
    

      
   

    

  

   

  

   
   

      

Perundingan 
1.500 tawanan perang Rep. 2 

TNERERE 

JOGJA, 8 April— Djum'at pagi panitia keamanan berunding di Kaliurang. Untuk ke- 

perluan itu telah tiba di k 

delegasi Bld. 
Panitia.k 

js telah di-evakuir, 

Pasi malam Sabtu an mUnd- 
kin Civga hari Sabtu pagi Ai 
Halbinet bersidang, 

Pada malam Djum'at delegasi 
Rsp. barapat, Antara meri-bpat 

kabar bahwa rapat itu dadakan 

utk menirtiiau kembali hasil pe- 

undingan jg sudah teri/arai dim 

hari? jg 20hir ini Dari kominike 

Komisi3 jz kita mua kemaren 

tarnjata “bahwa — meriPan ada 

bebsrapa hal ig Sisetudjui. Inasih 

baniak pokok ig belum dapat di 

selesaikan. 

Ternjata dlin kominikse itu, bah 

wa jo Iiijarakan hanyalah in 

dakan? prakt!s” guna mu. i-lerg- 

Tarakan pasal 5 persi jan 

Renville. Pasal ini meng€nai le- 

' kas d'hicirokannia kemisali ufsgi. 

aten ddipargan ekonomi, pil a- 

gangat, pengangkutan dari per. 

husungan antara kedua pihak. 

Jg telah dibiljarakan dlm perun- 

Gingan hari Kemis hanja mergs- 

nai perhubungan Jahu-lirias me. 

letui garis statusguo, Keterangaj 

gslegasi Bl bahwa mereka tidak 

karhax merokah peraturar2 jang 

(Ku sekaran?, didura mergnal 

aturan? ig bersifat bickate 

import dan export Rep. 

Antara lebih Hauh medapan 

kabar, ” kahwa kepergian Alda 

Kadir dan Van Vredenburg ke 

Djakarta ialah w'x minta Instruk 

sig Inbih lenijut dari pan Hindia 

El. Diunyat pagi anegauta2 dC- 

legasi Rep. prof. Seepomo dan m7. 

AH Budiarjo berangsas ke Dia- 

karta. Diduga mereka axan kem- 

bali &xe Jogja psila heri Senen 

bersama? arrgauta2 ciki Eki 

jg ada di Djarusita. 

x 

Menurut kominik? Kom-3, pa 

        

   

  

ca hari Djum'at telah diadakan | 

silang panitia Keamanan dan pa. 

nitia azenda. Pelritia keamanan 

membitjarakan soal pelanggaran 

persetud,uan gontjatan perate. 

Delegasi Rep. menjataran, bah- 

  

Sari Berita 

— Diduga bahwa bank Amerika 

tidak lama Iegi akan memori 

krredit 6.009.000 dollar utk mem- 

beli kapas dari Djepang. 

x 

— Sesudah terijadi perdesaan 

7 djam, rarismen Siam menerima - 

baik mosi keperjiajaan atas ka- 

binst baru dibawah kyenderah 

bxsar Phibul Songgram. . 

k 

— Dewan Keamaran memutus- 

kan tik salekasnja mer gadakan 

pemurguran suara Gi Kashmir 

guna menghentikei peri Karan 

Gisaha 
k 

— Sebagai Cjawakan atas andju 

ran John Lewis, pemimpir Serikat 

buruh tambang Amerika jg baru 

paru ini dihukum “bnda, mka 

samua buruh tambak jg meet 

sekarang kembali perkercija. 

a 

— Bekas duta USA d3 Belgia 

Charles Sawyer diangkat djadi 

menteri Perniasaan ski penegan, 

ti Avers1 Harriman js mgrciadi 

guta-keliling utk memimpin peng 

lakganaan rentjana pembangun- 

an Eropa. 
& : 

— Satu eskej-on pesawat pem- 

bom Inegeris. pada hari pjumat 

ini berangkat dari Inegeris KS 

Singapura Ti memkuktikan, bah 

wa RAF bisa gampai G. 
   

   

ogja 
Kabarnja soal js dibitjarakan ra mengenai tawanan? perang. 

ketjil sosial - administratif 

ind 

.major Buurman van 

menjetudjui pertukaran 

wa pihakria telah mengambil tin 
delkan jg. sepantasnja mengenai 

siarejaf radio, infi'rasi INI keda- 

erah pensawasan Belarda Gan 

gerakan rahasia di'afrah penga- 

wasan Bid Kelua pivak menja- 

takan harapannja, bahwa pelan? 

garan2 genijatan perang Gapat 

dislakkan dikemudian har cgn 

keriita sama ai.lara mereka. 

Panitia ketjil x8.3 membitjara- 

kam soal penjingkiran keluarga 

kaum militer jg. dievakwer. Pe- 

riinokiran keluarga TNI akan 

Gimuhi ts, 26 April. Rombongan 

pertama dari bjawa-Barat akan 

melalui dialan Gombong-Kebu- 

men. Rombongan kedua melalui 

Furwokerto ke Bandjarnegara. 

Parringkiran keluarga KNIL di 

harap Cimui tg. 27 April. 

Panitia xs-4 dentar? pembe- 

basan tawanan p?rasg melapor- 

kan, bahwa 1500 tawanan perang 

akan Cibsbasran oleh Belaria di 

hari kemus'an, artaranja — 419 

dari Djawa-Barat, 850 dari Dja- 

wa. Timur, 100 dari Djawa-Te- 

ngah, 100 dari Sumrsiera Utara 

Jan 59 dari Sumatsra-selaian ig. 

akan dibebaskan pada ts. 25 

April. Femerirzah Rio. akan mem 

bebaskari 6 tawanan perang di- 

minggu deran, jaitu tawanan 

perang jz. pada waktu ini ada (ci— 

n Rep. Akan diusahakan 

1 “jari kaum mikter Be- 

kajarkan hilang oleh 

   
    w 8 

kara. 12. 0 
Belanda. 

9 Panitia ketjil baru telah di- 

bentuk, ja'tu 1) utk mengurus 

peruaseis dafrah jg. Si cmikteri. 

ser dan 2) mengurus warga Ne- 

gara Djzpanz dan Djerman jang 

kini ada d'Catrah Rep. 

Disetrifjui. subaja pekerdjaan 

Gilapangan politik Eipertjepat. 

Panitia? kotjil dari komisi poli- 

tik, minzzu depan akan bersi. 

Tjita2 Positif 

Pertj. Mardi-Moelio Dk. | 

perjjepai 
can dibebaskan 

Vreden, ketua panitia tsb dim 

pertama dari keluarga pradjurit2 

dang setiap hari mengingat si- 

Gang ki'ikap komisi politik. Ko- 

misi? lainnja akan bersisang se- 

kali seminsgu, demikian komini- 

ke Kom-3. 

    

x 

Menurut berita Ant-Up  Fari 

Washingtds, kement. LN Amerika 

Ser. menjatakan hari Kemis. bah 

ya Sikap USA thd ,Hirkla Bld” 

adalah astral dam cbjdiif” Se. 

orang pembesar Sari kement, LN 

USA ig langsung mempunjai per- 

tang an dgn pwundingan di. 

ini berkafa, bahwa ,,Amerika ti- 

dak melakukari politik. guna ke- 

pentingan senbiri dlm usaha men 

tiapai penjeresaian di Indonesia”. 

Samber resmi lain" ya memben- 

bah kabar, hahwa Amerika men- 

tfampuri perundingan guna MA 

dapat bahan mentah Cari Indo- 

nesia dan men japotkan pasar $U 

na hasil paberik2 Djepang. Se 

mang djurubitjara kement. LN 

USA mensrangkan, bahwa Ame- 

rika menghedaki spj Indonesia 

mekrilinzi dan mengakui kepen. 

tingan semua golongan je sda 

weicinja di Indonesia. Ia men 

ja pra Rusia kehwaperun 

incar Si Indonesia berdjalan 

lambat: dikatakanng Rusia 

merghendsisi kec aan besar 

F4 Hindia Bid.” 

Djuta dbowahnja desas-desus 

bahwa Amtrika menghendaki le- 

kas terijapainja penjelesaian di 

Irionssia, agar keritauan itu da 

pat membertu rerjana Marshall. 

Kata diurubitjara tadi : , Kalau 

Hind'a Bid bangun kembali dila- 

pangan dasar), kepulauan itu 

akan meniapet keuniungan dgn 

mertexpert baran? guna kepan- 

Fingan rd hana2 bangsa mana SA, 

dja. Sbz ganitir'a kerulauan yr 

akan mendapat uang 43 sangat 

diperlukannja. 

dan Negatit 
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Keterangan Sjzhrir tentang susunan dunia 

FOGIJA, 
— kekuasaan didunia ini atas dua kekuatan, 

USA. — de mikian Rusia dan kekuatan 

23 April— Biasanja oranz menerima pembagian 

jaitu atas kekuatan 

kata Sjabrir dalam per- 

temuan pers pada hari Djum'at.4/ 

Negara djadjahan dan bekas 

djadjahan - dianggap. termasuk 

- dim salah satu,lingkungzan kek 

asaan itu. Orang tidak sadar ten. 

tang sususan sebenarnja, iz ber- 

laisan Gen sambaran jz biasa fu. 

