
m
e
m
o
r
y
 

  

p
i
a
n
 

dp
i 

me
nd
a 

je
ha
kn
gk
r 

2 

    

    

  

fi 

'LAKE SUCCESS: 
tentang 

tjutjurkan “pir mata 
to 63 wwonit lamanja. 

2 Ia menuduh pula, bahwa Ame- 

53 Irika Ser., Inggeris, Belgia dan Pe. 
“ Jrantjis membantu Bid dim per 

(3 # tikaian Indonesia ini, karena ne- 
gara2 itu menurut Gromyko mem 

punjai djadjahan2 je hendak di- 

pertahankannja supaja djangan 

Sampai lepas Cari tangan mere. 

- ka. Ia pun menuduh Komisi ,,se- 

aa. perkakas: —kaum militeris 

dd”, 
Ia kaiakan, bahwa terutama 

Amerika Ser, mempunjai bapnjak 

kep€ntingan di Indonesia. Kata 

ngan? tinggi Amerika menaruh 
simpati pada BW, karena mere- 

ka berpendapat, kepenungan me- 

reka akan lebih terdjarain diba- 

wah kekuasaan BIC. 

Leryapanya perselkjuah gen. 

ijaran perang menuru Gromyko 
adalah Werkat bantuan ja0tn.-3 

jg mengeiuanati Kepenungan 

pangsa Indonesia.  Persetudjuan 

itu tidak lain dari pada suaiu 
alat perantara untuk meneruskan 

berlarunja kepentiigan2 Bid dan 
#hembantu memberatkan tindasan 

dan pemerasan rakjat di Djawa, 

Sumatera dan Madura  Berkal 

persetudjuan itu, maka Bid dapat 

m€nguzsui semua daerah jg Oari 
semulanja suaan dikehendaki me 

reka. Satu2nja djalan Ur Men. 

ijahkan ign ali soai Indonssia- 

Bid ialah mengembalikan pasu- 

kang jg bermusuhan jtu ke kedu- 

dukan mereka sebelum Bid me. 

mulai dgn apa jg dikatakan oleh 

mereka aksi polisioniL”. 
Gromyko menuduh Kom.-3 ti. 

dak meneruskan beberapa lapor 

ran2 kepada D,K., jaitu terutama 

japoran dari penindjau? disana. 

Ia selandjutnja berkata, bahwa 

Bid meneruskan gerakan? mili. 

ternja sesudah D.K. mengeluar- 

kan 'perintah berhenti tembak. 

Bld mendarat di Madura dgn ala 

san, bahwa rakjat disana kelapa- 

  

    

    

     

   

ran, tetapi sebenarnja biokkade "ni, “djhawah mahkota Bid. -Ia 
  

SARI BERITA 
— Eamon de Valera, setelah ham 

pir 16 th. mendjadi PM Eire, ter 

paksa berhenti, karena partamja 

kalahan Clm pemilihan umum. 

Ia diganti oleh John A. Gostello. 

: x 

— Amerika tak berhasil untuk 

memasukkan Djerman dan Dje. 

pang dalam piagam perdagangan 

Gunia jang sedang dibuat Ai Ha 

yana. inggeris dan Peranyjis jg 

menolak keras. : 

I 

— Dewan urusan Keradjaan Spa 

njol jang terdiri ajas 14 anggauta 

dan dibentuk untk mengoper kekau 

asaan pemerintah djika akan tim 

bul keadaan darurai, akan ber- 

sumpah -setjara resmi dihadapan 

Franco pada 20 Pebr. 

SA 

— Menteri2 LN. Tjechoslowakia, 

lonia dan Jugoslavia menuduh 

negara2 Eropa Barat telah mem- 

Diana Djerman mendjadi 
agressif, jang. membahajakan 

perdamaian dan ekonomj Eropa. 

sesudah perang dunia MH. 5 

xx 

— Kabinet Perantjis menetap. 
'kan, pada 15 April jad. akan me- 
ngadakan panggilan milisi kpd 

| separoh dari klas th. 1948 menge- 

nai sedjumlah 150.000 orang jang 
berumur 20 th. Menurut kala- 

ngan jang berwadjib, itu adalah 

#33 Harian Pagi. 

Tuduhan Wk. Rusi 
soal Indonesia. Berbitjara wakil 

jang tidak djudjar” 

- nia”. 

#3 

  

  

   

      

          

Belandalah jr menimbulkan ke. 
sulitan makanan disana, Menurut 
Gromyko, penduduk Madura le- 
bik suka menerima makanan dan 

pakaian darj pada menerima Bli. 

