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Hg OG JA, 26 April— Sesudah pada hari Minggu delegasi Republik mengadakan pertemuan den dihad PETA 

ubi kersidang lagi di Jogja. Siang hari .Senen pagi 

merviapat keterangan dari 

Mulai hari tg. 26 sampai hari Djum'at tg, 30 April perun- dingan? politik mulai dilakukan. Menurut atjara perundingan hari 
Senen dimulai djam 4 sore, Jang 
dibitjarakan jalah soal keamanan 
Gan plebisit. Mulai hari Selasa akan dibitjarakan soal Uni Irdo. nesia-Nederland, Atas perminta. 
an ana perundingan2 poli- 

kan di Jogja dan bukan 
CU Kaliurang. Tana 

Lebih djauh Antara mewarta. 
kan, bahwa hari Senen tiba ae 
Djakarta Van Vredenpurg dan . 
Ta dari delegasi Bli “dan 
Drol. Inr, Supomo dari “ds 1 Republik. Paga hari itu Ba kat ke Djakarta beberapa orang 
Gari star sekrotariat Welegasi Bid 
Gan dr. Darmasetiawan Serun my Hermani. 

Dari kalangan sekretariat dele- 
sari Kep. Aurara mendapat ka- 
Dar, bahwa sekretariat tsb telah 

Sirobah dgn pengangkatan sekre . 
taris2 baru jg dipimpin oleh se. Kretaris.djenderal - mr, Sudjono 
dan wakilnja mr. Abdul Wahab. 
Susunan pimpinan sekretariat 

panitia Delegasi adalah sbb.: mr. 
1 Thajeb (sekretaris panitia agen 
da), mr, Sunarjo “lan mr. Ribowe 
(panitia politik), kapten A. Zikir 
“panitia keamanan), mr. Asmsun 
dan Ismojo tekonomi dan keu- 
engan), mr, Roosiiono dan mr. Masrin (sosial dan administrasi Sebagai kepala kantor Sekretariat delegasi di Jogja diangkat nj, & Setiadjit dan utk Djakarta Arifin 
Harahap, 

2 

x 

Berita terachir 
dari Kaliurang 

Kan sidang panitia bagian is- 
Ciet, dimulai dj, 16- sore tayang 
langsung Ik. 1/2 dj. lamanja. Pe. 
gundingan panitia tsb, baru me- 
ngenai garis2 besar, Giantaranja 

ig. kita terima 

V 20200 peladjar Arab Hi Bey. 
rut (Siria) melakukan demonstra 
Si utx menuntut dilakukannja, pe 
rang total di Palestina, : 

3 

“9? Den ara Dean bahwa 
segrombolan Jahudi menjer 
sebuah kamp tentara Tanoera dn 
dekat Ramle dan merampasialat2 
penjiar radio seharga 150009 
pond, g 

Aa ji 
9 Sugiu perutusan Inggeris ming 
gu ini akah pergi ke Madrid utk 
menindjau kembali perdjandjian - 
seyangan Inggeris-Spanjol, jg di 
tanda tangani tahun jl 

& 

9 Menteri pertahanan Yugosla- 
yia mengumumkan, bahwa ang- 
garan beandja utk pertahanan 
dith. 1948 perlu diperluas dgn 
85,8 NK, ' 

& 

9 Gubernur-militer Amerika di 
| Djerman djenderal Clay menegas 
kan bahwa orang2 Amerika akan 
menentang tiap pertjobaan "utk 
mengusir mereka dari Berlin. 

x 

' Menteri DN Austria Ferdinand 
Graf memberi peringatan kpd Yu 
goslavia, bahwa Austria akar 
menghalangi tiap pertjobaan. utk 

“menduduki  propinsi2: Karethia 
dan Stiermarken. Baik dik€tahui, 
Yugoslavia baru2 ini menjatakan 
paempunjai hak atas daerah2 tsb, 

delegasi Republik 

: pada hakckatnja merekalah 
memegang kendali panitia ekono- 

ahui. 
tentang waktu, tempat, dan tjara 

' plebisciet diadakan. 
. Dari kalangan ig, mengetahui 
didapat kabar, “bahwa soal. ini 
djadi perdjuangan keras, dimana 
pendirian masing2 harus bisa Si- 
aliran kpd suatu arah jg. dapat 
diterima oleh kedua pihak. Se- 
bagai diketahui, pihak Bid telah 
menjiarkan berita, bahwa  ple- 
bisciet dilakukan djuga didaerah 
Rep. jg olehnja sudah diakui de 
Yacto, Bkl berpendapat, - bahwa 
pengakuan olehnja itu hanja mo 
ngenai pemerintahan Rep., tetapi 
Sehagai diketahui jg. berhadapan 
dalam perundingan sekarang ini 
ialah pemerintah Rep. jang mem 
punjai daerah de facio dan pe- . Merintah Bid, keduatnja ' sama 
sederadjat dan kedua pemerin- 

