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DUNIA TJATUR. 
MOSKOW, 13 Apr. — Dalam 

(USA) dikalahkan oleh Smysioy 
(Rusia). / £ 
Kedudukan sekarang: Botwin. 

nik 6 (8 partai), Keres 5 @ po), 
Srnyelov 5 (9), Reshevsky 452 (MD) 

dan Euwe 134 MD: £ 
& pa 

Sari Berita 

— Pemilihan umum di Tjicho- 
sesi ggn diundurkan sampai 30 
Mei... | 

  

x 

— Wakil USA di Dewan Keama- 
nan, Herschel Johrson, diangkat 
“oleh Truman menjdjadi duta-be- 
Sar Amerika di Brasilia : 

& 

— Sekr.-djendr. PBB Trygve Lie 
menguntlang wakil2 Rusia, USA, 
Ingg, Peranijis dan Tiongkok utk 
memaijahkan sopj Palestina. 

2 

— Di Cosia Rica terdjadi huru- 
hara disebabkan oleh serangan jg 
lakukan oleh-Sajap Kanan thd 

pemerintah-kiri. Menurut kabar, 
pemerintah Costa Rica sudah siap 
sedia utk melarikan diri, 

x 

— Lebih 700 buruh paberik.sen. 
tata SStimewa Sandia (paberik 
rahasia buat sendjata atom) di 
USA mulai mosok sbg tanda s0. 
Idarikeit dgn 58 tukang kaju is 
mogok karera upahnja tidak di- 
tambah. 

t 

— Pemerintah Polonia dgn res- 
mi minta kpd USA spj memang- 
gil kemkali wakil utusan militer- 
ja di Warsawa, 

Jessie Jessie telah ditangkap 
oleh polisi Polonia dan beberapa 
diam diperiksa. Ia sekarang su... 
lah Keluar dari negeri itil 

— Mulai hari Senen jl. pengiri- 
man barang2 militer Inggeris da— 
ri Berlin ke daerah pendudukan' 
Inggeris di Djerman utk semen. 

zara waktu Uihentikan, karena 

pihak Rusia mengatakan banjak 

   — Perundingan tang perdjan 
djian perdamatan den Austria di 
London dikerusiar. 
spj delegasi Siavia selatan dide. 

ongarkan pendiriannja  fentang 
tantutan?nja atas dafrah Ant 
trig Negeri? Barat menuntut spj 
pihak Slayia pemadjukan usul2 
dgn tulisan. 

xg 

— Konperensi-internasional utk 
kemerdekaan penerangan di Ge- 
yeya mengantijurkan kpd prme 
rintah2 dari nezeri2 jg mempu 
njai wakil dim konp. itu spj me- 
ngurangi pembatasan tarif dan 
uang thd pemasukan be@rita2, ba- 
han penerbitan dan bahan per- 
ifjetakan, EN 

x 

— Penjelidikan jang dilakukan 
oleh Inggeris-Rusia atas ketjela 
kaan pesawat terbang-diatas Ber. , 
lin, dimana sebuah pesawat Ruc 
sia melanggar pesawat terbang 
penumpang Inggeris, tidak dite. 
ruskan. Sebabnja ialah karena 
Rusia tidak mau mendengarkan 

seksi2 Djerman dan Amerika. 
X 

X.-kol. Frank “ 

Rusia minta " 

2 ii Bei ali lunas Jap, na 

| Selandjuinja panitia tsb akan 

membentuk panitia2 ketjil bersa 
.me dengan segala seksi jang ada 
didalam BP, jaitu seksi Imar ne- 
geri, dalam negeri, pertahanan, 
kemakmuran, — kemasjarakatan 
dan pembangunan. Dengan me- 

nitia politik tsb dapat hadir da-. 
jam siaang2 @elegasi Indonesia 
ataupun sidang panitia2 ketjil 

keyil Indonesa. 3 

& 

Ancia mengabarkan bahwa. ki 
ni sedang ditunggu kedatangan 
ihr van Vredenpurg, wakil ketua 
delegasi Belanda, di Kaliurang. 
Belakangan dikabarkam,. bah. 

wa pada hari Kemis ini van Vre- 
denvurgh akan bertolak dgn pe. 

ikuti Perundingan 
JOGJA : 14 APRIL.— Hari Rebo Hasan Kendi Lejamnep en vol e Yana ahan 

bentukan itu diserahkan kepada 

  

seksi luar negeri Badan Peker- 
ar A, Hal 0 a50 

“Kominike Belanda itu seldn 
djutnja menegaskan, pemerintah 
Bid menganggap bahwa pembe. 
sar2 Rep. harus bertanggung dja,. 
wab atas keamanan delegasi Be 
janda dau barang2 jang . telah 
dibawanja. ' Demikian menurut 
Aneta, : "3 . & e : 

