
sampai mengundang Hatta sam 
pai sekarang belum diketahui, 
Mungkin Sekali keadaan. politik 
didunia dewasa ini. Bahaja krisis 
akan timbul sudah terbajang, dan 
soal Indonesia ini tidak luput dari 
pergolakan dunja.sekarang. Kita 
mengetahui bagaimana besarnja 
minat Amerika . terhadap penje- 
lesaja scal Indonesia dan ingin 
sekali. tertjapainja stabilisasi ke- 
adaan disini. Den lain perkataan, 
pertikaian di Indonesia harus le- 
kas beres hingga bahan? mentah 
lekas dapat dikeluarkan, antara 
lain guna melaksanakan bantuan 
Marshall. : 3 
Pembitjaraan . Hatta-van Mook 

menuru, kabar jg tersiar meliputi 
lapangan jg luas sekali. Dapat 
Gikatakan  pembitjaraan kedua 
pembesar itu merintis. perundi. 

“ Tnfan2 Antara delegasi Rep. dan 
. BKI Mereka mereba.raba sampai 

dimana masing2 dapat memberi 
konsesi. Dgn demikian diharap 
Kan tidak akan banjak kesukaran 
didalam perundingan2 jg seka. 
rang sudah dimulai 1    
1 hari2-“jad ini pikiran dan 

perhatian kija akan banjak ter- 
tudju pada P'tundingan2. Baik- 
lah diperingatkan, bahwa perha- 
tian kita ig utama tetap pada 
keadaan dalam negeri, lebih2 bagi 
pemerintah kita. 3 

Delegasi sekarang mempunjai 
keruasaan jg lebih luas dan ten. 
tunja tidak usah seperti jg sudah “ 
sudah dim menghadapi ha12 baru 
dlm perundingan, harus berembut 
dulu dgn kabiret dan partai utk 
mendapat ,,backing” (sokongan). 
Kebanjakan rundingan ini .mem- 
berj kesan kelemahan delegasi, 

Keadaan dim negeri jg kuat, 
persatuan jg erat akan banjak 
memberi bantuan kenada delegasi 
kita dim menghadapi penjelesaian 
politik den Bid. Kewadjiban pem. 
sekarang memang berat, dan ke. 
wadjibannja hanja dapat disela- 
saikan dgn sempurna. djika se 

3 
T7ALAU kita menoleh kebelakang, 

£ ret, hari van Mook menukar ba “Bid di Djakarta, maka ada beb 

N 
#"Kendaan D. N. Tetap Utama 

Sikap masa bodoh, enggan memu 
lai atau TANI aa 
lapangan pekerdj an karena me. 
nurut pandangannja direndahkan 
tidaklah tepat, Masih terdapat 
pikiran pendahuluan terhadap 
sesuatu sekarang ini. Kita semua 
mengetahui, bagaimana keadaan 
jg kita hadapi bersama. Tidak 
sekali ini kita mengalami udjian 
dan kesukaran hidup dlm perdju. 
angan. Djuga sekarang kita akan 
dapat mengatasinja, djika kita 
bersatu dan bekerdja buat rakjat 
Can negara. ( 
Perundingan politik baru dimu. 

lai, hasilnja tidak ada orang da. 
pat meramalkan. Kegagalan te- 
tap mungkin, apalagi djika Bld 
meneruskan tindakan2nja jg me. 
ng€ruhkan suasana. 

' Sementara itu kita berdjalan 

  

terus, memperkuat diri sendiri. 
Mb. 

PERDJOANGAN BANGSA 
INDONESIA f 

Di Suriname. 
JOGJA: 18 Maret — Semen. 

ajak Republik berdiri, bangsa In. 
Gonesia di Suriname minta spj 
bisa kembali ke Tanah Air. Tapi 
usaha itu gagai dan selalu men. 
Gapat rintangan. 
Selama beberapa minggu bebe. 

rapa pemuda meringkuk dim pen 
Gjara, karena mereka mengada. 
kan propaganda utk Rep. Indone- 
sia, (Sarj Pers). 

Jy— , 

PERSIAPAN BALAI DAGANG. 
JOGJA: 18 Maret. — Di Jogja ' 

kini telah dapat didirikan suatu 4 
»inonster kamer” atas usaha 
PTE Jogja. “Pendirjan ',,monster 
kamer” ini adalah langkah perta. 
ma untuk mendirikan Balai D1 
gang. Pembukaan , monster ka 
mer” tsb. setjara resmi akan di. 
langsungkan tg. 26 jad. Didalam- 
nja nantj akan dibertundjukkan 
pelbagai hasil! industri, kesenian 
dan hasil-bumi. —Ant. 

ap 

| 'PEKIK , MERDEKA" 
- DI LIBANON. 

Jogja 19 Maret— APB. me- 
ngabarkan, bahwa atas usaha 
Nadjieb Azuddin jang baru 

“kembali dari Indonesia, pekik 
»merdeka” mendjadi populer 
di Libanon. Dalam surat2 dan 

. pidato2 Nadjieb senantiasa 
memakai .,merdeka", demikian 
djuga ketika "mengadakan pi- 
dato tentang Indonesia 
Bayrut. Usaha itu untuk mem- 
perkenalkan perdjoangan Indo- 
nesia jg. mempunjai pengaruh 
dalam kalangan pembesar2 dan 
orang2 terkemuka di Libanon. F3 6 

KORUPTEUR DAPAT GAN” 
DJARAN. 

Purworedjor 9 Maret - Pengadilan 
Neg-ri Purworedjo baru2 ini meme- 

| riksa perkara penggelapan dgn Pd. 
dan C.h sebagai terdakwa, 

Para terdokwa sebagai pe-awai 
PPBM, Kebun “daa Purworedjo 
didakwa pada tg 7-10-1947 mendju.l 

ton gula untuk k :ntingan sendisi 
j8 seharusnja didjual kepada rakjat 

Sesudah diperiksa saksi? terdakwa 
Pd. diberi hukuman l.tahun pen- dara, sedang terdakwa Ch. 8 bulan dan mendapat potongan selama dim 

“ tahanan - Ant. 

“ 

SEKOLAH PERALIHAN. 
JOGJA: 18 Maret..— Menjam. kung berita tentang akan diada. kannja Sekoiah2 Peralihan, dapat Giterangkan Iebih landjut, bahwa peladjar2 sekolah landjutan jang pulang dari front akan ditempat. kan disekolah? di Magelang, Jo- gja, Solo dan Madiun. F3 

Bagi peladjar2 itu akan Gisedia kan kelas? darurat, spj bisa me. 
Ata” enable Taereka jang rakjat ikut melak , 12, 

luruh rakjat ikut melaksan 2, sealgn, : : 
in 

  

kesaat sebelum tg. 9 Ma- 
dju pem. kolonial Hindia- 

erapa peristiwa jg menarik 

disesuatu 

di 

" didaerah 

    18 ing 1 
Bi kota Solo, 

: Na 
Dalam kursus politik hari Minggu be ok, -elain Presid n Sukarno men. djawab pertanjaan, Gubernur Mr- Pudja dan M, Sewa a akan menga- | dakan uraian tentang perdjuangen rakjat dida rahnja masing2. 5 

tempat 
»k Pada tg. 18/3 disuatu 

Malang sungkan 
didaerah Gilang 
Upatjara pembubaran panitya djrah daerah div. Suropati 
dihadirj djuga oleh wakil Pang- lima Besar. ' 