. tahanuini memperdjuangkan da 
Crah2 js. diduduki oleh Bld. - 
Perundingan panitia plebisciet 

xi akan Ulandjutkan hari Selasa 
sore, . 

x 

Mengenai perundingan2 eken» 
“Ini, Antara memberi" tindjawan- 
nja sbb.: Selama sean di 

“Kaliurang, panitia ekonomi Rep, 
dan Bld.sedjak 14 April terus.me 
nerus berunding setjara infcrmil, 
Kepada perundingan itu ternjata 
pihak Bid memberikan arti Car 
perhatian jg luar biasa. Dlm pe- 
rundingan ekonomi delegasi Bki 

Gisokong oleh IX 100 ahli sbg pe- 
nasehat, dan delegasi Rep, oleh 
Ia 60 penasehat. Diantara pena- 
sehat2 Bid terdapat banjak jang 
mewakili kaum modal, seperti 
Bokierh€y (direkteur HYA), prof. 
Koningspergen (ketua Suikersyn 
Gicaat, terkenal sbg pengandjur 
»Rijsseenheid”), ir. Van Diemen 
(BPM), Yan Mook sendiri mem- 
punjai penasehat seperti Jhr. de 
Villkneuve, pemimpin Onderne- 
mersbond jg terk€nal reaksioner- 
nja dlm Volksraad dizaman Hin- 
Gia-Bld, Boleh dikatakan, bahwa 

g 

mi Bid, 

Ketua panitia ekonomi Bld, mr. 
yan Hoogstraten, kabarnja harus 
bertindak sesuai dgn kehendak 
kaum modal jg dulu mengusaha- 

Pekerdja KNI Pusat di Kalturans, 

nja, 

8 maka pada 
hariaja delegasi bersama Peme- 

dingan politik sekaring. Demikian Antara 

kan karet, gula, kopi, miajak, pe 
lajaran dsb. Sudah tentu dlm pe- 
yundingan ekonomi Bld menanja 
kan bagaimana keadaan onderne — 

ming2 mereka dulu, kemana hasil 
Sudah tentu pula mereka 

ingin mendapat kembali onder- 
neming? itu dan menghendaki 
djaminan, bahwa mereka akan 
Gapat mengusahakan kembali ke. 
bund itu dsn unfipng sebesar2 

Can risiko rugi sekstjilanja. Se- 
lain itu kabarnja-Belanda me. 
nuntut hak 'atas segala  per- 
sediaan? hasil SiKlerneming 
jg. masih ada sekarang, . Prin- 
Sip pendirian Rep.“tentans milik 

asing sudah ditetapkan tilm mak 
Jumat politik Pemerintah tis. 1 
Nop..1945. Pendirian ini dipegang 
teguh dan ditegaskan oleh dele. 

» asi Rep, kpd pihak Bld. Seba- 
“Iiknja, delegasi Rep, jg menguta. 
makan kesedjahteraan buruh da- 
ripada berkermhangnja modal Bid 
Ginegeri ini, menuntut adanja 
diaminan utk Indonesia, 
bahwa hak2 buruh akan mensia- 
pat tjukup perlindungan thd ka- 
um madjiken, “ 

Tentang produksi perusahaan 
asing, Sobsi lirian bahwa 
persediaan jx dihasilkan selama 
pemerintahan Rep: adalah milik 
Rp. Atas pemakaian perusahaan 
Idan alat2 produksi rhilik asing 
itu, pemerintah sedia mengganti 
kerugian, Sebaliknja pem, berhak 
menuntut kerugian utk pemeliha 
raannja selama ini. Demikian pen 
dirian Sobsi. Menurut pihak je 
mencerahui, pendirian itu pada 
pokoknja sama dgn pandangan 
delegasi Rep. : 

Dari bengumuman2 Komisi-3 
sampai sekarang tidak tampak 
bahwa tentang soal itu sudah ter 
tjapai ketjotjokan antara kedua. 
pihak. Perundingan formeel mes 
ng€naj ekonomi baru diadakan 1 

kali. Apakah antara pihak Rep 
ig mengutamakan kesed'ahteraan 
rakjat dan Bid jg mementingkan 
perkembangan modalnja mung- 
kin diperoleh. suatu penjelesaian 
Is Memuaskan, akan terbukti di. 
Ihafi2 jad. Kpd ,,orang tar” oleh 
kedua pihak senantiasa ditun- 

PERTEMPURAN MEREBUT JAFFA 
5 Lydda ditangan Arab? 

