
  

      

  

  

   

  

'Keter angan Wk. Rep. di USA te 
Dikatakan  selandjuinja, 

ang konp, 
KALANGAN Inar negeri di Kaliurang meramalkan “bahwa perundingan sekarang akan men 

tjapai puntjaknja diminggu depan, » 

      
bahwa pendirian kedua pihak 

tentang berbagai soal jang penting, umpamanja soal perhubungan LN. Republik sudah mendjadi 
tegas, sehingga perundingan tidak mungkin berlangsung terus. menerus @fngan tidak membawa 
hasil apa-apa, j 

  na 

Sari Berita 

  

— Pada hari Djum'at jl terdjadi 
ketjelakaan kereta-api di Nan- 

“- king. 60 orang tewas dan banjak 

jang luka2. 
x 

— Bekas P M Afrika | Selatan 

dijenderal. Smuts pada 18 Djuni 
jad. diberi titel doctor keaorma 
yan oleh universiteit di Leiden, 3 : 

— Perantara PBB di Palfstina 
graf Folke Bernadotte hari Sab- 

tu mengundjungi P.M. Mesir ' 
Nokrashy Pasha di Caro. 

- 1 

— Menurut radio Moskow, anta 
ra Polonia dan Bulgaria telah di 
tandatangani perdjandjian per- 

sahabatan Jan saling membantu. 
Perdjandjian berlaku buat 20 th. 

IT 2 
1 

— Heniy Wallace menerangkan 
kepada panitia Kehakiman dari 
Senat USA, bahwa rentjana un 
Gang2 untuk m€ngekang komu- 
nis adalah ,.pernjataan | perang” 
lawan hak bangsa Amerika. 

& RK , 

:— Menurut sk. sosialis The 
People”, menteri L N Inggeris 

Bevin akan meletakkan djaba- 
tannja, berhubung dengan kese- 

hatannja -jang terganggu. .Ia 

mungkin akar diganti oleh Hugh 

Dalton. : 
& 

— Setelah PM Smuts dari Afri- 
ka Selatan meletakkan  djaba- 
tannja maka orang menduga 
bahwa dr. Malan (partai Nasio- 
nal) akan mendjadi PM. Politik 
partai Nasional al. Gituajukan 
kepada k@luarganja Afrika Sela. . 

tan dari ikatan dengan Inggeris. 
K 

— Menuruj djuruwarta diplcma 

tik sk. .Sanday Empire News”, 

menteri LN Rusia Molotov akan 
meletakkan djabatannja dan di- 
ganti oleh Gromyko.  Sebabnja 

ialah, bahwa politik jang dkija- 

lankan oleh MO aa Eropa, 

idak berhasil baik. 

ag aan 
— Pemerintah dominion Ceylon 

dengan resmi minta supaja dibo 

lehkan mendjadi anggauta PBB. 

Permintaan itu diduga: sakan 

dibitjarakan oleh Dewan Keama 

han di bulan Agustus dan. oleh 

madjelis-umum Gi bulan Sept. 

& 21 

— Memeont. perniasaan USA me 

ngumumkan, bahwa 52.796 . ton 

karet telah dikirimkan dari Hin- 

dia-Bid (batja Indonesia-Red.) 

melalui djalan2 resmi Bid sela- 

ma 3 bin pada permulaan th ini 

. degan harga sedjurlah 17 djuta 

dollar. sa 

— pem. Tiongkok memp€rotes 

kepada Siam tentanz' penutupan 

beberapa sekolah Tionghoa di 

Siam. Tindakan Siam itu diang- 

gap sebagai pelanggaran atas 

perdjandjian Siam-Tiongkok. 

Sekclah2 jang ditutup itu 

mempunjai, 3.600 guru dam 200. 
090 murid Tionghoa. 

$ 5 Ap 4 

— Paul V. McNutt, bekas gub.. 
jenderal Filipina menerangkan, 

Gjika seorang dari Partai Repu- 
hlik USA. dipilih djadi presiden 
maka ,datangnja bentjana du- 
nia dipertjepat”. Kemenangan 
dari partai Rep. berarti kemena- 
ngam dari isolasionisme, kata 
MeNutt, Kan 5 -enedyagan ambon 

"ngan 

Kalangan tersebut. menuruti 
Antara djuga. mengatakan, bah- 
.wa perundingan sekarane praktis 

- sudah menghadapi djalan buntu, 
karena kekuasaan Komisi-3 Ira. 
nja bersifat menjediakan djasa2 
paik sadja. f : g 

Jang p€nting sekarang ialah: 
“Abakah tindakan Dewan Keama 

“man selandjutnja dalam pertikai- 
an Indonesia Belanda isu? 

