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Akal litjik Bid. menangkap pemuka-pemuka Djawa Barat 
DJAKARTA: 11 Maret, — — KB Belanda mengabarkan bahwa wakil Pres, Hatta ber- 

terdiri atas mr. Roem, prof. Soepomo, mr. Nasrun dan ir. Djuandg te. 
lah tiba di Kemajoran. Selain dari itu tiba pula mr. Maria Ulfah dari sekretariat PM, 
sama delegasi Indonesia, 

  

SAR! BERITA 
— Harga doller Tiorgkok twuun 
lagi. pervandingan dengan dollar 
UsA jalan 440.060: 1 

x 

— Berhubung agn. permintaan 
daerah Karen unuk memisahkan 
diri dari Birma, maka pemer.ntah 
Birma akan inengaoakan plevisit 
didaerah iu. 

k 
— "Menderal Hodge, panglima 
sera penjususan USA di 
K.ga selatan menumunkan, 
bahwa mulai tg 9 Mei didaerah 
jitu akan diauakan” pen iuhan 
umum. 

x 
— Kement. LN, Tiongkok mem- 
keroies kepada uuia Rusia 
ci Nanking atas penenbakan 
pesawai terbang- pengangkut 
UNRRA oseh 2 pesawat pembu- 
ru Rusia. 

k 

— Panglima-besar tentera pen 
dudukan Amerika di Djerman, 
djenderal Lucius Clay mene- 
rangkan bahwa ia akan me- 
ninggalkan Djerman pada 1 
Djuli dan akan keluar dari 
dinas militer, 

.d “ 

— Menteri pertabanan Aus- 
tralia, Chambers, memberita- 
hukan bahwa pernikahan 
antara orang militer Australia 
dan wanita Djepang tak akan 
diakui oleh pem. Australia. 

x 
— Perusahaan minjak Bld 
»Koninklijke Sheli” memberi- 
tahu kpd pegawai2 asing, jg 
bekerdja pada perusahaan mi- 
njak , Astra Romana” jg ter- 
gabung dim ,Shell', supaja 
meninggalkan negeri Rumania, x 

— Kabinet Perantjis memberi 
kepertjajaan atas beleid ko- 
misaris-tinggi Perantjis di Indo 
China, Emile Bollaert, dan 
mandatnja diperpandjang dgn 
enam bulan mulai 1 April, 

k 

— Kement. pendidikan Siam 
menutup 14 sekolah Tionghoa 
didaerah Bangkok, karena ti- 
dak meugindahkan larangan 
pengibaran bendera Tiongkok 
di Siam. 

k 

— Dim laporan rombongan 
“industrialis Amerika jg me- 
mnjelidiki susunan industri Dje- 
pang buat pem. USA, dite- 
rangkan bahwa harapan eko- 
nomi Djepang ketjil sekali, 
karena banjak perlengkapan 
industri dan kapa!2 digunakan 
sbg ganti. na perang. 

— Tan Kah an pemimpin 
penduduk Tionghoa di Malaya, 
mengirimkan suatu memoran- 
dum kpd pimpinan angk. pe- 
rang Ingg. dim mana ia dgn 
keras menentang keterangan2 
lets.-djend. Percival tentang 
pertahanan Malaya, jg men- 
Daan kehormatan Tiong- 

oa, 

Hatta menerangkan, bahwa ia 
“datang ke Djakarta atas unda. 
ngan dr. van Mook, Djum'at pa- 
Zi ini mereka akan mengadakan 
perundingan tentang soal peme- 
rintah federal sementara. 

Ketika ditanja, bilamana pe- 
rundingan. politik antara Rep. 
dan B!d akan dimulai, Haita me 
njatakan belum mengsiahui. Ia 
berpendapat, bahwa kini Cihada 
pi 'banjak kesulitan2. Hata ber 
maksud kembali ke Jogja pada 
hari Minggu, tetapi delegasi Rev. 
tetap tinggal di Djakarta. 

Sementara itu tida di Jogja 
Dari Djakarta, Sujoso, peminpin 
Oposisi Galam parlemen” Dja- 
wa Barat dan mr, Dbjuanda, se- 
lain dari itu tiba pula gubernur 
Djawa Barat Sewaka, residen Tji 
rebon Hamdani, welkota “Ban. 
Gung ir, Ukar Bratakusuma, pu. 
pati Tasikmalaja Sunaria, Sekre- 
taris gubernur Djawa Barat K- 
noch, ir. Surachman, dir, Haulusi 
Ian dr. Moh, Edris. 

Mr. Adil Puradiredja, pemim- 
pin iraksi Indonesia jahg menu 
rut keputusan ,parlemen” Djawa 

Barat akan bervemu dgn RA.A. 
Wiranatakusumah, tidak djadi 
Jayang. : 

Menurut keterangan jg, &ita 
dapat, maka penangkapan rom- 
bonsan Gubernur Sewaka oleh 
Belanda Gidafrah “Tasikmauaja 
pada tg. 27/2 dilakukan dengan 
tiara jang sangat tertjela. 
Gubernur Sewaka jang pada 

waktu itu beralia didaerah aman 
mendapat undangan dari pihak 

“” Beranda unjuk merundingkan ber 
bagai soal pemerintahan dafrah 
Sana, Giantaranja mengenai soal 

kedudukan pegawai Republik dll. 
Tiba disuatu tempat didaerah 

"Pasikmalaja rombongan Guper. 

pur Sewaka diljemput serdadu2 
Belanda bersendijata dan dengan 
tidak disangka-sangka diangkut 
dan dirawan di Bandung. 