“Rebo pagi tiba di Jogja dari 
Djakarta menteri LN HA, Sa. ' 
Lim, mr. AN Budiardjo, 
delegasi Indonesia dan dr. Dar... 
masetiavan beras menteri Kese- 

boa jang sedjak beberapa hari 
si beraia di Jogja. Demikian 

anggauta kan 

     

    

Sematjam itu 

Waktu prof. Graham. berpidato di 
di T 
salannja, menurut pendapat kita Orang tidak 

tj tidak berulang lagi, 
mengenai .prestige nasional" 

meskipun belum 
'hanja merupakan suatu soal? jang 

2202 itu, meskipun fihak kita telah : 

supaja kedjadi: 
kediua fiha 

    
Le pa Antinla dari 
Uu bersela. Kaliurang. Ing, 

wak 3 € : 
TA aan 

Yupa, Dan Suasana akan mungkin bisa mendjadi Pa bisa - mudah 

pemerintah segera mengadakan tindakan? “korrektiet. mnglpinan 
| njingkirkam orang2 js. njata berbuat salah. Bukenkan 

radio Gupernur Militer ada disebut2 keterangan ten 
anasir jg. sengadja mengatjau ? Dan agaknja me 

dan me. 

dim pidato 
tang adanja 

gaan? beliwa dalem segala sesuatu seperti nda Na aan du 
bikin buat Han sen Republik. Akan tetapi 
Crubernur militer kita pertjajalah kiia bahwa sp 
dapat dipertahankan ,,nama baik” kita, NN 

Ang sengadja 
dengan ketangka s 

Sena Mean Dee Dar din Mal 
Kita tita. menjatakan kemenyan Measi Belantia setetati 
akan diijadisan sebab buat bikin sagai 

Buat, “setjara ksatria akan kita bara 5 
Dan Insja Allah — kesulitan? jan & 
djuga, Djangan kuatir! 
  

AKAN DIADILI. 

DEN HAAG: 14 April, — Menit. 
Gaerah seberang Jonkman mene- 
reangkaja, bahwa 15 orang anggau 
ta marine Belanda akan dihadap 

kedepan pengadilan militer, 
berhubung .dgn peristiwa kereta 
api maut Bondowoso . beberapa 
bulan jl, jg. telah ' meminta kor. 

£7 Mur, terban jang 2 46 Ga Pndoeta tewas, 

membawa mereka itu, bertolak mifia 1 
kembali ke Djakarta beberapa ah Bean 
wartawan Indonesia dan Tiong- STALIN TENTANG PERDJAN. 

DJIAN DGN FINLANDIA. 

MOSKOW: 14 April — Radio 

Moskow menjiarkam! teks pidato 
djenkr. besar Stalin pada Ming 

Hen 

.sawat terbang KLM dari Djakar- Antara. 
ta ke Jogja. PR 
Suatu panitia kegil kini sudah Jaa : An 
banana tentang pengembalian. . SIDANG | KE-2 PARLEMEN” 

ik2 partik@lir. Sampai kini me DJAWA BARAT. 
nurut Aneta belum lagi ditentu. 
kain apakah tempat perundingan 
jang terpenting akan diadakan 
Ci Kaliurang stazu di Jogja. Ada 
kemungkinan bahwa tempat itu 
akan berganti2 dikeduA kota tsb. 
Sementara itu pemexintah ,/Hin 

dia Belanda” di Djaka?ta teleh 
mengeluarkan sebuah - kominike 

mensenai peristiwa  disetasiun 
Tugu, Gimana terdjadi beberapa 
hal jang tidak diinginkan. Dinja 

takannja, bahwa pemerintah. tsb ” 

telah mengadakan kontek dgn 
delegasi Belanda. untuk membi. 
tjarakan akibat daripada peris- 
tiwa itu. ,Pembesar2 Republik 
rupsnya tidak sanggup mentjegah 
terdjadinja demohsirasi2 tadi” 
kata makjumat ku, 

Pemerintah tidak ingin meli. 
hat yelegasi “Belanda mendapat 

''Innaan Gan antisman sedemikian 
PPA. - f 

Berkubung Gergaji suasana jg 

gi pemerintan Belanda untuk me 
ncangzap Jogja sebagai kota jg 
tepat buat melakukan perindi. 

, ngan lebih landjut. Diika sudah 

diterima kabar dari delegasi Bla, 
maka akan diaimumkan tinda- 
kan2 jang pasti”, e 

BANDUNG: 14 Apri. — Silang 
ke.2 parlemen” Pasundan me. 
nurut Aneta akan dibuka pada 
tg. 21 April. Jang akan dibitja-. 
rakan ialah rentjana 
tata negara. Pada te. 24 
»valine ”.akan dilantik, Se. 
mentarg itu ,walinegara” Wira. 

