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| DIAKARTA: 2 
misi Tiga menjatakan 

| pers” mereka. 

SARI BERITA 
— Menteri DN Ceylon telah tiba 

di London untuk berunding dgn 

pemerintah Inggeris tentang S0- 

al2 “politik, ekonomi dan Ke- 

uangan Ceylon. 
& 

  si 

- , 

di Bombay, pasilai sosialis I A 

menolak usul jg diadjukan 

badan pekeriija,. supaja partai 

tsb. keluar dari Partai Kongres 

India. : 
xp 

— Pem. Turki akan membeli lagi 
“50 kapal Amerika. Tak lama lagi 

2 kapal Turki akan berangkat 
jari Amerika membawa 150 tank, 
sendjaia2 dan perlengkapan mi-. 
liter lainnja bagi Turki. 

x 
— Buruh perusahaan di Tje: 
Chosiowakia Kini diharuskan be- 
kerdja pada hari Minggu untuk 
menijapai produksi menurut ren 
tjana 2 tahun. 

x e 

— PM paru Djepang, Ashida, da 

lam pidatonja jang pellama kali 

sesudah mendjadi PM, mene- 

rangkar: bahwa pem. Djepang 
akan menerima modal asing guna 

memadjukan industri Djepang. 
4 

— 3 Orang polisi Inggeris telah 

Gitangkap, kciika mereka mengen 

Garai sebuah mobil badja, dengan 

berpakaiars Arab selama terdjadi 

'ertempuran antara Arab dan Ja 

hudi. Mereka kini diadili oleh 

mahkamah tentera Inggeris” 
» 4 

— Parlemen T. Slowakia dalam 

suatu sidang istimewa menjetu- 

djui rentiana undang2 unuk 

membatasi milik tanah bagi per 

seoringari. Tian orang filak bo- 

teh memiliki tanah lebih dari 125 

acre. Sisa tanah akan dibagikan 

kepada kaum tani. 
x 

5 Sk. komupis “Berba” di Bel 
grado (Yugoskivia) meramalkan 

bahwa banssa Italia dingan te. 

gas ak ir Oertahankan Kke- 

pentintanaja sendiri sebagai dja 

wabam atas usul neg@ri2 Barat 

supaja “Trieste dikembalikan ke- 
pada Italia. 

— Menteri urusan makanan In 

dia menerangkan dalam madjelis 

perwakian, bahwa keadaan ma 

kanan Gi India pada waktu.ini 

n€muaskan. Sampai bin. Mrt, im 

oort gandum berdjumlah 800.000 

ton, sedang pada achir Yahun ini 

banjaknja diduga ada Ik. 2 dju- 

ta ton. 
x 

— Organisasi2 radio internasio- 

nal kini sedang mengadakan 

konperensi di Brussel. Wakil 

"27 organisasi radio hadir. Mak- 

sud konp. itu ialah mempela- 

Gjari organisasi siaran radio ba 

gian internasional dan kemung- 

kinan2 . membentuk persatuan 

siaran radio untuk Eropa, 

Tina Ap 
— Menurut sumber resmi pem. 
Tiongkok kaum komunis dengan 

'perantaraan perserikatan2 maha. 
siswa dan buruh merantjangkan 

kerusuhan2 dan pemogokan 'di- 
kota2 besar di Tiongkok Tengah 
dan Utara jang akan dilakukan 

pada ig, 29 Maret jak, ialah 

Perundin 

ngemukakan 2 buah ,working Papers 
dan uni Nederland-Indonesia. F 1 
dang mempeladjari pendirian Bid mengenai soal2 tsb. jang telah disampaikan dalam ,,working pa- 

    
gan F ormeel diundurkan | 

ata 4 maklumstnja jang dikeluarkan pada malam Selasa, Ko. 
1 sid | panitia “agenda hari Senen, delegasi 

“jang berisi pendirian Rep, mengenai dasar? nolitik bagi NIS 

  

Ren. telah me. 