Perangkapan terhadap diri Ir. 
Ukar tijuga dilakukan dengan ija 
ra diatas. Ir, Ukar daiang ke 
Bandung dengan undangan pihak 
Belanda untuk mengundjungsi 
konperensi Djawa Barat dan ke- 
tika kembah ke Djakarta pada 
ig. 26 Febr., setibanja disetasiun 
Manggarai didjemput oleh polisi 
Belanda dan terus ditahan di 
Tanggerang. 

Djumlah pegawai? tinggi Repu 
blik jang bersamaan waktunja 

ditahan Belanda dipendjara Tang 
frang pada waktu ibu sedjumlah 

9 orang Giantaranya Gubernur 
Sewaka sendiri, Residen 'Tjirepon 
Hamiani, Residen Priangan Ardi 
winangun, Dr, Haulusi, Ir. Ukar, 
Dr. Moh, Edris, Sunarja, Enuch 
GM din mereka kinj semuanja di 
kejuarkan Gari Gasran penduduk 
an Belanda Djawa Barat. 

Keserangan jang kita dapat se 
landjutnja mengatakan, bahwa 
kini di Tanggerang masih Kita. 
han k.I. 95 orang Republik bera- 
sal dari Djawa Barat, Sumatera 
Timw di. 

x 
Tenzang pembentukan pemerin 

tah federal sementara oleh dr. 
yan Mock, Sk Tionghoa di Dja- 
karta ,,Keng Po” tulis sbb. : Bah 
wasanja departemen2 jang pen. 
ting diserahkan kepada orang2 
Bki menundjukkan dengan dje.- 
las . bagaimana Belanda segan 
membagi-bagikan kekuasaannja. 

Harian 'isb. selandjutnja me- 
hjatakan, bahwa tjara pemben- 
tukan pemerintah itu boleh djadi 
akan melemahkan kedudukan ka 
um federalis, bahkan “ mungkin 
mengesjewakannija. ,,Keng Po” 
tulis, sedangkan pemerintahan 
interim mempunjai sifat semen 
tara, penjerahan kekuasaan Bld 
didasarkan atas sambojan .,,ber- 
gegas2lah, tapi djangan terbu- 
ru2”. Demikian menurut KB Bid. 

Xx 

Sk ,.New Yorts Tines” menulis 
tentang pem. federal sementara 
bahwa tindakan ini membawa In 
donesia selangkan madju kearah 
pemerintahan sendiri dan kemer 
dekaan. Harian itu berharap spj 
Repubiik menggabungkan diri 
dgn pem. interim itu. ,,Djika 
Rep. tStep menundjukkan sta. 
tesmanship-nja seperti pada wak 
yu perundingan Renville, maka 
tidaklah Sukar bagi Rep. untuk 
memegang bimpinan dim NIS,” 
tulis NYT. 

—— 

DUNIA TJATUR, 

D2n Haag: 11 Maret. — Dalam 
landjutan pertandingan tjatur 
dunia antara Bowyinnk gan 
Smysloy, jang hari Rebo ditun- 

“da, didapat hasil remise, Dlm ba. 
bak ke-4, Smyslov mengsjahkan 
Euwe. Sean sekarang ialah: 
Botvinnik 2/5, Keres 2, Smyslov 

2 (dari 4 partai), Reshevsky 115, 

Kuwe 0. 

INDIA TETAP MEMBANTU BANGSA2 
TERTINDAS 

NEW DELHI: li Maret, — Baru? ini PM India, Jawaharial 

Nehru, menerangkan dalam parlemen tertang sikap India da- 
am membantu bangsa? jang tertindas, sikap mana tidak disukai 
oleh negara? besar, Nehru berkata, bangsa India bukan bangsa 
jang lemah dan rendah, dan tidak deraikian bodohnja untuk me. 
rasa takut terbadap negara terbesar dimasa ini, 

Lihatlah scal Indonesia, - kata 
Nehru, - Kita baru memberi sedi 
kit sekali bantuan jang aktif. Ke 
adaan kita belum begitu baik 
untuk dapa memberi bantuan jg 
lebih besar. Tetapi kita bersim. 
pati kepada mereka, dan ini 
telah kita njatakan dengan te- 
rang2an. Oleh karena ia bebe. 
rapa negara besar merasa ter- 

singgung. Apakah ini berarti 
bahwa kita mesti merobah sikap 
itu? 
| Soaiini bukan sadja mengenai 
Indonesia, melainkan juga ne 
geri2 lain. Dalam iiav soal ki. 
ta harus menghadapi permusu- 
han passif dari berbagai golo. 

ngan jang berkepentingan, 

Selandjutnja Ngehru menerang. 

kan: 
jane dapat lebih merugikan kita 

daripada meninggalkan politik 
jang kita djalankan sampai Se- 
karang itu, jaitu politik mendjun 
diung tinggi tjita2 dari bangsa2 
jang tertindas. Kita tidak ingin 
bersekutu dengan sesuatu ne- 
gara besar dan mendjadi pengi. 
kutnja dentan harapan men- 
dapat sedixii sisa makanan jang 
Gjatuh dari medjanja. 