Ia berkata, permintaan pem. Rep. 

supaja Kom.$ . memperofes atas 
blokkade Bid ditolak karena ka.. 
tanja berdasarkan peri kemanu- 
siaan, 
Gromyko menganggap laporan 

Kom-3 perat sebelah cian manje- 

but Komisi sebagai »sSenijata di 

tangan Bid jg tudjuannja ialah 

berusaha sekerasinja wk mema- 

tahkan petlawanan rakjat Indo- 

nesia jg ugn sekuat tenaga ber- 

usaha. menyapai kemerdekaan 

Sesudah mengingatkan Kepatia 

permintaan2 Sovjet dulu dim DEK 

supaja diambil tindakan jg lebih 
langsung, perminsaan mana telah 
diterima oleh sebagian besar ang 

gauta DK, tetapi kemudian diveto 

oleh Perantjis, maka, Gromyko 

membitjarakan laporan , Komisi 
fasal demi fasal. Tentang perse. 
tudjuap gentjatan perang, Gro- 

nyko berkata, bahwa dgn demi. 

kian Bld - mengambil kedudukan 

disepandjang. garis yan Mook, jg 
memaksa kepada Indonesia me- 

'njerahkan datran2 jg berada Gi 

Inar garis ig mula2 diduduki oleh 

tentara Bid. Bki bukan Sadja me- 

ngusir bangsa Indonesia dari ru- 

mahnja, melainkan Gjuga memak 

ss mereka supaja keadaan disana 

dibereskan.  Gromyko menegas- 
kan, bahwa daerah2 jg diambil 

Oleh Bls mempunjai persediaan2 

minjak dan karet jg vitaal. 

Gromyko menjerang a72s2 per- 

setudjuan politik jang. memung. 

kinkan pembentukan NIS. Azas2 
itu dianggapnja sebagai suatu 

pengchianatan bagi bangsa Indo. 

nesis, kerena menyrui atasi tsb. 

Indonesia akan persekutu dgn 

selandjutnja menjatakan, bahwa 

persetudjuan itu dengan sengadja 

bermaksud membaniu mengga. 

galkan usaha bangsa? djadjahan 

mentjapai kemerdekaannja. 

Tentang “usul mengenai NIS, 

Gromyko berkata, bahwa ,,lang- 

kah Hu berarti Kom..3 membenar 

kan rentjana jang dimaksukan 

untuk melandjutkan pemerinta- 

han kolonia! Bid diseluruh Indo- 
nesia: Djawa, Sumatera, Bornec 

(1. 1 

Gromyko memperingaikan, bah 

wa gelombang kebangsaan di an- 

tara bangsa? djadjahan . tidak 

akan dapat lama lagi memuaskan 

tanaman mbdal2 Amerika. 

PERUIUSANGOODWILL 
JOGJA: 19 Pebr. — Perutusan 

Goodwill NIT pada hari Kemis 

ini sidjamg oleh . Badan. Pe. 

kerdja KNIP. 

Mr. Assaat selaku" ketua an. 
tara lain menegagian, bahwa 

kita teiap memandang  anggota2 

perutusan itu sebagai: saudara 

wita setanah air, 

membentangkan 

disekitar Badan Perwakilan der 

'Badan Pekerdja Kita. 

Mononutu selaku ketua perutu- 

san dalam: kata" sambutannja 

menjatakan, hendaknja Kita dja- 

“Agan ' memandang perdjoangan 

Gi Indonesia Ti- ' saudara2 kita 

mur itu sekjara juxidisch formeel, 

  

sehahasa. dan. 

segala sesuatu 
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118 PEBR.-— Hari Rebo di Dewan Keamanan dimula dengan perdebatan 

Rusia, Gromyko, jang menuduh Amerika Serikat ,,men- 
(krokodiljentranen) untuk Indonesia, Gromyko berpida- 

Menurut kabar2 pers di Ame- 

rika, maka sendjata Amerika di. 

gunakan oleh Hd dalam menin- 

das tjita2 kemerdekaan Indone- 

sia, Tetapi apa jang bisa Gisata- 

kan tentang Amerike, Serikat itu - 

dapat pula dikatakan tentang 

Inggeris, Perantjis dan Beigia ig 

riwajatnja sudah djslas bagi 

umum”, kata Ciromyso. Kita 

harus berpendapat, bahwa wakil2 

negeri2 itu sudah semestinja, 

akan memudji pekerdjaan Kom.-3 

dan minta supaja kita pula me- 

njetudjui laporan Komisi. ' Tapi 

'Semuanja iiu bukaniah hal jang 
baru bagi kita. Kita sudah pernah 

mengalami hai seperti itu. 

“ “Dan karena keterangan2 demi 

kian itu bukanlah barang baru, 

maka kita melihat adanja per. 

pedaan antara keterangan jang 

sebenarnja Jan tindakan jang se 

benarnja dari negara2 itin demi. 

kian kata Gromyko: 

" E 

Kelua 'sidang, — MceNaughion 

(Kanada), kemudian memadju- 

kan suatu resolusi: “DK. me- 

njatakan kepuasannja dengan 

Renville. dan memutuskan 

paja tawaran Gjasa2 Komisi te. 

tap berlaku. Selaimnja itu L. E. 

minta kepada kedua belah pihak 

dan kepada Kom-3 tentang dja- 

jannja perundingan politik. 