"hirut Aneta, pemerintah, Hindia 

sydah timbul itu, maka sukar ba. 

natakusumah mengundang pe- 
mimpin fraksi Indonesia R, Adil 
Puradireija, mungkin ' 

mendiadr penjusur 
$ x Ha 

ud apakah dia Me nesetahw a@ dia sang $ 

10 DJUYA UNTUK MEMBA- 
NGUN KBMBALI MALANG, 
Malang, 4 Aprl — Me.- 

Bid” memerlukan 10.090,000 ru- 
'piah utk membangun kemban ge. 
Gung2 dan rumah2 je hantjur 
Sikota Malang. Dikatakannja, 
bahwa ketika Bli masuk kota itu, 
ternjata bahwa 157 darirumah? . 

“dan 807 “Gari gedung2 umum 
telah hantjur. Kini kabarnya 
11500 orang Bid sudah kembali 
di Malans. Sebelum perang djum. 
lahnja ialah 15.000. 

gn ji tentang perdjandjian per— 
sahebatan dan saling membantu ' 
antara Rusia dan Finlandia. 
Stalin mengatakan, bahwa Fin- 
landia dianggap sebagai negara 
jg. sama deraijatnja dgn Rusis. 
Finlandia menurut ' perdjandjian 
itu tidak diminta mengirimkan 

| tentarania keluar batasnia dan 
tentara Rusia hanja akan (iki 
rim be Finlandia djika diminta. — 
rd. 9'pore. t 

— 

KOMPLOTAN. KOMUNIS 

DI CHILI 

Santiago, 14 April — Pemerin- 
tah Chili menerangkan, bahwa 

pemberontakan dinegara Colum- 

bia adalah sebagian Cari rentjana - dibina ban: 
komunis untuk melakukan pem 

berontakan2 di Chili dan Bolivia. 

Presiden Gabriel Gonzalez me. 

“neundang pembesar2 politik dan 

militer utk membitjarakan ten 
tang perlu segera, diambilnja tin 
Hakan menentang komplotan ko- 
munis utk mengadakan perebutan 
kekuasaan di Chili pada tg. 1 Mei. 

Dim pengumuman presiden Gi- 

njatakan bahwa adanja komplo- 
“tan Iu diketahu! dari dokuthen2 
ig diketemukan pada pemimpin2 
komunis je baru2 ini ditangkap. 

AY— ja 3 (aa 

"GHAYAM SULTANEH TRIMA 
#. SUAPAN. . PERTEMPURAN HEBAT DI JERUZALEM 

penayan 35 menua PA Kemerdekaan negara Jahuai diproklamirkan 16 Mei 
JERUZALEM, 14 April— Menurut Reuter, 

merjam?nja kini sedang mempersiapkan 
Untuk membalas dendam pe 

barisan? Arab 
isebelah 

thd penduduk desa Deir Jassin, sehingga Ik 200 orang perempu 

an dan kanak? mati, 

Kalangan Arab meramalkan 
bahwa barisan2 mereka akan me.. 

jakukan serangan setjara besar2- 

AI... L7 

Sudtu konvooi Jahudi didekat 
Jeruzalem diserang oleh Arab, se- 
hingga terpaksa mengundurkan 

diri. 2 Mobil hantjur. Pertempi 

ran jg terdjadi berkobar bebera- 

pa Sjam. Menurut sumber jg bo. 

leh dipertjaja, dim pertempuran 

itu 24 orang Jahudi, 7 Arab dan 
1 seriadu Inggeris mati, 

Dim pada ifu komisi PBB uru- 

san Pelastina mendesak spj diki.- 

"Timkan angkatan perang PBB .ke 
Palestina utk mentjegah meluas- 
nja ,kekatjauan, kelaparan, keke 

dijaman 'dan pertumpahan da 

rah”. Komisi itu menjalshkan 

Inogeris, bangsa Arab Giluar dan 
didalam Palestina “serta Dewan 

Keamanan atas gagainja penglak 

  ae PA ag ee Peng a Maah SEGAES 

L 

atas kekaijauan itu disebut tidak 

| adanja bantuan militer dari De. 

wan Keamanan. 