Kedua dokumen itu diteruskan kepada komisi politik jang kini se- 

kea 0 

Selain itu, kpd panitia. ekono- 
mi dan keuangan disampaikan 
»working papers” pihak Bld ten- 
tang pendiriannja mengenai soai2 
€konoini Jani keuangas dim NIS 
dan uni Ned.-Indonesia.. Doku. 
men itu membentangkan. djuga 
s0212 ekonomi dan keuangan dim 
masa peralihan. 

Permintaan Rep. supaja ang- 
gauta2 TNI jg telah didemobili- 
seer dibolehkan "kembali ke ke- 
luarganja Gida€frah pendudukan 
Bid, diterutkan kpd panitta ke- 
amanarn. 

Ketua dim sidang hari Senfn 
2 memberitahukan kpd panitia agen 

da, bahwa sebuah kawat telah 
diterima dari sekretaris djendr. 

PBB Trygve Iig dimana dinja- 
takan, bahwa ia telah menerima 

protes para wartawan di Djakar- 

ta tentang 'kurangnja penerangan 
« meng€naj pekerdjaan Komisi.3. 
Trygve Lie menerangkan, bahwa 

-s0a12 jg dimaksudkan Gm protes 

itu termasuk dlm kompetensi Ko- 
misi sendiri. 

| Dim maklumat komisi-3 tsb. 

dinjatakan, bahwa kedua delegasi 

tidak keberatan kalau Komisi3 

menambah banjaknja makluma:2, 

meskipun demikian dianggap ti- 

dak perlu utk merobah keduduk- 

an sekretariat sekarang. Demikian 

Ant.-Aneta. i 

k 

Berkenaan dgn situasi politik 

sekarang wartawan Angara ci 

Djakarta mengabarkan, bahwa 

umumnja kalangan Rep. dikota 

itu” merasa kurang puas Yen dja- 

lanyja- sazala sesuatu dan me- 

njafakan kehendaknja spj sjarat 

mutlak utk selekas mungkin KXe- 

luar dari keadaan Sulit sekarang 

ini segera dipahami, terutama 

oleh Bid. Siarat itu :alah, supaja 

segsra. membentuk pemerintah 

interim jg sebenarnja dan mem. 

pubarkan , pemerintah sementara 

ig masih semen'ara” (provisional 

interim govi”, jg dibentuk oleh 

Bid sendiri dan tidak diakui oleh 

Rep. : 

Sesudah perundingan berdja- 

Ian 1 mmegu, ruvanja jg gibitja- 

rakan hanja scal2 tehnis sadja 

mengfnai pembukaan koridor, 

pembebasan tawanan merang dan 

politik ig 
belah terfjiapai 
truce. 
Kalangan Rep. Si Djakarta ber 

pendapat, bahwa soai2 tehnis isb 

sesungguhaja harus sudah Sele: 

sai, tetapi ' rerundingan dilatam 

1 mingou ini kpd orang menim, 

buikan kesan bahwa s0a12 tehnis 

dim, perdjandjian 

itu diputar balikkan, seolah2 di. ' 

Giadikan sendjata dim mentjasai 

dasar persatudjuannja. 

pers€itudjuan (dasar politik jg le- 
bih besar, 

Dgn dikemukakannja. paham 
Gasar NIS dan uni Ned.-Indone- 
sia pada hari Senen dlm ,wor- 
king papers” kedua pihak, maka 

rundingan bolsh dikatakan m£ 
ningkat sedikit. Pihak Bld rupa- 
nja menghendaki -enj ini salesai 

Juju sebelum Rep. . durwi serta 

membentuk pem. interim. Soal. 

nja sekaran?, bilamana dapat se 

lesai ? : 
Sedjak, Linggadjati sampai 80- 

karang, pendirian Rep. tidak ber- 
obah, jaitu dgn menjetudjui liki- 

rut s€rta membentuk pemerintah 
federal semerj'ara, Rep. berpendi.- 

ian, bahwa selama masa peralis 

han isu kedudukan de facto Rep. 

tidak boleh dan tidak akan di- 

kurangi. Bisa dinengerti bahwa 

Bid-dim praktek tidak suka me- 

laksanakan interpretasi 'tso. dan 

senardiasa. berusalra melenjapkat 

sama sekali atau mengurangi iSi- 

nja sebanjak2nja, den, matjam2 

djalan. Demikian Ani. 
Xx 

  

ekonomi dan keuangan. 