XX Dengan dihadiri oleh pihak KTN baru2 ini di Batang Tepakis 
Sumatera telah Gilangsungkan 
perundingan antara pihak kita 
dgn Belanda tentang garis sta busguo, terutama jg mengenai 
pembetuian 
Belanda, 

“Untuk memkperbsiki porter. 
nakan, baru2 ini telah dikirim 
kambing2 bibit untuk Kabopa. ten2. Blitar, Tulungagung, dan Ngandjuk, Giantarnja dari Lodo. jo, Blitar dikeluarkan 783 ekor 

& 
"Berita dari Djawa Timur 

menjatakan, bahwa di Sura- 
baja ditaksir masih 5009 oraug, 
antaranja wartawan2: Abdul 
Wahab, Sulaiman Hadi, Su- 
dioko, Muntu dan Pesik, se- 
dang tawanan militer ig. tidak - 
diketahui diumlahnja dipusat- 
kan di Malang. h 

na ge 

BTI SURAKARTA ME-/ | 
k NUNTUT. 

, “Solo 18 Maret.- Dalam kon 
|rereosi dgn seluruh tjabang 
| daerah BTI di Surakarta me- 
ngirimkan mosi kepada Peme-- 

| rintah untuk menuntut diba- 
| puskannja bak "konversi setje- 
| pat2na. (Merdeka), j : 2 

PERSAUDARAAN 
KE NIT. 

. Jogja: 19 Maret— Antara 
mengabarkan, bahwa Komisi Per- 
saudaraan Perwakilan Rakjat jg 
diutus oleh Badan Pekerdja ke 
NIT akan berangkat pada perte. ngahan bulan April. 
Dalam mosi Badan Pekerdja 

K.N. Pusat dalam rapat2 te: 
baru3 ini susunan Komisj sbb.: Ketua: Mr. Sujono Hadinoto 
tokusumo, anggauta2? : Ir. Johan. 
neS, Mr. Luat Siregar, Manai So- 
phiaan, / Muljadi Djojomartono, 
Mr...Samsudin, Sarpan, - Siauw 
Giok Tjoany Syaranamual, Try- 

“.murty, Mr. Tambunan, 

KOMISI 

    

hi. 

djembatan oleh pihak 

Surat 
Kepada Redaksi 

mengantarkan UNAWA | teman sakit jg. sudah tidak bisa 

    
ong lagj kerumah sakif. Ta 

“pi apa sebabnja saja tidak tahu, 
| tuan dokter tjuma melihat sadia, 
merabapun tidak, terus bilang : 
»Ini diambil obat di Apotik dan 
Giobati dirumah sadja, disini su. 
dah tidak ada tempat". 

Tapi sesudah bertengkar dan 
saja memberi keterangan, bahwa 
sisakit ta" punja familie di Jogja 
dan hanja terdorong oleh pera- 
saan kemanusiaan sadja hingga. 
aa membawa “sisakit itu keru 

h sakit, barulah sisakit ditert. 
. ma. Dan anehnja sesudah itu, se. 
orang zuster ambjl darah sisakit, 
setelah dia menelentang ditandu: 
papan setengah djam lamanja. 
Menjaksikan kedjadian tsb. sa- 

ja tjuma mengutjap sajang, sa- 
jang jg. demikian terdjadi dj Re- 
publik kita. 

   
    

Terima kasih. 
M. Saleh — Djetis, 
De 

BELANDA MENGELUH. 
Jogja: 19 Maret. — Sk. ,Nieuws 

gier” baru? ini menrlis antara 
lain, bahwa penghidupan bangsa 
Belanda dj Indonesia sangat su. 

Njonjah2 jg dulu dirumah mem 
punpai budjang 5 atau 6 seka- 
rang kelihatan bekerdja dikantor? 
atau toko2. Rata2 mereka meneri 
ma gadji f 300.— “Sedang buat. 
membeli bahan makanan sadja di 
butuhkan Ik. f 150— 
Kesukaran? ini lebih terlihat 

Cari korupsi2 jg sudah mendjalar?2 
kemana2, antara lain di Rode 
Kruis Semarang. Hal ini sebetul- 
nja lebih banjak darj pada apa 
ig kita batja didalam polisi-rap 
port dan putisan pengadilan Se. 
bagian besar ini disebabkan oleh 
orang2 jg dipantjing darj negeri 
Belanda untuk bekerdja di Indo. 
nesia dgn gadji besar dan hidup 
sampang. Korupsi orang2 ini be. gitu hebat, hingga . merupakan 
Suatu perkumpulan dgn tak 'ber- nama. 

Ii 

PANITIA PENJELIDIK PERTAHANAN Dj. BUBARKAN. 
G 

Jogia 19 Maret— Dalam si- 
dang Badan Pekerdja "DPR. 
Daerah jogja baru2 ini antara 
lain diputuskan, bahwa pavitia 
jg. diserahi menjelidiki perta- 
hanan rakjat di Kabupaten2 
dibubarkan. 

Lain dari pada itu panitia 
emakmuran diserahi kuwadji- 

n, supaja menindjau kembali 
pekerdjaannja jg. berhubungan 
dgn. Panitia Angkutan Darat 
dan. Djawatan Kehutanan, uu- 
tuk meringankan biaja pe- 
ngangkutan. 

Sekitar Pemberantasan Buta Huruf 
“ Jogja: 18 Maret. « Berhubunz dg usaha Pemberantasan Buta Huruf setjara besar-besaran 

Maret ini, perlu kita 
jz dimulai pada tg. 17 terangkan, bahwa pada hari tsb ikut memberi peladjaran permulaan selain Presiden sendiri ar Ibu Kota Jogja dilain 

daerah, 

Mereka itu ialah 2 Gubernur, 
II residen, 44 bupati, 146 we- dono, 540 tjamat dan 11000 ke- 
pala desa. 

Pada waktu ini djumlah desa ig 
100”/5 Republik. ada 

11000 buah: karena ditiap desa 
didirikan 2 buah Kursus Pem- 
berantasan Buta huruf maka djum- 
lah kursus itu  semuanja ada 
22.000 buah dengan murid masing2 

. 230 orang, semua ada 660.000 
orang murid, 

Adapun banjakaja pegawai utk 
keperluan Pendidikan Masjarakat 
ini adalah 22716 orang terbagi 
atas 44 orang untuk Keresidenan2: 
132 orang utk Kabupaten2, 540 
orang penilik utk kaonderan2 dan 
22:000 guru PHB.- : 

Perlu diterangkan djuga, bahwa 
“djumlah kursus tsb, belum terhi- 
tung jg diselenggarakan oleh per- 
wsahaan2, di Djawetan2, di Ru- 

tempat ikut djuza para pembesdi 

mah2 Pendjara dimadrisah2, di- 
langgar2 dil. sebagainja, 

tx 
Betapa besarnja perhatian rakjat 

kepada usaha PHB tsb. terbukti 
dari berit22 jg kita terima: mi- 
salnja penduduk Kawedanan Ba- 
ureno-Bodjonegoro baru? ini te- 
lah berhasil mengumpulkan "uang 
sebesar R. 13.000. Uang ini me- 
reka pergunakan memberi alat2 
keperluan PHB tsb: mereka ru- 
panja ta” mau memberatkan Pe- 
merintah. Dilain tempat didepan 
pasar disediakan papan tulis dg 
'huruf2 besar dan tiap orang ig 
bendak masuk oleh seorang guru 
diudji dulu akan kepandaiannja 
dalam membatja. 