Pada harj Seneriy dewan umum 
zionis di Jerrralem mengfumum- 

“kan temang pembentukan dewan 
pemerintahan sementara utk ne. 
gara Jahudi di- Palestina, Dewan 
itu mempunjai 30 anggauta, xdian 
taranja 13 menteri dari pemerin 

tah sementara akan diangkat 
oleh dewan zionis. Djuga dipu- 
tuskan utis menjatukan barisan? 
Irgun Zvai Leumi dan Haganah. 
Barisan Irgun ditempatkan diba— 

wah komando Haganah. —. - 

Kemerdekaan netarg Jahudi 

akan diproklamirkan pada tg. 16 

Mei, satu hari sesudah Inggfris 

melepaskan mandatnja atas Pa, 
yestina, Laga, 3 

  

barat Jernzalem 

jembelihan jg dilakukan oleh Jahudi 

“sanaan pembagian Palestina. Se- « 
bagai salah satu sebab terpenting: 

LONDON: 14 April. — Radio 
Teheran mergumumkan, 
bekas PM Iran Ghavam es Sut 
taneh akan'diperiksa perkaranja.' 

Ia dituduh isilah menerima uang 

suapan Ik 15009 powmd dengam 
mengeluarkan Surat in export 
beras dan Ik 42.909 pound surat 

izin export kapas. Ghayam se- 
karanz berada di Paris. 

3 Gin 

TJUKUP BESAR 

NEW YORK: — Menteri ang 
katan darat, Kenneth C. Royali, 
mengatairan, bahwa Amerika Se. 
rikat akan memerlukan pangke- 
lan2 dibemua Eropa dan Asia 
suji Sanecup melakukan perang 

berhaBap tiap musuh didaratan. 
Dikatakannfa pula, “bahwa 

orang? Amerika jg. suka damai 

den Rusia, harus sebagian ber- . 
tanggung djawab atas terdja 
.coup” di Tjekoslowakia, h21 ma 
na telah menambah besarnya 
mungkinan perang dunia ke 
datang. 6 2 

| Royal menegaskan, bahw 
tara Amerika belum tjukup 
untuk mOlakukan seranga 
pembelaan, djika 1 
yang akan datang. 

, 

kan 

bahwa 

  

umpamanja pe. 

  

nnya. Diika sekiranja hal itu erundingan, ' apa boleh 
K “Pula semua . akibatnja. 

? dihadapinja akan dapat diatasi Th Mah. 
Kena menpaamp 

  

1 

  

RADIO MOSKOW TENTANG 
" KISENHOWER. 

LONDON: 14 April — Dai 2 . # “ TETUG A lam 
TAN serangan jang hebat thd 
isenhower, radio Moskow menja 
takan bahwa bekag pangiima-be- 
sar tentera Serikat itu adalah 
Seorang treaksioner, Kaum derao 
krat kanan dan republikein me. 
milih dia sebagai &jalon presi 
Gen Untuk mendiamin diteruskan 
nja politik luar negeri Amerika 
jang agressif itu. | 

Radio Moskow selandjutnja ber 
kata, bahwa selama perang dimia 
Elsenhower hanja mendjadi kaki 
tangan Churchill. Selama perang 
Gi Afrika Utara ia melindungi 
agen2 Vichy-Perantjis, dan men 
tjard bantuan dari kaum. fascis' 
dan monarchis Halia Dikatakan 
nja djuga, bahwa Eisenhower se 
karang seludit dengan politik je 
memberi tekanan militer, politik . 
dan ekonomi kepada Eroya. 

aa agama, 

RUSIA MEMBUAT ANGKATAN 
. UDARA TERBESAR DIDUNIA. 

Washington: 14 Apri), — Men 
teri angkatan udara USA Stuart 
Symington menerangkan “bahwa 
Rusia kini sedang membuat ans'. Ben 
katan udara jang terbesar didu 
nia utuk |,,mengambil putusan 
jang tegas terhadap Amerika". 

Dalam keterangannja kepada 
perang Majelis 

perwakilan, Symington menjata- 
kan, bahwa Rusia membuat pesa 
wat terbang jang 12 kali Jebih 
banjak daripada Amerika. Dika— 
takannja bahwa Rusia. ,rupanja 
hendak mentambil putusan Yang 
menentukan di udara”. & 
Menurut Symington, Rusia ki. 

ni mempunjal 100 divisi, dan, 
mungkin ditampah dengan 15 

divisi dari negeri2 kawannja. 