Djuga dib'tjarakan garis2-tudju- 
politik, 

an umum dari NIS dan working 

papers” jang diadjukan oleh ke- 

dua belah pihak. 

Kedua pihak mendapat kesim- 

pula, bahwa perundingan? in- 

formeel tentang ,,working papers” 

itu skan mentjapai hasil lebih 

tjepat daripada. kalau perundi. 

ngan itu dilakukan setjara for- 

meel.-Dieh karena itu perundi- 

ngan form8gel diundurkan dan di 

landjutkan pembitjaraan2 infor- 

meel dgn Komisi-8. 

“Sementara itu menurut KB Be 

"Janda, kereta-api Gelecasi jang 

| Gidaergh Bogor. - 

“ 

SOAL KOMUNISME D 

: mestinja mulai djalan pada hari 

Selasa ts. 23 ini, tidak djadi 

berangkat, berhubung den kesuli 

tan2 tehnis. “Tanggal berangkat 

keretaapi Jogja Djakaria dite- 

tapkan pada 4 April. 

9 AGEN POLISI DIBUNUH. 

DJAKARTA: 23 Maret. — Me. 

nurut KB Bld ,2 agen polisi-sipil 

pada malanr Selasa mati Cibu- 

nuh, ketika mengadakan patroli 
angkin pem. 

bunuhan itu. dilakukan untuk 

merampas sfndjata mereka be- 

rupa 1 stsngun Can 1 karabijn. : 

Menurut KB tsb. pembunuhan 

itt rupanja dilakukan dengan 
PAP otomatik, karena majat 

gen? ilu paih den lobggiz pe- . 

Turu. 

DEWAN KEAMANA 
Rusia dituduh biang-kladi din. soal ijech 

| #LAKE SUCCESS: 22 Maret, — Bekas wakil T, Slowakia di 

PBB Jan Papanek menerangkan kepada Dewan Keamanan, bah- 

wa ,,Rusia mendjadi biang-kladi 

»,Insja Allah, saja ak 

Suara Papanek 
wakia”, 

“kata Papanek. 

perebutan kekuasaan di T. Slo- 
an memberi bukti? kepada tuan”, 

gemetar karena terharu. Ia du- 

duk disebelah Gromyko, jang minggu jl. menamakan Papanek 

pengcbianat bangsa Tjech, 

Sebagai dikftahui Papanek su- 

dah dipetjat sebagai wakil dlm 

PBB, tapi ia menolak. Meskipun 

demikian ia diganti djuga, Se- 

hingga resmi ia tidak lagi men 

djadi wakil T, Slowakia. 3 

Wk. Ingg€ris Cadogan mengan 

djurkan -supaja kemadjuan ko- 

munis dibendung, meskipun akan 

mengakibatkan perang, Ia dgn 

. Siap-siap 

x 

pedas sekali mentjeia politik jg 

Gidjalankan oleh Rusia. Cadogan 

berkata, bahwa Rusia kini ber. 
membantu kaum komu 

'nis merebut kekuasaan di Italia. 

Ia mengulangi keterangan Pa-' 

panek, bahwa, “komunis merebut 

kekuasaan di T. Slowakis, karena 

taku: akan kalah dalam pemilih- 

an jad, Sibulan Mei, Ant-UP, 
t 

sama 
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PE 

Tap 

EMANG, kalau orang sudah terlandjur ket a sn an 
iB Ta ut “3, ut Pi in | bis, bias 

II sonia dlak mendiadt sin mundur? malu Gk mela 
“kembali. Demikianik ih ajug andur ay malu utk melangkah Ai Panen ga. Malnja 'dgn Bid sekarang ini 

Dan selama mereka belum bisa mengatasi : $ 
lama itu pula akan bertambahlah kesukar Inah ja on Un car 
membeht2 mereka. - 