Demikianlah langkah pertama 
. dari Gerakan Pemberantasan Buta 
. Huruf jg kini sedang didjalankan 
setjata besar2an, 

Ki 

TEORI DAN PRAKTEK : 
ISA tidaknja seseorang me. lakukan pekerdjaan, tidak sadja ditentukan oleh ke. .sempatan jg diberikan padanja, - m n  djuga oleh pengala. man jg telah divunjainja dalam pekerdjaan itu, Gambaran ini da. lam garis besar berlaku juga ba sikita. e an « 

g 3 

| Dulu kita selalu bergembar- gembor : Berilah k€sempatan ! Datang kemudian dizaman ke- merdekaan jm kesempatan ifirka penuhnja. Tapi ternjata peker. Giaan tak bisa berdjalan sean. tiar jg kita harapkan. Inj tak lain disebahran oleh kurang pe. 
ngalaman kira, terutama dlm soal: & berorganisasi. Lalu ada berbitjara : Gjuga sbg faktor perighambat 01 wil”, keseganan Orang untuk di- perintah oleh bangsa sendiri (wa risan zaman kolonial) dan satu faktor Jagi, ialah ketidakmampu. an para pemimpin untuk msme- rintah. " 
Kesemuanja itu bukanlah hal2 jg teta6, takkan b€ropah2. Mejain kan haj2 ig akan mengalami! per tumbuhan kearah ig baik. Tapi untuk itu diperlukan waktu, ha- njak waktu. , 
Sebagai zertak Bid telah men- djadi kuat oleh tradisi, demikian Lpula hanja tradisilah jang bisa memberi isi dan kekuatan pada perintah? kita 2 
Dalam soal Organisasi, tak usah malu2 atau Segan2 kita mengakui bahwa disitutah terutama ierle. tak kelemahan kita. Teori Gan praktek adalah dua hal biasanja sangat berbeda satu Sama lair: Djika dizaman pemijadjahan baik Cim teori Maupun praktek kita . . tak berpengala:ian Sama sekali, Oleh kareha sedikid kepada kita diberi kesempatan, maka di. zaman Republik tiba? i ita Derke- sempatan penuh untuk berseor: dan berprak'ek. Tidaklah menghs .rankan kalau teori? kita jg diaias kertas demikian muluk2nja, di. Calam prakteknya 

Gas. Sebabria tak lain ialah Gleh karena teori2 tita itu belum per. Nah getoeiSy diijotjokkan pada praktek. 
"berbagai2 pengalamannja jg pa- hit jg bisa mendekatkan keingi. aa teori kepada hasil2 Prak. 

Sesudah 2, 5 tahun lebih mer. deka ini, dim Waktu mana peluru banjak kita memetik buah dar. pada kesanggupan berorganisasi, Kita, maka dapatlah “herdaknja' Kita bejadjar dari pengalaman? pahit je ieish kita peroleh Gimn3a- Sa jg lanpau ito. s 

M. Hw, 

- 

Tjatatan 1 
Untuk menghadapi keadaan jg. kritik sekali, akibat agressi Rusia 

Presiden Truman memperingai- 
Kan kepada dunia, bahwa Ameri- 
ka Serikat bersedia " memenuhi 
djandjinja mempertahankan per. 
damnadian dgn kekuatan militer. 

Kalau pihak Jain djuga berpen 
“Mirian seperti Amerika itu, kita 
kira hasilnja bukannja dunia da- 

. mai, tapi sebaliknja. 
Memang benar kata orang : 

»Barang siapa menghendaki per- 
damaian, bersiap-sedlalah untuk 
perang”. 2 

Kata Truman selandjutnja.: 
»Amerika Serikat harus kuat utk 
menolong ne€geri2 Eropa jg: ma- 
sih merdeka dan kini dalam ba. 
haja?: f 

Djustru karena keadaan demi- 
kian serdadu2 Belanda harus je. 
kas2 dipanggil kembali dari: sini, 
pulang ke Nederland. $ 

' Indonesia mendjad: aman dan 
Serdadu2 tsb. bisa ikut menentang 
bahaja jg katanja mengantjam 
Eropa itu, : La ser 

Sekali mendajung, dua-tiga pu- 
lau terlampau. Sing aman, sana 
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r 

ar tata tertib tidak semua 
ai dgn apa jg tertjantum 

“ timbul. : , 
Dim suatu sidang Dewan Kea- 

-maran djurubah menterdje- 
mahkan : ,Tn. xi berkata, 

wa ia hendak membuka kar 
4 2 ng ,Tidak, tidak”, Vishinsky 

protes, saja tidak hendak mem- 
buka kartu saja, tetapi. hendak 
memperlihatkan beberapa doku.- 

- men” 

- Pi 

Peristiwa2 diatas adalah dian 
tara banjak kedjadian2 jg diala. 
mi oleh Gforges Matkieu, kepala 
djurubahasa pada PBB. 6 Minggu 
lamanja ia mendengarkan pjda. 
to2 wk 51 negara. Diantara mere. 
ka terdapat ahli2 negara jg-ter- 
nama, tapi jg paling raenarik hati 
ialah djurubahasa. 

Segera sesudah seorang ang- 
gausa berbitjara, maka perkata- 
annja diulangi dim bahasa Pe. 
rantjis.atau Inggeris, bahasa Rus, 
Spanjol atau Tionghoa, menurut 
kepentingan anggauta masing2. 

Mathieu sudah 25 th. bekerdja 
pada konperensi2 internasiona! 
dan telah mendjadj djurubahasa 
dari pemimpin? negara jg terna 
ma, darj zaman Wilson dan Cle- 
menceau sampai ke Roosevelt dan 

Stalin. : ? 

Djurubahasa jg kedua ialah 
Georges Kaminker, Jjuga seorang 
Perantjis. Ia dapa: berbahasa 
Inggeris, Djerman, Italia dan Bid 
sama lantjar dgn bahasanja sen. 
diri. (S€perii diketahui Kamjnker 
adalah djurubahasa pada Kom-3 
di Indonesia sekarang ini. -Red). 

Gregori Tborgievsky, selain 5 
bahasa isb., djuga dapat bahasa 
Rusja Gan tiap bhs dari negara2 
Slavia. Djuga pengetahuan bhs 
dari kol. Lambert Lamond (Ingge 
ris) mengagumkan. 