Sidang ditunda sampai, hari 

Djum'at. ini : 

Menurut Ant-Aneta, dari Pi 

hak jang mengetahin didapat 

kabar, bahwa ' delegasi Australia 

'akan mengusulkan tambahan pa 

da resolusi Kanada itu, jaitu 

supaja .Komisi diberi kekuasaan 

mengemukakan usul2 dan mengu 

mumkannja. 
& 

UP mewartakan, bahwa dele- 

gasi Indonesia rupanja menjetu- 

diui sebagian besar dari -pidato 

Gromyko, karena 'dia mencutjap - 

tan beberapa keterangan jang Se 

perti dikatakan oleh salah se- 

orang Rep: sama dgn apa jang 

hendak kami katakan. Apa jang , 

diterangkan oleh Gromyko ten 

tang Madura adalah benar”, 

Kalangan Bld tidak mau mem- 

beri komentar meskipun djelas. 

bahwa Bid menentang setiap ber 

Inasan kekuasaan Kom-3.. Rupa 

nja Perantiis dan Belgia akan 

membantu Bid sehingga den Sz- 

mikian perluasaan Komisi itu. 

agaknja tidak akan terdjadi, de- 

mikian UP. 

melainkan ydari segi psychologisch. - 

Dia. mengharap supaja Perutu- 

san parlementer Indonesia Timur 

ini dipandang sebagai kundju 

ngan dari hati kehati. 5 

Dalam bada itu pada hari Rebo 

para tamu Parlementair Mis... 

      

   

    

Presiden 

Basa N p, bahwa kundju 

ngan ru enambah eratnia 

perhubunr batin antara kedua 

Mononutu mengharap akah 

Gapat “melihat kea dan : 

usaha? Republik untuk memetjah 

kan berbagai2 soal jang diha- 

dapinja, 

      

SUARA PERS NED. 
Berhubung dgn separo dari de. 

kegasi Curacao meninggalkan Yu- 

  

    

  

suara, si 

  

   

          

      
angan konperensi medja bundar pada djm. 10.30 dgn diketua 

antara Nederland den Suriname Mr. Dr. Kusumah Atmadja. $ 

dan Antilen Bid, maka Sk. yPa- €si djaksa agung ber 
rooi” tulis, bahwa peristiwd- Itu Tirta sedang ' 1 

akan disesalkan oleh orang js ber” 

maksud baik terhadap konperensi 

itu. Peristiwa sb, memberi kesan 

jg buruk keluar. Menurut ,Pa- 

roo?” tuntutan delegasi Curacao. 

“dalah supaja perobahan dlm tata 
negara diberikan dulu sebelum 

berunding, tidak sehat, karena 

tak dapat dikabulkan. Permusja. 

waratan jg harus memutuskan 

apa js akan dilangsungkan dan 

sulit mengambil sesuatu XSPuLU- 

San jg tergesa3. | 
Seterusnja ,.Parool” memperi- 

ngatkan pem. Bld supaja insaf 
akan kelambatannja bergerak j3 
menjebabkan keperijajaan orang 

di Hindia.Barat tergontjang. Fae- 

dahnja Jelegasi ith meninggalkan 

persidangan, jalah hendaknja ptm 

Bid menarik peladjaran lebih me 

musatkan segala tenaga supaja 

permusjawaratan Ibu berhasil. 

| Prof. Romme menuks dim ,be 

Voikskrani”, bahwa barang si. 

apa jg mengundiungi sidang ter- 

buka ju akan mendapat ram jg ' 

tklak mengandung harapan, kon- 

perensi du akan berhasil. Rena 

ru Romme waktu belum matang 

untuk mengadakan sidarg terbu. 

Ka. Walditu terialu singkat “untuk 

mempikenaikan Wusan fun 

mempangunkan dasar perijaja 

memperyaja. Romme berharap, 

supaja permusjawaratan itu dja- 

ngan sia2. 
aj 

KENTJANA MARSMALIL BER- 
BAHAJA. - 2 

Lake Success, 15” Febr.— Polo- 

nisa menjarakan kpd PBB, bahwa 
rip maksud uk membantu 182. 

ya2 Eropa Barat akan memejah 

bejah Eropa aam nisijaja akan 

gagal. Politis rentjana Marshali 

berbahaja dan ekonomis tklak se. 
hat. 

Wakil Polonia, Oscar Lange 

memadjukan suatu resolusi kpd 

Dewan Kzononmu-Sosial js minta 

spj Dewan menjetudjui bahwa 

pemberian kredit. barang2 harus 

menurut ukuran Produktivit€i- 

negeri js diberi kredit. Ia njata- 

kan, banwa Perangjis gan Belgia 

menurut laporan PBB tergolong 

negeri2 jg sukar ibisa membajar 

hurangnja. Wakil USA mendja. 

wab, bahwa laporan PEB itu dari 

tahun 1947,,jaitu diwaktu ekono- 

mi kebanjakari negeri amat bu- 

yuk. USA - katanja - tak meng- 

harapkang kembalinja uangnja. 
$ —Ant-UP. 

—9— 

| HARAPAN CHIFLEY. 

MELBOURNE: 19 Pebr. — Me. 

