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Peuawai Didaerah Pendluduha 
— Perundingan Plebisit Buntu Untuk Sementara 

JOGJA, 28 April— Pada hari Rebo Pemerintah Republi 
mumannja, telah didanat permufakatan dengan pemerintah Aa aan 

jatakan dalam pengu- 
»Hindia Belanda” 

Republik didaerah jg diawasi oleh fihak Belanda dapat bekerdja pada Na Lea 
dienst” menurut peraturan? jg berlaku dim dinas tsb., sambil 2 
jg pada suatu waktu akan dapat diadakan sebagai hasi!) 
antara Pemerintah Rep. dan pem. Belanda, 

Pengumuman itu selandjutnja 
enerangkan, “bahwa terhadap 

perawai2 jg belum dipekerdjakan 
karena salah satu sebab, oleh ke- 
dua delegasi ditjari djalan supaja 
mereka jtu tidak menderita kesu. 
sahan kehikfupan. Dim hal pens- 
laksanaan ini oleh kedua belah 
pihak akan dibentuk suatu Ba'fan 
Penasehat et 

Menurut wartawan Antara, ada 
kemungkinan kahwa soal plebisi: 
jg-rupanja mfnemui kesulitan js 
tidak mudah dipetjahkan, akan 
dikesampingkan dulu. Pangkal 
pembitjaraan mengenai plebisit 
selama 2 hari ini mengenai tjara 
dan tempat plebisit Pihas Rep. 
berperiZirian, bahwa plebisit ha- 
nja berlaku d'jiaerah2 jg didu''u- 
ki Bld, jaitu jg dinamakan ..dis- 
puted areas” (daerah2 jg diper- 
tengkarkan), 6 bin sesudah per- 

setudjuan. Renville dan paling 
lambat 1 th. Sebaliknja Bld ber- 
anggapan bahwa plebisit . harus 
Ojuga diadakan djJaerah Rep dan 

  

Sari Berita 
—Dghn suara bulat, parlemen Siria 
memilih kambali Shukkri Kuwatri 
mergjadi presiden hingga ih 
1952. 

  

xx 

— Menurit angka2 resmi Ame- 
rika, dlm 15 bulan jl. sadyjumlah 
150.000 orang Djerman lari dari 
daerah pendudukan Rusia keda- 

erah Amerika. 
2, SE 

— 19 orang mati dan 20. luka2, 
ket'xa bandit2 mentjoba meram- 
bok sebuah kereta api jg. djalan 
antara Canton dan Hankow. Ban 
Git2 ibu-melepaskan tembakan2. 

t 

— Pemimpin? partai sosialis 
Italia memutuskan utk mengada 
kan silang lengkap dewan partai. 

Je. dibitjarakan ialah keadaan 
politik seswiah 18 April. 

x 

— William Knuiisen, bekas pre- 
siden perusahaan General Motors 
telah meninggal dunia. Selama 
perang ia merdjadi kepala urusan 
produksi perang. : 

x 

— Perampektan terbesar js. per- 
nah terdjadi dikota Jahudi, dila- 
kukan pada hari Selasa di. Tel 
Aviv, Barisan Stern berhasil men 
tjuri 250.000 ponjs dari Barclays 
Bant. 

c x 

— Tentara Amerika di Seoul 
(Korea) mengumumkan bahwa 
antara 1 Djan. dan 2 Apr. telah 
tewas 351 orang Korea dim ke- 
rusuhan2. Dari Sijumlah itu ter- 
dapat 68 polisi. 

Kk 

— Permintaan appel U Saw, jg. 
dihukum mati bersama2 beberapa 
orang Jainnja berhubung sri 
pembunuhan U Aung San dan 
menteri2 Birma lain, ditolak oleh 
nrahkamah agung Birma. 

— Jama? el Husseini, wk. pani- 
tia tinggi Arab menerangkan dlm 
komisi politik PBB, bahwa Arab 

sedia mempertimbangkaii Usul 

- Amerika tentang soal perwalian, 
asal sadja perwalian itu berlaku 

 atk waktu jg. Singkat sadja dan 
kemudian akan (didirikan peme- 

pada waktu 6 bin sestiiah perse- 
tudjuan politik jg sebenarnja” 
(djadi bukan Renville) tertjapai. 
Terdengar pula kabar, bahwa Bla 
menghendaki plebisit jg dilaku- 
kan sedaerah2. Messipun ada 
bajangan bahwa plebisit mengha 
dapi djalan buntu dlm beberapa 
soal, tapi kalangan jg meng€tahui 
berper'lapat bahwa soal tsb tak 
usah menimbulkan C'jalan-buntu, 

Beberapa soal jg belum men- 
dapat perssiudjuan bisa dikesam. 
pingkan Culu dan dikumpulkan 
dgn soal2 lainnja jg belum men. 
dapat kata-sepakat pula. Maksujl 
nja Spj perundingan dapat dita- 
ruskan mengenai soal2 lainnja. 