Kalangan 'Iuar negerj itu ber- 
pendapat, bahwa pinsu belum 
tertutup sama sekali, dan bah- 
wa penjeiesaian soal Indonesia- 
Bid. ini masih depat ditjari den 
melalui djalan diplomatik. C1 
Mengenai pfrobahan kabinet 

Hatia, kalangan luar n€geri tsb 
menjatakan bahwa hal jitu dapat 
diartikan sebagai.usaha untuk 
memperkuat kabinet sekarang 
Gengan orang2 Cari golongan ki 
ri, sebab — demikian katanja — 

berhubung der .n kabar menge 

nasi perdjandjian #rtukaran kon 

sul antara Rusia Tan Rem 

Prafa. 3 
Berlainan dengan pendapat ka 

langan itu, dikatakan oleh kala- 

politik Indonesia, bahwa 

perobalian jang dibitjarakan ini 

Sdalah sebagai akibat pengumu- 

man bersama dari partai pada 

Hari Kebangsaan ig 20 Mei dan 

sebagian lagi karena kehendak 

adi 

Wk. Presiden sendiri jang Jebih 

suka akan adanja. kabinat jang 

bertanggung dijawab pada dewan 

perwakilan rekjat daripada Ka- 

binet pr€sidenticel. : 

Selain itu, tuntutan Front De 

mokrasi Rakjat untuk selekasnja 

dibentuk: kabinet minisiricel 

Fneridjaidi salah satu faktor pula 

untuk membitjarakan perobahan 

itu. Pada: “-kOkatnja kabar2 

angim terang perobahan Kabi- 

net sv” . tersiar sebulan " 

itu mengingatkan. sela 

pada pendirian partai? jang men 

djaditjermin kehendak rakjat 

Indonesia jang telah engan 

penghapusan perhubungan luar 

negeri dan TNI, seperti dikehen 

daki oleh Belansa. 

Darj kalangan jang mengeta-. 

hui Antara mendapat kabar, . 

bahwa Republik minggu iti dju 

ga akan memadjukan laporan 

mengenti Konp. Djawa Barat 

langsung kepada D'wan Keama 

nan Melihat suasananja, boleh 

Gidusa bahwa dalam perundi- 

ngan panitia agenda. Senen pagi 

tidak terdapat ketjotjokan anta. 

ra. delecasi Indonesia dan 5 id 

mengenai soal konpPrensi jang 

disebut Bid ,.konp. federa?” itu. 

Menurut procedure, maka pihak 

Belanda: Gan Komisi-3 masing2 ' 
agan mengadakan komentar ten 

tang laporan Republik ' kepada 

Dewan Keamanan mengenai Kon 

perensi Bandung tadi. 
x 

Wakil Republik di Lake Suc- 

css menurut. Ant-UP menuduh 

Nederiand melanggar, persetudju 

.an jg telah tertjapai dgn peran- 

taraan PBB, dan mentjoba meng 
isolir Rep. dari tingkat usaha ig 

terpenting dlm pembentukan 

NIS. 

Dim sebuah pengumuman is- 

timewa jg dikeluarkan di Lake 

Success, yk. Rep. menjatakan, 

bahwa - ,Bld, mercbek lembaran 

-erachir dari persetudjuan politik 

gan mana Dewan Keamanan tu- 
rut menghentikan perang “ntara 

Bid dan Rep. Indonesia - tahun 

j?”. Diakui dim pengumuman itu 
. bahwa Dewan Keamanan telah 
turut menghentikan perang. Dim 
pada itu Bla dituduh  perkali2 
melanggar apa jang dinamakan 
persetudjuan  Renville,' dengan 
perdjandjian mana mestinja Rep. | 
mendapat bagian besar turut 
serta dalam pembentukan NIS. 

Pokok dari p€rotes Rep, itu " 
ialah mengenai konperensi di 
Bandung, pada waktu perundi- 
ngan sidang dilakukan antara 
kedua delegasi. . 

Dikatakan bahwa Belanda me 
milih orang2 jang mengundjungi 
konp. Bandung dan dalam pada 

' itu melanggar pasal dalam Ren. 
ville dengan menindas kemerde- 
kaan pers berbitjara (dan  bersi- 
dang. at £ 

Pada hari Senin pagi ini telah 
tiba dari Djakarta di Jogja, pe-: 
rasehat Presiden, Sutan Sjahrir. 

mai pam 

PENGHAPUSAN  PEMBOIKO- 

TAN MENGUNTUNGKAN BLD., 
: Kata INir. Usman 

Menurur radio Australia, wakil 
"Rep, di Canberra, Mr, Usman 
Sastroamidjojo.- | menerangkan 
bahwa penghapusan pemboikotan 
aa kapal2 Bid oleh serikat bu- 

ruh pelabuan Australia adalah 
Suatu hal “jang tidak disang- 
ka-sangkanja..  Ditegaskannja 
bahwa dim bertia2 jg dimuai dlm 
surat2 kabar dikatakan, “bahwa 
alasan penghapusan itu ialah 
karena swdah. sda persetudjyan 
antara Bid dan Rep.” sedangkan 

sepandiang pengetahuannya .pe- 
rundingan kep.-Bld. masih terus 
biwijalan dan belum ada kepu- 

tusan apa2. 

Dikatakan oleh “Mr. Usman, 
bahwa penghapusan pembcikotan 
hanja menguntungkan, daerah2 
jg diduduki Bld karena peiabu- 
han? Rep. masih diblokir , oleh 
Bila. $ 

— Ketua partai demokrat rakjat 
Fin'andia mengandjurkan kepa- 
Ga kam buruh spj kembali be. 
kerdja. Permintkan itu ditolak. 
Sp diketahui mereka mogok 

Serh ibung dzn pemetjatan men- 
teri DN Leino. 

andung 

j Kedaulatan atau Komunism 
“1 -. Pan Paok, perundingan antara kedua delegasi di Kaiiwang 