Durut Ant-Aneta, dalam sidang 

Dewan Perwakilan Australia, ang 

gauta HL. Anthony Gari Country 

party, menanjakan kepada PM 

Chifley apakah pemboikotan oleh 

buruh pelabuhan Australia ter- 

kadap kapal2 Bid tidak mengaki. 

barkan bertambahnja kekurangan 

bensin di Australia. 

' 'Ghifley mendjawab: ./Tidak, ka 

rena kajau pem. Hindia-Bld sang 

cup mendjual bensin dan minjak 

tanahnja kepada Australia,” mere 

NT 2 tentu mau dibajar dgn sier- 
ying”., 

Selandjutnja Chifley mengha. 

rap, supaja keadaan di Indonesia 

bertambah baik sehingga. pemba- 

tasan pemakaian bensin di Ans- 

tralis bisa dihapugkan. Chifley 

mengharap pula supaja perdaga. 
ngan antara Indonesia dan Aus- 

tralia dapat terlaksana lagi. 

— pem. Peranfjis memberftahus 

kan kpd kement, LN Aek 

Ser. bahwa Perantjis masih mem 

butuhkan bantuan uang sebelum 
rentjana Marshall berlaku. Di 

njatakannja, bahwa mulai 1 Ma 
ret 'Perantjis akan mengalami 
senghambatan dlm perin dusirian 

njo, karena kekurangan pahan2 

Ka 

: 

  

gauta dan 

ta berlawanan dgn 

BN PP 

   

  

    

  

diri dari : Mr. Gatot, N 
to, Mr. Daljono dau 

terdakwa pertama, ena 

Sudarsono. Dgn derap telah, 
1g, “berpakaian 

piti mbalut leher DL 1 

en masuklah ia melalui Pi 
muka dan mendjadi tampaial 

'bih dari 200 pasang maa 

belah para ter 
ruangan, K 
Gari pintu se 

Yaxnin, lainnja, Mr. Moh. 

sono, dgn kara ranah 

nja jang henti2nja, dari Kiri 

kekanan. Kemudian menyusu M 
Suparsdjo, Mr. Iwa Kusuma » 

maniri, Mr. Budhiario | 
modjo, Dr. Buntaran M 
djo, Mob. Innu Sajuti, 

Saleh, pandu  Kartawiguna, 

Surip  Suprasetio,  SWMANLOTrO, 

Diojopranoto, RP. Supatmo Sur-. 
jodiningrat, dan Marlan. ban 

demikian 3 orang terdakwa tidak 

    

  

lir, Chai 
Adam Malik, dan Ibnu Parna. 

Setelah kejua mahkamah sele- 

sai den procedure menanjakan 

nama, tempat tinggal, pekerdjaan 
dsb. dari para terdakwa Ojaksa 

agung mulai membatjakan Ye- 
Tulisitoire, pengdakwaan (sebagian 

hesar telah kita muat kemarin). 

Sesutish pembela Gatot memin. 

ta kepada ketua akan nama2 Na- . 

kim, ia menerangkan, bahwa para 
terdakwa akan IM 

sdoman djalannja-pro- : 
kemuka Mr. Moh.. 

Yamin den excep 

tes jang terdiri dari 17 pasal dan 

tebainja 13 halaman. Dgn suara 

keras, njaring, Seringkah berge- 

lora sesuai dgn getaran djiwa ha 

tinja, kadang? diseling pula den 
Suara lemah, perlahan? dan tes 

rang, ditjurahkan kemuka penga- 
dilan semua kehendak m, Aa... 3. 

ji membela "9 

Sebagai 
seS, tampilan 

    

    

  

untuk membela diri dan 

Semua terdakwa. 5 1 

Periama dikatakan oleh Yamin, Gn 

bahwa setelah ditandatanganinja NU 

persetudjuan  Linggadjati dan 

kemudian persetudjuan ,,Renv 

“le” paru2 ini kedaulatan Rep. su. 

dah berpindah kemahkota ke « 

sehingga kamah tidak bis: 

mengeluarkan dakwaannja | ge 

nama Republik. Karena Hu ) 

Yamin. minta supaja mahkamah : 

mengadili sengketa ini ,atas Dama Fs 
rakjat Indonesia” karena kedaula 
tan rakjat tetap ada, tidak be- 

rubah2 dim tangan sang murba 
rakjat Indonesia meniirut: UUD. 

  

   

  

       

donesia dgn mengingat Mkl. WK. , 

Presiden Rep. Lan ertang- 

gal 16 Okt. 1945 no. X, sedangkan 
Pres, Sikarno dan WX. Pres. Moh. 

Hatta itu tidak 1 

UUD pas. 9, karena. 

     

       

      

    

kan dipilih sidang tertutup 
iya Persiapan Kemerdekaan 

| nesia, Pres. tidak pula mengat 
dan menjelenggarakan dgn Sega 
Ia jang ditetapkan dlm UUD dim 

6 bulan sesudah achir peperangan - 
AIR SANA eh 

Dim waktu 6 bulan setelah p2- 

ingan tsb. berachir, menurut 
Yamin seluruh UUD harus sudah  "/ 

Kaktn sehingga angkatan ang- 
susunan mahkamah . 