Debat jg tadjam dan kadang? 
lutju antara ment. Ln. Inggeris, 
B€vyin den wk. ment. In. Rusia, 
Andrei Vishinsky, jg dimuat dlm 
ssk. dgn berbagai tjorak dan ra- 
gam, adalah berkat kepintaran 
GJurubahasa Pasteov, Dim mem 
berikan terdjCmalian,  Pasteov 
kadang2 merupakan Bevin jg ke 
ras kepala sambil mengangkat te 
lundjuk untuk menekankan arti 
perkataannja. Kadang2 Pasteov 
mendjadi Vishinsky jg berbitjara 
Lerhadap Bevin dgn senjum jz le 
bar, suara jg agak menentang ser 
ta air muka jg senantiasa bero 
ban. 

Dr. Paul Schmidt adalah dju- 
ru-bahasa Hitler. Seperti diketa- 
hui, Hitler hanja dapat berbaha- 
sa Djerman, djadi ia semata? 
tergantung pada kebidjaksanaan 

Gjika bertemu dgn di 
plomat2 hegard asing. Dlm pe. 
rundingan di Miiachen th. 1938, 
Gan di Godesberg, dimana Cham. 

| berlain, PM Inggeris waktu itu, 
dgn sia2 mentjoba mentjegah pe- 

| perangan, Schmidt mendjalankan 
rol jg penting. Miller berbitjara 
dlm bhs. Djerman dgn pandjang 
lebar, dgn tenang didengarkan 

| oleh Chamberlain. Lalu Schmiat 
 Ggn tjepat dan tepat menterdje- imahkan dim bhs. Inggeris, dgn' perkataan? seolah2 ia seorang 
'Inggeris. : k 

   
          

   
   

     
   

  

    
   

   
   
   

    

   

      Ta a Churchil dim menge- 
      

Ti 

ri Manuilsky, dlm sidang nggauta2 
an nafas ketika mendengar utjapan2 jang tidak di- 
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dalam Konparensi 

  

     

   

PBB. 

mukakan lelutjon jg mengan- 

dung arti jg tadjam. 
Tanggung djawab djuru-baha- 

Sa sangat berat. Terdjemahan jg 
tidak tepat atau salah dapat me. 
nimbulkan akihat jg besar. Bia. 
sanja djurubahasa itu, walaupun 
tidak membikin sesuatu tjatatan 
naik kemimbar, dgn kepertjajaan 
besar pada diri sendiri mulai me. 

'ngulangi kata2 jg baru sadja di- 
Gengarnja. Sering tepuk jg ramai 
Giberisan kepada terdjamahan jg 

" bagus daripada kepada pidato se- 
orang diplomat jg diutjapkan den 
tertegun-tegun. Djurubahasa itu 
tidak sadja memakai kata-kata ' 
tetapi disertai suara ig turun 
naik mengingat tekanan jg diper- 
Jukan bagi suatu verkataan. Pen. 
Geknja djurubahasa itu memberi. 
kan gambaran je tepai lagi dari 
Seseorang jg baru sadja berpidato. 

. Apakah rahasia Gjurubahasa, 
ig dapat memberikan terdjema. 
han lantjar dari suatu pidato jg 
lamanja 20 menit, penuh dgn 
perkataan2 diplomatik, technik 
dan lain? ilmu pengetahuan 
dgn tidak bikin tjatatan ? 
Menurut Mathieu, pengetahu- 

an bahasa sadja . tidak tjukup. 
Seorang djurubahasa adalah se- 
orang ahli djiwa, diplumat dah 
ahli firasat. Dan jg pating pen. 
ting, ingatan jg tadjam. Djuru. 
kahasa tidak membikin tjatatan 
stenografis, Paling banjak ia me. 
Nulis beberapa perkataan penting 
dim 2 bahasa. Untuk ini perlu 
peng€tahuan umum jg luas, pi- 
kiran terang, menguasai diri sen. 
Giri dan dapat memusatkan piki- 
ran. Beberapa kali seorang pem- 
bitjara tidak menjudahi kali- 
matnja. Tapj djurubahasa harus 
Gapat mengatakan apa jg dimak. 
sud oleh sipembitjara. “Tidaklah 
heran mengapa ahli? negara dgn 
teliti mendengarkan utjapan? 
djurubahasa, 

Nafkah djurubahasa menje- 
nangkan. Jg ternama dibajar 20 
dollar dim 1 djam dan 'bekerdja 
pada konperensi jg besar 2 atau 
3 djam sehari. Kebanjakan me 
reka pengembara Hari ini mere- 
ska ada dim koriperensi perda- 
maian di-Paris, sebelumnja su- 
dah mengundjungi konperensi 
ilmu pengetahuan di Brussel. Ke 
mudian muntjul lagi di New York 
aim PBB. Kadang2 mereka ber 
bulan2 tidak kerdja dan hidup 
dari simpanan. Kebanjakan dari 
djurubahasa jg pandai harus ber- 
istirahat dgn sempurna. Untuk 
ini mereka mentjari tempat is 
sunji dipegunungan, djauh dari 
utjapan dim berbagai bahasa. 

  

£,Toronto Star”. 

Untuk ps Uu. 
: — Sai 5 £ £ PA 

Berikut ini disadjikan Pata 
'rapa keterangan mengenai baji, 
dan dapatlah para ibu mem- 
buktikan, apakah, pandangan 

  

|. atdupun pengertiannya sampai 
kini benar: 4 

x) Perkataan ,,ma“ itu" kebe- 
tulan suara pertama2 jg dikeluar- 

“kan oleh seorang anak, Karena 
“si-ibu jg pertama kali mendeagar 
perkataan itu maka dianggapnja, 
bahwa ialah jg dimaksudkan dgu 
suara itu. Itulah djuga jg men- 
djadi sebab, bahwa "perkataan 
ibu, ma(k) dim segala bahasa 
hampir sama. Djadi tidak dapat 
digunakan sebagai suatu tanda, 
bahwa jg dikenal oleh anak itu 
mula2 ibunja. 

x 
x) Baji mempunjai pembawaan 

rasa takut terhadap suara2 jg ke- 
ras.atau terhadap djatuh- Ang- 
gapan orang, bahwa baji mem- 

punjai pembawaan'rasa takut ter- 
hadap gelap tidak benar. 

— 

gam tanganvja dgn. kekuatan 
“sedemikian rupa, sebingga dgn. 
kekuatan itu ia dapat mengangkat 
badannja atas satu tangan sadja. 
Kebanjakan dapat berbuat demi- 
kiau sudah umur kira2 17 minggu. x , 

x) Banjak harapan bahwa se- 
Orang anak akgn mendjadi seorang 
»genie”, atau luar biasa kepan- 
daiannja kalau sudah bisa djalan 
pada umur 8 bulan. 

- Rata2,. anak 'itu bisa djalan 
kalau sudah berumur 

kx 
"...x) Bafi itu rata2 baru bisa me- 
ngenal ibunja, kalau sudah umur 
3 bulan. Sebelum 3 minggu, ia 
belum bisa melihat daa hanja 
bisa membedakan antara gelap 
dan terang. .. 

4 t : 

- x) Pendapat orang, bahwa acak 
laki2 dim perkembangan pikiran- 
nja lebih tjepat dari pada anak 
perempuan tidak benar. Keba- 
njakan jg benar malahan seba- 
liknja. 