Achirnja Nehru berkata, bah- 
va India ,tidak takut terhadap 
kekuasaan militer negara ni 
atau itu, Politik kita bukan po- 
litik passif atau negatif”, 

4 2 — Ant, 5 - 

Sedjarah Berulang . 
: be hyun ono seabag lebih tjukup ulik membawa Bid pada 

angsa Aca J3 : “ lebih tinggi.. Sehingga Kapatlah diharap- 
"rendah daripada hereka takan menggunakan tjara2 jang lebih 
'g0ro jang sangat Tang Tendan, sedjak penipuan terhadap Dipone- 
Wonnsir” tak ber Oa Tapi Calam hal itu agaknja Bid ,sta. 
perdjajanan Wakte Le” Malahan tehnik penipuan mereka didlm 

BAU ni ni ternjata semakin bertambah sempurna. 
an itu, - ala & pula ,,keu lungan” daripada. tehnik penipu- 
kan Ir, Ukar disat Ukkeka dgn muslihatnja berhasil memasuk- 

, Uu pihex dan Gubernur Djawa.Baret cs dilain pihak kedalam perangkapnja. Sedjaw dilakuk: sg mil”, Ubar dan Sewaxa telah menjngwir Nana "Aksi, polisio. 
dari mana mereka meneruskan perajoangan AD KUUpgaN, 
bapak rakjat, Kemudian datangiah sa'a atnja Per na Sa 
djrah kedaerah Republik. Bd dgn leluasa dapat rae dn 
politik wonsolkdasinja di Djawa-Barat. Tapi Kelana PN 
sih Gjuga kurang leluasa, selama para pegawai P.p. na ng 
ungg12 sbg Gubernur Sewaka, Sekretarisnja Enoch, Resitien 
'Tyirebon Hamdanj dan Wali.kota Bandung Ir. Ukar masih perhu- 
bungan langsung dgn rakjat. Idee Negara Pasundan meski bagai. 
manapun djuga harus djadi dan selama benggoian2 Republikein 

Saja rasa tidak ada hal, 

itu masih ada, maka perwudjudannja takkan bisa berdjalan dgn 
janitjar. Bulan 

Apa Maja ? Diundanglah Ir. Ukar ke Djakarta. “»Untuk dia. 

djak berembuk tentang Konp. Djawa-Barat,” bunji undangannja, 
Tapi sesampainja di Djakarta Ukar terus ditangkap. Demikian 

pula Sewaka cs diadjax berunding. Dim pikiran Sewaka tentu utk 
membitjarakan kejudukan-hukum para pegawai Rep. Tapi se. 
sampainja ditempat-perundingan Sewaka cs pun ditangkap. Seka- 
rang Republikein2 tsb. diatas itu diusir dari Djawa-£arat dan.. 

2.rnet hilanglah perintang2 idee Big jg. terachir. 
Kissah penipuan itu jg. banjak persamaannja den penipuan 

terhadap Diponegoro tentu hanja nenimbukan rasa pada 
setiap kita. Leluasalah sekarang Bid bertindak dim mewudjudkan 
Negara Pasundan. Menanglan mereka sekarang. Tapi 
perbuatan2 sematjam itu pada suatu waxtu tentu berbalas. Ka- 
rena mereka tetap terguris diam hati dan ingatan rakjat. aan 
jang sbg Gikatakan kemarin belum bertindak ! 
ee IKA 
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SEKITAR PEMBUNUHAN DIRI 
MASARYK 

Marshall : ,,Keadaan dunta sangat genting”. 

PRAHA: 11 Maret. — Tentang kematian menteri LN Tjecho- 
slowakia Jan Masaryk, szorang sahabainja menerangkan bahwa 
pada sorenja Masaryk seperti biasa nampak dalam keadaan gem 
bira, tetapi malamnja ia kelihatan sangat gugup Gan tidak bisa 
tidur. 

  

PEROBAHAN UUD BELANDA. 

Den Haag, 11 Maret — 
Komisi Wk menmndiau kembuii 
tndang2 dasar keradjaan PRid 
Cm sidangnja jg terachir te'ah 
mendapat perstudjuan. Bagian 
terbesar dari Komisi itu mecie- 
tudjui renijana undang2 dasar 
terachir guna merobah undang2 
dasar. Diduga, pem. Bid akan se- 
lekasnja manjampaikan usul pe- 
robahan UUD itu kpd van State 
guna mendapat nasehat. Maksud 
rentiana UUD itu ialah menga- 
dakan perobahan dim UUD se. 
Gemikian rupa, hingga tertib- 
hukum baru akan terdjadi den 
pertimbangan bersama dga ,,da- 
erah2 seberang”. Rentjana ita 
tidak akan disampaikan kpd par- 
lemen Bli, sebelum ,,badan2 per- 
wakilan” di Indonesia dimiria 
pertimbangannja. —Ant-Anp 

—I— 

MOUNTBATTEN AKAN TING- 
GALKAN INDIA 

Dibulan Djati. 