Djisa adastuduhan dari pihak 
Bid bahwa. pihak Indonesia hen- 
Cak memperlambats perundingan, 
maka tuduhan itu tidak berala- 
san sama sekali. Harus diingat 
Kan disini, bahwa ,,workingpa- 
pers" Bld mengenai Uni baru di 
sampaikan pada tg, 19 April kpd 
delegasi Rep. Seperti diketahui, 
utk mendjawab pertanjaan? Ko. 
misi-3 mengfnai Djawa Barat 
oleh Bid diperiuran 20 hari, se- 
daagkan pihak Rep. hanja-3 hari, 

Kalangan delesasi Rep. menja- 
takan bahwa mereka tetap meng 

hendaki dan berusaha spj perun- 
Siingan lekas selesai. 

Dim pada itu dari kalargan jg 
mengtiahui didapat kabar, bah- 
wa perundingan formeel panitia 
ketjil ekonomi jg semula akan di 
adakan Rebo pagi, ditunda dan 
mungkin Silasukan hari Kemis. 

- 

Berita terachir jg. kita terima 
Gari Kaliurang menerangkan, bah 
wa panitya2 plebiscist Republik 
dan Bid pada hari Rebo sore ini 
mengadakan perundingan lagi. 
Dari kalangan kedua delegasi di. 
dapat kabar, bahwa masing2 de- 
legasi akan membuat laporan ber 
sama, Simana masing2 pihak me- 

njatakan tetap pada pendirian 
mereka masing2. Laporan tsb. 
diduga akan selesai pada hari 
Djum'at jad. dan akan disampai- 
kan kepada panitya pusat ma- 
sing2 pihak. Apakah pembitjara- 
an mengenai soal plebisciet akan 
mentjapai penjelesaian akan ter- 
cantung pada panitya pusat. 

cene Overheids- 
menunggu Suatu peraturan tetap, 

persetudjuan volitik jang akan ditjapai 

Tentang Gilandjutkannja - pe- 
rundingan di Kaliurang. atau 
akan pindah ke Djakarta akan 
ditentukan. oleh panitya agenda. 

dim rapatnja pada hari Djum'at 
jad. 

Dari pihak Bld tersiar kabar, 
bahwa perundingan di Kaliurang 
akan berachir pala ts. 3 Mei ini. 

3 

. Mengenai konperensSi negara” 
can daerah” jg akan diadakan 
di Bandung pada pertengahsi 
Msi, Antara lebih (Sjawh menda- . 
pat kabar, pem. ,,Hinifa Belanda” 
Glm komin'kenja . menjatakan, 
bahwa konperensi itu akan tsr- 
cLri atas 80 - 100 wakil nesara 
bagian” jg sudah dan jz masih 
akan dibentuk, Citambah dengan 
wakil2 golongan? ketjik 

Jang mengambil Inisiatif defe- 
gasi Bld, tapi jg mengundang ,,pe 

merintah federal sementara”. 
Kewadijiban konperensi itu ter- 

utama melandjutkan penjusunan 
rer,jana NIS serta. ikut-serta me 
rantjangkan struktur Uni Irdo- 
nesia-Belanda. Konperensi “ini 
akan bekerdja kfarah 3 pendju- 
TU: kearah Nelegasi BII, Kearah 
psm. federal sementara” Jan ke- 
arah ,.negara2” jg mereka wakili. 
Menurut kalangan Republiz di 

Djakarta, maka den konperensi 
itu Bid bermaksud hendak mem- 
psrhebat politiknja. mengepung 
Republik. 

x 

Menit, LN Australia, Herbert 
Evatt, menjangkat sindiran? jz 
menjatakan, bahwa perhubungan 
antara pemerirtah Australia dan 
Belanda kini mendjadi rengganz. 

Ia menerangkan, bahwa perhu- 
kungan persaudaraan antara Aus 
iralia dan Belanda malahan sa- 
ngat rapatnja. Meskipun banjak 
hal2 jg tidak diinginkan timbul 
sebagai akibat kedjadian2 ci. In- 
Gonesia jg. mendjadi rintangan, 
berkat usaha Australia sebagai 
anggauta PBB dibentuklah pani- 
tya tiga negara je kini berada di 
Indonesia. Karena itu Australia 
menerima utjapan terima kasih, 
baik dari pemerintah Republik, 
maupun dari pemerintah Bld.— 
demikian radio Australia, 

UDAH hampir dua minggu lamanja kedua 
“4 ding di Kaliurang, tetapi sehingga sekar: 

lihatan hasil jang njata. Malahan berita terao 
takan, bahwa perundingan menghadapi djalan buntu, 
dua pendirian dalam membitjarakan seal plebisit. Berhubung 

itu, sekarang timbul pertanjaan, bagaimana dgn perundingan 
landjutnja ? 