Sesudah perang Gunia IT ba 

njak terdjadi dinegara2 sjadjah- 

an. Didasrah daerah itu tim- 

but denaga dah kekuatan jang 

merupekan factsr jg. penting 

dlm consisilatie dunia jg harus 

diperhatikan. Negara2 ig baru jg 

hendak mentjapai kemerdekaan, 

Fan - melepaskan diri dari im- 

perialisme, mengakibatkan pero- 

bahan dim politieki dunia. Nega- 

ra2 itu jg kedudukan geografisnja 

banjak persamaannja, hampir 

sama pula kebudajaan dan riwa- 

jat kebudajaciinja, negara2 tsb 

dulu merupakan sebagian jari 

tenaga jg lain jg menuntut ru- 

buhnja systeem kapitalisme, Dgn 

bertambah besarnja kekuasaan 

pada dewasa ini negara2 tadi ti. 

dak dapat dipandang lagi sebagai 

pembantu, melainkan sebagai te- 

naga baru jg mesti diperhatikar. 

Tertarikinja kita kepsia bang. 

sa2 jg sama nasibnja, Sama do- 

rongannja, SAMA perdjosangannja 

aPalah suatu hal sg lumrah, kata 

Szahrir. Pengertian ini diuga ter- 

dapat pada diri pemimpin2 ber- 

djoangan kemerdekaan gi India, 

pakistan, Birma, Vietnam dl, 

Bukan maksud kita mengadakan 
& 

BN 

      

  

bldk utk mer an diri menga 

du kekuatar tetapi kita me- 

nuntut penuh tumbuhnja nega- 

“ra2 djallahan mendjadi negara 

mertska dan tidak mau djadi 

buntut blok ini atau blok Iu. 

Tjita2 jg positief ialah kita hen- 

Gak menjempurnakan kehidupan 

sendiri, dewasa sendiri. Negatiet : 

kita hendak menghalangi meletus 

nya pertentangan sitara kedua 

btoki jg bermusuhan. 

Kita tidak hendak mendirikan 

militaire aliantie melainkan me- 

mentingkan tjita2, utk memper- 

eratkan hubungan negara2 dh 

pandangan volitis, nationalistis, 

moreel dan dim lapangan €ko- 

nomi. 

Saja memandang so2i2 ini ti- 

dala setjara seopolitis, tetapi Sc- 

tjara praktis merurut keadaan 

pada waktu ini”, kara Sjahrir. 

Sajapun briian Pan Asiatis is 

mOrasa tebap akan abanja per- 

tentangan antara bagian driia 

ini dengan bagian dunia lainnja. 

Saja harja mensemukakan Cia 

jan vik mengatasi kesulitan2 gu 

nia diwaktu Ki. Si 

Mendjawab pertanjaan apakah 

negeri ig sekarang m sih le 

bisa berdiri sendiri 4 

jongan2 besar jg bera 

  

   

  

SEBAGIAN UNDANG? KERDJA 
BERLAKU. 

JOGJA: 23 April. — Mulai tg, 
1 Mei 1948 untuk seluruh darah 
Rep. peraturan2 j2». mengenai la. 

rangan mengeri|lakan buruh wa. 

cita dim tambang, lubang ajau 

tempat lain urvuk mengambil 

logam dan bahenp lainnja dari 

dalam tanah, peraturan2 tentang 

tstirahat bagi buruh wanita jg. 

h dan merehadapi atau se- 

h bersalin, tentany kesem. 

parian sebatutnja LES MErLU- 

srikan anak Shn kesempatan sepa 

tutnin bagi buruh umumi?ja men 

fitarkan ksewadjiban menurut 

agamanja pada waktu bekerdja. 

slain itu mulai tg. tsb, ber 

laku untuk Djawa dan Madura 

peraturan jz. memisebaskan ka. 

um buruh dari kewastii he- 

kerdja pada tg. i 
penuh. Bagi buruh jg. Karena Si 

fat pekerdjaannta, tidak dapa 

dibebaskan, keperanja diberi 

uang lembur disamping upahnja 

vtk hari itu —Ant. 
gg 

MENAMBAH ANTJAMAN 

: HUKUMAN. 

JOGJA: 23 April. — Sidang 

Badyy Pekerfa hari Djum'at ini 

dan suara 19 lawan 1 menjjsiu- 

    

   
   

  

  

   

    

   

dj recijakla undarg2 Peru 

bahan Undang2 Padjsk Penda- 

patan -1932 (Owdonnantie cp de 

Imkomsten belasting 1932), jang 

marssunja menambah antjaman2 

hukuman kepada wadiib-padijak 

ig. lali, serta memperpangjang 

Wek ukuk dapat menarik pa- 

#ek-buntutan (Navordsering), — 
Ant. 

maya 

DEBAT DI EERSTE KAMER. 

Den Haag, 23 April — Eer- 

site Kamer telah mulai membitja 

rakan anggaran belanfja bagi 

kemert, Karrah seberang Eid. 

Alara menerangkan bahwa salah 

benar bagi Nederl. utk berunding 

Egn Rep. De Dreu (paritii vid Ar- 

bsid) setuju den reifjana Susu- 

yan federasi, tetapi rentjana Uni 

Hiangzgapnja terlalu samar2. Ia 

menganggap Ikut tjampurnia. Ko- 

misi-3 tidak mengchawatirkan. 

Prof. Molenaar (partij voor de 

vrijhsidi en democratie) berpen- 

davat, 2ifa 3 sebab bari beleid j£ 

salah Sari kkment. seberang laut. 

1) mempunjai pemapgangan jg 

kurang cislas thd soal2 prinsi. 

pierl 2) kekurangan tenaga me- 

ngemudikan negara Clan ketja- 

kapan bercrganisasi. 3) optimis- 

me jg tidak beralasan dari peme- 

rintah. F 

Pembitiara mirta spj pemerin- 

tah Bldi memperhatikan benar2 

ikart sertanja Indonesia dgn ren. 

tjana Marshall. 

Kerstsns (Katholik) berpenda- 

pat bahwa Rep. sekarang sangat 

lemah, tavi ini tidak berarti bah- 

wa Bid harus menggunakan ke- 

kerasan thd Rep. Demikian me- 

cirut KB Bid. 

KEWADJIBAN WARTAWAN. 

GENEVA: 23 Apr. — Konpe. 

rensi kemerdekaan penerangan 

di Geneva telah dillutup dgn pi- 

Rato ketua Carlos Romulo, jang 

neireitambarkan hasil konp. sbg 

kemenangan perdamaian”, Ia 

mencuruikan sbj setiap 3 atau 4 

th. diadakan: konperensi demiki- 

an, ut menjakakan kepertjajaan 

kpd kekustan k€benaran dan Ke- 

setiaan kpd Kemerdekaan. Se. 

tiap pemerintah pada Kasarnya 

bermusuhan thd kemerdekaan. 

Segala sesuatu je Cikerdjakannja 

Ek kepentingan kemerdekaan 

pers tidak aixan berarti, djika Fa 

ra wartawan tidak persiasa2”. 

kata Romulo. 
manga 

KONPERENSI TIMAH INTER- 

NASIONAL. 

Washington, 23 April — Badan 

urusan timah internasional me- 

mutundisan UK Kidak mengar(dLur- 

kan pembentukan pasar merdeka 

timah, djuga tidak akan menga- 

Jakan perdjandjian mepsenai 

harga. 

  

Diduga tahwa pembitjaraan , 

lebih landjut terutama akar MP- 

ns€nai statistik dsb. Wakil 

Grocihof menerani 

  

— dari Yenan 
NANKING, 23 Apr, — Diumum 5 

“ mengembal'kan 
a 3 

' palestina atau lain nsecri, ketju- 

mi sks bagian Cari ci pkatan pe- 

rang Perserikatan 
Bangsa2. 

kam den resmi oleh pemerintah 
longklsk, bahwa pasukan2 na. 

P3 ralis Ticngkok telah mengakla. 
an »benguaduran sirategis” das 

kas ibukota komunis Yenan, 
   

  

   
   

   

    

   

   

     

  

1    

    

UP P3 kuat anta mem 
perkuat ke & di Leehuan, 90 

km sebelah selatan Yenam, jg di- 
kepung oleh komunis semendijak 
10 hari. Menurut kabar jg boleh 

dipertjaja, jg ditarik munflur ia. $ 
lah 2 divisi. 

apa 

HAIFA DIKUASAI JAHUDI. 

Hai fa, 23 April— Di Haifa 
pihak Jahudi menjampaikan Sa 
rat? gentiaian pfrar? krji Arab 
Perdusjuk Arab dikota itu harus 
tukHuk kpd kekuasaan Hag 
Pihak Arab setu?'5u utisi nu 
Kir dari Haifa, tapi mereka 
mau terima sjarat2 tadi. 
Komandan pasukan Ingger:s j2 

masih ada dikota tsb dijusa me- 
nunftut Spj pihak Arab menerima 

siarat2 gentjatan perang Jahudi 
tapi Arah tetap menolaknya. Ka- 
barnja kini kira2 15.000 orang 
Pa mulai meningdalkal 

          

       

  

x TJALON?2 PRESIDEN ITALIA. 