SEKITAR PEMBERONTAKAN 
pi BOGOTA, 

Washington: 14 April. — Mer 

teri LN USA Marshall mengabar 

kan kepada kement. LN bahwa 

& pesawat terbang militer pada 

hari Senen mengangkut TT orang 

Amerika dari Bogota, Gimana 
terdjadi pemberontakan hebat. 
ke Panama. Pesawat2 terbang 
Jainnja membawa bhn makanan 

dan obat. Kabarnja, djuza sebuah 

pesawat terbang Argentina telah 

mengangkut 33 rang Argentina 

Hari Bogota. " hu 

Sementara itu konpereng Pan 

Amerika, jang diadakan di Bo- 

gota, telah diteruskan hari Se 

jasa. & 

€ o & 

BANTUAN AMERIKA PAD 

T. TIONGKOE. 

“'MANKING: 13 April, — Dalam 
piiatonja disidang dewan perwa- 
kilan rakjat menteri keuangan “Miongkok OK. Yui menerangkat, 

tusu uang. Amerika kepada 
ITiongkok, is berdjumlah 463.000. 
009 dollar USA akan diberikan 
selama 2 th dan terutama akan 
menolong menstahilisir keadaan 

gan Tiongkok. 
Selain itu dibitjarakan pula 

n menteri pertahanan, djen 
pai Chung Hsi tentang Si. 

tuasi militer umum. Ant-Ap. 
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RENTJANA . SEKC 
     

| dari daerah2 pertempu- 

wa peladjar2 jg. digaris belakang. 
Peladjar2 jg. termasuk golongan 

jang sesuai (ig. keadaan djiwanja. 
| Peladjar2 js. dimaksud banjak 
39. membutuhkan asrama, sehing 
Sa soal peladjaran harus dipe.- 

Sekolah Peralihan didirikan di 
Jogjakarta, Surakarta, Madiun, 
Magelang dan tempat2 Jlainnja, 
djika dipandang mungkim dan 

DAERAH HUKUM MAHKAMAH 

JOGJA: 14 April. — Pada tg. 
31 Maret 1948 Menteri Pertaha- 
pan ai. telah memutuskan, bah- 

  

gian disebelah barat garis demar 
kasi Djawa Tengah dari tg. 17/1- 
1948: c. sebagian dari daerah 
keres. Banjumas jang meliputi 
seluruh daerah kab, Bandjarne. 
gara. 
Daerah-hukum Mahkamah Ten 

Ga Na aan Gatra ga puti: &. UT 
keres, Surakarta: b. seluruh 
daerah keres, Semarang, ketjuali 
bagian sebelah barat garis demar 

kasi Djawa Tengah dari tg. 17/1. 
1048: c. seluruh daerah keres. 
Mafiun. 
Daerah-.hukum Mahkamah Ten 

Se. "tara di Pati meliputi: seluruh: 

  

h atau Pavukelir jang 
sedisit2nja dari tg. 21 Djuli 1947 

Gikitoia dari te. 21 Djulk 1947 

hingga tz..1 Djanuari 1948 tidak 

Merah Indonesia dan 3. Peladjar2 
dari dafrah pendudukan ig. hing 
ga kini belum bersekolah 
dapat membuktikan, bahwa mere 
ka didiaerahnja tidak tinggal pas 
sief, tetapi. den tjara js. tepat 
Gan sfsuai dgn Keadaan atau ke 
butuhan turut memperdjoangkan 
kepentingan Negara. 

dan - 

daerah keres. Bodjonegoro: selu- 
ruh daerah keres. Pati: 
Daerah.hukum Mahkamah Ten 

tara di Kediri meliputi: a. se- 
luruh daerah keres. Kediri: b, se 

1 - luruh bag. daerah keres. Surah. 
disebelah parat garis demarkasi 
Djawa Timur dari tg. 17/1108 

Cc, seluruh bagian daerah keres. 
“Malang disebelah barat dan se. 
latan garis demarkasi Djawa Ti- 
mur dari tg, 17/1.1948. 

NJ. VAN VREDENBURGH KE 
BOROBUDUR. 

sambut oleh Gupernur Djaw 
Tengah Mr. Wongsonegoro. Sete- 

  

Na 

| PERALIHAN 

  

5 g S3 aa “9 .. Ha 1 

  

    »  N 

     pernur Djawa Tengah Mr. Wong 1 

gambar Bung Karno lukisan pe. 

ox 
x Baru2 ini Hadjj Ngusman ie. 
ri desa Ngronggot Ngandjuk te. 
jah menjerahkan sebuah rumah. 

nja seharga R.25.000 agar diper- 
aa sebagai madrasah desa 

& 

X Baru2 ini telah kembali dari 
daerah Purwodadi Grobogan keru 
mahnja masing2 didaerah pen. 
Gudukan Belanda 77 kekjanga pe- 
ngungsi Tionghoa terdiri dari 283 
diiwa. 

2 Kabar & 
Pang peta aa. masjarakat Irak 

perhatian utk memperha- 
titian kesenian 

, 

hal ini diusahakan oleh Perhim. : 
punan Pemuda Indonesia di Bag 
dad agar dapat berhubungan dgn 
Indonesia. , 

manga 
CONTACT BUREAU REPUBLIK 
INDONESIA DIHAPUSKAN. . 