Kita mengetahui, bahwa fihak Belanda sudah barang 
menghendaki afanja ijalan buntu — dan berhubung Hen 
mulai giat mengadakan kampanj€, bahwa fihak Republik hei 
memperlambat perundingan. Kampanje itu selain untuk men 
bukan publiske opinie, bahwa fihak Belandalah jang ingin 
menjflesaikan soal politik dgn fihak Republis, djuga ingin 
pengaruhi kepada dunia interna tioval, terutama kepada 4 
Serikat supaja pemberian kredit jg, masih ditahan2 segera d 
arkan sadja. Dengan lain perkataan js. tidak (disebut-sebut. | 
has Belania hendak menuduh kepada Republik Indonesia, bah- 
wa Republik kita bersikap dingin sekali dan masih menunggu 
rapan dari keadaan international jg. buruk. Dus, harapan fi 
Belanda jalah: diperkenankan sadja menghentikan perundingan 
dan kemudian mengadakan afi ,,een onpijnlijke dborstoot” thd 
Republik kita. 

Meskipun fihak Belanda demikian harapannja, kita pert 
disiegasi kita mempurjai lain penifirian. Soal plebisit jg 
sulit, baik ditunda lebih dulu, sebab maksud daripada pel 
ngan antara kedua delegasi den diawasi oleh KTN jalah utk 
tjapai persetudjuan politik. Lain2 soal — djika soal jg. ta 
itu, soal -politik sulih beres — dgn Seniiirinja akan mudah dipe 
tjahkannja. jas 

  

Berhubung Sin itu, djika fihak Belanda benar2 ingin me. 
njelesaikan soal politik setjara tjepat, alangkah baiknja jika 
usul wk, pres. Hatta kepada It. gg. van Mook tentang pemben: 
tukan NIS, ditindjau dan dipertimbangkan lagi oleh den Ha 
Dan disampingnja itu, perundingan segera ditudjukan kearah 

pembantukan atau penjusunan Negara Indonesia Serikat. Dan dlm. 

hal ini kepada komisi perantjang agenda Kiharapkan kebidjaksa 
naannia (dapat mendahulukan soal2 js. sungguh penting sebagai 

  

     

     
     
   

MENTJEGAH KONSOLIDASI JAHUDI 
Putusan Konperensi Pan Arabia 
CAIR O, 28 Anril— Menurut kabar, dim konperensi Pan 

Arabia di Amman (Transjordania) dimutuskan untuk 1) segera 
mengirimkan tentara Transjordania dan Irak ke Palestina guna 
mengembalikan keadaan seperti sebelum serangan Hagana (Jahu- 
di) dilakukan, 

2) Segera diusahakan utk men 
tietah djangan sampai Jahuki 

- dapat mengkonsolideer kdduduk- 
andnja jg baru direbut. 

3) Tentara2 negara2 Arab Jain. 

nja akan ikut bertempur, segera 

sesudah Transjo:iania dan Irak 
melakukan seranzan. 

Radja Abdullah dari Transjor- 

dania meneranrkan, bahwa per- 

djandjian dgn  Inggeris tidak 

menghalangi setiap aksi jg akan 

didjalankan oleh , TransjorSania 
di Palestina. Radja Ibn Saud'dari 

Saudi Arabia akan diberi izin utk 

mengirimkan tentaranja melalui 

Haerah Transjordania antara te- 

luk Dakaba dan Laut Mati. Abdul 

lah berdjandji tidak akan me- 

ngambil keuntungan dari keada- . 
an, djika tentara2 Arab menang 

Can tidak akan mendahului me- 
netapkan Status Palestina” tapi 
ia bersedia menerima setiap hasil 
Caripada pemungutan Suara. 

Dari Bagdad dikabarkan bahwa 
serdaiiu2 pesawat2 terbang, tank 
Gan pasukan meriam Irak telah - 
berangkat dari Transjordania me 
nudju ke Palestina. Menurut tak- 
siran tidak resmi djumlah serda- 
du ialah 8.000 orang, Kalangan 
resmi tidak mau memberi komen- 
tar apa2. Menurut mereka hal 
itu adalah ,,sangat rahasia”. 
Sementara itu, Cjurubitjara 

pem. Transjordania dgn telpon 
membantah bahwa radja Abdul- 
lah telah memaklumkan perang - 
ikpd zionisme, atau bahwa Legiun ' 
Arab telah menjerisu ke Palestina. 
dan menjtuduki Jericho, 

pokok2 perundingan. 

Untuk mentjari djalan damai menghadapi kesulitan politik, 
fihak Republik sudah berulang2 menundiukkan goodwillnja. Ber. 
hubung dgn itu, djika djalannja perundingan agak kelihatan seret, 
maka alasannja Idjanganlah ditjari pada fihak kita. Msh. 

    

,TROUW" TENTANG 
KOMISARIS2 TINGGI. 

DEN HAAG: 28 Apr. — Harian 
,Trouw” (anti revolusioner) men- 
dapat kabar, bahwa kabinet Beel 
memutuskan utk mempersiapkan 
pembentukan komisariat2 tinggi 
di Nederland darv Indonesia. 