—0—0—0—0—0—0—0— 
» Baru? ini para kejuarga Ta- 
man Siswa Kediri mengadakan 
pertemuan silakurachmi untuk 
mempererat tali persaudaraan 
Gan menambah pengetahuan, 

3 F   
  

SIDANG PENGARANG. 

sk..,,Nasional” 

Pemimpin : Mashud Hardjo. 
kusumo. 

tonzo,  Marjoto, Marbangun, 

Walidjo, St. Maimur, Suma. 
nang, Wardojo dan Pramono. 

« A 

| Anggota2: Moh. Supargi, Su- 

£ . 

15 - bulan. | 

Maret JL. te 
perhatian dunia. 

Danu RT 

Truman memberi keterangan kepada 

     

   

  

Dewan perwakilan rakjat Amerika, pidato mang sangat dinan- 
tikan ia dan kemudian disebut sebagai salah satu keterangan Truman je terbagus selama dja batannja, Wet 

Pada harj itu pula ditanda Ta   

      ss VARJA ma 
OH, DEMOKRASI. 

Dalam rumah sakit bersalin di- 
degrah Republik. Tiba2 seorang 
djururawat keluar. Mengangguk 
kepada seorang laki2 jg. menung- 
gu diantara orang baniak, ,,Anak 
tuan bagus sekali, dan laki2 la- 
.gi'', katanja. Tiba2 orang lain 
melontjat madju. Dgn. marah2 
ia berkata: ,,Zuster, kenapa anak- 
nja lebih dulu jg. keluar ? Pada- 
hal saja jg. datang disini lebih 
dulu. Itu sama sekali tidak de- 

Li j 
x) Baji jg baru lahir mengge- | mokratis ! | 

Bag 

PEKERDJAAN SIAPA? 
Seorang dokter djalan2 dgn. 

“isterinja. Baru sadja mereka ka- 
win. Tiba2 dokter tadi memba- 
las hormat seorang wanita jang 
tjantik. ,,Siapa itu?", tanja iste- 
tinja. ,Ab, seorangjg. saja djum- 
pai selama melakukan peker- 
djaan", djawab suaminja. 

Isterinja tertegun. Memikir se- 
. bentar. Emm, katanja kemudian, 
Na pen atau pekerdjaan 

ia & MAN Gen EN. 

Untuk diketahui 

— Untuk menambah kwaliteit 
ulat sutera, maka orang2 Djepang 
mulai memberi ,.bijvoeding” atau 
makanan sebagai tambahan, pre- 
paraat vitamine. : 

. — Kumpulan alat2 musik jang 
seiengkap2nja adalah ngun 
pulan Pleischer di Philadelphia, 
Amerika, Harga alat2 musik tsb. 
ditaksir 15.000.000 rupiah dan 
asalnja dari segala pendjuru dunia. 

x 
— Bangsa Rus telah berhasil 

menanam sematjam tanaman jang 
menghasilkan karet didaerah ku- 

- tub utara, 700 baris Lebar utara. 
Tanaman itu dipelihara dalam 
proefstation di Werkhojansk. 
SEN & 

— — Peniti jang pertama didjual 
dalam tahun 1418. Peniti itu buah 
pikiran seorang tukang blek di 
Tours, Perantjis. Peniti2 buatan 
pertama itu mahal harganja. Mu- 
lai sedjak itulah orang2 kaja mem- 
beri isteri atau anaknja perem- 

. puan: uang peniti. 

RUANGAN BUDAJA: .PANDANGAN HIDUP BARU 
YYENDERITAAN lahir dan 
Patin jg hingga sekarang 

ada djuga membawa seria pada- 
nja Suatu keuntungan. Panda- 
ngan-hidup kita jg selama ini bo 
ieh dikata masih berdasarkan 
kolektivisme, oleh penderitaan itu. 
lambat tapi pasti mengalami per. 
geseran kearah - individualisme, 
perseorangan, Memang hidup be. 
rat dan sukar sering2 membawa 
manusia kebatas2 putus-asa, te- 
tapi djika derita pada suatu ke- 
tika sampai pada puntjaknja re- 
lalah dia melepaskan harga2 
(waarden) jg lama dan sanggup- 
lah dia menemukan serta mene- 
rima harga2 jg haru. 

Tjara-berpikir jg selama ini 
boleh dikata masih terikat oleh 
peraturan2 dan 'adat2 kebiasaan 
masjarakat, Sekarang telah mulai 
melepaskan ikatan?nja dan pada 

meliputi masjarakat kita, 

tung aller Werte”, perombakan 
harga2 jg lama, sehingga dapat. 
Jah kebudajaan kita berkembang 

| diatas dasar2 jg baru, : 

Kembali pada penderitaan tadi, 
jg terang langsung. terpengaruh 
ol€hnja ialah hidup kekeluarga- 
an Kita jg sebagaimana dik€tah: 
hingga belum lama berselang ma 
sih Sangat eratnja. Djika pada 
achir2 zaman Bld ikatan kekelu- 
argaan masih sangat erat terasa 
mengekang, maka meskipun di-. 

:zaman Djepang paham2 kolekti- 
visme sbg gotong-rojong dihi. 
dup2kan, lunturlah djuga Karena 
penderitaan paham2 kolektivisms 
ilu. Ikatan kekeluargaan hampir? 
lak terasa lagi. Wan 

Tak masuk pikiran orang mi. 
salnja sekarang ini utk mengong- 

. kosi peladjaran seorang kema- 
nakan, Tak ada lagi orang ber- : 
pikir utk “mendirikan persatuan2 

banjak diantara kita malahan te-' keluarga (familiebonden) jg di. . 
iah mendjadi bebas-merdeka. De-: zaman Bld masih mendjadi ke- 
ngan demikian: “berpikir setjara banggaan kebanjakan kita. Mes- 
.inventief”, artinja dgn. kesang- ' kipun kebebasan individu, orang 
gupan didalamnja utk menemu- seorang telah nampak, namun 
kan harga2 baru, jg telah lama" “ak bisa dipungkiri disana.sini 
Gimiliki 'oleh dunia barat berkat beberapa conventie, adat-kebia- 
penderitaan sekarang ini tak bo-: saan dgn segala kemauan jg ada 
leh tidak akan mendjadi milik pada kita belum djuga bisa kita 
kita djuga. Memiliki ini berarti- kesampingkan. Belum bisa) misal- 
mendapat kekuatan bathin jg nja kita meniadakan | kEbiasaan 
sanggup mengadakan ,,Umwer, ber,slametan”, bersedekah! Hati 

Ce Na 

sudah berani mengataxran ,,tidax 
perlu, tapi timbangan tetangga 
gan sanak-saudara masih kita 
segani dan selgmetan achirnja ki 
ta adakan Gdjuga. 
Begitulah dgn tiada ierasa ber 

djalar dikalangan kita suatu pro 
ses kearah perseorangan. Boleh 
dia dianggap sbg suatu kemadju- 
an. Kemadjuan jg  didesakkan 
oleh penderitaan. Bagi sebagian 
kita jg masih sangat tjondong 
pada hidup-kekeluargaan mung- 
kin ini bukan satu hal jg meng- 
gembirakan. “Tapi bagi sebagian 
kita lagi jg pertjaja akan per 
kembangan budaja diatas dasar3 
individualisme sesuatu jg mem- 
beri hsrapan. Dilapang seni-sas- 
tera Ircdonesia individualisme dgn 
Chairil Anwar sbg seorang pelo- 
pornja jg terkemuka telah lama 