Pres. ternja- 

langgar djandji constituon a 

da rakjat. Seluruh # 

dan keljaksaan ok 

      

    



    

menerangkan, bahwa hukum pi. 
dana jang didakwakan itu hukum 
pidana Bid. Para terdakwa menu. 
rut Yamin selalu bersedia ci. 

adili dgn aturan UUD jang di- 
buat . dewan perwakilan rakjat, 
tapi tidak iechlas  djika diadili 
Oleh hukum jang dibuat pem. 
Bl atau pem. fasisme Djepane, 

“ “#Adilkah tertuduh. sebagai Re. 
publikein ditawan, dikurung dan 
CiperikSa atas antjaman pasal2 
pidana jang menegakkan dan me. 

.Hndurngj monarchi ? Adilkah dlm 
negara keadilan negara Rep, In- 
donesia apabila pasal2  contra- 
revolusioner diantjamkan kepada 
penggalang . revolusioner dalam 
samodera revolusi Indonesia ?” ta 

. nja Yamin. Dikatakan, bahwa hal 
Itu suatu kechilafan besar. : 
(Se jutnja Yamin menerang 

1 kan, bahwa bahan hukum 

   

    

jang 
e “Giperiksai kedjaksaan agung dan 

bahan sengketa jang akan “ di- 
“adil mahkamah adalah urusan 
politik, mengenai kejakinan poli. 
tik, jang berdasarkan politik an- 
tara golongan revolusioner jang 
menuntut. dan membela ksmer. 
“dekaan bulat 1009. Dgn demikian 
katanja, mahkamah melampaui 
balag kekuasaan pengadilan, se- 
Gangkan kehakiman liarus meno. 
lak dgn memisahkan ciri dari 
pertentangan tindjauan politik. 
Yamin selandjutnja menjat2— 

kan, bahwa tuntutan itu penuh 
dgn keterangan2 jang “idak be- 
nar, berisi bagian2 jang Iberten. 
tangan satu dgn lain dan  me- 
njembunjikan beberapa peristiwa 
jang telah diakui oleh kedjaksa- 
an agung, sehingga tuntutan itu 

: batal. Tuduhan - melaksanakan 
kedjahatan merobohkan  peme- 
rintahan Republik Indonesia (om- 
wenteling) itu berisi dan disesat- 
kan oleh satu kechilafan besar, 
karena demikian kata Yamin se. 
terusnja, jang berlaku sebenarnja 
jalah Nana demokrasi 
memasukkan permohonan, right 
Of petition, jang diakui oleh se- 
gala demokrasi dan oleh UUD 
Rep. pas. 28 uk merobohkan 
kemt. negara Sjahrir-Amir Sjari. 
fuddin mendjadi satu kementeri- 
an baru Ign berpusat inner-ka- 
hinet. Dgn suara lebih keras jagi 
Yamin selandjutnja! menggugat, 
bahwa dim sengketa ini ada lagi 
satu kechilafan besar, sebab me. 
nurut Yamin, bukan mereka (ta- 
hanan politik), melainkan para 
angcauta kabinet Sjahrir.Amir 
Sjarifuddin jang mungkin ber- 

“salah mendjalankan pengchiana. 
“tan diplomasi. Yamin menggugat, 
bahwa penangkapan mereka itu 
supaja dapat didjalankan politik 
bercompromi dgn Bld. Yamin 

. dgn berdasarkan alasan? ig. telah 
juraikannja berkata, ,,sebagai 

patriot pentjinta tanah air, aa 
dan negara, sebagai penggalang 
Proklamasi 17 Ag. 1945 dan pen- 
djundjung konstitusi Rep. Indo- 
netia kami para tertuduh mema- 
djukan permintaan kepada mah- 
kamah aguris tentara spj mene 

“rima tanetisan: 1. menjatakan 
tidak berkuasa mengadili seng- 
keta seperti dituduhkan Hu 2) 

| menjatakan tak bersedia meneri. 
' ma perkara itu (niet onivanke- 

1 Hjk) 3) "membatalkan sengketa 
tu dgn 4) membebaskan segala 
orang jang tertuduh dgn 5) meng 
hukum negara membajar secala 
perangkosan verkera dan 6) meng 
hukum negara spj membajar keru 
giari pada masing2 tertuduh jane 
jiderita selama dan karena dise- 
albkan oieh penahanan.” dan ber 
thirlah pembelaannja berapi2 ig 
manja 80 menit itu. 
Setelah Yamin kembali duduk 

Gitempatnja, Mr. Suprapto seba- 
gai pembela jg. kemudian dikuat- 
Kan pula oleh Mr Gatot men-e 

rangkan, bahwa ia tidak mengu. 
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: or degban Tan aga? baru! 

ELOR KAMI SENII 
      

    

  

      

#TANGKISAN PERMULAAN" 
Apik : (Sambungan bal. 1) 

wakilan rakjat, Seterusnja Yamin . 