Dr. P:J. Xdenburg ciwadjibkan 
mengadakan persiapan di Neserl. 
NIS menurut harian tadi dike- 
mudian hari akan diwakili oleh 
seorang komisaris tinggi bangsa 
Indonesia, dan Nederil. diwakili 
oleh komisaris tirzgi bangsa &Id. 
Utk keperjuan ini kabarnja Nener 
mendapat perintah utk mengada 
kan persiapan. Demikian KB Bld. 

Kan Yosi 

ANGGAUTA BARU DELEGASI 
BELANDA 

DEN HAAG: 28 Apr. — Prof. 
mr, W.G. Vesting, gurubesar luar 
biasa Sim hukum administratif 
pada universiteit.AmsterSam. di- 
angkat menjijadi anggauta dele- 
gasi Bid dim psrundingan dga 

Rep. Mr. JH. de Pont, advokat 
di Amsterdam, diperbantukan ke- 

pada delegasi Bii' sbg penasehat. 

Kedua2nja hari Kemis akan ber- 

angkat ke Indonesia. 

Menurut sk Belgia ,,De Stand- 

aard” mewartakan bahwa Bikin, 

direktur buro keamanan nasional 

diangkat menjijadi penasehat ju- 

ridis pada Komisi Tiga Negara. 
—I— 

KONSUL DJEND. ITALIA 
' MINTA PERLINDUNGAN. 

ROMA: 28 Apr. — Konsul. 
djend. Talia di Jeruzalem minta 
kpd pemerintahnja spj segera me 
ngirimkan  sepasukan - kelasi 
Italia utk melindungi gedung kon 
sulat Italia. Demisian menurut 
kalangan kement, LN. Menurut 
kalangan tsb., permintaan perlin.- 

Sungan itu mungkin dikabulkan, 
tapi belum Siketahui berapa ke- 
jasi akan dikirimkan ke Palestina. 

Selain itu konsul-ijend. tsb. 
minta pula sebuah alat penjiar 
radio. 

—Y— 

PUKULAN HEBAT BAGI REN- 
TJANA MARSHALL. 

HAIFA: 28 Apr, — Kemungki- 
nan bahwa kekalahan Arab di 
Haifa akan memberi pukulan he 

bat kpd rentjana Marshall ter- 
njata sekarang dikota itu. Segala 
rantjangan utk membuka kembali 

-paberik penjaringan minjak tidak 

dapat didjalankan. Paberik itu, jg 

setiap tahun menghasilkan 400. 

000.000 gallon minjak petrol ter- 

paksa ditutup, karena 1.000 buruh 

Arab mogox sbs perotes atas ke- 

kurangan perlindungan ths dji- 

. wa mereka. Sesudah Haifa didu- 

Siuki Jahusi, sebagian besar bu- 

ruh minjak menjinskir. : 

Djika buruh Jahudi Gipekerdja 

kan, maka itu pasti berarti bah- 

wa pipa2 minjak, jg. melalui da- 

erah Arab, akan diputuskan oleh 

Arab. “ 

SEKEN LA LPS 

  

REPUBLIK DILUAR NEGERI. 

JOGJA: 28 Apr. — Republik 

Inilonesia diluar negeri sudah di 
akui sebagai negara jg. merdika 
dan berdaulat, demikian . Nazir 
Pamurtjak lm pertemuan di 
Presidenan malam Rebo ini. 

Nazir Pamuntjak seperti kita : 
maklum adalah anggota misi di- 
plomatik Rerublik kenegara2 
Ara. 

Selardjutnja ditegaskan, bah- 
wa negara2 Arab menaruh sim- 
pati besar kepada perijoangan 
Republik Indonesia. Sikap  ne- 

gara2 Arab terhadap Republik te 

lah memperkuat kedudukan Re. 

publik Iii Lake Success. 
Dlm pertemuan itu bekas pm. 

St. Sjahrir ikut djuga berbitjara 
dan membentangkan soal2 Asia 
Tenggara. 

Kata Sjahrir: Persamaan pen- 

deritaan karena  pendjadjahan 

tampak dinegeri2 Si Asia Tengga- 

ra, djuga tampak dgn njata pet- 

samaan sifat perdjoangan tjita2 

dan kemauan utk melepaskan 

giri dari tindasan pendjadjahan 

itu. Kemauan ini adalah suatu 

kenjataan.” 
Le I— 

MENENTANG PENGIRIMAN 

TENTARA PERANTJIS 

Ke Palestina. 

PARIS: 28 Apr. — Fraksi ko- 
munis dim dewan perwakilan rak 
jat Perantjis mengeluarkan sebu- 
ah kominike jg. menjatakan ke- 

beratannja atas pengiriman ten- 

tara Perantjis ke Palestina, Pengi 

riman tentara itu menurut komi- 

nike tadi hanja dilakukan unuk 

kepentingan kaum  imperialis 

Anglo-saxon jz. haus akan mi- 

njak dan mentjoba mentjari pang 

kalan militer di Palestina, deagan 

djalan mengadu-dombakan Ja- 

hudi dan Arab. 
me — 

BERDJAGA2 THD KERUSUHAN 

DI FINLANDIA. 