Calcuita, li Maret. - Dalara 
djamrtan makan jang diselen- 
Garakan oleh Persatuan War- 
tawan Benggala, gubernur- 
djendral India Lord Mounibai- 
ten menerangkan, bahwa dim 
minggu jang ke-3 dari bulan 
Djuli ia an meninsgalkan 
India. Tetapi itu tidak berarti, 
bahwa ia akun melupakan 

Tentang Nekbru, ia mensrang- 
kan bahwa Nehru adalah sa- 
lah seoreng diplemat jang 
terulung didunia. rii/isp 

mama 

PEMERINTAH TIONGKOK 

HARUS DIPERLUAS 

Washirgton, 11 Maret. - Men- 
teri LN USA, Marshall, mene- 
rangkan dlm konperensi pers, 
Amerika masih tetap berpen- 
dapat bahwa Chiang Kai Shek 
sebaiknja meluaskan susunan 

. pemerintah Tiongkok, Maiskall 
mengakui, bahwa perluasan 
pemerinfahan itu sekarang su- 
lit, karena komunis dan kuo- 
minjang bertentangan terans- 
terangan 
Marshall mengingaikan, bah 

wa di Sept. 1945 Chiang. dan 
Mao Tze Tung, pemimpin ko- 
munis Tiongkok, menijapoiper 
setudjuan tentarg perluasan 
pemerintahan: Persejudjuan itu 
ini sudah dibatalkan dan per- 

tanjaan jang timbu! ialah, si- 
apa jang periama keli mem- 
batalkannja. Marshall sendiri 
berpendapat bahwa kedua be 
lah pihok bersalah. - UP. Keamanan. : 1 

Krisis itu memuntjak pada pk. 
6 pagi, ketika ia tidak dapat me- 
ngendalikan diri lagi Gan pergi 
ke kamar mandi. Disana ia me. 
lonijat dari. Gjendeia jang Gua 
tingkat tingginja (13 meter). 
Kedjadian itu adalah jang ke- 

dua kalinja dalam 2 minggu se- 
djak komunis menguasai pem. 
rintehan T, Slowakia. Pertjoba- 
an membunuh diri jang pertama 
dilakukan oleh bekas menteri Ke. 
hakiman Drtina, tetapi gagai. 

Ketika sidang parlemen T. Slo- 
wakia dibuka oleh PM Klement 
Gotitwaki, dikursi jang biasanja 
Gituduki oleh mentari Masaryk 
tampak krans bunga merah pu. 

tih. Parlemen mengheningkan 
tjipta 2 menit untuk menghorma 
ti Masaryk. 44 

Dalam pidetonja Gottwalt me. 
nerangkan, bahwa T.  Slowakia 
tidak menghendaki ikut-tjampur 
nja negeri2 asing dalam urusan 
dalam negerinja. ,,T.  Slowakia 
adalah anggauta jang setia dari 
kejuarga Siavia dan mendjadi 
sekutu dari negeri2 dimana ada 
demokrasi rakjat”, kata Gott, 
wald. Kita berusaha keras utk 
berSahapatan baik dengan “he- 
gara2 lain, tapi sikap demikian 
itu harus datang . 22 he. 
lah pihak”. 

Sementara ifu menteri LN Ame 
rik, Marshall, menamakan kedja 
dian2 jang achir ini Gi T. Slo. 
wakia sebagai susu ,rentetan 

  

men. Dikatakannja bahwa bahwa USA 
harus bertindak Daongan" any 
hitungan. Hn 

Kepala delegasi TI. Slowakkia- “ 

an. Den demikian Rusia ahem. 
bahajakan perdamaan dunia. 
Papanek mendesak srraja  De- 
wan Keamaran ambil tindakan 
untuk menghentikan expansi 
Rusia, tetap sekretaris.-djenderai 
PBB tidak mau meneruskan per. 
mintaan itu kepada DK. UP. 

memagam 

— Badan perantara Jahudi 
kabarnja telah mengirimkan 
rentjana pembevtukan peme- 
rintahan sementara negara Ja- 
hudi di Palestina kpd Denai 
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Mr. IWA. DIPERIKSA: A3 
JOGJA: Kemis. — Hari Kemis ini Mahkamah Tentara 

Agung melandjutkan pemeriksatn atas ..peristiwa 3 Djuli” dan 
. Sai kali Mr, Iwa Kusuma Sumantri oleh ketua diminta - pelbagai 

  

Surat .' 
Kepada Redaksi 

Redaksi jih.     wa ut 

pendjelasan dan keterangan. Dari terdakwa ikut hadir Dj. Maj. 
| Sudarsono, Mr, Moh. Yamin dan 

" Ketua Mahkan Mr. Dr, Ku- 
tuma Atmadja lebih dulu minta 
keterangan dari Mr. Subarajo 
apa sebabnja 4 maklumat ibu Cise. 
rahkan pada Sudarsono dan ta- 
nja kepada Yamin sampai dima 
na benarnja utjapan Mr. Bu. 
Giarto ,kajav saja jang menjam. 

. ja, Presiden nanti ma-. 
yr Kanan Mr, Subardjo ta' bi 
Sa memberi kelerangan, maka Ya 

4 min membentangkannja, dia ti- 
“Gak dengar utjapan Mr. Budiarto 

' “tersebut. 