“ole ik Bid selalu dihubungakan den kedkulatannja, 
Gala tidaklah mengherankan, mengapa dim perundinga 

cleh: van M 
nasionsl kita, menurut 
hatikan,- Misalnja Saat Ta 
rang, dimana tidak se 
program pembangunan. Dan 
pembentukan NIS telah selesai, d 

|. Orang2 Belanda bersikap offensief, Malahan belak 3 Heo nng aa Ta . . Majanen belakangan ingat kentara ara sikapnja 3 seolah2 ingin melikwidir RB 
» Pidonesia. Dan de1 adanja berita fTass tentang pengakuan: | Viet Rusia, njatalah betapa suasana sekarang idi Kaliurang. 

dgn: tuntutan Belanda aon Ig djuga diw ja 
— antaranja tentang" pembubaran te 

npat kita sedikit-banjak telah : 
a den adanja rasionalisasi 
Gikit djumlah tentara jg' dimasukkan basi 

angkatan pe 

Ciiika - .pembitjaraan tentang 

dirasionalisir itu akan diabdikangdi Kanaan heran YANG an 

goodwill atau gebear sebesar itu ti 
| fihak Belanda, dan tetap Bea 

Ukuran — menghendaki 

w x “Jang mengenai pengakuan Soviet Rusia, fihnk 

ru 

djuga 
| djuga memuaskan 

ukan  tuntutan2 jg. dibawah 
Net "pa uga bubarnja angkatan per Iii 

ka sehsrusnjalah delegasi Reputi: skatan perang kita — ma. 
ik bersikap defensief. 

Republik 
dituduh melanggar perdjandjian Renvii | pengakuan itu adalain hasil usah& sebelum Lan ville, Pertama 

tang dilaut Indonesia dan kedua, 
s Renville da- 

mengapa pengakuan itu baha. 

mendjadi titik- 
“berat debat Vredenburch, sekali kali.tidak mengenai k ed a u- 

  

latan a atau pengakuan Sovjet Rusia, teta- 
pisoal komunisme. Soalic merupakan bahxja bagi impe- 
rium Belanda, tetapi 

me: 

| satu soal jg kita pandang 
biasa dalam kehidupan politik. Kawatirkah kita pada komunis- 

sebagai. soal 

Dalam pada itu, sambil mengumpulkan. bahan2 tentang 

tu pe 
kan kedalam agenda. Ada lebih baik, djika kita menjusun sua.. 
tu pendjelasan atau statement pandjang lebar, kemudian, diki- 
rimkan kepadaDewan Keamanan Uno. Biarlah ,fihak Rusia sen. 
diri turut serta. mambela atau memberi pendjelasaa djuga! 

PA 

  

ARABJAHUDI BELUM DJAWAB D.K. 
LINA AL AR LAPAR 1 

Msh. 
TU AN 

Rertempuran di Jeruzalem-baru 
BAIK Arab maupun Jahudi helum mengambil putusan ten- 

tang seruan baru Dewan Keamanan supaja 
tembakan di Palestina, Gentjatan perang harus muki 

Gihentikan segala 
berlaku 

pada hari Selasa ini pk. 23.30 GMT. Seorang djurubifjara pem. 
Jahudi di Tel Aviv menerangkan, bahwa pemerintahnja belum 

Keamanan itu. 
  

PARTAI BARU DI 
NEDERLAND 

Aneta mewartakan dari Den 
Haag, bahwa dr. Feuilleteau de 
Bruin mendirikan suatu pertai 
politik baru, jang dinamakannja 
Partai Nasional Merdeka. Pen- 
diri partai itu akan ikut dalam 
pemilihan umum jad sebegai pe- 
mimpin partainja. Djendral Win- 
kelman dan Meyer Ranneft 
(djago2 reaksiover, -red.) men- 
Gjandjikan bantuannja kpd partai 
itu, Program partai itu tidak la- 
ma lagi akan diumumkan, 

Belakangan dikabarkan «eh 
pcj, bahwa program partai baru 
itu al, ialah: mempertahankan 
Rijks2enheid, membanteras komu 
nisme dj Nederland dan Indone- 

sia. tj 
Partai itu menghendaki tata- 

tertib baru di Indonesia berda- 
sarkan federasi. 

ajo 

— 303 orang “Tionghoa tewas 

Beribu orang kehilangan rumah 
nja, sedangkan 5.000 ekor ternak 

| mati. 

SEKITAR SOAL PEROBAHAN KABINET 
Belum ada putusan jang njata 
SENEN pasi ini di Jogja telah diadakan pembitjaraan anta 

ra partai? politik dan lain? organisasi dengan Wakil Presiden » 

Hatta satu sama laia mengenai 

al. hadir Mr. Amir Sjarifuddin dan Tan Ling Djie (Partai So- . 

Setiadjit (PBI), Sangadji dan Ki Bagus 
(Masjumi), Mr. Sujono Hadinoto dan $. Mangun 

sarkoro (PNI), Kasimo (Parkri), Mr. - 

siais), Aidit (PKI), 
Hadikusumo 

perobahan kabinet. Dari partai? 