- memperdengarkan suaranja. Seni 
sastera Djawa sbg jaran ma- 
sjarakat jg sangat 
kolektivismenja mungkin bisa 
mendapat ,,€elan vital”, ghairat 

hidup baru karena individualisme 
itu. Djuga lapang2. kebudajaan 
lainnja dgn adanja pandangan 
hidup baru akan mengalami per- 
kembangan jg penuh. Hanja dsn 
sjarat2 jg sama kita bisa men- 

dekati atau djuga Lean 
budajaan? lainnja didunia 

- 

kuat tjorak 

  

   

| ke 

Mn. s # 2 

tangani di Brussel, Belgia, suatu perdjandjian saling membantu dilapangan militer dan ekonomi antara 5 negara Europa Barat : Inggeris, Perantjis, dan negara? Benelux utk 50 th. lamanja. 
Terbentukiah pada hari itu su. atu bendung antara dua kekuasa. an dunia jg saling bertentangan dan takut satu sama Jain: Ame. tika dan Rusia. Den terbentuknja 

federasi Europa Barat itu, keba. 
njakan bangsa Europa mengha- 
rapkan Suatu modus, atau tjara 
utk mengelakkan Europa dari 
bahaja jg mengantjam. : 
-Djangan sampai Europa jang 

rusak binasa, dan dlm keadsan 
pajah sebaga, akibat perang du- 
nia ibl., mendjadi korban imperi- 
allsme jg datang dari barat mau. 

-pun timur. 
Tidak dapat disangsikan lagi, 

bahwa Sovjet Rusia kini sedang 
sibuk membentuk suatu simpe. 
rium” dgn Moskow sebagai pusat. 
nja jg tidda bedanja dgn djaman 
Peter Agung, Catherine II dan 
kaisar Rugia lain2nja. Membentuk 
Suatu daerah dunia dgn ,, daerah? 
batas” (di Europa Timur dan 
Balkan) Gan ,daerah2.pengaruh” 
jg meluas sampai keseluruh pen- 
djuru dunia, Bahwa Stflin pada 

. hakekatnja harija meneruskan 
politik expansi dari mereka jang 
Gulu memegang tampuk . peme- 
rintahan didjaman kaisar. 

Hal sematjam itu dapat dika. 
takan pula dari Amerika, meski 
pun alasan jg menggerakkan »o- 
litikexpansi kedua negara itu 
berlainan. Sebab kalau Sovjet Ru. 
Sia didukung oleh konsepsi tjita2, ' 
bahwa mereka dgn adjaran-sosi- 
alismenja 'akan membebaskan. 
buruh seluruh dunia, Suatu tjita2 
jg mendorong mereka dgn penuh 
fanatisme kesuatu expansi, hal itu 
tidak dapat dikatakan dari Ame 
rika. Lepas dari segala fanatisme, 
Sesuai dgn pandangan hidup bang 
sa Amerika jg senantiasa mau tja 
ri duit, maka pendorong Amerika 
terutama jalah, supaja mereka 
dapat berdagang dgn aman dan 
bisa menjelamatkan kepentingan? 
kapitalnja. Mentjari daerah? ,af. 
zet” Ggn segala alat dan kekua. 
sasnnja, atau imperiaisme.ekono 
minja. Tetapi kedua2nja mendja. 
lankan politik imperialisme. 

xx 

Pidato Truman dlm Dewan Per 
wakilan Rakjat dan jg ditunggu? 
oleh dunia itu sungguh tidak mc 
ngetjewakan bagi blok Europe 
Barat jg baru terbentuk itu Se- 
bab dgn tegas Truman menghu- 
kum politik Rusia di Europa 'jg 
senantiasa mendjadi momok bagi 
mereka. Perkataan Truman anta 
ra lain jg menerangkan: Saja 
jakin, bahwa putusan negeri? 
Europa Barat untuk memperta 
hankan dirj akan disambut oleh 
putusan jg serupa pula dari piha- 
kita dgn membantu mereka ber: 
buat demikian”, memberi djam' . 
nan kepada Europa Barat aka: 
bantuan Amerika sepenuhnja dii 
ka sudah pada sx'atnja. 

“3 

  

Fs 

Dgn terbentuknja federasi Eu. .. 
ropa Barat itu tertjapai pula ap: 
jg di-idam?2kan bekas pm. I 
geris, Winston Churchill, . i 
blok Anglo.Saxon “ jg “dipimpi 
oleh Inggerjs. Dgn blok Angls 
Saxon itu Inggeris bermaksud m- 
ng€embalikan pimpinan politik du 
nia kembali ketangan Inggeris. 
politik mana sedjak perang dun:”. 
ke I meluntjur, dan pindah Ke 
benua' Amerika. Supaja' politik 
Europa dgn kkuasaan serta keb" 
Gajaannja menentukan lagi se. 

perti setengah abad jl. politik du 

nia ig sampai sekarang digens - 
gam Amerika Serikat, atau sed'. 
kit banjak dim arti negatif olei 

Sovjet Rusia, Pi 

Tetapi apakah maksud federasi 

      

| Europa Barat itu akan tertjaps!. 
| ataupun Kurcpa Barat akan kusi 
menentang dua kekuasaan duh:a . 

tsb. dgn tiada memilih salah safu 
pihak akan didjawab oleh sedja- 

"rah jg memb€ntang kemudian. ss « 

“Mi. £      
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iman benar3 mamoir. 
ab makin Siang sufah'ter- 

| sedia. Persediaan shg.-biasa tak 
— Bajak Hanja tjukup buat ke'u 

Arga kamijg, terdiri dari 7 orangi 
Djadi task bisa saia mengadjaktamu 
Makan Maklum beras masih dju:a 
mahal, sehing :a menanak nasi le- 
bih dari ukuran masih djuga te- 
rasa sbg sua'u kemewahan, 
Demiktan cuduklah kami berdua, 
mas Wagiman dgn saja, mergo-. 
brol dgn tiada . berkelentuan. 
Saja duduk dga” reuka -ki rat 

ruang dalam dimana medja dgn 
Inakas-siang sudah menantikan. 
Sa istei mala, Dental, n 

ruangan itu, terus ma- 
- an Masam  mukanja, 
Tak mau dia melihat kearah sa- 
aa Saja harus mengerti. dgn ser- 
Hb apa itu artinya Sez.n saja 

memikiek an akibatnja nanti. Ke- 
mudan saja Ihat djuga Ima 

| Orang anak taia berkeliaran di- 

“ATOOM ? 
D'yyadi pambiljaraan dimana ? 

? 2 

Begitu diuga 

katjamata 

atoom ig. 

      

    

     

    

PIR, 
| sekekitar me, ia maka, Tidak 

F eh 

« N. sedang bu uh,- karena: 
ag 

Sanar ,lag apr me- 
dutaggu- Anak Ro 
men aan ikan tuleg@ 1 
-mas.' aa 
wa hem neif 
dak ion” ES 
“Dalam pada itu 
s berdjalan terus. 