— "SERUZALEM: 26 APRIL. — Sesudah Haifa djatuh ketangan 
Yahudi, barisan? Jahudi kini rupanja bermaksud merebut kota 

“ Yaffa. Pada malam Minggu mereka melakukan persiapan? jg sa. 
ngat dirahasiakan, Menurut kabar2 jang pertama diterima, sera- 

Pihak Jahudi mengabarkan, 
“bahwa mereka berhasil! menem- 
bas pertahanan Arab, dgn sera. 
ngan2 mortir dan “mesin, 
Di bagian selatan Tel Aviv, Ja- 
hudi mendirikan. garis pertaha- 
nan utk melindungi kota itu ths 
serangan mortir Arab ie dilaku- 
ken dari kota Jaffa. Sebelum 
Jahudi. menjerarg. kota itu, le- 
:hih dulu niereka memberi uitima. 
tum, stapi-ditolak oleh pihak A- 

. rab. Kini pertempuran sengit ma- 

“ 

sih terus berkobar, Ditengah dja- . 
lan penjerang2 Jahudi menemui 

"perlawanan hebat dari pihak A- 
rab, jg telah mendirikan kubu2 
pertahanan. Menurut taksiran, 
5.000 orang anggauta Barisan Ir- 
gun Zvai Leumi ikut serta dim 
serangan thd Jaffa. 

Megurut kabar2 ig belum di 

» 

ngan Jahudi ditudjukan kenada stasiun kereta api Jaffa. 

pastikan, Legiun Arab berhasil 
merebut lapangan terhang besar 
Lydia diantdra Jeruzaisem dan 
Jaffa. Maskapai2 penerbangan 
Ingoeris dan Belanda kini telah 

“menghentikan semua hubungan 

dan lapangan itu melalui udara, 

Pada malam Senen, tentara 

Inggeris menggempur kota Villa 
di Palestina Utara, jg direbut 

'Jahudi dari-tangan Arab. Lebih 

dulu dikirimkan ultimatum kpd 
barisan Hagana jg mendudiiki ko 

“ta itu, Setelah ditolaknja, maka 
40, mobil badja dan 2 kompanji 

Inggeris, dilengkapi dgn sendjata 
hazooka melakukan serangan, Ko 
ta itu, jg menguasai djalan an- 

Ge kasat Senknja din. xis. di Rai , achirnja didu- 
Guki oleh pasukan2 Inggeris.- 

hgkaran. 
idak ! ameaayjat 'kemadjuan 

|ADA waktu kita mei 
(' suara sedang mendjadi 

ville-Principles”, Perse 
Gengan sengadja atau tidak, selu 
tjaja bahwa plebisciet atau pemungutan suara- 
bawa keputusan dengan djalan damai... 

Kita masih ingat berbagai 

ngar ditelinga kita. 

gara Akan tetapi segera datang 

mungutan suara rakjat setjara 
rakan Djawa Barat atau negara Pasundan. te 

Keketjewaan atau kekesalan tersebut belum lagi 
malahan masih hangat-hangatnja, sudah difimbulk 
salan jang lebih besar, Ialah bahwa Belanda djuga n 
adakannja pemungutan suara dalam daerah Renuklik 
rang, jang merdeka penuh. 
— Kita tidak 'berani meramalkan apa 
se-andainja Delegasi kita sampai suka memenuhi 
Tentang hasilnja pemungutan suara tersebut dalam 
blik memang kita tidak usah sangsikan Sedikitpun 
pasti akan menang, 

Letaknja keberatan kita memang bukan disitu, $ 
bahwa kedudukan Kita sebagai 

si 

Sembojan ,,Dari peluru ke suara rasjat" 

| Betapa beratpun djuga untuk menerimanja, 
An tunduk kepada apa jang sudah mendjadi pe 

djuga dikatakan keketjewaan jang kesekian kalinja k 
Yari Linggadjati. Jaitu bahwa dengan tidak m 
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pidato jang jika ibu du 

keketjewaan jang 

bebas merdeka, ditit 
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pihak jane seferadj 

  

Belanda karena adanja tuntutan plebisciet tersebut - maw 
rangi lagi. Dan ini harus dan musti kita tolak ! 

Kalau Belanda dengan Komisi Tiga Negara sungguh2 
ntjari djalan damai dengan pemungutan suara, maka kiran kita plebisoiet itu tjuma bisa didjalankan sebagai satu 

pemungutan suara jang bulat diseluruh dafrah Indonesi: 
rang-kurangnja pemungutan Suara 
Sumatera dan Djawa. 1 

Lain tjara lagi kita kira tidak mungkin diterima. 
letaknja kegentingan atau kemungkinan kegagalan pada 
runiingan sekarang ini, 

Apakah kita sekalian insaf 
Dan partai2 kita, apakah sudah tjukup bersedia dan ichlas melu. " 
pakan segala kepartaian buat satu kepentingan Rakjaf”dan: 
gara ? Mudah-mudahan ! 

pasa 

  

KERUSUHAN2 DI KOBE. | 

KOBE: 26 April — Di Kobe 

terdjadi Keriyutan antara bebe- 
rapa ribu “orang Korea “dan 
orang2 Djepang, ketika pembe- 
sar2 Djepang dikota itu memberi 
perintah untuk menutup sekolah? 
Korea. Ketika polisi Djepang di. 
kota itu ternjata tidak sanggup 
menenteramkan penduduk Korea 
ig..mengamuk itu, maka pembe. 
sar2 Djepang minta bantuan ten- 
tara Amerika, Kiri kerbutan2 
telah dapat dipadamkan- Ten- 
tara ke-8 Amerika sekarang me 
megang kekuasaan dikota Kobe. 