(Parkindo), 
z “ 1 3 h i n 4 2 

Maruto (Partai Rakjat), Subadio dan Sumartoio (Partai Scsialis 
Indonesia). ar 

Dari organisasi2 “hadir “Tatang 
Mahmud, Sumarsono dan Suto, 
mo (Bakan Kongres Per 1,8 
Bunjamin (GPID 0 $ 

Pembitjaraan itu belum mem 

  

   2 K3ta 

: bawa hasil jang njata. Mula2 di 
"kira, ndingan tu 
-mengerai. pergantian kabinet. 

bahwa p€rw itu 

Tapi Front Demokrasi Rakjat 
menjangkal berita bahwa : - 
ka minta. duduk dalam kabinet. 
Diterangkan oleh FDR, hahwa 
program-lah jang perlu, soal 
orang2 jang duduk dalim kabi. 
net menurut anggapan mereka 
adalah soal sekundair. Achirnja 
perundingan ditunda 2 hari, , 

Kepada mr. Tambunan telah di 

YES 
minta spj mengundang . partaiZ 
uts merundingkan program per- 
sama. Badan Kongres Pernuda 
minta spj dlm perundingan dgn 
partai2 itu mereka djanzan Ci- 
undano lagi.. x : : 

| “Dimpada itu, pada hari Sab- : 
tu jl FDR telah , menawarkan « 
kpd partai? politik suatu |Pro- | 
gram nasional mengenai 1) be- 
kendja bersama atas dasar anti- 
i islisme, 2) perhubungan dg ' 
IN. -dibertahankan, 3) pertaha- 

: nan rakjat, 4) demokrasi Jisega- 

"la lapangan, 
baik dari pengungsi, korban pe- 

5) perawatan lebih 

rang dan tentara hidjrah serta 

keluarganja, 
4 

menerima keterangan? lebih landjut tentang putusan Dewan 

Panitia polilik Lembaga Arab 
bersidang hari Senen di: Cairo 
untuk membitjarakan s€rtan D.- 
K. tsb. Menteri LN Mesir Kha- 
satiha Pasha jang m€Engumum- 
kan tentang rapat. panitia poli- 
tik itu, tidak mau: memberi ke- 
terangan apakah Mesir meneri- 
ma baik seruan itu, . 
Menurut -pembesay2 Jahudi.di 

Lake Success, rentjana gentjatan 
perang akan menguntungkan bi 
hak Arab, Dikatakannja,' Arab 
sudah mendapat Vanjak alat pe- 

rang, 
mulai mengumpulkannja. 

Tentang pertempuran di Pales 
tina dikabarkan, bahwa dikota- 
baru Jeruzalem Jahudi masih te 
rus mempertahankan diri terha- 
dap Arab. 

Jahudi terus.menerus . dihu- 
djani granat mortir dan kekura- 
ngan aer serta makanan, Usaha 
Jahusdi untuk mengirimkan ba- 
labantuan sampai kimi gagal. Di 
gekat Latrun antara Jergzalem 
dan Tel Aviv masih.terus terdja 
Gi pertempuran git.  Djalan 
antara Haifa dan “Tel.Aviv ma- 
sih terbuka, tapi sekarang sudah 
labamiuan sampai kini gagal. Di 
selatan Tel Ayiy, tentara Mesir 
telah menduduki seluruh pantai 
sarhpaj Isdoud. Beberapa pos ter 
depan 40 kim dari Tel Aviv dju- 
“ga didudukinja. | 
“Menurut kominike militer di 

. Baghdad, pasukan2 Irak mendu 
-duki Tulkarn, Jenm dan @ul- 
guilyo. “Angkatan udara Irak 
menghantjurkan pasukan bermo 

bagi JAMU. didjalan raja antara 
eruzalem dan Tel Aviy. Sisa pa 

sukan itu ditarik mundur. Pu- 

sat2 tentara Jahudi ddeikat Bah- 

ei Wad (antara- Jeruzalem : dan 
Tel Aviv) djuga. diserang . dari 

MEra. ae 

aa Maan ia dk 5 

PBB HANYA, MELINDUKGT 
ba JAHUDI san Bi aa , 

2 Kata Arzam “Pagira 

Sekretaris, diendral Lembaga 
Arab Azzam Passha menerangkan 

kpd pers. di Cairo, bahwa tjazi- 

pur-tangan. PBB dim soal Pales- 

ing ialah utk melindungi kum 

Jahudi, meskipun sudah terbuk- 
ti biawa merckalah 'jg menje- 

rang dulu. : 

— Kp3 perantara PBB, Berna- 
Gsi5, Azzam Pasha menerane- 
kar. bahwa sebagian besar Peles- 

tima telah “ada ditangan Arab, 

“Gan Jahudi harus dibiarkan sa- 
dia nasibnja dan ,,menerima hu. . 

kuman jg Jajas didapatnja” 

1     
   
   

    

   
    

kepada NIS: Tetapi, djika 
bagi: 

1 sekarang diumumkan, hanja dapat didjawsb oleh g. 
Moskow. Membitjarakam soal ini, sebenarnja js Sena 

pengakuan jtu — dan supaja djangansampai membuang2 wak . | 
gan — baiklah 'soal pengakuan itu djangan Jimasuk- | 

sedangkan Jahuji baru £
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»pengawasan panitia pusat 

   

    

elakang Lajar ,Plebisit" Madura #8 

1500. IT MENGENAI laporan kom.-3 tenta: al Madura. Anta 1 

IA eondigaboaka saga sate peata ag erat boa A5 Ana Japoran itu memuat djuga back- 
| (ground dari ,plebisit” di Madura, All dinjatakan, bahwa diani 

5 R.AA. Tjakraningrat dan pembesar? sinil Bld ser id: 
tentara Bid di Madura dilain pihak telah Pata mba yet ki 
di Bangkalan pada minggu pertama bin Sept. 1947, jaitu ketika | 