  

Sa aa MAMA KU 

$ KAN RR 4 

rangi alau menambah exceptie jg 
dinjatakan terdakwa Yamin. Me- 
Teka kanja Miuta, Spjsidang seian 
djutnja diadakan dim ruangan jg 

iebih besar, agar akjat umum. 
Gapan menjaksikannja. Selandjut 
nja oleh mereka diminta supaja 
Pe aa Gjangan begitu agres- 
sif. : 

Sidang kemudjan ' diundurkan - 
mulai djam 12.40 — 1400 siang. 

La € 

Pada sidanz ke-2 hari itu ketua 
mahkamah menerangkan, bahwa 
kedua permintaan: pembela iidak 
dapat dikabulkan.  Digedung 
KNI pusat misalnja mahkamah 
tidak berkuasa, sehingga mung- 
kin mengganggu-djalannja persi- 
dangan. “Kalau sidang diadakan 
Gipagelaran ketua iidak bisa me. 
MUSatKan pikiran Terhugap soal 

jang sangat penting itu, jg. ingin 
Giperiksanja selekas mungkin utk 
kepentingan para terdakwa sendi. 
ri, Pendjagaan utk keselamatan 
mereka bersama harus diadakan. 
Sidang ditunda sampai hari Senin 
jad, djam 8.30 pagi. 

agama 

ROMBONGAN PELADJAR 
PILIPINA, 

Jogja, 19 Pebr— Besok tg. 
25-2.48 rombongan pemuda dan 

ladjar. Philipina, sesudah me 
ngundjungi . konperensi pemuda 
Asia di Caleuita, akam singgah 
Gi Indonesia utk menjaksikan per 
djuangan dan pembangunan ki- 
ta. Mungkin rombongan ini akan 
disertai utusan? pemwia dari 
Asia lainnja. 

: Ja 

RAPAT BADAN PEKERDJA, 
JOGJA: Pada hari Djum'at pa 

£i mi Badan Pekerdja mengada- 
kan Rapat terbuka lagi Hal? jg 
akan dibitjarakan ialah mengenai 
Soal2 jang telah lebih dahulu di 
bitjarakan, tapi masih menunggu 
keputusan. 

Ag 

X Baru? ini Bukittinggi telah di- 
dirikan ,Studiefonds Sumatera” 
utk menjokong peladjar2.di Su 
matera jg tjukup mempunjaj ke- 
sanggupan utk meneruskan pela- 
djarannja. 

   

    
    

  

    

  

GM 
x Ditiap2 ketj 
keres. Kediri telah 
tjalon' guru pemberan Aa 
huruf jg diikuti oleh 250. orang. 

Ir ki & ag 4 si 

PS Panitia penjambutan dj Pur- 
woredjo baru? ini telah mengada- 
kan pertundjukan sandiwara gu- 
na menghibur Ik 3000 pradjurit 
js telah datang dari Djawa Barat. 

va an 
» Djaw.Pemberantasan Penj. pes 
minta pengungsi jg belum men- 
dapat suntikan atau jg lebih dari 
5 bl. mendapatnja supaja menjun 
tikan diri di kantor tsb. 

selambat2nja tg 22-2-48 sudah 
dibentuk Panitia Peringatan Pe. 
kik Merdeka mulai Ibu kota Ka- 
res. sampal ke Ketjamatan. 

x 
AX Pada tg. 10-2 jl di Bagansiapi2 
telah diadakan djamuan oleh 
CHTH untuk merapatkan lagi per 
hubungan Indonesia “Tionghoa 
Gan merajakan tahun baru Ti- 
onghoa. P8 : 

, x ta 

. X Hari ini T. Mononutu, ketua 
Goodwill Mission NIT akan me- 
ngadakan: causerie tentang ,,Per. 
djuangan peladjar dim negara 
merdeka” di gedung Gadjah 
Mada”, : 

t 5 

PX Baru? ini di Temanggung ber. 
turui2 ada 10 orang digigit an- 
djing, oleh karena. itu mereka 
dan otak andjing jg menggigit 
dikirim ke laboratorium Klaten 
'uik diperiksa. 6 

Keplna 

YAN MOOK MEN 
. RATULANGI. 

JOSJA: 19 Pebr. — Kalangan 
jang mengetahui mengatakan, 
bahwa Van Mook telah menolak 
putusan kabinet NIT heberapa 
waktu jl. jang menghendaki tu. 
paja Dr. Ratulangi duduk dalim 

bentuk kelak. Putusan kabinet 

- 

itu diambil dgn suara 6 lawan 
4 Ant. 

      

   

| dgn bethe N 
tidak disukai oleh Lembaga Ke. 

s -& £ Mg ki 
Pusat Peripbatan Pe. ' 

kik Merdeka mengandjurkan spj 

  

| 'Sbg PM Birma, 
RANGOON, 18 Per. — Bebe. 

      
    2 tadi berkata, bahwa 

utinja Nu jang 

“merdekaan Rakjat Anti Fascis, 
: ai GA akan runtuh. Me- 

reka meramalkan bahwa wakil 
PM Bo Let Ya, jang kini mendija- 
bat ment. Pertahanan, akan di- 
minta membentuk kabinet baru 
dimana lembaga anti Fascis akan 

| mendesak golongan sosialis sbg 
golongan jang serkua t. 