    
    

  

   
  

2 naek me- 

lompat kekebudajaan, dari kedu- 

HA ke tjatut dan disini pem 

“jaan seakar2 tak -ada hebis- 

Lama-kelamaan perut saja 
Ba 

2 terasa layar. Pada Suatu 
ketika saja dengar , Kruuuuuks. 
Mas belum: makan? tania ms. 

Wagiman agak teri 'erandjat . “Ah, 
Sudai mas! Saja selalu menda- 
hului," saja membohong dgan mu- 
kawan's. Dan terusl.h dia ber- 
"jakap2 : 

“ Diruang dalam dgn tegas di- 
ambil kesu'usan, Anak2 dikum- 
pulkan oleh isteri saja disekitar 
medja-makan. ,,Habiskan sadja 
semua, anak2" saja dengar isteri 
saja dgn demonstratief berkata. 
Perut saja terus keron:jongan.... 

Achiraja pulang djuga tamu sa - 
ia, Dengan mua putjat, selu- 
tuh anggau a lemas saja antarkan 

2x 

Sajian Textiel an Ben ca | 
Republik telah diadakan kontrak . 
tentang pertenunan di Djember, 

4 Bondowoso, “Situbondo dan Banju 
wangi. Pertenunan2 tsb..akan me . 
nerima benang dan bahan? lain 
untuk membikin sarung, sedang 
Cistribusi kepada rakjat akan di- 
Atur oleh: Badan Textiel Belanda. 

Badan Textisl Negara itu sesu 
dah ,aksj polisioni?” masih kepu- ' 

njaan Rep., tapi diawasi oleh Be... 
heers Instituut Pelanda.. 

  -. 

mas | Wana n sampai kepintu 
halaman Dan ketika dia berpa- 
miftan dgn susra ham' ir tak ke- 
dengaran saja membalas: . Mang- 
ga, mas?” 

. Medja-makan semasuk saja di- 
rua:g dalam sudah hers'h.: Has 
Ii ku saja terpaksa tidak makan 
siang.,,Salahmul kata isteri saja, 
,Aku sudah berkali2 bilang kaau. 

dj ingan hampir waktu makan, 
suruh orang mampir“, Sebagai 
Suami jg. nang jg. tidak 
suka pada scenes, tjektjok, saja 
berdiim diri sadja. Balak per- 
istiwa menjedihkan itu, meskipun 
waktu apa djugg, tak pernah la- 
gi saja Lana) bhn kata-kata 
, Mampir, Max jg. fataal ru, 

2 (IYA . 
$ PEN GAFAN koma. 

«. Atjara pertandingan. 

JOGJA, 19 Maret.-— Pertandi. 
gang unjuk, memperingati berd'... 
rinja PORI 4 thx di Jogja Ra 
lah sih.: 

Sepakbola di Kridosono: 

Tg, 19» Persibaja — PSIM 0-3. 

Tg. 1 perainafa — Persis. 
Tg: 1 PSIM — Persis, 

mh di Setjodiningra- 

tan £ 
Tg. 201 217 39 mulai pk. 6 sore. 

3 Basketbali di Kotabaru: 

Te. 20, 21,:22, dan 1g,23 Maret. 

ap ga di Wpbangtirto : Kau 
Lal Maret. 

“Gerak Djalan : 

| Panahan di Aloon2. Kidul: 

Tr. 23 Maret. 

"rs. 21 Maret. 

Bolakrandjang di Alun? Lor : 

Ts. 21, 22 dan 23 Maret. 3 

4 /Aneta mengabarkan, bahwa Se- 

Sarat Tionghoa telah ditangkap 
di Tandjung Priok, ' karena 
hendsk menjelundupkan 98 bo- 
tol peniciline, 14 botol obas sulfa 
Gan 644 ampul neosalversan. 

ia 

rang ga oya : 

   

  

    

    

    

       

     
   

    
      

didekainja djuza terbakar. Bari- 
san Pemadam api. giat bekerdja 
|dari Rebo gore Sam pai Kemis p4- 
"gi 'sbl, bert i Pnerntiban api 

Sedangkan gu Anang tsb. masin 
terbakar, tsrdj kebakaran pu. 
Ia dikampung Busangan, sehing- 

.ga & rumah, Tionghoa habis tar- 
bakar, R : ta 

Kerugian jg diderita 'adalah” | 
sangat besar, (Demikian menu | 
KB But. £ 

BERITA TATA USAHA. 
Kini kita telah menerima lag 

dari Djakarta Madjl. ,Siasat” Ng, 
53, Barangsiapa pada-kiriman j 
belum mendapatnja, “kita pe 
lahkan berhubungan n kan 
kia 

Hk Lain dari itu untuk memudiah- 
kan para langganan diluar (kota 
Jogja, dibawah inj kita terangkan, 
nama2 agen kita. 
- Solo: Marbangun — Duksino. 
puro 81 xau Timuran 152, Lg” 

wodadi, Dr, Moh. Abduh 
Kepatihan 14: Magelang: Nenot 
penjiar Usaha Pustaka Rakjat 
2 Dj. Kensinisorep, Muntilan: 
Koo Jong Tiwan — Dj). Raya 31: 
Klaten : Martosuprodjo — Di. 

| Sidowajah, 1 

| 

| 

ea 

12 is Pa Ea ay GU: UMAN 
Untuk menjesuaikan diri Gengan masa dan tingkatan per. 

djuangan, maka pada tg. 18/19-11I-48 Commandementi Gabu- 

ngan Lasjkar Perdjuangam “Indon esia telan dibubarkan Calam Ea 

pat Pleno, 

Umum / 

  

  

badan.2 / instansi-2 jang masih ada kepentingan: 

dengan Gabungan |LaSjkar,- diharap sealekas mungkin berhubu- 

ngan dengan Panitia Pemberesan, selambak -jambainja tg. 31.Maart 

21948, di Gondomanan 17 Dk, 

| - Panitia Peni" 

HN , Gabungan Lasjkar Perdjuangan 
di “ #ndonesia. 

LAMA RP PL BETA KAN KK AP 
TO... S3 ——n samaan 

3.106     
  

  

1948 iin KEBUMEN 5 Mula: tel. Iin 
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: Ex TEN | 
NN KRANGANJAR 

F OP Tie O Cibuka kembali dan perdjalanan K.A. diteruskan sampai KARANG . 
DJOKE” | TALI TLATKA ANJAR sob. 
8019 al OLI IA 1) eng 1 am ary a g T 

( f H T P 

3109 ” Berangkat 4 Datang 
3 hi Pa Na 

€ 2 . ! 

“ar | Dari | Djam | Di Djam 

Pengumuman : NU ae 
Leg & $ a | & : 

En Kebumen 1 | 102 | Karanganjar 7.32 

Pertandingan? P.O.R.L, bg. 3 se H25 | PD ag | 11.55 

Bolakrandjang berhubung « don b. 14.42 Ig " 15.12 

penngalan | iohun berditinia | taranganar 4 “904 (1 xepumen Tn 
ing, P3 yaas KRS TU 12.56 

a Hari t9.-21-22- 13: bu- 2 $ : Ke TA 

5 lan 11-1918. 2 ! 16.20 | s5 16.53 

kb... empai di Gloon2 lor 

c. Di ai dj. 439 sore, 

Harap umum maklum den 

berdujun« dujunlah mengun- 

djungi. 13:40 

      

ad Pari s « 

LELANG BESAR TI 
  

: Hariz-Ahat pagi tg D1 3148 

djm 9. 