HELSINKI: 28 Apr, — Utk 

menghadapi ssrufuhan? jg. mung 

kim akan ditimbulkan gcleh ko- 

munis, sesuljah parlemen men. 

sjahkan perdjandjian Fintardia- 

Rusia, Maka polisi di Helsinki Gi 

perintahkan utk berdjaga2. Ke- 

pala polisi Gabrielsson menjang- 

kal bahwa pendjagaan dibebera- 

pa gedung penting akan dipei- 

kuat. Ta menerangkan, bahwa pe. 

rintah tsb. datang dari menteri 

dalam negeri (seorang komunis): 

Merturut anggauta2 parlemen, 

tidak asa tandia2 bahwa komunis 

hendak merebut kekuasaan. Me- 

reka berpendapat, bahwa iastruk 

si pemerintah tadi dimaksudkan 

utk menundjukkan bahwa pem. 

sudah siap sedia menghentikan 

tiap kerusuhan jg. mungkin tim- 

bul kalau komunis berdemonstra- 

si didepan gedung parlemen, 
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28 April— Seperti jg kita ketahui, Dae 
| Daerah Istimewa Jogjakarta itu dibagi atas: A. Bagian 

   

   

(Nenajare ni ea | B. Bagian Perburuhan, Sedang bagian Perbu- 

patan 

Dalam usahanja, ig banjak ici-' 
“sdbutI dlm Im surat2 kabar jalah 
“Bagian Masjarakat, karena ini 

Yenai langsung kepada peng. 
an rakjat jg kena akibat 

  

    
   

     

   

   
   

   

  

     

       

        
     
    

    

      
    
    

          
      

    
    

      

      

    
    

        
    

       
        
     

Bian pet pekerjaan ad. 
asi, seperti mengetik, ex- 
Gan pelajan, pesuruh, 

bagjan besar dari mereka jg 
j tatkan nama, pengetahuan 

kurang sesu. 
ntaan Sari pihak 12 

. Dalam hal ini 
elah La 

     

   

         
    

  

             
        

    

        

      
      
      
    

      
      
    
      
     

  

   

    

     

  

   yk orang ig Sikanranaen sedang 
| js Kichitankan ada 10 orang. Se- 
karang ig amping dirawat ada 200 

.jig masih dlm asrama 
al Peneanina jg berna- 

  

     

    

Pasi uang sa 
: tenan rumah 

Bana Pabean ana 

gian banjak Wisekitar2 rumah2 
sa rumah2 penginapan dll. 

me J— 

MEMPERGIAT PERTANIAN, 
— Untuk rentjana 3 tahun. 

1.3 “PATI, 28 April. — Kini ditiap2 
pe Bana @iseluruh karesidenan 

nas pertanian dibuka 
Aib Tanah jang dibuka 

— eta itu buat tahun 
: 2d 878 ha, untuk tahun2 

     
   
   

    

  

   
   

  

   

     
   
   

: Pagar xvi 
ae: xwintal tapa N 

——. hon mangga, kan b 
djfruk, 20.000 'batang tai : 
kepada pak tani. Djuga dibuka 

odel tanaman padi” luasnja 
30 Pa diatas tanah G.G. Dan da- 
lam tahun 1949 luas model tana- 
man itu £itambah mendjadi 1100 

ha. 
Untuk tahun 1948 

Pertanian membuka k£bun pupuk 
hidjau s€lwas 800 ha. Luas kebun . 
ibu untuk tahun 1949 dan 1950 
ditambah mendjakii masing2 1600 
ha dan 3200 Ka — Ant, 

PEMBERSIHAN TERUS. 
JOGJA : 28 April. — Ser. Gub. 

.. Militer Jogjakarta mengumum- 
|. kan, bahwa pada tg, 27/4-'48 ter 

| tangkap lagi 7 Lana, pengatjau 

    

nana, Seperti soal pengung 

      

Djawatan 

    

ini di atas: a. Bagian Umum dan b. Bagian Penem. 

  

SOBSI PROTES. 

JOGJA: 28 April. — : Pada tg. 
27/4 ini SOBSI mengirim radio 
sram kepada WFTU (Perserika- 
tan Buruh Sedunia) jang menja- 
takan, bahwa Belanda melarang 
kaum buruh didaerah perdudu- 
'kan merajakan Hari 1 Mei. 

Selain dari itu di kabarkan dari 
Malang, bahwa meskipun kaum 
buruh dilarang mengadakan Ta. 
pat, tetapi kemudian £lapat djuga 

| oleh mereka kibentuk suatu gcr- 
ganisasi buruh jang meliputi se- 
gala jang dipimpin sementara 
oleh Oei Say Djotn. — Ant. 

tema dewi 

GAPKI. TIDAK DAPAT BER- 
KONGRES. 