Pa 

BADJAK? LAUT TIONGKOK 
TERTANGKAP, 

HONGKONG: Minggu. — Po- 
Usi Hongkong menangkap $ ba- 
djak laut, Giantaranja 4 orang jg 
Giketahui-sbg anggauta2 grombo- / 
lan perampok jg pada 14 Des. ta- 
hun jl. menjerang kapal Van 
Hewtz” Dim penangkapan itu di. . 
sita pula 50.098 dolar. dan ba- 
rang2 rampasan lainnja. Salah 
seorang hadjak laut dikenal oleh 
nachoda Bid sebagai pemimpin 
grombolan perampok. 
Semua orang jg ditangkap itu 

bisa dihukum gantung karena me 
lakukan perampokan dilaut. 

menja 

SENDJATA UNTUK UNI EROPA 
BARAT 

Washington: 26 April — Menu 
rut kalangan Kongres Amerika, 
dim 3 minggu jad. pres. Truman 
akan memadjukan rentjana me- 
ngenai pengiriman terbatas dari 
sendjata Amerika kvd 5 negeri 
Eropa Barat Rentjana itu setja- 
ra informil - sudah disampaikan 
kpd menteri-muda LN Lovett dan 
ketua Senat Vandenberg. Pengi- 
riman Hu didasarkan atas sistim 
ig. serupa undang2 pindjam-sewa 
dlm perang dunia 31. 

mempan 

DEMOKRAT . KRISTEN 
TJURANG, 

Tuduhan sosialis Italia. 
ROMA: Minggu, — Sekretaris 

partai sosialis Italia Basso me- 
nerangkan kpd UP tentarig pe. 
milihan, bahwa partai sosialis 
akan tetap bermaksud utk mem- 
perkuat persatuannja dgn partai 
KONUNIS, 

Basso selandjutnja berkata: 
»Partai sosialis memperotes thd 
tindakan2 tidak sjah jg dilaku- . 
kan oleh partai Demokrat-kris- 
ten utk memberi tekanan kpd pe- 
milih2. Dikatakannja, bahwa hai 
Sil pemilihan terpengaruh oleh 
pemalsuan, tekanan 'juar negeri, 
teror agama, korupsi dan tjara2 
jg digunakan oleh pemerintah 

f 
f 

Demokrat-kristen, ,,Ketjurangan 
sebesar itu belum pernah terdja- ' 
di, sekalipun dizaman pemerinta- 

x IE 

Ki. 

BLN ANA NS LIL LAILA 

"komunis di Perantjis, Belgia, Ing 
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SERANGAN JAHUDI BUKAN” 
KARENA PROVOKASI. - 

BEIRUT, 25 Apr, — Kema 
mahkammah agung di Haifa Ah. 
mad Bey Alkhalil, wakil djuru- 
bitjara-komite nasional Arab, me 
ngirimkan kawat kpd sekretaris 
Gjenderal Lembaga Arab, Azzam 
Pasha, dimana ia membantahsin 
diran komisaris-tinggi Cunning: 
ham, bahwa provokasi2 Arab di” 
Haifa telah menjekabkan sera. 
ngan Jahudi. gaga 

Aikhalil menerangkun dgn ber 
sumpah, bahwa djenderal Stock- 
weh berdjankji kpd pemimpin2 
Arab, bahwa “ tentara Inggeris - "J 
akan mendjamin keamanan di 4 
Haifa sampai 1 Agustus. 5 AYO 

   

   SG 

  

EA ie Mamah 

/PERINGATAN PARTAI KOMU- || 
| NIS 5NEGAKA. 

/ . LONDON: Minggu. —' Partai? 2 

geris, Holland dan Luxemburg 
menuduh dim Suatu pengumu- 
man bersama bahwa Perdjandji. 
an Brussel merupakan sebagian 
dari rentjana expansi inperialis- 
me Amerika thd perdamaian dan 
kehidupan rakjat”. Na 

»Utk kepentingan perdamalan 
gan kemadjuan sosial, partai2 ko. ' 
munis memperingatkan kpd se- .. 
mua rakjat je bekerija dan se- 
mua pentjinta perdamaian di 5 
negeri tsb, spj waspada thd per, 
djandjian Brussel jg ditanda ta— 
ngani oleh pemerintah mereka," 
demikian antara Isin bunji : 
ngumuman tali... 
tan 
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ir tea 

djandji semua “dokter, bahwa i 
mereka tidak akan melakukan p 

' nusia, Seperti jg. pernah dilaku- 
kan oleh beberapa dokter Djer- | 
man didalam perang dunis kedua, 
Sumpah itu antara 

akan ditambah dgn perkataan2: 
“Baik sisakit jg saja rawat itu 

lain djuga 
: | 

adalah seorang teman saja, mau- | 
j pun dia seorang musuh, sekalipun . 

didalam keadaan perang atau di 
“dalam kerusuhan2 didalam ne. 

pendirian, kebangsaan, golongan, 

negara atau agamanja, segala pe, 

ha aa an mr ta adap kemam - 
singgung oleh falitor2 ita,” —.... 