Semakin mendiadi gila?an 
n Si Heo menaik peroleh dgn membentuk 
ya @chirnja mendjadi insaf djuga mereka, bahwa Republi 13 
anasir-inti didlm gerakan kemerdekaan di 1 Bra aren Oa 

   

    
   

  

oleh ke 

ditia#akan. Meskipun telah mendapat pengalaman pshit ' 

pembentukan pemerir:tah sementara jg. sem@ntara itu | gan, 3 / 

(tegoran Washington Can Den Pa lia Van KN , ni AA | ni, 

wa Bld belum ajuga bisa tjukupbesar utk mengatasi Mana 5 

hilang.mukanja. Dar teruslah intreka menempuh djalan jg sesat, 
|. Maka mengertilah kita, mengapa 5 

jS. kini sedang berdjalan di Djakarta itu, Bld belum djuga maw" 

berbitjara ,,to the poifit”, mentbitjarakan pokok pertoalan, Ialah" 
pembentukan Pem.-Interim dimana Republik ikut serta. : At" 
“Gjuga mereka putar-puter, adjak bitjara tentang soal jg. ketjil2. 

Tjonitoh2 jang diberikan oleh Inggeris dlm meinberikan ke. $ 
merdekaan knd India dan Burma seharusnja sudah tjukup djelas, 
bahwa putar-puter distas djalax jg. lama ANE? 

waktu sadja. 

     didlm- perundingan politi 

  

Masi! 

likan pendjadjahan lm bentuk jg. paling modern, sehingga ham- 
bir2 tak kelihatan lagi. Tapi sajang kesadaran politik rakjat In. 
donesia sudah tjukup tadjam utk mensinjalirnja. 

Djadi melangkah kembaii dan nfemsluk haluan politik golo- 
ngan Progressief ? Sukar rasa2nja pertukaran haluan itu terdjadi. 

, Utk ini diminta kebesaran djiwa dari Bid. Dan hingga 
bervanyiar dlm keketjilannja. Tapi kalau mereka terus 

toh-mengharuskan terbentuknja Pem. Inierim den Be 

sir-intinja, ja kiranja pembelokan itu onianks makiai 

atau antjaman golongan reaksioner Bld akarf terdjadi d 
Bis sudah lama berangkat. Meskipun demikian bag 

'ada djalan lain lagi utk mengikut dari belakang dan m 
tiontoh pada Inggeris. 

PAPAN: PENA 

    

Dr. Ratulangi es. tiba” 

   

  

   
   
   

   
     

Bid tak BN 

  

adalah. membuang? 
6 Didalam rasa-tinggi (meerwaardigheidscomplex)nja 

mungkin Bid masih pertjaja, bahwa bangsa Indonesia belum djuga 

matang, Dan boleh djadi djuga dlm hati para 5 ta stropenkolders,” : 

kaum kolonial tulen masih tertinggal sisa2 harapan utk mengemba- : 

3 HA aan si $ h Hn 

Ia, Ei Be 2-PUFER.. “4 
» 

ran dan kesulitan jang" 
enangan2 chajal jg. Sela- 

gara2an dimana2, ma. 

   

  

IR 

  

JOGJA : H Ntaret. — Dua hari didaerah Republik tjukup ba- 
gi saja untuk menebalkan kejakinan dan meneguhkan tekad buat 

berdjoang terus mehtjapai seluruh, Indonesia Merdeka 10075, des. 

mikian Dr. Ratulangi menjatakan kepada kita, ketika hari Selasa 

sore dgn rombongannja tiba di Ibu Kota. SE 3 

  

SUSUNAN , KABINET” DJAWA 
Aa BARAT. 