JOGJA, 28 April — Menurut 
Aneta, Gapki jalah federasi orga 
nisasi2 kebangsaan jang Ciketuai 
oleh Mononutu tidak dapat me- 
ngajiakan kongres umum berhu- 
bung dengan peraturan2 staat 
van beleg Ci Sulawesi Selatan. 
Dipermaklumkan, bahwa Gapsi 
akan mengadakan konperensi ter 
tutup safja Siantara : para pa 
rus dan wakil2 perkumpul 
tergabung didalamnja benak re 
29 April jad. — Ant. 

O— 

BTI MEMBUKA 
KOSONG. 

JOGJA, 28 April. — Dengan di- 
pimpin oleh BTI | (tg. 25 jL 
550 orang aa memulai 
membuka 300 ha tanah kosong 
didesa Djolontoro Wonosobo. 
Lebih landjut dikabarkan, bah 

wa tanah2 janz akan tlusahakan 
oleh BTI diseluruh Wonosobo ada 
1000 ha dengan bantuan Kemen- 
terian Pembangunan. Selain un- 
tuk menambah produksi bahan 
makanan, Gjuga untuk memba. 
ngun. desa baru. 

. 0— 

WE, KONSUL TIONGKOK Di 
BUKIYITINGGI. 

“JOGJA, 28 April. — Dari jang 
bersangkutan (ilidapat kabar, bah 
wa Pemerintah Tiongkok akan 
menempatkan wk. konsulatnja di 
Bukittinggi. Jang akan memegang 

    

TANAH 

' jabatan tsb. jalah Li Ting Yuan 
jang Sini telah berada di Bukit- 
tinggi dari Palembang. 

Lebih landjut dikabarkan, bah 
wa utusan Mesir Dr. Djalaludin 
pada te, 20 jl. telah kembali dari 
Bukittinggi ke Djakarta. — Ant. 

—D— 

JANG KITA TERIMA. 

2 Manna tengah bulanan ,,Ka 
2” diterbitkan oleh sk. Ke 

Tenbton Rarjat" — Jogja. 
,Kawanku” adalah dimaksu- 

kan untuk mentjukupi keperluan 
anak2 kita dalam lapang pemba- 
#jaan. 

x i 
x Barus i ini di Madiun ebn di- $ 
buka asrama untuk mendidik pa. 
ra pamong desa jang di.ikuti oleh 
76 orang atas usaha Persatuan 
Pamong Desa men 

x Tidak lama ian Bank Negara 
akan membuka filialnja di Pakan 
Baru (Riau) sedang Sumatra Ban 
king Trading Coy akan memper-' 
kokoh Nana disana, 

x Dalam Bontot hari Kartini 
Gi Bukittinggi para wanita disana 
telah mengamidil resolusi jg min- 
ta agar hari Kartini didjadikan 
hari nasional dan minta adlanja 
undang2 PBH, 

Xx 

x Didepan para Penghulu dan 
Naib diseluruh-Karesidenan Ma- 
diun pada tg. 25 jl. Menteri Aga- 
ma K. H. Maskur menerangkan, 
Heran Penghulu dan Naibpun pe 
lopor Pn bangsa. 

x Hari Rebo ini di Trowulan e- 
lah Siadakan pertemuan antara 
opsir2 Republik, Belanda dan 

. KUN untuk membitjarakan ten. 
tang mendjaga keamanan daa 
perhubungan Hg kelak. 

x Dalam Ska amanda ke Dja. 
wa Timur, Man Menteri 
Agama pada tg. April ini 
telah (tiba di PN ana setelah 
mengadakan pertemuan (dengan 
para alim ulama Jalu melanidjut- 
kan perdjalanannja ke Bdijone- 

goro. 

Ka ba at 
RA Nasional aa 

    

tentang pemusatan usaha pendi- - 
dikan pada Kement. Pend., Peng. 
dan Kebudajaan, maka den ini 
diberitahukan dgn hormat, bah- - 
wa pemusatan usaha2 pendidikan 
jang dimaksud diatas tidaklah 
mengenai pendidikan? untuk ke- 
perluan djawatan2 jang jdgn sen- 
dirinja mempunjai sifat2 dan sja 
rat2 Nan. (Dienst-cursus- 
sen). 

(Soegarda Poerbakawatija), 

Jogja. 

Bebas 

INFILTRASI MASIH DILAKU.. 

Kata Belandayf 

JOGJA, 28 April. — Menjam- 
bung berita tentang (tangkapan 

. besar2an Idi Surabaja, dapat se 
karang dikabarkan, bahwa tang- 
kapan2 itu dilakukan, karena 
menurut Belanda infiltrasi masih 
dilakukan atas perintah INI. 