  

sebagian dari Madura diduduki Bid. 
Pihak Rep. menjatakan, Tja- 

kraningrat bertindak sbg persoen 
asn tidak mendapat kuasa apa- 
pun djuga dari pem. pusat: Rep, 
utk. mengadakan. perdjandjian 
cga Eld “atas nama pem. Rep. 
Tjakraningrat djuga terlsbih du- 
Iu tidak berembux dga pembesar, 
pembesar Rep. je lain. Delegasi 

| Bli menerangkan, pada 21 Nop. 
1947, Tjakraningras selaras den 
perdjandijian &gn Bid tadi me- 
-ngadaxan rapat2 den kepala2 
kanitor pem. Rep. dam dgn pemim 
pin2 politik, pemimpin2 agama 
Gan sosial darj kota Bangkalan, 
Sampang, Pamekasan dan Sume. 
nep. Dim rapat2 ibu diandjurkan 

“spj Madura mempunjai ' status 
sendiri. g : , 

“Pihak delegasi Rep. menjata- 
kan, bahwa rakjat Madura beluma - 

pernah minta supaja di Madura 
diaklakan pemungutan Suara rak. 

jat. Dikatakannja, 

    

bagai akibat pendudukan muliter 
Bid. Kalau ada anggauta2 partai 

politik jg mengambil tindakan 
kedjurusan mambentuk negara 

sendiri, maka perbuatan demiki- 

an mereka lakukan bukan shg, 

wakmi2 partai. , 
Mengenai tjara2 mengadakan 

plebisit delegasi Bid mengatakan, 

bahwa plebisit itu dilakukan oleh 

ipanitia2 onderdistrik dibawah 
dan 

panitia2 reg@ntschap. Segala pen 

duduk laki2 desa dari umur 18 

ih, keatas dan mereka jg idiba- 

|. wah umur 18 tapi sudah kawin 

“ mempunjai hak utk 

i memilih. 
# tg, 23/1-48 

—Igasi Rep..me 

- 

| tetapi pihak 

memilih. 

Orang2 perempuan tidak ikut 

ih. Plebisit diadakan pada 

seluruh Madura. 

Tentang plebisit ini pihak de- 
agatakan, bahwa 

golongan2 jg berpengaruh jang 

diadakannja plebist 

menjatakan pendiriamnja. Dika- 

takan, ada beberapa diantara me 

reka jr diperiksa oleh polisi mi- 

Iiter. “Setelah plebisit diadakan, 

sedjumlah orang dari desa2 Ke- 

majoran, Bargkalan dan Burneh 

,ig telah menjatakan tidak setu- 

“dju kpd resolusi plehisit, dipang- 

gil dan diperiksa oleh militer- 

veiligheidsaienst. 

Pihak delegasi Bid membantah 

ada orang2 atau golongan jang 

perhubungan dgn niebisit telah 

Giintimideer, Dekgasi
 Rep. seba- 

Titunja menjatakan, bahwa kKemer 

dekaan  berbitjara dgn adanya 

aturan? keadaan perang jg Me- 

jarang berkumpul 
1 

orang pada satu saat, dipersukar, 

delegasi Bid kata- 

kan, bahwa peraturan2 
ni tidak 

didjalankan demikian rupa Se- 

hingga menijegah adanja rapat2 

jg berkenaan iga piebisit. 

Diterangkan selandfutaja oleh 

pihak Bid, bahwa parlemen se- 

mentara Madura terdiri dari 40 

orang jg dipilih dan 10 crang jg 
“diangkat oleh walinegara, jang 

"' gdnisasi sbz 

menurut pihak Bid kedudukan- 

nja mendekati residen dari pada 

walinegara. Kedudukan Madura 

mungkin akan mendjadi negara: 

cionoom dan harus mempunjai 

undang? dasar dan menerima Ke 

kuasaan dari pemerintah hind'a 

Belanda. “Sekarang ini sambil 

gnunggu terbentuknja satu Or- 

y negara, pernerinta- 

han Madura tetap sebagaimana 

" “sebelum diadakan plebisit. Tja- 

kraningta: ig kedudukannja men 

dekati seorang residen bertang- 

sime djawab' kpd, pem. hindia 

Bidrdan "peranfaraan recomba 

Djata. Timur. ja, berkedudukan 

Si Surahaja. Penibentukan nega- 

ra.Mgdura telah diakui oleh pem. 

Hindia Bid den Suatu Gecreet 

Lt. Gub. Diendr..tg. 20/2-'48. 
niang pembentukan negara 

(Madura ini bertentangan . dgn 

artikel 6 dari 19 principles jang 

telah disetudjui kedua pihak: 
KTN miota kpd kedua pihak 

utk menjarakan, apakah jg men. 

djadi sjarat2 uik menentukan 
sifat pemerintahan jad. R5 

Rura hanja bersifat sementara, 

menunggu pernjataan lebih jan. 
djut dari rakjat jang mengenai 

| gupernur 

ICbih dari 4 

daemah. Djawa, Sumatera dan 

Sebatiknja delegasi Rep. ber- 

pendapat, tidak ada tjukup ala- - 
san jg membenarkan utk 1nele- 
.paskan Madura dari pulau Dja- 

wa, sebab Madura ekonomis, SO- 

siologis dan politis tak dapat me. 
rupakan kesatuan tersendiri. . 