Menurut Aneta, |” 
DJAKARTA: 23 Maret. — Ane 

ta mendapat kabar dari sumber 
jang boleh dipertjaja, bahwa 
susunan kabinet” Djawa Barat 
mungkin sbb.: ,,PM” merangkap 
menteri DN” “R.A.LA. Abas Su- 
rianata Atmadja, sekretaris-djen 
derdl R.T. Sunerja. ,.Menteri ke- 
hakiman” mr. Suparman, sekr- 
djedr. Suriakusuma. Kesehatan 
Gr. Patah, seer. dj. Dr. Djundju- 
nan. Pengadjarani Sundoro, Sekr. 
djsnd, Otong Sumardo. Ekonomi 
yor.. Ursone, sekr. dj. Agus Pad- 
manegara. Perhubungan .dan 

Pergairan ir. Adams, sekr. dj.. 
Ir, Agus: Prawiranata. Keuangan 
PJ. Gerke, sekr, dj. Aldjufrie. 

asn 

SUSUNAN PANITIA? B.M 
PERUNDINGAN REP.-BLD: 
“Jogja, 23 Maret.— Susunan 

pelbagai panitia dlm perundingan 

Indonesia-Bld adalah sbb.: 

panitia agenda - ep.: Rum, 

“Latuharhary, A.K. Pringgodigdo. 

Bid.: Van Vredenburgh, ' Hussin, 

Riphagen. 

| Panitia politik: Rep: Rum, Sm- 

pomo, Jatuharhary. Sastroamidjo 

“jo, Ali Budiardjo. Bki.: Van Vre- 

Genburgh dan Zulkarnaen. 

Keamenan: -Rep.: Leimena, 

Bld.: djendr,-major Buurman van 

Vreden, kei Snrjosantoso. 

Ekonomi - Keuangan ' Rep.: 

Djuanda. Bld.: v. Hoogsiraten, 

Wisaksono, "s Jacob. # 

. Sosial-Administrasi : Rep:: Nas 

run, Tjoa Sek Ien, Bld.: Abdul- 

kadir, Gieben. . Tia 

: ae, Sara 

YUGOSLAVIA MENOLAK PE. 

NGEMBALIAN TRIESTE. 

BELGRADO: 23 Maret. — Kala- 

ngan resmi Ciplomatik di Belgra- 

do menerangkan, bahwa pem, Yu 

goslavia telah menjampaikan Se- 

buah nota kepada duta2 Amerika, 

Inggeris dan Perantjis, jang me 

nolak penjgrahan-daerah Triese 
kepada Italia, 

Dutabesar  Inggeris Charles 

Teake an. kahwa an Pada para 

wartawan, bahwa ia telah mera 

beritahukan tentang isi nota yu 

kepada London,: Paris, WaS-. 

hington. Tentang isi tsb. ia tidak 

msu memberi keterangan, Hapi 

menurut. kalangan resmi Yugosla 

via menolak penjerahan Trieste, 

  

Rombongan Dr. Ratulangi jang: 
pada iig..20 Maret jl. meninggal-. 

kan Srui dipulau Japen (Papua). 
terdiri atas: T.orang jani Dr. 

Ratulangi, W, Poridaag,  Lanto . 

Dg Pasewang, Achmad Saleh Dg. 
Tompu, Tobing, Suwarno dan 
Latumahina. Pada tg. 21 dgn kp. 

. terbang mereka. diangkut dari 
Ambon -ke Surabaja, pada hari 
itu djuga terus menudju daerah. 
Republik, 

Keluarga 
tinggal di Srui, kata Belanda pa- 

| Ga tg. 20 Maret mereka akan di. 
angkut dgn kapal, tapi kapal jg. 

didjanidjikan itu tidak datang. 

Perlu kita terangkan, bahwa 
Dr, Ratulangi cs ditangkap Be- 
landa.di Makasar tg. 5 April "46, 
Gimasukkan pendjara hingga tg. 
1 Djuni '46, kemudian diangkut 
ke Srui, , : 

Adapun keadaan Dr. Ratulangi 
adalah sehat, beliau sekarang su- 
dah berusia 58 th. lebih. . 

Dalam pertemuan dem keluarga 

LEX. 

dari Sulawesi, Latumahina mehe- . 
rangkan, bahwa kedatangan me- 
reka didagrah Republik bukannja 

mereka kini masih ' 

untuk meminta2, tapi untuk me-' . 
neruskan perdjoangan kita. Tn 

Kata Latumahina : ,,Kita ber- 
sumpah kepada 40.000 pahlawan? 