ROMA: 23 Apr. —' Kalangan 
jg mengetahui menerangkan, bah 
wa PM ds Gatfperi akan mergu- 
guikan. pembubaran kabinetnya, 
sezisra sesudah parlemen baru 
memilih presiden baru Iillia pa. 
da 9 Mei, Diduga bahwa de Gas- 
peri akan segera diwadjikkan 
membentuk kabinet baru. Mung- 
kin sekali dis Nicola akan! dipilih 
djalii presiden. Lain2 nama jang 
sering disebut ialah Nittio Orlan- 
do, Ivaneo Boromi lan graf 

Sforza. 
—.Y— 

YTALIA MUNGKIN TURUT 
BLOK EROPA BARAT. 

PARIS, 23 Apr. — Menurut 
kalargan js meng€tahui aka ke. 

kinan bahwa “ Walia akan 
ikut serta dsn perdjandjian 5 Ne 

gara di Brussel, Perdjandjian itu 

terbi bagi semua negara jang 

mau beakerdiia bersama2 dilapa- 

ngan dionomi dan sosial Sesu- 

   
   

  

     

   

dah hasil pemilihadt di Italia 

diumumkan, maka Italia icli- 

  

nggap sb negeri ig memeruhi 

“Fa Ulik dapat masuk. tapi 

neoeriitu lebih dulu harus mem. 

b€ntuk pemerintah jg berdasar- 

kan hasil pemilihan. s 

  

Tea 

KORBAN PEMBERONTAKAN 
DI COLUMBIA. 

BOGOTA, 23 Apr.”— Pemerin 

tah Columbia memberitahukan 

kpd Palang Merah Amerika, bah- 

wa korban dlm pemberontakan 

di Columbia. berdjumlah 1.500 

oran? jg mati. Dari djumlah itu, 

1200 orang mati di ibukota Co- 

lumbia Bogota, sedangkan 300 di 

tempat2 lairnjja. Djumlah orang 

je luka2 ialah 3.000 orang. 
—I— 

RESOLUSI ANTI KOMUNIS 

Dim konp. Pan-Amerika. 

BOGOTA, 23.-APr- Wakil2 

Chili, USA, Brasilig Can Peru 

pada hari Rebo jl. memakijukan 

resolusi kpd konperensi Pan-Ame 

rika, ig bersifat sin ti-komuES: 

Dim resolusi itu diandjurkan kpd 

semua negara idibenua Amerika 

utix membanjteras setiap gerakan 

rahasia Komunis. 

Sementara itu diberbagai tem 2 

pat di Brasilia telah ditangkap. 

hampir 800 orang komuDis 

cueitw kampan:? “tk menitjerah 

komplotan revolusioner je hen- 

dak beraksi dlm minggu ini. 

TUNTUTAN?2 TERR
ITORIUM. 

ROGOTA, 23-Apr. — Tiga ne 

gara Amerika Selatan 
N 

kam Huntttan kpd Koni 

Pan-Amerika mergenai $ 

daftah Argentina, 

atas 

SA Truman mene- 

bahwa tentara Amerika 

Han dikirimkan keluar U- 

perdama'an «Ci 

akannja, bahwa pengum. 
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   tanda kesedaran atau 

|  @konomi, sebagai 
jatan ekonomi semua 

uudji. Dalam sedja- 
ek dan ilmu hukum 

Ta Ylmu masjavakat, N.V. me. 

   

    

      

djud atau bentuk suatu kegiatan 
berusaha dilapangan ekonomi 
atau perdagangan. 

(. Masjarakat dan tiara berusaha 
2 dilapang e ula seder. 

|. hana sifa 

  

   

   
   

   

    

    

  

   

  

   

  

    

  

   

    

   

   

   
    

    

    
     

   
2 maa 

   

    

| tjara be- 
ur diperlukan, 
atau tukiar-me-— 

  

n kontan diganti 
jaran melalui bank, 

:s fis dl. Djwal-beli 

sedikit aa keperluan sendiri 

atau paling banjak buat desanja 
iri kemudian Pernak, Agni 

| negara atau meBN Bs 

ga diperlukan gudang2 atau 

- Kalau semula sedi kit modal 

buat pembajaran sudah tjukup, 

“maka kemudian diperlukan djum 

lah uang atau modal jang sangat 

besar. Di djaman modern dgn 

organisasi kapitalis modal jang 

Mendoan makin Jama men- 
ya . Di Eropa sr 

tag Gelar banjaknja. 

masjarakat kita di 

makin lama djuga 

.menudju kedjurusan jang 

sama. Sebab itehnik modern buat 

Pe ratkabar berarti mesin? jang 

| mahal sekali dan siapa tidak da. 

| pat mengikuti Organisasi atau 

tehnik modern akan terbelakang 

gn sendirinja. 

| Djuga buat usaha atau pemba- 

man eronomi kiita Jisemua la- 

:gan diperlukan pengumpulan 

'modal jang tidak ketjil. Salah 

labu tjara jang baik ialah den 

NM. 

| Dalam pada itu djangan orang 

   
    

     

  

   

   

  

   
   

        

   

    

   

  

   

  

papaya Ikkas 'mempunjai pikiran jang 
2. Dkiira kalau sudah ber-- 

peniti “NV. pasti mcdainja ba- 
Ke sekali dan pasti pula jang 

jari Ryan gegana senen NG 

Jang 
sebab N.V. Nan Be be 

“tuk atau wusjud organisasi jang 

“sudah dikenal diseluruh dunia 

dan diakui oleh undangz2 dan hu- 

negara. Keluar satu perusa- 

|- haan bisa berbentuk N.V., akan 

| tetapi tjara bekerja atau atu- 

imja kedalam mungkin sekali 

    

   
   

“berbeda dari koperasi. Baik Len 

membatasi hak suara para Le : 

2 andil, maupun Lja. 

gian untungnja. 

  

   

            

   
   

     
imana 

Bagaimana kontro- 

  

bekerdjanja? 
: lenja ? 

eIa Peringatan ini kita mena dat 

v ga berguna bagi usaha dagang jg 
betul2 memilih bentuk N.V. an 
bonafide, den sedjudjur2 das 
itu jg betul “bekendja Hn 

   

  

mang tidak lain dari pada wu- 

—. kurang 
ribu rupiah. 

: menftjukupi la- 

salah paham. Sebab sementara 
orang kalau mendergar N.V. lan- 

rupa Papa 
tentang hai 
harus kita 
peladjari 

Indonesia 

      

      
       

      
       

       
    
    

an mg? Map nk didirikan matjam? . dinah # Ole 
: diatur setjara perseorangan MAubun se- 

: gsian. Diantaranja Una jang berbentuk per. 
1 atau Naamlooze Vennootsehap. 

kontan atau lain modal ie njata 
dan betul2 ada. 

Sebab ketahuilah boleh dikata 
sadja 

dapat mendirikan N. odal 
tertulis atau maatst pelijk ka- 
pitaal jg dituliskan dalam statu- 

   

    

   

ten hingga perasa berdjuta2 

rupiah, asal kita Capat pat membajar 
ongkos notaris beaja melerai. 
Buat n N.V. dgn modal 

: kertas jg R. 1000.000,— 

1ojuta rupiah banjaknja 
misalnja, kita Vjukup membajar 

acte notaris dan meterai 
lebih antara 3 sampai 4 

  

  

Apakah betul2 ada uarg kon- 
tan, itu tidak! diperiksa dan! me- 
mang bukan kewadjiban notaris. 

Benar Acte Notaris sadja tidak 
tjukup buat mendirikan N.V. jg 
.absjah, karena musti disjahkan 
lebih dulu oleh Kementerian Ke- 
hakiman, Akan! tetapi dim prak- 
tek itu sadja belum mendjadi 

“ djaminan jg tjukup, sebab Hen. 
tidak usah menunggu pengesjah- 
an Kementerian “Kehakiman 
Tn terus sana memakai huruf 

v 

Kewutk kita ialah sex cadar 
turut mendjaga djangan! sampai 
dalam hal pendirian N.V. keper- 
tjajaan rakjat dipermainkan lagi. 
Sebab rakjat ma kup ba- 

Hi ekonomi, 
nun Ma 5 

  

Sg. 

  

perhitungan keuangan diseluru! 
Sumatera tidak lagi dihitung dg: 
uang Djepang, tetapi dgn 
(Uang Rep. Indonesia “Propinsi 
Sumatera). 

x 
»£ Baru2 ini rombongan djaw. So 
sial, Penerangan dan Kesehatan - 
Kers. Sumatera Barat mengada- 
kan pembagian pakaian dan ma. 

   kanan serta memberi penerangan: 

kpd rakjat didaerah sekitar Sta. 
tus @uo, 

K Dim bulan ini Gub. Sumatera 
dan beberapa orajag anggauta Ba 
dan Perwakilan Dafrah akan me 
ngadakan kundjungan kedaerah 
Tapanuli, Sumatera Timur dan 
Selatan uutis 
pembangunan, Sjalannja roda pe 
merintahan, kemakmuran dan 
keuangan. Su 

PEMBERSIHAN BERDJALAN 
TERUS. 

Jogja: 23 Apr.— Gubernur 
Militer Jogjakarta mengumum- 
kan, bahwa pada tg. 23 April bu. 

“Ian jni disuatu tempat dekat kota 
Jogja telah tertangkap gerombo. 
lan pengatjau sebanjak 34 an 
Pembersihan itu dilakukan dj. 4 
pagi. Korban tidak ada. 
Lebih landjut dapat diterang- 

kan, bahwa pembersihan terus di 
@jalankan. 