PRESIDEN TG. 3 JUNI KE 
Oo SUMATERA. jae” 

| Presiden Soekarno tg 3 Juni 
jad akan mengundjungi Sumaie- 
ra. Torut “serta dgn Pres. “al, 
Menteri Dalam Negeri, Pangli- 
ma Besar, Pak Soerjo bekas 
Up Djawa Timur, sekre- 

taris negara Mr. Iksan dan be- 
Pa ana Aang, lainnja. 

Presiden akan tinggal 1 bu' 
di Sumatera. ”s Tan 

PELANTIKAN OPJIR ANGKA- 
— TAN PERANG, 

Senen malam tg. 51 Mei dinre 
sidenan dilakukan pelantikan 
0ps12 staf angkatan perang ba- 
ru. Pelantitan dilakukan oleh 
Presiden selaku Panglima Ter- 

kingoi. : 
Kemudian Panglima Besar 

Letnan Djendral Soadirman atas 
nama seluruh opsir. menjatakan 
sumpahnja. 

Setelah itu. Panglima Tertinggi 
menjampasikan amanat serta Or- 

cler harian kepada seluruh ang- 

katan perang Republik Indone- 
sia Al. sbb: 

Kita. menghadapi pelaksanaan 

angkatan perang dan pertaha. 

nan kita Cengan berdasar ulr- 

dang2 jang Citetapkan ole per- 

vakilan rakjat kita. 
Peksanaan ini demikian 

penting dan urgent, mengingat 

pertijoangan negara dan raja 

kita dewasa ini, baik kedalim 

maupun 'kejuar, sehingga Sege- 

nap rakjat kita dan mata 

luar Republik memandang . Ke- 

pada Kita. dengan penuh minat 

Can perhatian, 

Dalam lautan kepentingan ini | 

menghilangkan kepentingan sese- 

orang dan sesegolongan dan Na- 

nja dng djiwa patriot Gan djiwa 

ihterlah kita dapat menjedari- 

nja dengan sebenuhnja. 

—J-— 

SENIMAN REPUBLIK KE 

AMERIKA 

Sk. Merdeka Solo mfngabar- 
kan, bahwa dalam waktu 2—3 
bulan ini akan berangkat ke New 
York dan seterusnja uniuk ber- 
keliling “di USA segfrombolan 
seniman? Republik. Panitia .se- 

dang sibuk mentjari seni tari, 
gamelan dll. 

ee) 

Denganini kami mengutjap- 

kan barjak2 terima kasih f 
atas bantuan dan karangan2 $ 

bunga saudara2 sekalian 
pada hari wafatnja isteri, 

8 ibu kami jang tertjinta: : 

“RA. SARUSA JUDODIWIRJO 
pada tg. 30 Mei 1948. 

       

        
    

     
     

  

g 6-2 
     
Djual 
Satu peti alat tulis menulis kom- | 

plit dari perak bikinan Eropa. 

Satu topi Borsalino 80pCt baru. 

Toko NAFIES (Amien Hamidie) 

Lempujang Wangi 69—Jogia. 
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| MMEMOMENENMNSENNNNN ANA 

Ir” MINGGUAN 
Suara Publik” 

Masih terima langganan baru,: 
UIkwartal) R 40— | 

12 nomor 
- 

. Tugu kulon 115 Jogja. 

5.182 

MAU BELI : 
.» Kertas Merang dan 

!Kertas Luar Negeri 
Penawaran pada 

    

ena : 

Adm. ,,BADAN PENERBIT 

e NASIONAL" 

@ 472 . Gondomanan 1. 

  

Kei. S. JUDODIWIRJO. 8! 

   

  

   

    

  

    

   

     

     
|k Pihak jang berdekatan 
ngabarkan, | 
jomariono telah diangkat men- 

oidjadi penasehat — Kementerian 
Dajam Negeri. 

x 
! 1-1. uu « £ , 

xx Baru2 ini Lembaga Indonesi YA UG MAN Gonesia 
— Tionghoa telah mengadakan 
repat tahunan di Jogja dan te 
lah memilih Mr. Sudarisman 
Purwokusumo Sebagai ketua, 

me- 

   

Masjumi telah mengadak”n ri e ba F 8 " Yaa 

Ta an di Sieman, M Silan 
lan Mertojudan unjuk mt mper- 

kuat Front Nasional, an 
3 Ra 

“X Atas kegiatan Usaha Suka 
Kerdja jang telah berdiri sela- 
ma 5 tahun di Tulungagung, k'- 
ni telah diketemukan bahan un- 
tuk batu tulis jang baik kwali- 

ksitnja, Bana , 

x SA 
k Panitia Kongres PSII di Tu- 
lungagung mendapat kabar, bah 
wa para wakil PSII dari Suma- 
tera mendapat rintangan perdja 
lanennja dari Bld. hingga kong- 
res terbaksa diundur. ' 

t i 

k Berkenaan dengan peringatan 
hari MPradj Nabi Monhammat 

saw. pada hari Sabtu tg. 3 Djuni 

jad. oleh Panitia Hari Besar Is- 

lam akan diadakan rapat SaMOr 

dera dialun2 utara. 