Katanja dokumen2 telah teriia 
pat, jang bberisi'instruksi2 dan an 
djuran2 untuk melakukan kekera 
san djika nanti diadakan plebi- 
sit. Menurut dokumen2 tsb. tg. 
25/4 ini telah (Citetapkan untuk 
melakukan aksi, oleh karena itu 
beberapa djam sebelunanja telah 
djadakan tangkapan2. — Ant. 

PEMBELAAN MOH. YAMIN 
Dimuka Mahkamah Tentara Agung 

maklum, Sjalannja p 
di Kaliurang pada w 

   

' pengairan — Ir. 

JOGJA, 28 April — Rebo pagi Mr. Moh. Yamin masih 
meneruskan pembelaannja. Mungkin hari kemis ia baru selesai 
dan menusul lain tertuduh. Pembelaan dari semua tertuduh ter. 
diri kl. atas 700 halaman terketik, 

Atas buduhan telah melakukan 
matar perbuatan2 dgn maksud 
Gjahat (aanslag) dgn niat mero- 
bohkan Pemerintah Republik In- 
donesia (omwenteling), Mr. Ya- 
min memberikan bantahannja al. 
sob,» Perkataan makar adalah 
perkataan jg gelap, dan bukan 
berarti aanslag. “Regeringsvorm 
dim tuduhan . diterdjemahkan 
dgn 2 pengertian jaitu mendjadi 
bentuk dan sususan Pemerintah. 
an. Dgn demikian maka hendak 
kiselundupkan pula seolah2 pero- 
bahan kabinet sudah termasu'a 
pula didajamnja. Pafjahal kedata- 
ngan tertuduh ke Presidenan ha. 
nja utx menjampaikan petitie, 
hak rakjat, utk mercbah susunan 
kementerian, Nasuah maklumat 
belum merupakan perobahan, ti- 
Klak pula mendjadi aansla2 utk 
"merobohkan pemerintahan bukan 
sama sekali omwenteling, coup 
Wetat atau revolusi seperti jang 
termasuk dim La 107 HP. Siaran 

- 

resmi tentang peristiwa 3 Juli 
berisi hasutan dan tindakan jang 
sewenang2 jg dibisik2kan oleh pe- 
mimpir2 jg lunak dan journalist2 
jg Iunak, jg tak punja pengertian 
tentang arti coup Wetat, 

Coup d 'etat ialah tindakan po- 
litik jg tiba2 dilakukan dgn ke- 
kerasan, melanggar unidang2, dgn 
mengabaikan badan politik jang 
.lain dilakukan oigh kekuasaan jg 
berkuasa. Pemohon petitie bukan 
lah kekuasaan jg berkuasa. Se- 
betulnja jang melakukan coup 
detat ialah mereka jg. berkuasa 
waktu itu. Petiie bukanlah dila- 
kukan “dgn kekerasan, dilaku- 
kan oleh mereka jang tidak ber- 
kuasa sedang muksull pestitie ia- 
lah malah menguatkan constitu- 
tie. Puntjak daripada coup d'etat 
jg dilakukan oleh jg berkuasa. 
Sjahrir/Amir cs adalah penanda 
tanganan Linggadjati dan Ren- 

ville jg merobah kehendak pro- 

klamasi dan conStitutie. 

  

  

TELAH TERBIT: 

berita Olahraga” 
0-2 

Madjallah untuk pemuda, pela- 
djar dan penggemar Olabraga. 
Memuat soal? disekitar Per- 
lombaan Olympiade ke-XII 
dil, dihias dg. gambar? jg me- 
narik atas kertas halus. 
Harga: R. 1,50 Langganan 
sedikitnja utk 3 nomer. 

Red/Adm: PB. PORI 
-bg Publikasi 

Lodjiketjil Kulon 4 - Jogjakarta 

— Djuga bisa beli etjeran pa- 
da adm. sk. Nasional ini.     
  

tni 
  

Mau Beli! 
Kerias kunstdenik | 

dan kertas kraft. | 

Pe Bira pada: 
Adm. NASIONAL, 

00000 s00000 .... cco.eo       ooooooroncese | 

  

TELAH LAHIR pada tgl. 26 April 1948 djm 04.00 pagi 

E. F. H. NOOR 
Ibu dan anak dim keadaan sehat walafiat. 

| Atas pertolongan Dr. Sentral, 
| mengutjap banjak? terimakasih. | 

“Keluarga E. M. NOOR — J. K. Jusufsubroto | 
Panti Rapih — Jogja. | 4-172 

  

| 

  

  

ERUAN 1 ME: 
Hari Peringatan Kemenangan» BURUH 
dalam apn perbaikan nasib 

Mari berdemonsirasi. Ikutilah 
bloemencorso jg berdjiwa SATU 
barkan kekuatan dan 

dgn jai barisan dan 
MEI jg menggam- 

kebesaran organisasi buruh. 
Merdeka untuk Negara dan Rakjat. 

4- 115 SUB DEMONSTRASI. 
  