BA Moti te. 1 Met (ad an 

menindjau usaha2 

        

         
      
      
     
          

    

   
   

  

“Apakah Sekolah 
'nja dan Sekolah2 V 

Buni negara bisa — 

sonder kaum tehnik ? 
(Supomo Soto). 

t 

Redaksi Jth: — Rumah teman 
saja beberapa waktu jl. dipin- 
ijjam oleh pihak jg resmi, kata- 

“ nja wtk keperluan resmi pura den 
perdjandji jan akan mendapat gan 

- tinja. Akan tetapi hingga seka- 
. rang, Ojangankan mendapat gan 

ti, sedangkan keterangan! jg tt. 
gas tentang itu dari pihak2 jg 

' mestinja bisa membereskan, tiklak 
Kidapatnja sama sekali. 

Mengingat susahnja soal peru- 
-mahan di Ibu Kota ini, apakah 
kebaikan hati teman tsb. tidak 
lajak mendapat pelajanan dan 
penghargaan selajaknja, ataukah 
dia mesti terkatung-katung tidak 
berumah, tiada lain karena dia 
terlalu baik hati itu? ' 

(Sat — Jogja). 

ARTI HUTAN PINUS MERCUSII DI ATJEH 
Didalam Perindustrian kertas 

Sepandjang pengetahuan kita, 
pemakaian dari kertas Indonesia 
ini adalah kl. 43.600 ton didalam 
satu tahunnja. 

Dari djumlah itu, jang dipro- 

dusir dipabrjk2 kertas Padalarang 
dan Letjes, sedjumlah 4.200 ton 
dan jang didatangkan dari luar 
negri sebagai kertas koran Se- 
banjak 6.400 ton dan kertas pem 
bungkus 33.000 ton. Pada ketika 
itu, penduduk seluruh Indonesia 
ada kl. 60 djuta djiwa: ini ber- 

arti pemakaian bahan kertas un- 
tuk tiap2 djiwa didalam satu 
tahunnja, rata2 0,7 kg. 'Diban- 
dingkan dengan besarnja pema- 
kaian kertas di Amerika Serikat, 

sa sudah tinggi, dan kebutuhan 
kertas tiap2 Gjiwa didalam satu 
tahunnja rata2 tidak kurang dari - 
1135 kg, keadaan kita tidak Tan 514 

ay    

   
    

      

    

    

    
         

 punjai arti sedikitpun. 
- Bagaimanakah aka 
a Manna taat 

-Sibikin jang tidak begitu banjar meri 

rbesar pemasukan, 

'atau lebih baik memprodusir ba 
  

31 tas di TNAGnea: adalah 

satu ,.conditio sine gua non” 

- Paktor2 productie untuk kertas 

    

aroma besar ada di Indonesia 

“Hanja modal, jang be- 

dan pengetahuan 

pembikinan kertas, 

datangkan dan kita 

diluar negeri. Tanah 

jang kaja raja Gengan 

Oleh: 

hutan2, djuga mengandung po- 
hon2 jang dapat menghatsilkan 

bahan dasar (grondstof) untuk 
kertas, Jaitu pohon ,,PINUS MER 
CUSII” (bah. Belandanja: den) 
jang banjak tumbuh di hutan2 
ditanah Gajo di  karesidenan 
Atjeh. 
Menurut penjelidikan jang di- 

“Selenggarakan oleh Prof. Dr. G. 
van Iterson dari Delft pada ta- 
hun 1939, terbukti bahwa kaju 
tersebut memenuhi segala sja- 

- rat2 dari bahan dasar untuk per 
industrian kertas. Dan memang 

pem. Hindia Belanda pada wak- 

u 

tu itu sudah mempunjai maksud . 

da Uraian kemiattaba 7 untuk mendirikan pabrik ,,Hout- 
pulp” (bubur kaju) disekitar hu- 

“ tan di Atjeh. Sebelum petjah pe 
“rang dunia IL, para ahli2 telah « 
“dikirimkan ke Amerika Serikat, 
untuk mempeladjari industri ker 
tas dan ,,houtpulp”, dan menurut 

“ rantjangan, Gjika tidak diperlam 

“bat oleh perang pada tahun 1941, 

sudah akan dimulai dengan men 

dirikan pabrik tsb, Pada tahun - HUI 
SA 

1924 pem. Hindia Bld. mulai de- 

ngan mengexploitir dan memper 

lindungi hutan2 ini, guna mMehg- 

hatsilkan hars dan terpentijn. 

Luas dari hutan jang dipelihara 

itu, mula2nja hanja 2.000 ha. 

daerah Balea-Radjawali. Berang 
diperluas dan : 

sur2 hutan2 itu 

pada tahun 1939 luasnja jang 

sudah dibawah pengawasan pem... « 

dan diexploitir untuk hars dan 

terpentijnnja mendjadi 16.700 ha. 

Menurut taksiran ahli2, tiap2 
200 ha. hutan itu dapat menghat 

silkan kaju tjukup untuk 1 ton, 

houtpulp satu hari, djadi hutan 

jang sudah ada sekarang di Gajo 

itu, telah dapat menghatsilkan 

“sebanjak 84 ton sehari. Atau ku- 

rang lebih 25. 000 ton Tee 2 

  

| dalam 

Ir. A.H,O, Tamboenan. 

tu tahunnja: 25.000 ton houtpulp 
ini dapat menghatsilkan 20.000 
tor kertas. 

Djika mengingat pesatnja ke 
madjuan persuratkabaran - dan 
penerbitan lain2nja di Indonesia 

belakangan ini, dan mengingat 
kebutuhan kertas -untuk pendi- 
dikan raxjat, dan jika kita am 
bil didalam satu tahunnja rata2 
saben orang membutuhkan 2 kg. 
kertas, ini berarti untuk rakjat 
kita 140.000 ton dalam satu ta- 
hunnja. 

Melihat angka2 ini Gajo tidak 
akan mentjukupi dengan hutan2 
nja jang sudah ada. Akan tetapi 

. Ini tidax mendjadi soal, sebab 
hutan2 itu bisa diperluas lagi. 
Disekitar danau Toba tanahnja 

sa baik djuga untuk ditanami kaju 
'SPINUS”. Jang mencjjadi soal 

: terpenting jalah pelan dan ah- 

Les 

— Pabrik kertas jang besar2 guna 

| melajani kebutuhan Indonesia se. 

yja dak dgn mudah didi- 
   

  

5 enjelidika 
mengenai tempat, perhubungan, 

buruh dan lain2 faktor 
     

      

    

      

   barang tentu Pemerin- 

| akan mengambil inisiatip di- 
hal menjelenggarakan per- 

pan2, dan mudah2an dari fi. 

Teen a2 Indonesia jg sung- 

  
  

    

ladjari dan mau 

bekerasa, seti€pat mungkin ber- 

: sedia dikirim untuk mempeladja- 

“ri segala seluk beluk jang me. 

: ngonai hal perindustrian kertas. 

Tanah Gajo masih kissong. Hu- 

tan menunggu2. Dimanakah usa- 

ha, tenaga dan ketjerdasan pu- 
Mana £ 

  

  

da 

'Kartalegawa dari PRP mengritik 

  

Pa st — Adm. 604. 
Jogjakarta. 

    

Tjatatan 
ik pemandangan umum pa 
parlemen pasundan” Suria 

atas “diturunkannja uang-kursi 
dari f 20— mendjadi f 15.—. 

Kita meng€rti apa sebabnja 
Kartalegawa mentjak2, sebab 
uang-kursi f 15 — buat dia jang 
pernah memproklamirkan dirinja 

Presiden Pasundan tentunja 
tidak. iijukup, ini mengakibatkan 

1 djual ini djual itu jang 
L pe sena -pek Tu 

  

      

   
   

     

   
   

arakan soal hak. 
unja hak atas 

Meta js ac 
diatas dan jg ada dibawah bumi 
ndlonesia ini bukan orang lain, 

melainkan bangsa Indonesia sen. 

diri. 
Djika tidak pertjaja mpok Sao- 

da tukang tjutji Hotel Des Indes 
Djakarta bisa kasih keterangan 
den gratis 

La 
. 

meman 

UUD .NEGARA PASUNDAN”. 
Kartalegawa membitjarakan 

uang kursi. 
Josija: 23.April— Uridarg2 

Dasar ,/Negara Pasundan” jang 
dibitjarakan hari Kemis ini da- 
lam ,parlemen sementara” Pasun 

dan setengah hari lamanja telah 
diterima baik. Dlm pemandangan 

umum Kartalegawa dari PRP me 
ngadakan kritik atas diturunkan 

nja uang kursi dari 20 rupijah 
sampai 15 rupijah. Selandjutnja 
dia mentj£fla bahwa kedudukan 

recomba dewasa ini tidak sesuai 
dgn ,.kemer£iskaan” Pasundan 

dan djuga tidak sesuai dgn as- 
pect2 politik. 

Kartalegawa berani ggapan Su. 

paja kedudukan recomba itu di- 

serahkan sadja kepada orang Be. 