'SIDANG BADAN PEKERDJA F.N. 
SIDANG B. P. KNIP hari 

    

     

Y | 1 AN — tt Pa 

La. SNINOK 23 i Kementerian Perbv- 
»“ PENAT 1 

: alan me-  “ialam perselisihan antara Sar 
bahwa Muljadi Djo- 9 

x Pada hari Minggu te. 30 ji. 

membcrikan perantaraan 

bwpri BII dengan BTN. 

ngan antara kedua pihak, maka 

Putjuk Pimpinan Sarbupri me- 
merintehkan penghentian pemo.. 

gokan selama perundingan ber- 
laku, selambat2nja 2x24 djam.. 

          

r TUNTUTAN SARBUPRI 

— Pada sidang pleno tg. 27/5 jl. 

di Jogja P.P. Sarbupri memutus 

kan! 1. Berdiri sepenuhnja dihe 

lakang Nota Sobsi, Menuntut ra 

sionalisasi: a, perusahaan perke 

bunan Pemerin tah 

Gonesia, b. perusahaan perkebu- 

'wam bibit dan pilihan, Cc. Perusa- 

haan perkebunan jang kontrak- 

nja hampir berachw. 1 
|“ Lain daripada itu Sarbupri me 

mutuskan djuga supaja djangan 

diadakan eripacht dan consessi 

| baru dan hubungan kerdja 'dgn 

'-madjikan supaja ditentukan da- 

Jam satu perdjandjian kerdja 
ber 

/ sama asarkan pengakuan 

oleh "usahaan atas 
perdasark 

organisasi2 Buruh jang telah 
“tergabung dalam Sobsi. 

« Pee Team 

xx Untuk menjatakan solidair ke 
teman2 buruh perijStakan 

di Solo jang mogok, buruh per- | 

tjetakan di Jogja telah berusa- 

ha mengumpulkan yang S0KO- 

FKERDJA K.NLP. 
Senen ini membitjarakan soal 

nota perobahan tentang rantjangan Undang? rechterlijke orga 

nigasi dari Menteri Kehakiman. 

Maksud dari nota itu ialah, 

bahwa dalam pasal 47 dari ran- 

tangan Undiang2 tentang Susu. 

san dan kekuasaan badan2 Ke- 
hakiman dan Kedjaksaan jang 

- telah disetudjui oleh B.P. KNIP 

dalam-sidang 12/4 jl. ternjata 

ada kekeliruan. “4 

Berhubung dengan itu, maka 

dengan ini Pemerintah minta 

persetudjuan BP. KNIP tentang 

perobahan, pasal 47 tsb. Giatas, 

sehinoga pasal itu berbunji de- 

mikian: 1. Pengadilan Tinggi me 

meriksa dan MEemutus dalam 

peradilan tingkatan pertama 

dan terachir semua perselisihan 

tentang kekuasaan mengadili an 

tara Pengadilan Negeri dan Pe- 

ngadilan Negeri dalam Gaerah 

hukumnja. 2. Pengadilan Tinggi 

| memeriksa dan mamutus dalam 

“ peradilan tingkatan kejua, sega 

la perkara jang telah diputus 

oleh Pengadilan Negeri dan min 

takan ulangan pemeriksaan. 

Setelah Menteri Kehakiman 
dalam  sidanz ini memberikan 

pendjelasannja, deagan Suara 

bulat nota-perobahan tentang 

rantjangan Undang2 rechterlijke 

“organisasi itu diterima. 

DIDJUAL : 
1) Mesin tik, halflange 

   
"2 ' 2) Sepeda prempuan 

4) Ban sepedamotor luar 

Masih 
Nasion al is terbit 

— djl. Kepatihan 14: 
dil. Aloon2 251 a: 
djl. Kemirikerep. 

Ten   
Karangan 

Presiden kita, Badan 
Rakjat. 
Baik diketahui oleh para 
negaraan, pamongprodio 

Erega ta R25.— 
5.154 .       

Underwood dof model 

—Kroesco” 

Bagi Langganan Ba 
bisa menerima langganan baru untuk Harian Pag i 

di Ibu Kota Jogjakarta. 

@& Membawa pendjelasan2 hangat dari Pusat Pemerintahan. 

8 Menghidangkan berita2 aktuil dari Dunia Internasional. 

@ Bisa tuan terima 

Mintalah keterangan pada agen? kita dikofa-kota: 

Klaten — djl. Sidowajah : Solo — dil: 

Madiun — dil. 

Muntilan — djl: Raya 3 

ADMINISTRASI SK- ..NASIONAL" 
GONDOMANAN 1 OS 

Hukum Tata Negara Repubtik Indonesia 
dalam masa Peralihan 

"sad djel mbitjarakan kedudukan 

2 emak ya  bekerdia NIP dan Perwakilan 

Badcm Penerbit NASIONAL. | 

NP 

Kemudian sidang  melandjut- 
kan pembitjaraan mengenai ren 

fjana Undang2 susunan DPR 

kan pemilihan anggauta2aja, 

Dalam pfmbitjaraannja Ment. 

Kehakiman menjatakan, bahwa 
ia tidak setudju djika sidang ha 
ri iny dilandjutkan sebagai  p£e- 
mandanzgan umum, karena me- 
nurut Menteri dalam sidang pe 
mandangan umum jl. soal tsb 
sudah tjukup banjak dibitjara- 

kan. 