Y 

54 4



   
   

    
    

    

   
   
       

  

ha Mn Tentara 

1 eta mereka masing2. 

Aguag 
pemeriksaan peristiwa 3 Juli, Terdakwa 

  

   
   8. perjama jang memba. 

elaannja, Pembelaan tev 
lam 60. halaman. “Tetapi 

ha terdakwa dalam pembela. 
& itu menjimbarg dari apa 

g Tetbu pembelaan, maka 
dang dischors. Sesvdah schor- 

sing maka pembeia Mr. Supravio 
meminta spj Mr. Yamin: Naa 

. kan membaijakan pembelaa 
Menurut Mr. Suprapto eabnn 
an Yamin terdiri atas 120 helai 

kertas jang. ditulis dagu mesin 

Iker. Yamin mula? mengisahkan 

| hiaup Socrates, pahlawan KeaOn 

krasi 3g. Gipaksa ULLUK memmnum 

| yarun, Is dan sawand JeradkWA 
merasa pula S25 Soersies jg. alim 

henaax genmokrasi 
bernanu aitengah Aja- 

jan sarang tacgkapan Atas diri 

“mereka, Yamin udak tupa Me. 
njampaikan sagum Gan Dormat- 

nja kpd Mahkamah. Agyig 3. 

Pe berpegang teguh kerana xtbe- 
kg naran 18. Menurut OA nampir hi- 

lang tunegara Kita. : 
6. Maryam tuduhan dibantah 

dengan 1 dalil bantahan jg. di. 
namarannja Septadarma atau 7 

| these kesatisan, 1aian 1) setia 

1 kemerdekaan, setia KPI pemben- 
| 3 tukan manusia merceka, setia 

pada Negara Republik Inconesa, 

: soya paaa rakiaf Ind, sOtia pada 

“tumpsir darah Ind. pada bangsa 

Ind, dan setia kpd "keselamatan 

Kunga, 
Yamin kemudian mamberi ke- 

terangan tentang perdjalanan 
politik di Indonesia, dan menu- 
duh Amir/Sjahrir cs sebagai bor 
Gjuis sosialis dan poliiik mereka 
adalah politik pengewut jg. po- 
koknja iajah: bertempur berun- 

ding dan menjfrah. Penangkapan 

atas diri Yamin cs adalah di:uar 

| pengetahuan Diaksa Agung dan 
adalah tanggung dijawab Sjahrir 
jg. memegang djuga kepolisian 

pada waktu itu, 
Setelah memiberi keterangan 

itu, maka Yamin bertanja apakah 
perkaranja itu adalah urusan po- 

litik atau disebabkan karena ada 
nja perbedaan kejakinan politik 
ataukah urusan pidana semata2 
&tau urusan politik jang menjing 

: gung soal pklana. 
i Pembelaan baru dibatjakan Se. 
3 paro dari pembelaan seluruhnja. 

Sidang dilandjuikan pada hari 
Selasa. 
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PANITIA PERALIHAN TANAH 
KONVERSI, 

JOGJA: 26 Apr. — Baru2 ini 

Di Jogja telah dibentuk Pavitia 
Peralihan Tanah Konversi, jang 
para anggautanja terdiri Gari wa 
K2:  Djawatan Pradja, Djawa- 
tan Penerangan Daerah, Djawa- 

tan Urusan Tanah, Djawatan 

Pengairan, BPPGN, PPN, SPG, 
BII dan STII. 

Adapun tugas panitia tersebut 

jalah menjelidiki dan memberi 

penerangan kepada rakjat ten- 

2 tang hal2 jg bersangkutan dgn 
'hapusnja tanah konversi menu- 

rut undang2 Negara: Besok tg. 28, 

29 dan 30 April jad. panitia tsb 

akan mengat -kan rapat penera- 

ngan di Pantak dan Bantul, Sle- 

man dan Godean, Kalasan dan 

T Kotagede. 

| BEMBER: ANTASAN Buya 
Ten. “HURUF. 

$ , Maroelang, 26 Apri, — Ge. 

4 rakan PB, di kabupaten Pur. 
, woredio berdja an agn baik. Di- 

gana terdapat : 99 desa, 193 guru, 
murid 4249 orang. 

Distr. Kutoardjo 96 dasa, 126 

guru, 2630 murid: di str. Kemiri: 
197 desa, 126 guru, 5383 murid, 
di str. Loano: 74 desa, 150 guru, 
3783 murid: di str. Purwodadi: 

  

    
    

119 desa, 161 guru, 4057 murid, 
— Ant, 

ajaa 

PENANGKAPAN DI 5 Bi 

DJOMBANG: 26 Apr. — Ber. 

jg. sampai di Djombang menjata 
kan, bahwa pihak Bld pada tg. 