Barang Ata tromantasaga Ls 
Atat' Kantor— 
Pakaian. dil: 

Amal R.B, Kauman Ii. 

2.98       

  

  

2 TOKO BUKU KP” 8 
Prapatan Nonongan, Soto: aa 1 

berhubungan aa semua Ba- 

dan Penerbit den produsen alat 

  

'talis menulis. 34 3- 160 

ta 

UNTUK UMUM : | 

Steliing Lukisan Gerak 

Pene 
PELUKIS DULLAH (S.LM.) 

Pen elenggara : PE TERA 

f Tempat tantor Petrerc Pusat 

' iaou 123, Jogjakarta 

Waktu “mulai MINGGU. tg. 21- 
3-48 kingga SLASA.tg. 

» In 

—- 

ngan Kaju Bakar || PN Acar 

  
    

Pemakai2 PENUNDJUK PERDJALANAN KERETA API hendaknja 

memperhafikan Bat Ae rsebut. 
Sonjakarta, 19 Mares 1948 

Sen PIA materi AS &g RL. 

- 
P SP II Kana Apa eat sada TE 

sk PERHATIAN: “yang dokter gigi 

. x Pakelah: N O D RA (stabib 

HK (per 1 ce Proe. 4 et sol adren. 1 : 1909, 3 s0) | 

B3 Terbikin oieh : 
APOTHESEK TAURUS, MADIOEN, JOLJA, MAGELANG. 

Agenien: 1. Tw. Sutara, Kestalan 5/1 Solo. 

: - , Liem Tjwan Ling, Mesen 409 Solo. 

P Lie Hong Giok. Margojoecan 33, Solo, 

4. Sis Soe Kings, “ Tirtijoso 183, Soio. 

3.83 iba      
     

. Apotheek . .Taur US”, Gondoiajoe 1 10, Jogja. 

na 
  

  

“SUDAH TERBIT: 

HUKUM TATA NEGANA 
DALAM 

MASA PERALIHAN 

S9 Buah tangan .Mr, Asnaat, ketua Komite Nasional Pusat. 

& Memust segala sesuatu disekitar Hakum Tata Ne- 

: 
yara Republik Indonesia. 

@ Perlu dimikki gleh tiap warga negara SUuDa mene. 

baikan kesedaran bernegara. 

Tb Harga R, 25,— (tambah R. 1,— 

1.303 : ongkos Kirim) 

5 20 Bai BADAN PENERBIT NASIONAL 

RI “55 PEN — Gondomanan 1. 

$ 

“@ Tebai— 48 hal.     Makin   
  

  

     
    
    
      

   
   

:11ap2 hari Dana tara D 150103 YA Hyo Se aa ——— Pai $ 

Na, 'SURAT - KELEPASAN 
“ Maia: tanggal i'Maret 1949 sar 2 

ak. Al SJAHRIAL. 
Mn aon 2. .EMONG PRAWIRO.: 

    

    
kara Kpackan mika “amegonta dari kami, serta mulai tanggai 

tersemut ta ada Jasi Tubinganaja - dengan karai. ( 

Naa jang bersangkutan: .maklum adanja: 

TENTAPA NASIONAL INDONESIA 

» REGIMENT HASANUDDIN” 

£ Perlengkapan, 
TE). 

  

    
     

     

  

poun-optctE: 5 

Berpengalaman Ri linisch 

1 Beridjazah PERGURUAN 

1 TEKNIK-OPTIK luar negeri 

Kar Gordoleju 4 Issja 

31 

  

RUMAH KATJAM NA 
3 yaa 

1 LET ALE ET 
Aaran nana panorama Op: 

amp ek 
Dalam bulan April 48 akan disfiakan Sekolah Textiel Rendah 

Gi Djetis I Jogjakarta Sjarat2 artuk diterima mendjadi murid 

Umur:,:15 - 20 tahhn 
Idjazah: pekolah Pertukangar Bas. Bes 2 tahun, atau SM 

Kl 2 naik kL 3 
Lamanja peladjaran: 1 tahun 

Alat2 sekolah:  Perbiwma N 

Ikatan Ginas: 2 tahun 
Sokongan: R. 30.— sebulan ' 

Pendaftaran di Djetis I (kantor Kursus Peragaan: Jogja- 

karta dan ditutup tanggai 1/4.48. 

L: 
2. 

O
P
 B
E
T
 

smenterian Kemakmuran ' : 

/ Pusat Djawatan Perindustrian/ Keradjinan 
| Bagian Pendidikan. 

Le $ : : (Soekarnen) 
3-13, Kertoredj». 

  

  

UTJAPAN TERIMA KASIH. 
2 anoda para Bangsawan, Para. Hadi Tehan2, kawan2, 

handai taulan dan saudara2 Putera Puteri, jang telah (dapat me- 

ngundjungi dan menghadiiri chadjat kami: 

Mitoni dan Kepjakan, pada tanggal 24 gampai 28 Pebruari 

1918. (erutama kepsda penduduk Dongkelan jang telah memberi 

bantuan setjukup - tjukupnja. 

HARAP DAPAT PERHATIAN KEPADA UMUM, TER- 

UTAMA BANGSA TIONG HWA: 

Bahwa kami bangsa Tiong Hwa Parasaka bernama La 

“HA LEN, telah mendjadi ,, WARGA: -NEGARA"“ REPUBLIK: IN 

PONESIA dengan nama R. ATMOPRASETJO. - ' 

1 “ MAKA SUMPAH DAN SEMBOJAN KAMI: 

SEKALI REPUBLIKEIN, TETAP REPUBLIKEIN, UNTUK TE- 4 

RUS BERDJUWANG 5 : : 

: Naya Tetap Merdeka sepandjang massa! 

: Dari kemi sekalian 

(Atmoprasetjo).. 
    at 

1 
an PerlisU kabin LENTJANA Malioboro ro Naa soo 

| 

3-29       
  

  

maan 

        

  
Adalah 2uatu Oak hibark jang peling terkenal, dapat melajani semua 

djawatan, badan?, laskar?, karena memuaskan, halus, melawan harganja. 

tan berhubungan, tencgung puas. Harga bisa damai. Naa Pin 

A
r
 

    

     

  

   

          

   

    
    
      

  

KEMENTERIAN KESEHATAN membutuhkan dengan segera 

tenaga2 administrasi jang berpengalam sedi-j 

Ha kiwaran S.M.P. (Mulo). Surat2 lamaran dengan dz 

Pen idjazah, surat2 k€terangan dan riwajat pekerdjaan hen- 

aknja disampaikan kerada Kementerian Kesehatan, “Gondoku-? 

saman 32, Jogjakarta. Sa am 

nSENI SUARA" 1928. 
Sp Bintang2nja dari Djawa- -Tengah, 

Tidak ketinggalan. SRI. MOELAT (Solo). 

-SOERIP ( Jogia),: SUARA PUTRI (Sala 

Main di: 

|soso1ansono, icon? Ta 4 

    

  
  
  

  ia s 

      
    

Pa 3 si 
gr : He t 2ii 39 
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