Usul Sundjoto (BTI) dibantu 
oleh 3 orang anggauta lainnja 
suoaja Kiiadakan pemandangan 
umum ditolak dfngan 13 lawan 
4 suara. 
| Menteri menjatakan, bahwa 

SxbaikInia supaja dimulai sadja 

dengan membitjarakan pasal de 

mi pasal dan sementara itu soal 

bahasanja diperhstikan pula. Pa- 

da bagian js susunan Kata2?nja. 

memang sulit boleh dipertim- 

panskan soal pembentukan ko- 

misi seperti jang dimaksudasan 

olsh anggauta2. Manai. . Sophian 

Gan Baharudim 
Silang lalu membitjarakan ren 

Wana tsb. dan akan dilandjutkan 

ecdr harinja, Ant. 

  

    

wagem' pandjang rol: 38cm, msrk: 

no:5.5388323-14 2 

3) Sepeda untuk anak prempuan umur 10-14 th. 

1 buah ukuran 19 X 3.00 

Alamat: Biataram jengah 17. 

ru diluar Kota. 

pada hari terbitnja itu djuga 

Duksinopuro 81: Purwodadi 

Dr. Sutormo 23: Kediri — 

| 'dan Magelang — 

JOGIAKARTA. — 

MR. ASAAT. 

mahasiswa ilmu hukum, ke- 

dan anggota partai politik. 

Tambah ongkos kirim Ri- 

' Karfna pada hari, Selasa sig 
1/6.48 akan diatiakan perundi- .    

“dgn tiada Republik. 

1 

tang di Republik untuk ikut 
| berunding di Kal'urang. Katanja 

Ia sedang dirundung -penjakit, 
Mungkin  penjakit itu Untk 
membuktikan — keterangarinja 

“Ketua delegasi Nedertandia an 
tuan Abdu'kadIr tidax bisa das 

tempo dulu, bahwa pemerintahan 
federal bisa berdiri 

Laporan Kom-3 telah diutun- 
kan lagi di New-York. Katanja 
semua penjelesaian soal2 bi 
djalan dgn lantjarnja: Prinsip 
ini sudah disetud.ui, prinsipitu 
sudah ada permufakatin. Gam- 
baran diluar negeri, ten'unja 
soal pertikaian Indonesia-Bld ini 
tentu bisa lekas dipetjahkan. 

Kenjataannja agak lain. Kalau 
hanja persetudju.n prinsip sa- 
dja, tidak usah Kom-3 datang 
d.sini. Semua manusia dialam 
bumi jg membentang ini tentu 
dim prinsip setudju: 1. bahwa 
manusia harus merdeka, 2. bah- 
wa dunia harus adil, 3. bahwa 
semua bangsa itu saudara satu 
sama lain, dan apa lavi. . .... 
Memang sukar dan memang 

djarang orang suka bilang terus 
terang kegagalannja. Lebih2 
kalau sudah utusan internasio- 
Pake gaga 

x 3 

  

UTUSAN2 PGRI KE LONDON 
DAN AMERIKA, 

“Rapat pieno P.G.R.i, di Soio 
baru2 ini memutuskan menerima 

undangan | Gabungan Perguruan 
Amerika Serikat untuk mengun- 
djungi Kongres ke NI dari Ga- 
bungan Abli Pengadjaran Se- 
dunia di London jang akan di- 
adakan pada tg. 23/7-48 serta 
undangan National. Education 

tsb, untuk mengirimkan utusan- 

utusannja ke Amerika Serikat 

guna mempeladjari masalah2 pe- 
ngadjaran daa pendidikan disana. 

Utusan2 jang akan dikirimkan 
ke London ditetapkan sbb.: 

2, Sahir Husaini. kepala T.S, 
Kediri: 3. Sudarsono, kepala 

S.M.A, Magelang dan Seorang 
wakil dari Sumatera. ' 

Utusan2 jang akan dikirim ke | 

Amerika belum dapat ditentukan, 

tetapi oleh sidang pleno tersebut 

telah “diadjukan 8 orang tjalon 

jang ketetepannja diserahkan ke- 

pada pengurus besar P.G.R.L 

8 Orang tsb.ialah: 1. Harijati, 

guru Sekolah Masjaraket Solo: 

2. Jo Kurnianingrat, guru SMA. 

di Jogja: 3. Ali Mersaban, pe- 

gawai Kementerian Pendidikan 

Solo: 4, Sudarsono, guru SG, 

Aogija: 5. Simandjuntak) guru 

BOPKRI. Jogja: 6. Said, guru 

Taman Siswa Djakarta, 7. Su- 

marno, Djekartas 8. Suparmo, 

Djakarta, 
Dari 8 orang ini akan dipilih 

dua orang utusan, sedang utusan 

dari Sumatera masih ditunggu. 
— Art. 

--0— 

ADA APA DI BREBES 

,KengPo“n engabarkan, bah- 

wa pzda tg. 15 Mei jl. polisi 

Belanda di Brebes telah menga- 

dak:n tangkapan. Antara lain 

jg ditangkap jaah: Wedana- 

Koa 2 orang Menteri Polisi 

dan pegawai2 Kabupaten. Me- 

purut tjatatan orang J3 akan 

ditangkap 2da 17 orang, tetapi . 

jg sudah diaigkam baru 12 

orang Sesudah tangkapan,rer- . 

hubungan telion antara Tegal- 

Djat.bararg-Tandjung terputus. 

Dalam 5 msiam berturut2 pen- 

djara dan targsi didjaga militer 

Bid. sedang pada malam hri   polisi di utjuti sendjatanja, de- 

mikian Antara, 
j 

langsung 

1 

1. Sudjono, guru SGA Solo” 

« 
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