JOGJA, 14 Apr. — Berhubung 
den telah adanja Kementerian 
Persediaan Makanan Rakijat, ma. 
ka pengesahan atas berdirinja 
Contact Bureau Republik Indo- 
nesia dari Kementerian Kemak. 
muran ttg, 25 April 1947 ditarik 
kembah. 

—JdY— 

UNIVERSITEIT ISLAM. 
JOGJA, 14 Apr. — Kemente- 

rian Agama Repwblik Indonesia 
sekarang sedang merantjangkan 
utk mendirikan Universiteit Islam 
di Pakem Dji. Kaliurang. Per- 
kengkapan alat2 dan guru2nja se— 
dang diusahakan, bukan sadja 
dari Indonesia, tetapi djuga dari 
Mesir. (APB). 

maa PENGUMUM AN. ss 

  

£ 

& 

ARI MESIR, 0 SURAT DARI MESIR, 
BRI 2 anang 21 EA | Junes, seorang terpeladjar Indo- 

.nesia jang kini ada di Mesir, te- 
lah diangkat mendjadi M.C. (Ma 
gister of Commerce) oleh Fuad 
I NN idli ea pe aan 
proefschriftnja jang rkepala 

ilah Indonesia”, demikian bu 
nji surat jang baru diterima oleh 
sajah satu anggauta Badan Pe. 

kerdja K.N. Pusat. 
   

lam 2 bagian, jaknj pertama: me na ngga 

  

negaranja, urlluk kemendekaan 
bangsa dan untuk perdamaian In 

Kini niat Kahrudin akan me. 

neruskan peladjarannja kg Ame- 

rika, - Ant. KA 
— | 

KEDUDUKAN INDONES 
PENTING, 

JOGJA: 14 April. — Menurut 

harian Mesir ,Ichwanul Musli. 

mun,” kalangan tinggi Turki me. 

njerukan kepada beberapa negara 

Asia jang penting supaja dapat 

mengikat persatuan, antaranja 

mereka - memandang Indonesia 

mempunjai kedudukan penting 

bagi nasih2 negara Asia nanti. 

nja. 
Selundjutnja dinjatakan, bah- 

wa pikiran ini ditegaskan oleh 
penulis Turki jang melulu un- 

Umar Ridha, agar 

persatuan Timur diperkuat dan 
negara sebagai Indonesia tetap 

dibawa serta. 
Dengan ini dibajangkannja Ru 

sia akan tertegun melihat blok 
Bamnat (Eropa) dan blok Asia. 

Turki melihat Indonesia sbg 

negara penting utk kekuatan Ti- 

mur, Demikian APB. 
— 

X Kalangan jang mengetahui me 

hkabarkan bahwa R.P. Suroso te 

lah menolak tawaran Belanda 

untuk mendjadi wali negara Dja 
wa Timur. 

itu dibagi da. 

Lha
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y 
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PENGUMUMAN. 
1, Kepolisian Karesidenan Banjumas di Bandjarnegara 

2. Kepolisian Karesidenan Kedu di Magelang 

3. Kepolisian Daerah Istimewa Jogjakarta di Jogjakarta 

4, Kepolisian Karesidenan Surekarta di Surakarta 

5. Mobile Brigade Besar Djawa-Tengah di Surakarta 

6: Kepolisian Karesidenan Pati di Pati. 
7. Kepolisian Karesidenan Madiun di Madiun 

| 8. Kepolisian Karesidenan Bodjonegoro di Bodjonegoro 
9. Kepolisian Karesidenan Kediri di Kediri 

10. Kepolisian Karesidenan Malang di Turen 
Il. Mobile Brigade Besar Djawa-Timur di Blitar. 

Lamanja beladjar 6 bulan. Selama waktu peladjaran para pela- 
djar mendapat uang saku R.25,—. (duapuluh lima rupiah) se. 
bulan, sedang djaminan penghidupan ditanggung Oleh Djawatan 

Kepolisian Negara. Begitu pula diberikan dengan pertjuma per. 

kengkapan Kepolisian. 

Setelah peladjaran selesai para tjaon akan diangkat mendja- 

& AGEN POLISI &las III dan mereka harus senggup untuk di. 
tempatkan dimana sadja dalam lingkungan Republik Indonesia, 
begitu pula mereka harus sanggup mendjadi Pegawai Polisi Ne- 

| gara sekuirang.kurangnja 3 tahun lamanja, apabila sebelum wak. 
tu itu lampau, mereka dengan tiada beralasan jang sjah, jang 

dikuatkan oleh Djawatan Kepolisian Negara, meninggalkan pe- 

kerdifaannja, mereka harus mengembalikan kepada Dijawatan 

Kepolisian Negara, segala beaja jang telah dikeluarkan basginja. 