Atas bertanjaan kelua, Mr. Su: 
bardio tidak tahu akan surat pe- 

irintah kepada AK. Jusuf supaja 
kirkan St. Sjahrir, kemu 

aan dia mentjeritakan pengsia- 
huannja tentang Persaiuan Per, 
djoangan, hadir djuga dn ag 
“pat2nja 1 X di. Purwokerto, 2 X 
“ Solo, di Madiun dia tidak ha. 

ye 
Terdakwa" Mr. Iwa Kusuma 

Sumantri tampil kemuka, mentje 
& ritakan perergjaaniya di PE 
SC PBI, perdjalanannja ke Dj. Ba. 

'rat, pada Maret '46 dengar desis 
esus akan Gitangkap, ketika se. 

kali tempo mengundjungi konpe. 
& #rensi di Solo orang heran, me- 

ngapa dia belum ditangkap, atas 
nasehat Mr. Subardjo pindah da. 
ri Klaten diam di Tawangmangu - 
pada..bI. April: ketika” Djenir 

“ Sudirman beristirahat di. Ta. 
“S wangmanfu, bersima2 teman Ia. 

in Mr. Iwa menghadap Dj. Su: 
dirman, bertanja- apa benar Gr 
akan ditangkap. : 

Djawab Djendr. Sudirman: 50 
tut, nama sdr ada dillijst!” Apa 
sebabnja, Dj: Sudirman tidak ta. 
hu, demikian Iwa. : 

Kemudian Mr. Iwa mentjeritas 
kan suasana politik dewasa ibu, 
tentang maklumat wk. Pres. 1 
dan 3 Nop. '45 mengenai pemili- 
han, tentang Sidang KNIP di 

- Solo, “tentang susunan kabinet 
2 dan falam suasana politik jang 

"- 'hangat itu pada 25 Djuni Mr. 
Iwa bersama Mr. Moh." Yamin 
turun dari Tawangmangu menu- 
Gju Jogjakarta, Mr. Yamin ting- 
gal di Solo, di Jogjakarta mengi.- 
nap dirumah Mr. Budiarto. Pada 
tg. 27 Djuni, dia tidak pergi Ra- 
pat Miradj, tapi mengundjungi, 
Umar Djohan, Kepala bg. Persen 
djataan Tentara, untuk menjele- 
saikan urusan PKI-Jusuf (Tjire- 

pa 

  

£ bon).. 
Ketua: Sdr. Umar. Djohan 

orang militer, apa dikuasakan 
Pemerintah membereskan PKI? 

--Mr. Iwa tidak memberi djawaban 

tegas, dia meneruskan keterangan 

teniang PKI. jg. katanja selalu 

Mr. Achmad Subardjo. 

rakan disitu, Selandjutnja dite- 
rangkan djuga tg. 1 Dju mengi- 
Yap dimertua Mr. Subardjo di 
Langenastran-Jogja, malam itu 
Mr, Subardjo dibawa oleh tenta. 
ra dan tidak kembali, Iwa dan 
Mr. Moh, Yamin tidak diapa- 
apakan! paginja Mr. Iwa bersama 
AK Jusuf ke Solo, tapi di Kala. 

"gan Jusuf ditahan tentara dan 
tidak kembali, Mr. Iva dgn dckar 

ke Klaten, naik Sepur ke. Solo, 

ts. 3 Djuli pagi hendak pergi ke 
Tawangmangu ta” 'danat izin, te- 
yus (itanekap di Solo. 

Xx 

Pertanjaan ketua kembali pada 

pertemuan dirumah Mr. Budiar- 
to, dengan menun mn bebera 

pa dokumen, tapi waban Iwa 
berbelit2, ketua perlu " mempe. 
ringatisan hal demikian hanja me 
njukarkan dan bikin lama peme. 
riksaan: begitu djuga ketika" di. 
minta keterangan, bagaimana 
pikirannja ketika mendengar se- 

“yuan Presiden diradio supaja tiap 
warganegara mentjari dan mem. 
bebaskan Si. Sjahrir, mengapa 
Mr. Iwa tidak kasih tahu pada jg. 
berwadjib, terdakwa tidak tegas 
dlm djawabannia:  djuga ketika 
sampai pertanjaan bagaimana hu 

.phungannja den AK. Jusuf jg. se- 
benarnja karena orang luar me- 
ngatakan AK. Jusuf anak @tau 
anak angkat Mr. Iwa, dan “AK 
Jusuf sendiri belum pernah me- 
ngaku punja bapak lain. 

Dari djawabannja, rupanja be. 
lum bisa ditegaskan siapa sebe- 
narnja AK. Jusuf ini? | 

AA Se MEP War AO 

- Ketika, sidang dilandjutkan pa 
da pk. 12.00 pertanjaan2 berpu- 
satkkan pada dokumen2 jz. banjak 
tidak dikenal oleh terdakwa. Atas 
pertanjaan apa jg. dibitjarakan 
dim pertemuan dgn Djendr. Su. 
dirman di Tawangmangu terdak- 
wa menjatakan tentang keadaan 
bahaja, KNIP-Solo, Dj. Sudirman 
katanja meninggalkan 2 kesan : 
ada jang mengatakan keras ada 
jang mengatakan tidak keras. 