MOSKOW, 18 Pebr. — Menteri 
LN Rusia, Molotov, berkata bah. 
wa Rusia sekarang telah menga- 
dakan persetudiuan - dgn semua . 
negara jang berkepentingan dlm 

“perbatasan di barat. Ini diutjap. 
kan setelah selesai. penandaia- 
nganan ..perdjandjian- -persaha- 
batan dan saling membantu an 
tara Rusia Hongaria. 
“Molotov menegaskan, bahwa 
perdjandjian ini adalah mata jg. 
terachir dari rantaj persetudju- 
an2 jang akan merupakan tem- 
bok penghalang bagi negara2 im- 
'perialis. Perdjandjian2 ini menu- 
rw Molotov 'tertjapai sesuai. dgn 
maksud dan dasar usaha PBB. — 

" Ant-UP. 

  

maya 

— Djurubitjara: - peni, - Polonia 
mengatakan, kalau sekali - lagi 
ada pesawai terbang militer USA 
terbang diatas Polonia tidak dgn 
izin Polonia, maka "pesawat: itu 
akan dipaksa, turun dan . yener- 
kang2nja. akan dilawan dan: di. 
tuntut. Ha Ra 

— Presiden USA, Truman, akan 
menjampaikan kpd Kongres ren. 
tjana bantuan kpd Tiongkok jg 
sudah lama ' In berdjum 
lah 570 djuta dollar. 510: djuta 
Gollar akan berupa bahan ma- 
kanan dan sisanja untuk mem. 
perbaiki @jalan k€reta-api Can. 
ae jang sangat penting 
tu, " 

“ Jogja pada tg. 18 Pebr. ji telah 

“Perkebunan 

   

       
ADAN PENERBIT NASIONAL, 

Red, 631 — Adm. 604. 
Jogjakarta. 

     

ROMBONGAN MASJUMI 
DISROBOT, 

Jogja: 19 Pebr— Baruz 
ini dikabarkan dari Lijambi, baju 
wa Tombongan Masjuni tjab. Ku- 
alatungkal jg hendak mengun.- 
djungi konperensi Masjumi di 
Djambi ditangkap oleh Belanda. 
Mungkin mereka dibawa ke Tan- 
djungpinang. 

aja 

TIDAK SITUpJU,| 
Jiogja: 19 Pebr. kdang 

Front Demokrasi Rakjat Daerah 

mengambil pususan : Tidak da- 
pat. menjetudjui pengumuman 
Gupernar Militer Jogjakarta ten. 
tang mengharuskan ruinia idzin 
Utk rapai2 umum dan dianut) 

     

  

Si.dan menuntut segera ditjabut.! 
nja kembali. , : 

Djuga rapat umum Lembaga" 
Buruh dan Tani di Bantul minta " 
Gitjabutn,a pengumuman sb. 

ya 

PUTUSAN KONP, SARBUPRI. 

Jogja: 19 Pebr— Sarekat 
Rep. Indonesia jg 

kini sedang mengadakan konpe. 
rensi pesar di Dlanggu tg. 18:52 
memutuskan antara lain sbb.: 
1. Menerima Persetudjuan Reni 
Ville dgn sjarst, supaja' ada dia. 
minan, bahwa penjelenggaraan 

uja tidak akan merugikan per- 
Ojuangan buruh. “2. Mendesak 
terbentuknja kabinet .parlamenter 
Gimana duduk waki2 buruh, tani 
dan pemuda. - —ni. 

sebab 

KONP. (PEMUDA DAERAH 

BANTEN, : 

Jogja, 49 Pehr— Sambu- 
tan pemuda Banten atas konpge- 
rensi pemuda seluruh Banten jg 
akan diadakan pada tg. 3-2.48 
jad. memuaskan s€kali. Din 2 ha 
Ti sadja pemuda Rangkasbitunz 
dapat mengumpulkan uang seba 
njak R.5000.— utk heaja konpe. 
rensi tsb. 

  

.& N. V. BANK NUSANTARA » 
Djalan Saidan No. 8 : 

JOGJAKARTA. 
Tilp..695. 

IL TUDJUAN: 
I. Mengerdjakan segala urusan .Bank (memberi 

Kredit: menerima deposito/gire dsb.) 
22 Berniaga. 
3. Mendirikan perusohaan?. 

“II: MODAL MASKAPZI: 
R. 2.000.000.— 

HI. BERDIRI: 
Menurut acte Notaris tg. 17 Pebruari 1948. 

2-14 

mengenai perbatasan? hak 
dan mengeluarkan 
tral biro S.O.R.S.I, 
berarti membatasi 

2-111, 

dibagi dalam 2000 sero & R. 1000.— 

S.O.B.S.I, DAN HAK DEMOKRASI: 
Biro-Penerangan Sentral.Biro S.OB.SI. mengumumkan: Mengingat pelaporan? daerah tentang . indakan2 pemerintah 

berrapat, bersidang, berdemonstrasi 
pikiran dengan djalan poster, pamflet dil. Sen- 
tidak dapat menjetudjui tindakan? #sb. jang 

hak2 demokrasi Rakjat. : 
Sentral Biro S.O.B.S.I. akan mendjadikan tindakan? pemerintah 

tsb mendjadi persoalan pergerakan buruh seumumnja. . : 
Diumumkan pada tg. 18/2.48. 