-Janda, 
Harun Al Rasjid atas nama 

.fraksi nasional” merasa sajan2 
undang? dasar disusun dalam ba 
hasa Belanda. Pandji Sunarjo da 

ri ,firaksi federal” menganggap 

bahwa kekuasaan Walinegara jg 

bisa membubaisan parlemen, ter 

lalu besar. — Ant. 
man 

CONTACT ANTARA ANGKA- 

TAN LAUT BELANDA DENGAN 
INDONESIA. 

Jogja: 23 April. — Pada ts. 

19 jl telah diadakan pertemuan 

antara anggauta2 Angkatan Laut 

Belanda dgn Angkatan Laut Revu 

blik di Trowulan. Dari Angkatan 

Laut Belanda hadlir Kap. Lt. ter 

zep A. J. @usnjer, lt. ter zee 

JAFH. v/d Krap, Lt. ter zee R. M. 

Elbers dan Kapt. Mariniers R. 

Groenewoud sedang Cari fihax 

Indonesia Lt. Kol. R.A. Luntung.- 

an, Kapt. EV.I. Karundeng dan 

Kapt. R. Sudiono. Hadiir djuga 2 

orang wakil KTN dan Wk. Ko- 

mandan Co PP. VI Kapt. Huritoro 

Dalam pertemuan ramah ta- 

mah itu dibitjarakan tantang laku 

  

, lintas dilaulan dalam territor ie. 

SR). 
sejam 

HARI KARTINI DI SUMATERA 

Bukittinggi: 23 Apr. — Pera- 

jaan Hari Kartini di Bukittinggi 

dirajakan dgn mengadakan per- 

tundjukan seteling keradjinan 

tangan, pertanian, periadustrian 

dan demonstrasi gerak badan 

oleh peladjar2 puteri. —At. 

  

  MENDJEL | 

Internasional, Amerika 
I- Ditjetak diatas kert 
|. Beli paling sedikit 

    

     

halus. 

   

  

“buku Ep potongan 10 0/5. 

Akan terbit SN 
SITUASI POLITIK INTERNASIONAL" 2 

Oleh: A. Zsdanov (Ketua Polit 

Uraian dlm. Kongres Kominform di Polandia, 

terutama 

   
Biro Party Kominis Rusia) 

mengupas politik 

MARSHALL-FLAN, 
Harga... R 29,— 

Red / Adm. : Sen 

ti »REVOLUSION   

pada hari Minggu tg. 
Bina SENEN tg. 
dengan atjara: 
I. Sekitar plebisiet, oleh: 

'3, Pemandangan Umum   .4-141 
  

KURSUS POLITIK UMUM 
di Istana Presiden 

25 April 1948, DIUNDUR pada esok 

26 April 1948, mulai 

Roeslan Abdoelgani. 

2. Perdjoangan Indonesia di 
Sastroamidjojo. 

Dalam dan 

oleh: P'J.M, Presiden Soekarno. 

djam 3 sore 

Lake Success. oleh: Mr. Ali: 

Luar Negeri,     “ Kementerian Penerangan 

  
  

   

N
a
a



  

   
  

          

   

    

   
    

    

  

          

   

  

   berapa 

  

gkan dgn be. 
kalimat bahwa pemerintah 

— koalisi senantiasa berichtiar-me-    

    

   
   

Kelika 

ngan | lm krisis 
jg baru lalu ini, be au terpaksa 
mengesahkan kabinet Gottwald 
jg kedua jg susunannja buat se- 
perdua terdiri dari komunis. 

Pada 12 Desember 'ih. 43 ke 
tika api peperangan masih ber- 
gelora di Eropah Earat, Presiden 
Benes menerima adjakan Sovjet 
untuk mengadakan perdjandjian 
persahabatan antara kedua ne- 
gara itu. 

terbukti adalah peribuatan bidjak 
sana, sebab perdjandjian itu ter- 
njata memungkinkan Tjechoslo- 
wakia mendapat kedudukan pen- 
ting sebagai djembatan antara 
Timur dan Barat, sesudah keme- 
nangan Sekutu atas Hitler-Deuts- 
ga-Slovania. 

Sesungguhnja pesasaan sympa- 
ti terhadap Rusia kian hari ber- 
tambah besar: perasaan pro-Ru- 
sia ini sangat mendalam tidak 
sadja oleh sebab tentara Rusia 
jg dgn pengorbanan besar me- 
merdekakan mereka Cari kekua- 
saan Hitler, akan tetapi perasaan 
pro-Rusia ini djuga disebabkan 

rasa kekeluargaan jaitu keluar- 
ga-Slowania. 

2
 

ETELAH kemenangan ter- 
j tjapai maka “dibentuklah 

: satu pemerirtahan koalisi 
ig bertjorak kiri, diketuai oleh 
Zdenek Fierlinger, ketua partai 
sosial demokrat pada waktu itu. 
Pengaruh sajap kiri jg terdiri 

Gari partai komunis, partai sosial 
Gemokrat dan partai sosial na- 
sionalis sangat besar dim kehi- 
dupa, politik di Tjechoslowakia 
sesudah sekutu mentjapai ksme- 
nangan. 

Sebetulnja partai katholikpun 
sudah boleh dianggap termasuk 
sajap kiri oleh sebab partai rak. 
jat itu lambat laun telah banjak 
benar menganut serta menjetu- 
Cijui paham sosialis. 
Kedudukan penting dari pada 

partai2 kiri, tidak sadja disebab- 
kan pengaruh Sovjet, tetapi Ciju- 
ga disebabkan sepak terdjanenja 
partai2 kanan, jg Sesudah peris- 
fiwa Munchen pada th. '38 masih 
sadja mau kerdja.sama den Hi. 
tler. Kolaborasi dgn Djerman ini- 
lah antara lain jg menjebabkan 
hilangnja atau sangat berkurang 
nja pengaruh partai? korserva- 

tif, sehingga mereka tak mem- 
 punjai wakil di pemerintahan, 
maupun di Asembly nasioral. 
Sysiim pemerintahan koalisi men 
dekati systim Barat, sedangkan 
systim tidafs membiarkan partai 
konservatif duduk dim badan2 

- pemerintahan adalah me'ridekati 
systim Sovjet,! 

Rentjana pembangunan peme- 
rintah koalisi dlm manifes jang 
ditanda - tangani di Kosice (Slo- 
vakia) pada th. "45, bermaksud 

- membangunkan satu republik 
Tjechoslowakia jg nasional, so- 
siais dan demokratis. IDokumen 
tsb. antara lain memuat sebuah 
kalimat 1g pe bag: kira2 begini: 

al 4 1 terima kasih jg 
« gsa Tjech 

  

   

   

    

   
   

    

Perbuatan Benes ini - 

lainkan mg dari 

melihara persahabatan dgn Ame- 
rika Serikat, Inggeris dan Pe- 

rantjis. 

adakanlah pemilihan umum jang 
pertama sesudah perang, pemili- 

han mana berhasil seperti. be 

rikvut : 

Di Tjechia : 

Pantai Komunis mendapat ki- 
ra2 4070 suara, Partai sosial 
nasionalis 24”: Partai Katolik 
2046, Partai sosial demokrat 
TG Fa 

Di Slowalkia : 
Partai Komunis 30X: Partai 

Demokrat Slowakia 6146. 

Selaras dgn kemenangan Ko- 
munis dlm pemilihan umum ini, 
maka Benes jg dgn Suara bulat 
dipilih mentijadi presiden kem- 
bali, menundjuk: Clement Gott. 
wald sebagai kabinet formateur. 
Hasilnja adalah satu kabinet-koa 
lisi pula antara lima partai jaitu 
Komunis, partai sosial nasionalis, 
sosial demokrat, kaltolik dan par- 
tai demokrat Slowakia (Partai 
ini adalah partai jg terkanan dlm 
koalisi tsb.: koalisi lima partai ini 

disebut djuga frorit nasional). 

ENGAN berpinJahnja pim 
pinan dari tangan Fierlin- 

ger (sosial demokrat) ke- 
pada Go'lliwald (komunis), ke. 
dudukan Nosek (komunis) seba- 
gai menifri dalam negeri, serta 
pula dipilihnja Airiton Zapotocky 
ketua Trade Union Council men- 
djadi k€tua Asembiy Nasional, 
teranglah bahwa Tjechoslowakia 
sesudah pemilihan umum '46 ini 
bertambah merfkkati Sovjet. Dim 
pada itu kementerian luar nege- 
ri tetap dibawah pimpiman Jan 
Masaryk (tidak berpartai) se- 
perti dikabine! Fierlinger. 