Selandjutnja Mr. Iwa Kusuma 
-“Sumantripun mendapat kesan, 

bahwa Panglima Besar Sudirman 
djusa tidak setudju den Politik 
beleid Pemerintah. 
Demikianlah,  djalan pemerik- 

saap” Mahkamah Tentara Agunz 

atas terdakwa Mr. Iwa Kusuma . 
Sumantri hari Kemis ini, djam 
13.15 sidang ditutup untuk dite- 
ruskan hari Djum' at pagi tg. 12 
Maret ini. N 

F3 Torang, 

ik pada tg. 12 dan 13 Mareh ini 
Angkatan Muda Kereta Xpi 
ruh -Djawa akan menga 
kongres ga di Madiun. 

»K Balai Bah 
Pendidiiyan - sebaran 9 an Ke. 

budajaan jang oleh 
Amir Dahlan (Dahler) akan. di” 
Mantik pada ts. a Maret ini. 

JK Pada tg SN 
“ Hidjrah Rn Si nan «Maj. 
| Indra "Kusuma mengadakan pa- 
“wai sepandjang kata Blitar Jalu 
-menudju ke asramanja. 

x 
»$ Pada ee 6 jl. “dirumah ade 
Kediri telah dilakukan pemba. 
karan “uang “Dispang : seharga 
R. 26632,38 den disaksikan. dish. 
Polisi Negara dan Pamong Pro- 

“djo. 
t . 

KK AtaS usaha - Angkatan Muda 
Guru, di Surakarta akan, diada. 
kan Sekolah Rakjat kelas V dag 
VI diwaktu petang utk anak2 jg 
turut hidjrah dan belum menga- 
ah tempat. | 

Tak 

$K Guna  memperlipat Hbalartn 
Hasil ikan oleh Pemerintah Dae. 
rah Surakarta diberikan uang 
sebanjak R. 20.009 utk membuat 
kolam perikanan js Wasnja 1 ha 
di Tjokrotulung, Men 

KORUPTOR DIMUKA 
HIDJAU. 

JOGJA:.11 Maret. — Hari Ke. 
mis ini Pengadilan Negeri di Je- 
gja memeriksa perkara korupsi 
jang dilakukan 1 tahun jl. Se- 

bagai terdakwa dimadjukan 8 
masing2 bekas pegawai 

-Djawatan Kemakmuran Daerah 
Jogjakarta dan pengurus PPOPK " 
jang didakwa menggelapkan dan 
membantu menggelapkan barang 

"barang milik Pee Da- 
erah Jogjakarta. 

—I—- 

PERTEMUAN2 DENGAN 
OPSIR KITN. 

“Jogja, 11 Maret.— Pada tg. 
190 malam, dipeniopo Kahupaien 
Kediri diadakan pertemuan dgn 
2 orang anggauta staf Militer 
KTN, Hadir para pembesar mili. 
ter dan sipil Republik dan orang2 
terkemuka “dari pelbagai golo- 
“ j 

MEDJA 

Pada tg 10 sore, tiba di Mage- 
lang 2 orang opsir KTN., Kolonel 
Rose dari Semarang dan Majcur 
Stewart dari Gombong Hari Ke 
mis siang diadakan pertemuan di 
Magelang den dihadiri para pem 
besar militer dan sipil. 

  

   
   

dari Kembatrta 

2 saka 

“Dalam Nasionei tgl. 3 jl. 
satu surat keluhan sedihnsi- 
“orang sakit tengah malam dan 

"tidak ada dokter jang punja tem 
D9 terluang untuk datang me. 
 ngobatinja. 

Kebalikan dari itu, disini saja : 
TENONkE an apa jang saja 

alami sendiri beberapa malam jl. 
3 raknja berguna bagi pembatja2 
Gan eik buat, tiontoh doisterp la. 

Saja #issrang sakit sesal na- 

pas, Sudah hampir djam 11 ma- 
lam. Pikir? apa ada dokter jang 
suka tulung sn tidak. Seorang 
teman bilang dokter hanja ada 
siang hari. Achirnja saja pergi, 
kebetulan hanja antara 3 rumah, 
adalah rumah dokter. Pintunja 
saja ketok, saja diterima dengan 
baik, sungguhpun pada mula. 
nja kelihatan tuan dokter itu, 
agak berat karena menenggang 

tamu?nja, 
Pata malam 

dapat suntik. dan diberi beberapa 

tablet plus satu recept-buat : 2pO-. 
thsek besok harinja. 
Boleh tjontoh, bukan? 

" Terima kasih. 
Sjam - Djetis. 
Jogjakarta, 

| —G-— 5 
MENOLAK BAHASA BELANDA. 

Murid dan guru? di Semarang 

mogok. 
JOGJA: 11 Maret. — Bari2 ini 

kota Semarang goniijang disebab 
kan pemogokan serempak semua 
murid dan guru2 sekolah jang 
ada dikota Semarang sebagai 

protes terhadap instruksi pihak 
“Bid jang mengharuskan pema- 
kajian bahasa Belanda sebagai 
Voertaal”. 

Pamflisi2 dan siaran? kilat 
-artara lain berisi seruan: Se. 
kali mogok tetap mogok” . ,,Le- 
bih bsik menderita dari pada ma 
suk perangkap” dsb. tersebar di- 
seluruh kota, 1 djam sesudahnja ! 
pemogokan. 