  

   

24/4 jl telah mengadakan tang- . 
kepan2 besar2an dikota Surabaja. 
Beberapa puluh pulisi Indone- 

sia diri tangsi-polisi “didjalan 
Koblen dan penduduk kampung 

telah ditangkap, Diantara TN - 
san Tjakrapun tidak ketinggalan. 
Bebab2anja NO diketahui, La i 

- 3 

& Bnodiapibasa ialah ter- 

(04 Kelua : 

    

   

    

JOGJA: 26 Avr. cup. Milk. 
ter Jogjakarta mengumumkan, 
Jatus mnh tg, 24-4 sampai tg. : 1 

48 hasil pembersihan LK Hari Kartini baru2 ini dj 
£ Girajs Gedung mal 

   

   
   

“Ieh sbb: Tg. 24-4 tertangkan akan "di an 

orang, tg. 25-4 djam 3.30 tertang Aa Sa iba Ia meoagani 

kap £2 orang. Korban dak ada, ena Purba PN 

ERAJAAN 1 1 Mer DILARANG. 
Madu 26 April. — — Territorial X Didapat kabar bahwa hadiah 

komandan Belan Belanda di Djawa Ba. undian uang 'ke 1 sampai ke 4:» 
rat telah mengeluarkan maklu- djatuh &i Solo, sedang jg ke 1 
mat: melarang mengadakan pe-  Gjatuh pada Seorang tentara hi- 

rajaan Hari 1 Mei dgn arak2an, djrah. 
3k demonstrasi2 dil. Siapa jg. me- 

akan dihukum paling ba.” 4 Karena panenan dida€rah Si. 
dhobardjo tidak memuaskan, da- njsk l tahun atau denda f.19.000. 

Demikian Aneta. erah Djawa Timur jg diduduki 
kah Pe . Belanda -diantjam kekuranwan 
“KESEHATAN RAKJAT peras, 

Di Madiun, & DX 

Madiun 28 Aptil— Ke. 8 Oleh PemerintahDaerah Pur- 
sehatan Rakjat dikares. Madiun | “Yoredjo telah dikeluarkan R. 900. 
lebih Sempurna Kibandingkan "900 utk i ena Maa 

agn diwaktu Djepang. Malaria ik salnja menghidupkan huisindus- 
explosi jg timbul 2 kali dlm th. | tri, peternakan w. 
46 telah berkurang dim th, “41. .« 
Angka2 kelahiran dan kematian : 
th. '46, 138,8 pro mille utk kela-  ?K Dari thak . hersangicutan 
hiran, 15,2 utk kematian) dlm Gidapat kabar, bahwa besuk tg. 

th. '47, masing2 24,1 pro mille 26-29 Mei jad, PBI akan menga- 

Gan 16 pro mille. | dakan kongres, antara lain akan 
"Tenaga dokter dsb dan alata membitjarakan sikapnja. dalam 

masih sangat kurang. Poliklinik — menghadapi kengaan, 
jg ada 48, milik negeri, partikelir 
Gan djswatan2, semua melajani 
umum, 

Jg penting pada masa sekarang 
jalah mendidik dan menginsjaf- 

Xx Untuk Sa para pe 
ngungsi kedaerah pendudukan ba 
ru2 inj di Purworedjo telah di- 
bentuk sebuah Panitia, sedang 

kan rakjat tentang arti keseha-  djumlah pengungsi disana ada 
tan sedalam2nja. 5 12.694 orang, termasuk 300 orang 

Lain daripada itu di Madiun Tionghoa: : 
mulai bulan Mei jad. diseluruh 
keresidenan akan dibuka 27 kur- 
sus Pengetahuan Umum, AAN 
pemberantasan buta huruf ki kini 
kabarnja telah ada 2400 buah dg, 
2D & 30 orang murid tiap2 kursus. 
Djawatan Pendidikan, Pengadja 

ran den Kebuldajaan untuk ta- 
hun ini menjediakan uang se 
banjak R.100.900 sebagai subsidi 
bagi kursus2 pemberantasan buta, 

huruf milik partikelir, —Ant. 
Sx —0— 

SIARAN BELANDA DIPROTES. 

JOGJA: 26 April, — Diterima 

berita dari Bagdad, bahwa bebe- 
.rapa orang Irak jg. menangkap 
siaran Belanda dim bahasa Arab 
dari Djakarta merasa kesal dan 
memandang siaran jg. demikian 
itu menghinakan, —APB. 

panu 

£ Baru2 ini Polisi Belanda di 
Baiikpapan menangkap 46 orang 

lang tidak djalan, karena 
rahasia 

Orang2 jg berkumpul lebih dari 
8 orang dibubarkan atau ditang- 
kap. Pada tg. 10”jl. Serikat Bu- 
ruh Tionghoa menerima surat 
larangan dari Recomba sebagai 
djawaban surat se 
rikat buruh tsb. utk tserigadakan 

“rapat tg. 11 April. Larangan itu 
Gilasarkan atas ,,rust en orde” jg 
harus Gipelihara oleh Belanda. 