RUANGAN-BUDAJA MI 

dalah suatu bukti kurang 
adan a djiwa-praktispada 
kits, bahwa hi ggi kini 

perhatian kita rada usaha ter- 
dje: wahan masih duga s ngat 
min'mnja, sangat sedikitnja. Me- 
mang direseri masarun pan- 
dangan orang “hd seorang djuru 
terdjemah tkk permh 'tngei. 
Djika seorang duru-bah sa di- 
dlm diplomasi sering dipe'sima 
kan dgn diplomat t dak-resmi 
maka sbg aralegie, persamaan 
daripzda , erbind ngan itu dapat 
lah para djuru-t rajemah ciang- 
gap djuga sbg saroj:na, Klsuf 
atau sasterawan tdak resmi. 
Bar. nzkali djus'tu karena s fat 
'g tdak- esmi itu, kuranglah 
rerhatian kita umumnja pada 
usaha tirdjemahan. 
Terbawa oleh sifat2 kita sg 

b ngsa muda, munzkin ingin!ah 
kita didIm pe'iode, masa , over- 
compensatie" ini memperlihatZz 
kan kesanggupan kita dan mema- 
merkan seg I.-sezuitu jg nasio- 
nal tulen, ig dih: s Ikan o'eh penje- 
idikzn d: n  ikiransendiri. Maka 
tidak mergherankan, kalau ba- 

. njak ,,energie ', tenaga dibuangZ 
utk mentjiptakan pekerdjaan2 
: jz bukan .00rspronkelijk", 
japlakan dari buku2 lain, me- 

Lada Neh 
sangka ini iki 

Su 

  

Dim bulan Mei '46 maka di 

     
iri kn Na setel 2 

1 t Gottwald kedua, pada 
achir Februari '48 dibentuk). Pro 
gramma nasionalisasi Pemerintah 
adalah seperti berikut : 
Pertama: industri? peniting se 

perti tambang, besi dll., Skoda, 
bang2 dan my2 asuransi. 

Kedua: 'barulah pabrik2 jang 
djumlah pekerdjanja melebihi 
300 atau 500 orang. 

Beginilah keadaan di Tjecho. 
slowakia sesudahnja pemilihan 
umum '46, nasionalisasi didjalan- 
kain dgn tangkas tetapi berhati2. 

Dim pada itu dgn bertambah- 
nja pengaruh Sovjet di Honga- 
ria, Bulgaria dan Rumania, ma. 
ka partai komunis di Tjechoslo- 
wakia merasa kurang puas dgn 
nasionalisaSi jg moderat” itu 
Gan mereka berusaha untuk me. 

landjutkan nasionalisasi dgn tem 
po jg lebih tjepat serta lebih ra- 
Rikal. 

Disokong oleh partai sosial asa 
mokrat mereka memikita supaja 
sekarang djuga diadakan pero- 
bahan pemilikan-tanah jg radi. 

| kal, nasionalisasi semua perusa. 
haan besar (wholesale busines- 
ses) dan semua perusahaan par- 
tikulir, jg dijumlah pekerdjanja 
lebih dari 50 orang. Keinginan 
partai komunis menjebabkan kri. 
sis dlm pemerif£liahan, oleh sebab 
sikap itu sama sekali tak dapat 
disetudjui oleh partai lain dim 
koalisi. Dim pada itu kepala po. 
lisinegara dibeberapa distrik 
oleh menteri dalam negeri Nosek 
(komunis) diganti dgn orang ko. 
munis, walaupun dewan menteri 
tak dapat menjetudjui sikap tsb. 
Berhubung dgn itu maka partai 
sosial nasionalis, partai Katolik 
dan partai demokrat Slowakia 
menuduh partai komutis bahwa 
partai komunis dim pemilihan 
bulan Mei '48 jg akan datang ini, 
akan mengadakan paksaan pada 
pemilih2 agar mereka tentu da- 
pat kemenangan. Perpetjahan di- 
front nasional jg sudah lama ter 
sembuisji, dan belum nampak ke- 
luar sekarang tak dapat dielak- 
kan lagi, dan pala 17 Februari 
'48 menteri2 soSial nasionalis, ka- 

- tolik, serta demokrat Slowakia 
meminta tanggung djawab atas 

perbuatan menteri Nosek. Berhu. 
bung dgn dijawab jg sama sekali 
tidak memuaskan, maka Semua 

- menteri dari partai2 tsb. mengun 

(Disambung halaman 4) 

  

Untuk diketahui 
— Untuk mendjaga supaja ga- 
ram djangan mendjadi basah, 
masukkanlah beberapa “butir be- 
ras dim ilempat menjimpan ga. 

       

yam tsio. (Wibisono—Jg). 
x 

1S Baraanja, manusia jg mempu- 
njai 3 m keahlian ialah 
prof, Albert, Schweitzer, je mem- 
punjai keahli ar aim. theo. 

  

gadjah 100 th.,. kura2 120 th., 
burung kakatua 130 th. dan po- 
hon den (sematjam 'Tjemara) 
1200 th. —Chr. Dantji—Jogja, 

& 

— Tiap badan manusia itu sela- 
lu dihimpit oleh barang jg tak 
kelihatajn sampai 150:000 kg be- 

.ratnja. Sebab menurut ilmu alam, 
tekanan hawa diatas barang jg 
Iuasnja 1 cem2 itu 1 kg, 33 gram. 
Oleh sena naga isap manusia 

- 33 ana 5 15. 000 Tg 
Untungnja tekanan itu datanenja 
dari segala djurusan, sehingga 
manusia itu tidak mendjadi ,re- 
muk” —(Asim Katamsi—Jg). 

Republik dari hari-kehari 

PROMES NEGARA. 

Rapat penerangan disatu desa. 
Pak lurah sukar Sekali mema- 
hamka arti promes-negara ke. 
pada para tani. Tjari akal. Kata 
lurah: "Promes negara itu arti- 
nja begini. Pro itu setudju, mes 
artinja rabuk sedang negara itu 
jg dimaksudkan negara Republik. 
Djadi kalau kontjo2 tani mau 
beli promes negara itu artinja 
setudju merabuk (memupuk) 
negara ar 

SALAH SASARAN. 

Sudah djadi kebiasaannja se- 
bagai kondektur. Masuk keluar 
wagon mesti menutup pintu. 
Hingga djadi kebiasaan. Sangat 
peruh dim kereta api Bojolal— 
Solo. Kondektur masuk. Dengan 
membelakangkan pintu tangan- 
nja Seperti biasa tjari knop pin- 
tu. Ditariknja......... .Eeeee, ba- 
gaimana iri,” teriajx seorang pe- 

. rempuan, konde saja kok di 

en yz —Winarno—Solo). 

ENTERDJEMAHKAN 
Usaha jang mulia dan bermanfa'at 

adalah surtu usaha jg tergurdji 
dan perlu dia diandjur2kan dam 
diperg at Tapi sebalikrja terlalu 

memusatkan perhatian rada 
usaha ini, kurang merguntung- 
kan kalau dihutungk.n dgn 
kebu'uhan masjarakat jg demi- 
kian besarnja akan literatur jg 
mengenai bermatjam2 ilmu pe- 
igetahuan dan kesenian. 

  

Berbeda dgn masjarakat La 
Djawan Pasundan dulu misalnja, 
maka kebutuhan — mas arakat 
Indonesa sekarang ini aan 
litera-'ur koleh dikata sama sadja 
dgn nega a2 'ainnja didunia. 
Tanda bahwa hubungan Inter- - 
nas oral te'ah meliputi Indonesia 
pula. Z man .splendid isol - 
tion", hidu» terpentjil jg n'kmat 
dgn kebanggaan kita akan har- 
ga2 dan nilai2 tua dan bexu 
sudah lampau Ilmu pergetahuan 
ig stgmana dike'ahu adalah 
universil, i ternasional menim- 
bulkan kebutuhar2 akan litera ur 
ilmu ne huan pula. Dena 

Aas nasional, 
kebutuhan2 akan Lterati g 

mengenai bermatjam2 seni, Se- 

daug lapang i mu pengetahuan 
dan kesevian sudah digarap dgn 
intenbiefnja oleh bangsa2 varat, 

- maka kurang ekcnomis dan prak- 

    
   

  

    

  

tislah, kalau kita hanja hendak 
mengarang ' uku2 jg orisinil. 

Perpustakaan Indonesia masih 
dim tingkat pertumbuhar jg 
mula2 emperkajanja melu u 
dgn karangan2 ig orisinil selan 
banjak memakan waktu, djuga 
banjak memakan terasa. Pada- 

“hal kekajaannja dgn leb h mudah 

fjepat dan sering2 djuga tepat bisa 
ditambah dgnterdjem: han2. Takut 
kurang dihargai? Baiklah disini 
“dikemukakan, bahwa menterdje- 

.mahkan dgubaik ad: lah sua useni, 

Memang, sedikit-ban'ak ada be- 
narnja orang jang mengatakan. 
bahwa  menterdjemahkan pada 
achirnja akan mendjadi suatu 

“pekerd aan-mesin, — pekerdjaan 
ig mechanis Tetapi ini hanja 
benar, kaliu mengenai terdje- 
mahan2 daripada tulisan2 ssk 

dan madjall h. Ka'au kita sudah 
'mengindjak 'a ang ilmu penge- 

tahuan atau kesenan jg tinggi 
lainja, maca pekerdjaan tidak- 
lah mechanis lagi. Melainkan 

disitu bekerdjalah seorang sar- 
djana, sesrang f Isuf atau seoranz 

seniman-sasterawan jg berpa 

La aan luas. : 

Dan tdakkah ada se na 
code tiada tertulis bagi mereka 

ig. bergerak diatas lapang ' 
pengetahuan dan keseniar 
2 eern 3g tiada bersua 

   

    

   

PE 

dan arti lain “di &o oviot 1 Unie. Sebagai 2 , rilah kita melihat sua na 3 bulanan dari deu pan | paka salah satu paberik Sovjet, Oleh dewan- sport tsb diumumkan apakah jg akan dikerdjakan di. 
lapangan sport selama 3 bulan 
ig akan datang dan para pemu. 
da paberik diundang supaja ikut serta, 130 orang anggauta baru 
kemudian ditjatat dan merupa- 

   

  

    

    kan satu badan jg dinamakan 
mereka ,/kolektif-sport”, atau 
sport-gotong rojong. Dibukalah 
beberapa bagian sport, umpama. 
nja adu tindju, gerak-badan 

“. Gsb.-nja. 