"kita di Sulawesi jg. telah tewas 
lebih dahulu, untuk berdjoang' 
terus, Mereka akar bersorak dim 
kubur, apabila kita disini tidak 

tinggal apa sebaliknja me-, 
neruskan perdjoangan mereka, 

ya 

mentjapai Indonesia merdeka s9- 

“Jurehnja.” : a39 

Ma £ 
RUSIA BOTKOT PEMERINTA-:| 
HAN SERIKAT Di DJERMAN, 

BERLIN: 23 Maret. — Pempe-: 

sar2 Rusia memboikot rapat & 

Negara jang akan diadakan pada 
hari Selasa di Berlin, Pembesar2: 
tsb. minta supaja rapat pani- 

tia koordinasi 4 Negara ditunda, - 
panitia ini adalah badan peme. 

rintahan jang no.2 ringginja' 
di Berlin, Boikot Riisia tsb telah”. 

melhmpuhkan pemerintahan 4 
Negara di Djerman. ! 

Rusia pada hari Sabtu jl, dju-: 

ga » memboikot rapat dewan be. |: 

ngawas Serikat di Berlin, ketika 

djenderai-pesar Rusia, Sokolovs-: 

ky, meninggalkan sidang karena 

negoya2...barat tidak mau mem. 

beri laporan tentang perundingan 

USA, Lngg.,. "Perantiis mengenai 

Djerman-bazat, 
, 

“3 

naga 3 

“ 
£ 

   

       



    
       

  

. Sebagai saksi dlm perkara 
peristiwa 3 Djuli ia didengarkan 
keterangan?nja oleh Mahk. Ten. 
tara.Agung dim sidangnja hari 
Selasa ini. 

S€perti"djuga Seksi Mr. Amir 
Jarifuddin pada hari Seninnja 

begitu djuga djenir. Sudirman 
Gisumpah itcbih dulu. Kepala di. 
bawah kitab Gur'an jg. diatjung., 
kan oleh penghulu jg. terpaksa 
mengangkat tumitnja, karena ia 
djauh lebih rendah daripada Su. 
dirman, terdengarlah suara te. 
hang: ,,Kula matur wonten nga- 
djenging pangadilan. Kula bade 
matur saleresipun. Manawi kula 
Gora, mboten wiludjeng, bilahi”. 

Sesudah itu dgn irama ,.stac- 
Calo”, galak dan putus2, sesuai 
dgn logat lidah Banjumas, teka. 
Dan pada tiap2 achir aa aan 
kalimat, Sudirman memberi kete- 
rangan2. Mungkin demikianlah 
kebiasaan dim kalangan tentera, 
tetapi bagi kita orang biasa rasa 
nja djanggal mendengar ketera. 
ngan djendr. Sudirman selalu 
kembali keperkataan2 ,,egocen. 
trisch” jg. berpusat pada ,,Saja 
sebagai pangiima besar............ :, 
karena djendr. Sudirman tjukup 
dikenal sebagai panglima besar. | 
Adapun keterangan2nja, pan- 

djang, pendek jg. senantiasa di- 
wuntji dgn kata2 ,,tjukup sekian”, 
akan tetapi kemudian disambung 
lagi setjara pandjang lebar an. 
tara lain sbb. : 

Ket:: Ingatkah sdr waktu ber- 
istirahat di Tawangmangu dan 
kedatangan Mr. Moh. Yamin, Mr 
Iwa-dan Mr. Subardjo ? 

- S1 Ingat, Pada waktu itu atas 
permintaan mereka dan disetu- 
Gjui PT' untuk menengok, . saja 
terima. Saja jang menentukan 
djamnja utk mengadakan perte- 
muan ramah-tamah. Jg. mereka 
bitjarakan soal suasana politik. 
Sekian. Pada umumnja saja me- 
lihat dan ambil kesimpulan me- 
ngingat pembitjaraan mereka, 
bahwa mereka tak setudju- dgn 
beleid pemerintah, Pun dibitjara 
Kan djuga soal perobahan peme 
rintah. Sebagian ada jg. menge- 
mukakan, bahwa pemerintah ha- 
rus kdirobah sama sekali sampai 
prpsidennja. Sebagian pula me- 
ng@mukakan, tjukup pemerintah 
sadja jg. dirobah, dan presiden 

“ 

a Sudirman | 
jai Saksi Peristiwa 3 Djuli 

tetap sebagai symbool dari nega- 
ra Rep. Indonesia. 