2 Kesan? dari Amerika, 

2. Pemandangan hai 
| oleh: 

: ata 

“KURSUS POLITIK WANITA 
di Istana Presiden: 

| pada bana Minggu tg. 2 Mei 1948, beratjara sbb: 
Il. Negara2 Arab dan perdjoangan kite, 

x oleh: Nazir Dt. Pamoentjak. 

oleh: Menteri Pek. Umum, Ir. Laoh. 

P.J. M. Presiden Soekarno,. 

.. Kementerian Penerangan.     - 'at ini kita terbit 4 halaman. - 

sang advertensi dan Pala 
wakiun:, 2 

    

    

     
      

       

     

  

      Seperti semua an 

   

   

  

   

          

  

      

       
          

ngat seret. Sebelumnja dengan 
ngan dimulai suatu tin 
tjil sadja didjadikan alasa 

Tn waktu Ik 4 
5 hari dgn sia-sia. "3 

ini, Bld menjemburkan bisa 
lagi, katanja Rep.-lah jang me- 
ngulur2 waktu Seperti komentar 
.Nieuwsgier” baru2 ini. Siapa jg. 
sebetulnja - melakukan " politik 
main tunda orang biasa tidak 
bisa tahu. Sebab Rep. tuduh Bli, 
sedang Bid sebaliknja menuduh 
Rep. Baiklah semua kita serah- 
kan kepada Tuhan Allah jang 
mengetahui segala2nja. 
Tjuma sadja, menurut tjara 

.Nieuwsgier” menjemburkan tu- 
duhannja itu mengingatkan kita 

kepala maling jg, lari tbunggang 
langgang karena dikesjar2 dan 
ikut teriak2, malahan dgn suara 

  

.jg.. paling banter, . maling ! 

maling !” 
P3 

KABINET NEGARA 

PASUNDAN” y 

BANDUNG: 28 April, — Kabar 
nja, demikian Aneta, kabinet ,,ne- 
gara Pasundan” telah selesai ter 
susun, ketjuali beberapa djawa- 
tan. Kabinet tsb. susunannja 
sbb: 

Menteri D.N, merangkap PM— 
Mr. Adil Puradirecija, sosial — 
Dr. Bunjamin, ekonomi—R. Den. 
dadikusuma, keuangan — PJ. 
Gerke, pengadjaran — R. Juda- 
kusuma, erhubungan dan 

Tan Hwat Tji- 

ang. Buat kesehatan dan keha- 
kiman belum terdapat tjalonnja. 
Kabarnja Dr. Djuhana Wiradi- 
karta diminta untuk memegang 
kesehatan, sedang Mr, Lukman 
Wiradinata diminta utk meme- 

gang kehakiman. 4 
—AI— # 

WANITA RUSIA TAK DAPAT : 51 
AZIN KE DJAWA. 2 

“JOGJA: 27 Apr, — Dua orang | 
wanita Rusia, berhubung dengan 
terlalu lama menunggu pas utk 
Djawa, Indo-China Perantjis kem : 
bali ke Calcutta, demikian 
.Straits Times.” 
Mereka itu seperti tertjantum 

dalam surat perhimpunan kepada 
Kowani aialah utusan dari 

Womer #nternatianal Democr atic 
Federation! jg. akan berkeliling 

di Asia Tenggera. 
Utusan tsb, menurut surat WIDF 

terdiri selain dari wanita2 Rusia 

itu, djuga Cari wanita2 Inggeris 

Perantjis dan Amerika. Mengenai 

wanita2 Inggeris Amerika dan 

Perantjis itu tidak dikabarkan 

oleh. .,Straits Times.” 

Seorans dari wanita Rusia itu 

nj. Tamasa Morozova meneran - 

kan, bahwa perdjalanan mereka 

tidak begitu berhasil karena tidak 

mendapat idin utk mengundju- 

ngi rumah2 buruh perkebunan. 

Biarpun Osmikian dapat ia kata- 

kan, bahwa organisasi2 wanita 

Malaka lebih baik dari wan 

di India. —Ant. 
Snp 

UDJIAN DAPAT AKTE 

PERTUKANGAN 

JOGJA: 28 April, — Mulai 
April 'ini berlaku peraturan . 

umum Menteri Pendidikan ten- 

tang udjian2 untuk mendapat - , 

akte ketjakapan mengadjar pada 

sekolah2 tehnik. Akte itu dibagi 

dalam hal praktek Peru a 

dan peladjaran eksak atau tea 

tehnik. —Ant. .. Ne T
U
 

BERITA TATA USAHA. 

Untuk memberi kesemnatan ke , 
pada nara vegawei kita supaja  ! 
ikut serta merajakan ,/Hari Bu- : ( 

Pd 
S
N
.
 

L
i
s
a
n
 

Kb 
ah 

.ruh” maka ,,Nasiona?” hagi Sabtu 
ini tidak terbit, 

Sementara itu, agar vara pem- 

batja dalam hari2 libur itu mem- 
punjai batjaan djuga, hari Djum 

Harap para nembatja, ala 

  

      