Daan Manan 15 aa Jen 
50 tahun, orang hutan 40 th, , 

Maka berlainan dgn apa jang 
rdj Im negara? kapitalis, — 

kata penulis —, dimana 

   

  

aktif dlm gelanggang politik, di 
Sovjet malahan Kangin ebalik- 

nja Sebab selama waktu pe EN 
han anggauta dewan-Sov 
tinggi di Ukraina misalnja, 
anggauta kolektif-sport tab 
sedia untuk memberikan per 
ngan politik: mereka bera 
mengadakan gerak djalan, 
meluntjur dgn ski kedusun2 
djauh dari kota2 serta menjebz 
kan literatur alat 1 
mengadakan pidato2 tentang 

gaimana tjara2nja u 
tang tjalon2 jg harus dipi ih, ten 
tang undang2 dasar Soviet 

  

nja. 
Dgn demikian maka organise 

si2 sport sematjami itu -dap 
memberi kekuatan banjak dl 
lapangan pendiidikan. , 

Sebab para pemuda itu tidak 
sadija mendjadi tegap dan tjeka- 
tan, akan tetapi sport itu dap 
memberi peladjaran djuga kepa- 
da mereka, bagaimana mereka 
harus mengatasi pelbagai kes 
karan. 

Lain daripada itu terdapat bata 
la kerdja.sama jg erat antara oge- 
ganisasi2 sport disatu pihak dan 
partai Komsomol (Perserikatan 
Pemuda Komunis) serta perda, 
sekeriija dilain pihak. 

Sport mempunjai arti jg pen- 
ting dlm mentjari pemuda2 un- 
tuk pekerdjaan partai dan dgn 
demikian memberi bantuan un- 
tuk mendirikan stelsel komuniss 
jg sangat kuat. 

Seseorajng athleet ig tiinta ke- “3 
pada tanah airnja sedar terha- 
dap kewadjiban “dan tingkaten.. 
nja sebagai penjusun negara | 
munis. Lebih? dim pe 
anggauta dewan.tertinggi 
U.S.S.R. meresa sangat 
ra organisasi Sport itu 
penerangan kepada rakjat € 
tang rentjana pembang 
tahun-Staln guna me 
Sovjet Rusia sehabis pera: 
selama waktu menjebar 
mereka memberi pertok 
berguna dim desa2 je 
djakan tanahnja bersama. 
derij kolektif). 3 

Nampaklah bahwa ger: 
sport di Sovjet Unie n 
bantuan kepada mean a 
tai KOmuHIg tan kewadgiban-$ 

nanam “benih? tita2 Tan 
dada bangsa2 Soviet. 
kian tulis E. Vishnyakow da 
Sovjet Sport”, Moskow. 
—0—0 Oa aan 

VULPEN Atom. aka 

    

    

  

   
    

      

       

   

    

  

mempunjai ,ball-point”, bo 
tjil sebagai pena. Karena 

point”.nja itu vulpen itu dapat 

dibawa naik pesawat terbang 
tidak bafjor seperti vulpen £ 
jg mengalami perobahan dim 

| kanan hawa. Karena tinta ja 

keluar terus kering, vulpen. de # 
menulis dlm air. pat dipakai Due 2. F 

—LG— 3 

X Hari Minggu ini dj. 18.30 ment. 
'pengadjaran Mr. Ali Sastroami- 

djojo akan mengadakan causeri 
Oleh2 dari Amerika” - 
Perg. Tinggi ,,Gadjah Mada”, 

    

  

diruang 14 

   

   
    

    

     

     
   

   
    
    
            
      

    

       
    

   

     

   
   

  

   

  

   

    

   

   

  

   

   

  

   

      

   

   

     

        

   
   

  

    

  

   
   

  

   

  

   

   
    



   
     

  

   
   

kte saja tanggal 21 April 1948 No. 30 telah didirikan 
kutuau Sero (Naamlooze Venootschap) bernama : 

an Sero (Naamlooze Venootschap) Usaha Dagang 
ARA", jang berkedudukan di Jogjakarta. 

dan tudjuan ialah : 
1 ing dan sa . 

menjelenggarakan perusahaun-perusahaan industrie, 
berdagang dalam arti kata jang seluas-luasnja, 
agentschap dan commissie. 
Modal maskapai besarnja : R. 2.000.000.—, dibegi atas 2000 

“sero dari R. 1000—. 

GUMUMAN 

  

       

   

    

   
   

2 

Presiden-Direktur: M. OESMAN: 
Direktur : Jl A. SARSITO 

4:147 Yk. Notaris Jogjakarta 
  

  

  

   
0. —..ac.csamun 

"aman Bookstore & Library 

" MERCUUR" 
|. Yugukidal57 - Jogja. 
BARU TERIMA LAGI: 

English phrases and vocabulary 
2 R. 0/— Ongkos kirim tertja- 
tat R, 2,— Persediaan tidak 
kaya 

. “Fheoretische Mechanica, 
Kosi & vries installaties, 
'Architects and buildershandbook, 
A text-book of clinical 
Necurology, The christian 
Message ina non Christian world, 

LANGKAH JG 
PERTAMA BAGI 
TUAN, DALAM 
MENUDJU KE 
DJALAN JANG 
DJAJA. 

pendjahii 

nEXIRA" 
dil. Tandjung 61 

Jegiakarta. 
djuga menerima 

Spoedorders. 

  

144.       

  

    

      

   
    

    

    
     

   

       

  

   

    

    

   

| Yambaram/Madras serics 
ta kompi: 7 dj, 
Chriatelyke eneyclopacdie 

, kompi. 6 dj, 
De ateenen spreken, De Koran, 
Mohammed and 

Mohammedanism, 
“Der Buddhismus, 

MAU DIDJVAL: 
Sebuah Radio ,ARCADIA" 
Boleh tukar dengan film atau 
fototosstsl jang baik. 4-158 

  

     

      

        

     

  

3 
# Terkenal bagus? kuat! « Ta 5 

» : AP et ah ( : 

  

Ra | Acak? 
TPI 2 

2 na | ia 

Ananta Ta | | / 9 
MAAN ena Ker 

| kan keras Bao ha as 
f 

  

   
    

  

  

  

AKAN TERBIT 

Pada tanggal 1 Mei 1948, hari buruh internasional 

“SUARA IBU KOTA" 

HARIAN PAGI untuk umum, 

Harga langganan R. 17,50 tiap bulan. 
Pendaftaran langganan dapat dilakukan pada alamat 
Adm. Suara Ibu Kota” Gondolaju 5. Tiip, 89f—jogja, dgn, 
Giaertai harga langganan satu bulan, 
Ditjari agen di segaia tempat 
  

|. Pada hari selasa 20. 4 1948 
| telah lahir fign selamat #jutju 
| Kep anak kami jg. kedua: - 

| SJAHJANY KRATUN RATL, 

| Atas: pertolongan bidan Nj, 
| Sunarti, kami utjapkan barjak 

       

  

Panen : 2 | terima kasih, Ma perTiA DJ, GEMBLAKAN 10 & “ 
TN ab nan Ie Uh Keluarga Caropeboka 

dan A, Teluki Datuk Ratu. 

4.143 
Ma Nm dna mn niatan 

egera Dibentuk Dengan Akte Notaris mm 
Peseroan: Gabungan Perusahaan 

Bioskoop & Sandiwara 
(SOUND FILM THEATERS CORPORATION 

CF INDONESIA) 
Head office: ,SOFITH CORPORATION Jogjakarta. 

. Fjabang: Seluruh Indonesia : Marga Mulja 1. 
" Perhubungan langsung Luar Negeri 

Tudjuan antara lain: 
@. Mengusahaken Perusahaan: Bioskoop, Sandiwara, 

P3 Parken & Amusante Bedryven 
b. Import & Export: Film, Alat2 Bioskoop dil. 
C. “Menjelenggaraken & Exploitasi Bangunan2 Bios- 

3 koop & Theaters. 
(Salah satunja usaha perusahaan jang telah 

lama dinanti2 sehabis perang) 

(Kapitaal 10.000.000) 
60 pCt. dari saham (aandeelen) disediaken 

: WARGA NEGARA INDONESIA 
40 pCt. dari saham (aandeelen) disedizken — uniuk 

i UMUM.& ASING : 2 
3 Maan Ai Ma ala 4 pembelian saham faandealen ) 

& £ ? n di Far KEK Man aa Bat" E, DO, N, HELANY MUL 

Bs ana : .,Sofith Corporation" 
Manager. M. MONGGESANG “Pres. Dir, SOEKARTONO 

5 |. “DE. D, N, HELANT MULLER! 

  

untuk 

  
   

4.148 : Sasar. 8 2RR. Bagus SOETEDJO, i 

      

     

     

    

GGAL 25 APRIL AL 25 APRIL 1948 
Mulai tagat 'Madjallah untuk anak2 kelas tertinggi S.R. 
yo SM aro 

: KAWANKU, 
Terbit tiap2 tg. 10 dan 25, 
Kertas Luar Negeri, barga Lengganan R 6,— sebulan. 