SJARAT-SJARAT. 

Warga Negara Indonesia belum kawin, 
Umur sedikit-3nja 18 tahun dan sebanjak.2nja 26 tahun, 
Tinggi serendah-2nja 158 M.: ' 
Beridjazah Sekolah Rakjat 6 tahun, 

| Berkelakuan dan bersikap baik, hal mana harus ternjata (lari 
surat keterangan jang diberikan oleh Kepala Daerah (We 
.deno atau Assisten Wedono) tempat asalnja: 

6. Berbadan sehat dan kuat, hal mana harus ternjata dari su. 
rat keterangan tabib ditempat asalnja. 

Mereka jang ingin menkijadi peladjar, diharap menjampaikan 

Surat rekest diatas segel R 1,50 (satu rupiah limapuluh sen) de. 

ngan disertai keterangan-2 tersebut pada. No. 5 dan 6, dialamat. 
kan kepada Kepala Kepolisian Karesidenan seperti tersebut diatas 
sebelum tanggal 25 April 1948. : 

| Pada tanggal 25 April 1948 pukul 8 pagi mereka jang ingin 
. | turut peladjaran Tjalon Agen Polisi Kiharap datang di Kantor 

Keporisian Karesidenan tersebut diatas dengan beaja sendiri 
sambil membawa pakaiannja (salin), pakaian olah.raga, surat2 

a
a
 

Dipermaklumkan, bahwa mulai tanggal 1 MEI 1948 akan diada. 

  

  

Berhubung dengan berlakunja Undang-Undang NO: 8 tahun 
1948 tentang ,,Pendaftaran danpemberian kizin pemakajan sen- 

djata api”, jang menghapuskan Peraturan Dewan Pertahanan 

Negara No. 14 tentang ,,Pendaftaran dan pembatasan pemakaian 

sendjata api”, maka dipermsklumkan, bahwa tiap2 orang, jang 

mempunjai sendjata api jang bukan milik T.N.I., termasuk Ba- 

dang Perdjoangan jang tergabung didalam T.N.I., harus mendaf- 
tarkan sendjata.apinja pada Kepala Polisi jang ditundjuk oleh 

Kepala Kepolisian Karesidenan ' (Kantor Kepolisian Daerah Isti- 

mewa) ditempat tinggalnja. 

Pada waktu mendaftarkan, sendjata.apinja harus dibawa ke- 

tempat pendaftaran. 

Pendaftaran harus dilakukan selambat-lambatnja pada tanggai 

30 April 1948. 5 

Selama waktu pendaftaran ada kesempatan untuk menjerah- 

kan sendjata api kepada fihak Polisi dan ekan diberikan keru. 

gian menurut harga jang ditetapkan Pemerintah. 
| “Jang dimaksudkan dengan sendjata abi ja'ni: 

1. sendjata api dan bagian?nja: 
2. alat penjembur api dan bagiananja: 

3. mesiu dan bagianInja seperti patroonhulzen, slaghosdjes dll. 

4. bahan peledak. 

Terhadap siapapun, jang tidak m pengumuman ini, 

gkan diambil tindakan, sesusi dengan antjaman hukuman, jang 

ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut.- . 
Jogjakarta, 10 April 1943. 

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA 

£ tertanda 

: R.S. Sogkanto.. 

  
  

  

PENGUMUMAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI 
Dipermaklumkan kepada chalajak umum, bahwa Peme- 

rintah TIDAK memberi hak kepada sesuatu organisasi 
(perhimpunan) dari sesuatu golongan penduduk (Tionghoa, 
Arab, Gl.) untuk mendjadi perartara resmi diantsra pen- 
Guduk tersebut dengan Pemerintah, sebagai umpamarja 
memberi gurat keterangan untuk perdjalanan dli 

Guna kepentingan jang sedimikian itu 

supaja penduduk datang menghadap kepada instansi Pe. 
merintah (Pamong Pradja, Pelisi Gll,). Dalam 

hal ini Pemerintah tidak membeda-bedakan penduduk, 

warga negara aseli atau bukan aseli, : 

JOGJAKARTA, 13 April 1948. 

Menteri Dalam Kegeri 

4-96     Dr. SOEKIMAN. 
  

  

  

           

Ope me haggaa 

  

| Jogjakarta. 
Ae mi nan aman mani 

(DIES NATALIS PERGURUAN 
TINGGI KEDOKTERAN. 