jum djuga diberi izin terbit, se- 
hingza rakjat sama sekali tidak: 
mengetahui tentang soal2 Repu- 
blik. Sebaliknja Belanda mendi. 
rikan djawatan penerangan rak- 

jg. dituduh membantu Lt. Kol. “jat jg bekerdja sampai kepelo-: 
TNI Notosupardi jg. belum lama sok2. eterangan2 jg terdapat 
bersalang dihukum mati karena  menjatakan, kalau tidak bisa di 

katakan dgn langsung, dengan 
tidak langsung dim- penerangan 

mendjadi Kepala gerombolan 
kaum pembrontak.? 

| kade9 didepan 

“djagaan 

. Gak menjusah 
“menuhi kewadjibannja 

Sk. Front Nasional , Sinar” be- - 

  

"saban Hetoksi 
“Rea, Jt: — Rintangang di- aa kini banjak jg telah di- 
singkirkan, Pa itu bari. 

masuk kam- pung2 masih banjak jg kokoh dan ' 
rapih, ini memang baik utk pen- 

Tapi Me hari ja 2 terlal 
tiepat ditutup dan digrendei ja? an 
djauh sebelumnja mulai djam ma 
lam. Apakah jg demikian itu .ti- 

n orang2 jg me- 

terpaksa 
pulang agak djauh malam ? 

Menpnema — Jogja). “ 

X Pada tg 26 mi AE Gn kk beser- 
ta pengiringnja dim perdjalanan 

“kembali ke Jogja mengundjungi , 
keluarga2 Djawa Barat jg berada 
di Kabupaten Karanganjar, di. 
kaki Gunung Lawu. Beliau djuga 
berkenan memeriksa waduk La- 
Yung, kemudian berbitjara diha. 
dapan para petani dlm rapat sa- 
mudera jg Tenan di Karang- 
anjar. 

PERHATIAN Nae KET, 
JOGJA: 26 April. — Antara” 

dari mengabarkan, bah. 
wa perhatian rakjat terhadap 
sidang parlemen”. pasundan 
baru2 ini sangat ketjil sekali, 

Pada hari pertama diruangan 
umum hanja. tampak tiga orang. 
Sidang tsb. membitjarakan soal2 
jg. mengenai peraturan tata-ter- 
tib negara. - : 

Dikalangan , parlemen semen- 
tara” ini sudah sering terdjadi 
perpetjahan, Sampai sekarang te 
Jah ada 4 fraksi Kimi kabarnja 
akan timbul fraksi baru jg. di. 
duga akan meliputi kaum ulama 

. dlm parlem@n. —Ant. 

Besok tg. 5 — 8 Djuni jad. 
PSI akan mengadakan kongres 
ig ke 27 bertempat di Kediri. 

KEADAAN DIDAERAH MALANG 
JOGJA, 26 April— Gerakan plebisit Republik a Ma. 

adanja larangan berkumpul js setjara 
diberikan oleh Recomba kepada djawatan2 jang en 

kutan, demikian laporan jang kita terima dari Malang. 

itu dilakukan propaganda ga 
Republik. 

sx 

Mulai dari tg. 10/4 jl, Belanda 
mengadakan larangan membeli 
hasil bumi Indonesia den O.R.I., 
sehingga perbandingan kurs Ori 

“dgn uang Nica mendjadi 26 : 1. 
selain itu memaksa kaum tani, 

.jg memerlukan barang2 dari.ko- 
ta, mendjual hasiinja dgn uang 
Nica. Semua barang2 jg dapat 

Sekolah2 Republik jg ada di. 
kota islah S.M.T., P.G.I, (Persa- 
tuan Guru Indonesia). Anak2 
bangsa Indonesia lebih suka ma- 
suk sekolah2 Republik daripada 

“ 's€kolah Belanda. — Ant. 

    

  

Telp, Red, 881 — Ada, 604, 

Pan : 
R. BASWEDAN PENA KagAT 

“ MENNDU PENERANGAN. 
Solo: 26 April.— Menurut 

keputusan Menteri Penerangan, 
mulai tg. 1 April ini AR. Bas: 
wedan diangkat mendjadi pena- 
sehat Menteri Penerangan, Shbg.. 
diketahui A.R. Baswedan mem. 
Dunjai minat besar terhadap pe. 

     

kerdjaan penerangan. —Ant. 
mer yana , 

MUTASI, 
Magelang: 26 April — 

Mulai tg. i April telah “diangkat : 
R. Winarno Danuaimodjo, tadi- 
nja WK. Residen Kedu dgn pang 
ee an mendjadi P.T. 

perpantukan pada Gu 
Djawa Tengah. Pn 

Mr. Sujudi, tadinja Residen 
Kedu dgn pangkat P.T UI, men- 
T Kepala Bag, Mincriteit pa- 

em, Daiam Negeri den pang- 
kat P.T. I. MARS 
Salamun, tadinja Wk. Residen 

Semarang, kini Siangkat mendja- 
di Residen Kedu. —Ant. 
& “ O— 

PUTUSAN KONGRES BURUH 
PERTJETAKAN., 

Madiun: 26 Aprl— Se. 
rikat Buruh Pertj£takan Indone- 
Sya dim kongresnja di Madiun 
baru2 ini telah memutuskan, me- 
ngadjukan desakan kepada Pe- 
merintah, supaja pertjetakan Ne 
gara jg dibutuhkan terus oleh 
Negara, dinasionalisir. 