- Permintaan mendjadi Lengg, di sertai uang pada: 
Adm: KAWANKU 

Malioboro 22 — Jogjakarta. 

o 
O
D
P
 

4159     
  

PERNJATAAN SEMBUH. 

Dengan ini kami kabarkan 
bahwa kami sakit: buku twang 
(rheumatiek 'dar mata merah. 
Setelah dapat obat 2 kali dari 
Ser, DJOCO Dil Grogolan 21 
SOLO lalu sembuh semua. 

Hormat kami, 
Wirohardjono Kragilan 
Modjosongo, Bojolahi 

Terusahaan rokok sigaret tjap 
IKAN MAS dan rokok kretek 
i8p 100i dan djuga sedia srutu 

tjap DAON rasanja tjukup dan 
harga melawan. Bisa dapat beli 

di Perusahaan 3 

mw “MARI KITA! 

4-157” Tiokrodiningratan No: 16 Djokjakarta 

aa 

4-142. 
  

  

DITJARI DENGAN LEKAS 

3 (tiga) gergadji kaju jang besar (Luar negeri) 2 
“Tawaran pada Kantor Usaha Sederhana ,, DB KA" 

Wirogunan 91 

4-155 (didepan pendjara negeri) Jogjakarta, 

  

Didjua! dengan segera: 

1 speda perempuan AN    A.KASOEM. 
Gafainja Industries Optic      1 stel Stan AO Pu 2 

& i -zeiss) ID - Gondolaju | lenoecoop Maia Nag. | SOLO. Di. Purwosori 23! 
Keterangan dir Gondokusu- | KLATEN-Pusai, untuk pesenan 

man 38, (garage) | Katiamata dari semua daerah. 
@ s6 8 
  

  

as KRONTJONG KONGKRUS PEREMPUAN 

nd Merebut Djuara Ibu Kota Republik 

25 Di Panggung SBRIMATOJO P.A. 

April Wajang-orang tjeritera : 

April | pETRUK MBARANG PENTUL 
— M ALAM- GEMBIRA 

Dengan BINTANG2 RADIO, al. MISS SURIP, 

-. Pena aa ALAM US TIKA WARNA" iiringi Krontjong . 

April | pimpinan PONIMAN. Cet 
Wajana-orang fjeriterc'     

PETRUK NGGANTUNG 

. dilupakan bahwa 

  Usaha Fonds Perang 

  

  

Kartjis mtlai Minggu pagi 5 i 

didjual diloket Srirnatojo, 4159 Ranting Krazon Psi 

-.. 

Piano Tuan rusak, tida stem? UI: BELI: 

Panggillah Achti stem. dan MA : 2 

reparasi segala piano Copieer per: 

KO TJAY HIAN Penawar pada 

Magelang, Karang kidul 21 USAHA apr Dat RAN 
Sedia: ivoor putih buat ganti : 22 

— toets piano, Gendomanan 33. tei-430 Djocja. 
4.110 4149     

. 

PASAR MALAM ,PEMBANGUNAN” BODJONEGORO 

di alun-alun! Bodjonegoro 
mulai tanocai 15 Mei 1948 hingga tanggal 32 Juni 1948. 

Tontonan, berupa : Sandiwara, Ketoprais, Lu'ruk, ger, Rejok. 
Ponorogo dan lain-lain. 
Tentoonsielling dari : Keradjinarj Rakjat, Industrie Textiel di, 
jang perlu diketahui rakjat guna Pembanguman Negara. 
Diadakan tombola. dan roulette. 
Saudara? jang berkepentingan diminta dh. berhubungan dengan 
Panitera Pesar Malam, beralamat : 

SUWLGNIO 
E. S MART OWIDAGDO 

sementara di Kantor BP. R- Karesidenan 
BODJONEGORO : 

Tetap - Merdeka. : 
Panitya Pasar Malam ,,Pembangunan" 

“BODJONEGORO.   4-146 

  

INILAH ALAMAT TUAN : Batia dan ikuti fiap pagi sk. 

Ahli Pendjahit | : : 
—.» PERCIES" Nasional 

Dj. 'Tandiung 31 - Jogia. | Harga Langg. I bulan R 17,50 

    

SEGERA TERBIT 
GEOGRAFI EKONOMI 

ea : Oleh! 
4 Nan Untuk mengenai tanah air 
x Harus Cimiliki oleh imp! n2 dan Ya ra jg. berijita 
— paman Tn pemimpi: ! warga Negara ig. bertjita 

" Baik dimiliki oleh peladjar? dari S.M. keatas Harga sebelum terbit Pe Pena eta 
Luar kota tambah onekos kirim 1094. 
Beli 25 buku atau lebih mendapat potongan 

: Penerbit: Toke Buku, KESATUAN” 
dasi. AA : |. Ngupasan 13 — Jogjakarta. 

  

R, Leloro Brontekusumo     
« 

Tjechoslowakia 
(Sambungan balaman 8) 

Gurkan diYi. Dim pada itu partai 
sosial demokrat menjokcr4 par. 
tai komunis, sehingga kalau per. 
lu dapatlah dibentuk suatu ka. 
binsii parlementair dibawah pim. 
pinan par.ai komunis (Kalau ki. 
ta lihat hasil pemilihan umum 
Mei '46, maka nampaklah bahwa 
partai jg dua ini bersama mem- 
punjai suara lebih dari seperdua 
diparlemen). 

Dari saat krisis bermula 
kaum komunis mengadakan in- 
struksi2 untuk menduduki pabrik 
pabrik serta bersedia untuk 
pemogokan umum. Disana Sini 
terdjadi keributan, Dalam pada 
itoe pada 18 Februari "49 menteri 
muda luar negeri Rusia jang 
dulu  mendjabat Ambassador 

Rusia di Tjechoslowakia. jaitu 
Zorin kebetulan tiba di Prang 
untuk mengawasi kedatangan 
gandum Rusia di Tjechosto- 
Wana At 

Pada 25 Pebruari 48 sesudah 
berpikir beberepa hari. maka 
Benes menerima pemberhentian 
menteri2 jang. mengundurkan 
diri dan dibentuklah kabinet 
Gottwald “kedua. jang terdiri 
dari 24 menteri. 

Susunan adalah seperti berikut : 
partai komunis mendapat 12 kursi 
partai sos. demokrat 4 .. 
partai sos, nasionalis Di 
partai katolik 2 
partai Demokr Slowakia 1 ., 
partai kemerdekaan Slow.1 ,, 

Tak berpartai Pita 
Dengan djelas nampak dalam 

kabiset Gottwald kedua pero- 
bahan penting tiondong ke Soviet, 
tidak sadja kemenangan dalam 
kursi tetapi semua portefeuille 
penting seperti perdana menteri, 
dalam negeri. kehakiman, kebu- 
dajaan dan pendidikan dipegang 
partai komunis, Disamping itu, 
walaupun partai2 lain dari froni 
nasional turut serta, tak bolek 

orang2 jang 
sekarang duduk dalam kabinet 
tentu tak boleh tidak telah dipi- 
lih oleh Gottwalld lebih dulu dar 
berhubung dengan itu. tentu 
tidak akan -dapat bersikap anti- 
komunis, - 

Seperti telah dikatakan diatas 
partai kominis dan sos. demokrai 
bersama sebenarnja telah dapa: 
membentuk kabinet jang menju: 
kupi sjarat parlementer, namoer 
Gottwald memerlukan mengadijak 
ikut serta semua partei dar 
front nasional. Sikap tersebu 
diatas menundjukkan kebidjak- 
sanaan dan kelitjinan perdani 
menteri Gottwald dalam melak- 
sanakan paham ..,usefull inno: 
cents”: keluar nampaknja selu- 
ruh front nasional berkuasa, 
tetapi sebenarnja hanja - satu 
partai jang berkuasa jsitu partai 

komusis. 
Bagaimana pada achirnja ke- 

dudukan negara Tjechoslowakia 
dipandang dari sudut hubungan- 
nja dengan Barat dan Soviet 
akan lebih njata nanti, djika pe- 
milihan umum jang akan diada- 
kan pada bulan Mei '48 telah 
berlangsung. 

Pemilihan umum jang akan 
dtang itu akan memberi djawab 
pula apakah negara Tjechoslo- 
wakia akan tetap dapat mendiadi 
djembatan antara Eropah-Barat 
dan Soviet seperti jang senantiasa 
diingini oleh Presiden Benes. 

media 

Mr. Sudjono Sekretaris 
Delegasi. 

Jogja: 23 Apri!l,- Didapat ka- 
bar bahwa Mr. Sudjoro. akan 
mengganti Mr. Iskak Tjokroha- 
disurjo jg, telah berheriti sebaga! 
sekretaris dari Delegasi Republik 
Indonesia.- Ant. 

( 
| 

  

  

SIDANG PENGARANG, 

| uk. Nasional” 
|| pemimpin : Mashud Hardjo. 
| kusumo. 
| Sasana an, Supardi, Su. 

tomo, arJowo, Marbangun, 

Walidjo, 86. Maimur, Suma. ' 
| nang, Werdojo dan Prsmono. tj 

“5 

ke Ss santa GT un 
Memaba an Sr 

  
3 g 3 Ma