JOGJA, 14 Apr. — Untuk me. 
rajakan lugtrum pertama dari 
Rumah Sakit Surakarta dan Dies 
Natalis kedua Perguruan Tinggi 
Kedokteran, maka pada tg. 13 
dan 14 April ini dilangsungkan 
pertundjukan sandiwara dim la 
kon ,,Ken Angrok dan Ken De. 
des” gubahan Mr, Moh. Yamin, 
bertempat di Sriwedari Surakar- 
ta. Adapun para pemainnja ter. 
diri dari para Mahasiswa P.T.K. 

' du Gua 

KETUA DELEGASI REPUBLIK 
- MENJESAL 

Jogja, 14 April— Berhu- 
bung dgn adanja orang jg berla- 

. hu kurang sopan terhadap para 
anggauta Delegasi dan tamu? ke. 

tika mereka tiba disetatsiun Tu- 
gu, maka Ketua Delegasi Repu. 
blik Mr. Moh Roem menjatakan 
penfesalannja atas kedijadian tsb, 
Selandjutnja oleh Pemerintah 
Republik akan idiambil tindakang 
agar djangan sampai kedjadian 
sematjam itu terulang lagi. Per- 

njataan ini telah disampaikan 
kepada “Delegasi Belanda dan 
KTN pada tg. 13 kemarin. 

Pengumuman 
Gubernur Militer 

No.: 6/G M/48.J7 
Tentang peristiwa Stasiun 

Tugu. 
1. Pada hari . kedatangan 

KTN. dan Delegasi? Belanda 
dan Republik tg. 12 April 1948 

pada sore hari di Stasiun- Tugu, 
rak,at menjambutnja dihalaman 
Stasiun tersebut. 

Aken tetapi sungguh sajang, 
Sekali, bahwa diantara rakjat itu 
terdapat beberapa amasir jang 
sengadja -mengatjau dengan 
menghasut rajsjat, sehingga ter. 
djadi hal2 jang mungkin mem. 

beri nama tidak baik terhadap 
Indonesia dimata dunia Interng- 
sional. 

Disini kami tegaskan bahwa ke 
dijadian itu sungguh kami sesal. 
kan dan kami minta dengan sa- 

| ngat kepada segenap rakjat agar 
pfristiwa sematjam itu djangan 

terulang lagi. 
TI. Berhubung dengan jang 

tersebut diatas, maka dengan 
segera oleh Ketua Delegasi Re- 
publik atas nama Pemerintah Re.. 
publik dimintakan maaf kepada 
Ketua Delegasi Keradjaan Belan.. 
da dan dinjatakan bahwa oleh 
Pemerintah telah diambil tim. 
dakan-tindakan supaja djangan 
terulang kedjadian sebagai itu. 

Keterangan itu diutjapkan oleh 
Mr, Mohammad Roem, dengan 
dihadiri oleh kami dan Mr. AE. 
Pringgodigdo. 

II, Hendaknja kita djangani 
saling salah-menjalahkan “atau 

tuduh-menuduh siapakah alam 

hal ini jang lalai mendjalankan 
kewadjibannja, sehingga perisij 
wa sematjam itu tidak dapat di- 

tjegah. 
Akan tetapi disamping itu se- 

bjara kesatria kita semua harus 

mengakui, bahwa memamg ada 

kedjadian-kedjadian, jang sehe- 

tuinja tapat dan harus dihirar- 

kam untuk mendjaga nama Ne- 

gara kita dihadapan KT.N, se- 

bagai wakil Dewan Keamanan 

UNO. 

IV. Berhubung dengan segala 

sesuatu itu, maka urituk selana 

djutnja kami terpaksa mergam- 

bil tindakan2 seperlunja untuk 

menghindaikan agar kedjadian2 

sematjam diatas djangan sampai 

terulang lagi. 
Untuk itu kami sudah meme- 

rintahkan kepada segenap alat2 

Kekuasaan Negara agar merumai 

kan kewadijibannja sebagaimana 

mestinja. : : 

Maka hendaknja segenap rak 

jat memberikan bantuan sepz.- 

nuh-penuhnja. ( 

" Jogjakarta, 14 April 1948: 
Gubernur Militer         

  

      

$ ' ne Th .. “4 Daerah Militer Istimewa 

2.3 $ MSN Jogjakarta, 7 April 1948- : « Batjadan ikuti tiap pagi sk. dr Na 
Ob sa TR Ken ag —... : iLt, Djendr. Kore 

ai : —. Kepala Kepoli Negara, Me aa .Nasional Wen BAR ERU HAMENGKU. BUWONO IX). 

NN nian nan : Harga Langg.1 bulan R18 Naas 
213 set Me en uan ang | —— .. -x Tn 

K3 : KE Tan 
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