Berhubung dengan kedjadian 
in MP dan AP Belanda bbersi. 
ap2 untuk bertindak sewaktu2. 
Semua djalan, tempat dan ge- 
dung2 jang penting didjaga ku- 
at. Pemogokan ini mungkin men 
djalar keluar kota dalam daerah 
pendulukan Belanda di .Sema- 

rang. (Buruh). 
— ya 

MBAH DIRO DIKELUARKAN 

DARI TAHANAN. 

SOLO: 11 Maret. — Mulai tg. 

19 ini Sudiro (mBah Diro) dan 
Domopranoto jang dilahan se- 
djak tg. 2 Djuli 1946 jl. dengan 

resmi dikeluarkan dari tahanan. 
(Merdeka), 

   

  

tuduh-menuduh. 
“Ketika pulang, dirumah Mr. 

“ Budiarto heran dengar ada dja- 
waban" Pemerintah diutjapkan 

- oleh Wr. Pres. dirapat Miradi, 

orang2 “gelisah, isinja dikatakan 
melanggar UUD dan Proklamasi, 

sorenja hari Miradj “itu 
Mr. Iwa pulang ke Tawangma- 
ngu ikut di mobilnja AK. Jusuf: 
Jusuf Hasan ikut dan turun di 
Lawgjan, Mr. Iwa menginap pada 
Dr. Kartono di Solo, (ketika itu 
pk. 8 malam) Mr. Moh. Yamin 

rut Mr. Iwa, Jusuf terus pergi ' 
'katanja ke Divisi, Mr, Iwa pesan 

- djangan lama2, tapi ditungguZ 

sampai djauh malam Jusuf tidak 
. datang, ketika datang dan dita- 

nja mengapa lama, dijawab AK. 

Jusuf: karena mendjalankan 

tangkapan atas St. Sjahrir”. 
| Ketua: Tangkapan itu didja- 

, | Iankan atas dasar apa? Mr. Iwa 
SUN | menjebut2 perintah Kep. Divisi 
“Jogja, tapi katanja dia ta' hirau 

xan pekerdjaan militer. 
Ketua: Bagaimana pendapat 

sir. ketika dengar AK. Jusuf 
tangkap St. Sjahrir atas perin- 
tah Sudarsono? Iwa bilang itu 
biasa, ketua  sebaliknja berkata 
mengapa tidak luar biasa. 

Iwa: Ilu ada reaksi dari yak- 
| jat, karena rakjat ta' setudju 
“dengan usul balasan ' Pgmerin- 

. Mr. Iwapun mengatakan, ka. 
rena ketika itu banjak terdjadi 
tangkap2an, maka tangkapan 
atas St. Sjahrir itu biasa sadja. 

i Kemudian ditanjakan tentang 
pembitjaraan dirumah Mr. Bu- 
diarto, tentang permintaan Pa- 
nglima Besar supaja ditentukan 
usul2 perobahan kabinet. Djawab 
Mr, Iwa, usul tsb. behim dibitja.   
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! Batia don ikuii Hap pagi sk. 
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La 

  

ngan lahirnja anak kami 

JOGASWARA 
kami utjapkan terima kasih. 
Lodjiketjil Lor, 11-3-1948. 

3-57. — Keluarga ITING. 

  

PERLU KERTAS ? 
Kita menjediakan kerics 

s merang dan kerias luar 
7 negeri, 

(Kerias Merang harca | 
R 240,— dan R 360,- per 

riem). 

5 Adm. “BADAN PENERBIT 
NASIONAL” 

2-165 Gondomanan L 

  

  

“Untuk menghemat waktu 
PAK T JUKUP TAN 

TILP. 604: 
segala urusan 

TAN Tonin dan ADPERTENSI 
Lu tentu bores 

TA. PEBRATIAN 
s.cadp. g. diterima “sesudah 
.khaang, TIDAK dapat 

Ta pada bari paneib. 
EL 1. 

  

  

  

  
- Nasional" 

Harga Langg. 1 1 bulan R 17.50   

Atas utjapan2 selamat de- | 

Telch meninggel duria pada 
Abdul 
-sungkan pada tg. 11 - 3 

   

Inna Lillahi Wa Inna Ilaihi Rajiun 

Roshid anygauta Tara Ho BAR Pemakaman telah dilang- 
48 

Iniern. Volunteer Bricade 

' PENGUMU 

         

  

       

     

tg. 16G-3-48 SITI ATYA, isteri” 

BA Abdul Matin 
Ina a Mn Rn 23 kn 

MA 

  

itu ajuga saja. 

3-59. f , 

MAKAN KATA PENGUMUNAN 

  

Harap jang bersangkutan mendjadi maklum.   
Matan 

Dengan akte saja tanggal 10 Maart 19438 No, 10 telah didirikan 

sebuah Perseroan Komanditer bernama: Perseroan Komanditer. 

INTERNATIONAL), 

Jang berkedudukan di. Jogjakarta. 

Maksud dan tuljuar ialah: berdagang dan reperatie dalam arti 

kata jang seluas-luasnja. 

Didirikan uriuk waktu jang tidak tertentu dan dimulai pada 

tanggal 10 Maart 1948. e 

Modal menurut buku. 

SIE SOE GWAN. Persero-Pengurus: 
ae wk, Notaris Jogjakarta. 

  

  

Kepada segenap anggauta AURI., Djawatan2, Badan2 serta " chalajaK 

ramai dipermaklumkan : 
'Mulai tanggal 11/3-1948 tanda anggauta KURI. jang fidak ada janda 

pendafiarannja (Tjap Herregisiratie) tidak berlaku lagi. 