Mendesak kepada Pemerintah 
supaja dlm panitia pengembalian 
hak milik asing duduk wakil bu- 
ruh. —Ant, 

pama 

»GASBRI” BERDIRI. 
Solo: 26 April— Di 

kini telah berdiri Gabungan Pn 
rekat Buruh Republik Indonesia 
(Gasbri), disamping Sobsi jg te- 
lah ada, dan akan diresmikan 
pada tg, 1 Mei jad, lengkap Gen 
Gasar2 perdjoangan. Gabungan 
tsb didirikan den permufakatan 
bersama antara Serikat Buruh 
Gula, Buruh Listrik Revolusioner, 
Mobilisasi Buruh Djawa Timur, 
Sarekat Buruh Perkapalan “dan 
aci. Buruh MEN Merdeka, 
An | 

DJAW. AGAMA PROPINSI DJA- 
WA BARAT DAN TENGAH. 
JOGJA: 26 Apr. — Mulai te. 1 

April 1948 telah dibentuk Dja- 
watan Agama Propinsi Djawa Ba 
ras dan Djawa Tengah den ke. 
wadjiban antara lain sbb:  Men- 
dijaga adanja persatuan dan tak 
adanja perpetjahan atau salah 
faham dim lapangan agama, Ber 
usaha 'bersama2 dgn Djawatan2 
Agama Daerah tsb mempererat 
perhubungan . Pemerintah..den 

& 
"2 

  

  

“Sunat KEPUTUSAN PRESIDEN 
o. 43/P. Mil./48. 

KAMI, PRESIDEN REPUELIK INDONESIA, 

Membatja 1 Surat Menteri Pertahanan tanggal 9 Maret 1948 
: No. 1264/Rh/B V: 

a.Surat-keputusan kami tertanggal 24 Desember 
1946, tentang pembentukan ,,Panitya Pertimba- 
ngan Putjuk Pimpinan Tentara”, 

bh. Surat - keputusan kami tertangeat 5 Mei 1947, 

tentang pembentukan ,,Panitya Pembentukan Or. 

ganisasi Tentara Nasional Indonesia”, . 

: bahwa oleh karena dipandang tidak perlu lagi me- 

landjutkan pekerdjaannja, panitya-panitya terse- 
| but diatas dapat dibubarkan, 

“'MEMUTUSKAN : 

Mengingat : 

Kesatu 
tusan ini membrbarkan : 
1. Panitya Pertimbangan Putjuk Pimpinan Tentara: 

onal Indonesia, 

Menjatakan “terima kasih dan penghargaan PA 

pada para bekas anggauta kedua Panitya ee. 

$ atas djasa-djasanja terhadap Negara, .. 

Ditetapkan di Joglakarta 
pada tanggal 13 Apri Ta. 

ttd: SUKARNO: 

  

    
  

: Mulai pada hari tanggal penetapan sitak Sa 

- 2.Panitya Pembentukan Organisasi Tentara Naa : 

  

INNA. LILLAHI 
TELAH MENINGGAL sdr ABDULLA dirumah sakit pusat. : 
Djokja ?4-4-48, anggota Internasioral Vir Brigade (India). ' 
Kepada A.U, R.I. 

WAINNA' ILLAIHI RODIrUN 

dan para penjumbarg jang “telah menjelamatken 
djenazah kami sampai ketaman Bahagia, kami utjapkan terima kasih, 
semoga arwahnja diterima oleh Tuhan dalam menegakkan eadilan 
dan kebenaran dalam memperdj jaangken kemerdekasn Indonesia. tt 

. 4168 

Djokjokarta 26-4- 48 

INTERNATIONAL VTR nan 
Secretary General 

  

| Mulai menerima 1 MEI 1948. 
melawan). 
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PEMBERIAN TAHU, 

: Mendjelang 1 Mei, guna kepentingan 'perdjoangan buruh chusus- 2 

nja dan perdjoangan kita ' umumnja: ' mulai han 30 April 1 

.CARIOCA" 
sampai 2 Mei '3 hari), 

. Rumah Makan 

DARI BURUH UNTUK UMUM. 
Pembetulan Sepatu (Reparatie) setjara besar-besaran. 

Alamat sementara: 

' PERUSAHAAN SEPATU GAJAMPRIT, KLATEN. 

   
   

   

  

(dengan harga dan Na 

Fita dan pun untuk pasar derma | Mei. 

:4-166 

Adpertensi. Sebaris R. 

Pengemudi “camocn : 

aa 

KETS CO UB Tekan - meng Ag 

Tea - 

5 » Sg 4 £ 4 
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