DIREKSI. 
ema 

Seniral Biro SLOB.S.I. 
Biro Penerangan 

  

  

| 2-116 

Untuk Jantjarnja 
Wakil Presiden 
L,   

— SU PENGUMUMAN. Ko 
Oleh karena mulsi tanggal 16.2.1918 Tuan WIHARTO 
mengundurkan diri dari BANK SOERAKARTA (m. 2. big 
maka Pimpinan Tjabang Jogjakarta, buat sementara dipe- 
gang oleh Tuan Mr. R. DJOJOFOETRANTO. Net 
Alamat sementara: Toegoe 29, Telpun 216. 

PEMBERIAN - TAHU SEKRETAhIS 

untuk surat-surat kepad Pemerintah Sehari-hari (dah ulu Perdana Menji 

DIREKSI 1 
BANK SOERAKARTA (mab) IL 

NEGARA. 

| gus. Nenen 

5 it 

PENGUMUMAN. 
MIE BA ELAA TNENA TIS YES EEI 

Diberitahukan kepada segenap peladjar Sekolah Pertambangan 
Gan Geologi Bahagian Rendah/Menengah/Tinggi supaja pada hari 
Senin tg. 23 Febr. 1948 djem 10.— datang berkumpul di kantor 
Pusat Djawatan Tambang dan Geologi Dj. Pugeran 21, Jogjakar'a 
untuk menerima keterarigan dan instruksi selandjutnja tentang pe 
ladjaran dan membawa buku? bibliotheek Djawatan. . 

Jogjakarta, 18 Djanuari 1948. 

(Pusat Djawatan Tambang dan Geologi: 
ha ag ai an. Kepala Bahagian Pendidikan, 

(SOEMARMAN) 
8 bea 1 7 j 

PENGUMUMAN KEMENTERIAN 
PEMBANGUNAN DAN PEMUDA. 

No, I Tahun 1918 1 

“Sesuai. dengan Maklumat Presiden No. 8 tahun 1948 maka mulai 
tanggal 16 Pebruari 1948 Sakretariaat Menteri Negara Urusan Pe- 
muda dimasukkan dalam Kementerian Pembangunan dan Pemuda 
jang buat selandjutnja mengurus segala sesuatu jang mengenai 
tugas Sekretariaat Menterj Negara Urusan Pemuda. 

Buat sementara wakiu Kementerian Pembangunan dan Pemuda 
beralamat di Gondolaju 5 tilp. 3898 dan Dj. Terban Taman 14 tilp.: 
107, Jogjakarta. . 22 

  

  

  

Jogjakarta, 16 Pebruari 1949. 
MENTERI PEMBANGUNAN DAN PEMUDA 

POP USU asia No . SOEPENO, si 
  

  

  

| PENGUMUMAN. / 1 
“Dipermaklumkan kepada CHAL AJAK RAMAT:     

  

     

  

  
(1-Sdr. Mardjoeki se Re Sdr Moenawar 4 oke tu # 
(Bl Goenardjo aa Op eBestrolawos png aa 
IL “Saridi: r Meng Grup Amwarsantosas “ Isesgag 

Agar djangan sampai salah faham diantara KITA dengan KITA 
Bahwa, sdr2 jang”ters€but dibawah ini: s0. eni BO 

    

Mereka semuanja bukan dari anggota Gerakan Revolusi Ralat: Akan tetapi: MEREKA adalah Rakjat BIASA jang” SANGGUP. 

            

  

                

ta 2. DJALAN TJODE No. 2 untuk surat-surat Menteri | TURUT SERTA - MENJELESAIKAN REVOLUSI dan SANGGUP ERAKAN SANDIWARA RAKJAT 3. Na si tb 21 ae Samn | | MENERUSKAN REVOLUSI -dan SANGGUP MEMPERTAHANKAN '! ' " Nana. . . EKSOBAJAN No. 4 untuk “surat Kepada “Wakil KEMERDEKAAN GUNA KEMENANGAN. DIFIHAK 2 t : Pa Ha Presiden dan untuk surat-surat Isin jang minta penjelesaianj || Jang sebenarnja mereka jang tertjantum diatas. te AN RAKJAT ! je adat aan KAN 3 aga Rajai jang TJINTA BANGSA, TJINYA NEGARA, . Djangan menonton dan Iseng A5 LA 0 JOGJAKARTA, 18 Pebruari 1948. TAAT dengan PEMERINTAH REPUBLIK 5 . Berik Tg hukum sadja ' 2 5 SEKRETARIS. NEGARA, |! BERDAULAT. K1 Hip al aan one | 122113, 5 (AG. PRINGGODIGDO), banten darma rara 
“ik 21. TES LN Pe Ea ai 
# 

, » # & 

ka 
atu a "3 LB : - 1 Ii si Aa Fan TN aa | Ain Na 3