Jogjakarta, 10 Maret 1948, 

5 ain KEPALA STAF UMUM A U.R.I. 
KEPALA BAGIAN B.I. STAF UMUM A.U.R.£. 
(A. TUMIWA — OFSIR MUDA UDARA 1.) 

—ank SOERAKARTA M M.A. AB. — 
” TJABANG JOGJAKARTA : 

mengerdjakan segala urusan bank. 

Tugu 29. 

GEMBLAKAN 40. 

3-58   
Alamat dulu: 

3.69 Sekarang       
    

B. ADAN Balkon NASIONAL, 

“Telp, Red. 631 — Adm, 604. 
“Jogjakarta. Et 

     
    

Pa 
TA 

PENGARUH INDONESIA, 
Jogja: 11 Maret. — APB. me. 

ngabarkan, bahwa bafu2 in! Lem 
baga Arab 'telah mengadakan ra- 
pat di Cairo. Dalam ravat tsb. 
diperbintjangkan soal2 Palestina, 
Libla, Maghrib: dan Vietnam. 

Ketika. membitjarakan tentang 

Vietnam jang telah berulanga 
meminta bantuan Lembaga Ara3, 
maka Azzam Pasja' telah mene. 
gaskan langkah Lembaga Arab 
:den menfambil tjontoh .sikap 
yang Arab terhadap Indone- 

“at Lembaga Arab, Soal Viei-, 
'nam itu sama  halnja dgn soak 

Indonesia, perhatian ig Manan 
kepada Indonesia, djuga akan 

berikan kepada Vietnam. Karefin 

Indonesia sudah dipersoalkan 'pa 

da Dewan Keamanan, maka dish 

salah satu wakil negara Arab 

djuga diperdjuangkan, agar Soal 

Vietnam diperbintjangkan djuga 

- dalam Dewan Keamanan. Dalam 

rapat tsb. hadir djuga H. Amin 

“el Hoesaini Moeftie F Tn dan 
Safwat Pasja Pemimpin : Perang 

Palestina. 

Selandjutnja berita APB. dari 

Mekkah menjatakan, bahwa pe- 

ngaruh perdjuangan Republik In 

donesia telah menimbulkan kese. 

daran besar atas kaum Muslimin 

Malaya, Siam dan Fatani. Lebih? 

ketika mereka telah dapat. berte 

mu den H. Rosjidi Delegasi. Repu 

blik. Ketika ibadah hadji jg lalu 

kundjungan H. Rosjidi telah. di 

sambut oleh orang2 dari Malaya, . 

Siam dan Fatani dgn meongada- 

“kan pertemuan. 
—D— : : 

MASJUMI DGN, UTUSAN 
-.KE NIT, di: 

Jogja, 11 Maret. — Dalam kor- 
perensinja tg. 10 Maret ini, anta- 
ya lain Masjumi mengusujkan ke 
pala Pemeriniah, agar ketua 
Goodwill Mission ke NIT dike- 
tuai cleh seorang jg ahli dalam 
agama Islam (Ulama). Adapun 
nama? “tjalon masih akan Wite- 
itapkan, — Ant, , 

KONPERENSI AMPRI. 

JOGJA: 10 Maret. — Dalam 
konp. kilat Angkatan Muda Pem 
bangun Republik Indonesia tg. 
7 ini al. diambil-keputusan untuk 
melebur AMPRI dalam satu fusi 
organisasi jang akani diselengga 
rakan oleh AMDRI atau aa 
tan Muda Djawatan Repubiis I 
donesia. 
AMDRI tsb. pada tg. 14 ini di 

Jogja. akan mengadakan xengres. 
"ejaan 

KONPERENSI PAMONG 
PRODJO, 

Solo 11 Maret—Konperen- 
si PP. jg. berlangsung pada 
tg. 8—10 Maret ini di Solo 
dan dihadiri oleh para Gu- 
pernur, Residen, Bupati dan 
Walikota2 seluruh Djawa dan 
Madura, selain menerima an- 
djuran dan pendjelasan dari 
Pemerintah, djuga menerima 
usul2 dari jg. hadir untuk di 
djadikan bahan bagi“ Peme- 
rintah dalam menentukan pro- 
gram terutama mengenai soal 
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ekonomi, distribusi, pengim- . 

pulan bahan makanan rakjat, 
rasionalisasi dan padjak. Ant. 

—I— 

RAKJAT, ”—.! 
Solo 11 Maret — Latihan 

Penilik Sekolah Rakjat angka- 
tan pertama jg, diadakan se- 
lama 10 hari di Solo, - pada 

5 Xx 

SLATIHAN PENILIK SEK, ' 

tg. 10 ini ditutup dgn 'per- 
temuan perpisahan. Latihan 
tsb, diikuti oleh 70 orang 
dari 10 Karesidenan “seluruh . 
Djawa. Peladjaran ig. diberi- 

“kan selain jg. bersangkutan 
djuga dgn sekolah rakijat, 

sosiologi, pantja sila, pendi- 
dikan budi pekerti. Angkatan 

“kedua akan dimulai fg. 13 
2 sedang jg. ketiga pada ? 

5 April jad. masing2 akan 
diikuti oleh 80 prang Ant,” 

   