K: Siapakah jg, mengemuka- 
kan perobahan sama sekali, dan 
siapa perobahan sebagian itu ? 

S: Jg, mengemukakan Giganti 
sama sekali sdr. Yamin, Jg ingin 

' diganti sebagian Abikusnp Tjokro 
soejoso., Saja tak bitjara banjak 
waktu itu. Pembitjaraan lainnja 
mengenai soal tawanan politik 
Ssbhja. Mereka  tanja kepada 
saja, apakah saja barangkali tahu 
tentang Kal itu, Saja djawab ,ti- 
dak tahu,” Selandjutnja mereka 
mendesak spj saja membebaskan 
tawanan, karena negara dim ke- 
gdaan bahaja. : 

" Selandjutnja Sudirman mene- 
rangkan, bahwa Yamin memberi. 
kan kepadanja surat2 jg, tidak 

. dibatjanja karena sangat panjak 
dan ja keesokan harinja harus ke 
Madiun utk menghadiri pertemu 
an den angk. perang dan ptme- 
rintah pusat jg. dihadiri oleh 
Pres., Wk. Pres. dan ment, per- 
tahanan Mr. Amir Sjarifuddin. 

Atas pertanjaan ketua apakah 
benar Sifdarsono menjampaikan 
beberapa helai surat kepada pa- 
nglima besar dirumah kol. Sutirto 
didjawab : ,/Tidak benar. Surat2 
itu disampaikan pada saja bulan 
dirumah kol. Sutirto, melainkan 
pada tg. 22.6 waktu saja kembali 
dari menghadap Pres., itengah 
Gjalan Gondokoesoeman 500 m. 
dari rumah Sutirto, Pada waktu 
itu Sudarsono berkata Sampai. 
kan kepada Presiden” dan ,,ah 
sudah, dgn kekerasan sadja”. Ke 
mudian surat2 ifu saja masukkan 
dim tas, dan saja berkata : ,,Saja 
pikirnja dulu”, demikian kata 
Sudirman selandjutnja. 
Dikatakan oleh Sudirman sete- 

rusnja, bahwa ia diserahi kewa. 
Gjiban djuga untuk mendjadi pe. - 
rantara partai2 dan pemerintah 
pusat. Tentang pertemuan di Pre. 
Sidenan pada tg. 23 Djuni .dite- 
rangkan, bahwa dim pertemuan 
antarm Pres., wk.. Pres. dan Amir 
Sjarifuddin- itu Presiden menja. 
takan dlm prinsip setudju - den 
terbentuknja satu koalisi kabinet, 
asal segala sesuatu dikerdjakan" 
dgn bidjaksana dan ,,geruisloos” 
dan tidak menggontjangkan kea. 
daan dalam dan luar.negeri. & 

Sudirman mendengar tentang 
pentjulikan Sjalirir pada tg. 28 
Djuni dari seorang opsir Popda, 
ajendr. maj. Sudibjo dan bukan 
dari laporan Sudarsono. 

  

GUBERNUR 

an jang bersifat umum, untuk 
: | ditentukan dalam Pengumuman-Bersama - Dewan Pertahanan Da 

erah dan Gubernur Militer Daerah 
No: 4/G.M./DP.D./'48, dipandang ta' perlu lagi. P 

Mulai hari ini tgl. 22.1II.1943,Pengumuman Bersama itu diro: 
bah mendjadi sebagai berikut: 

a. Gubernur Militer l 
?. Polisi 
c.K.K.K. 
SMPK Jr 

'&. Barang » 

w
 

. Pemberian tahu 
kepada 

" Pertahanan Daerah 
a.2 hari sebelumrja 
b.setjara tertulis 
C.rangkap enam 

. (ditempelkannja. 
4. Mengenai fatsal 3 jang berm 

perpetjahan dan permusuhan 

aXdakan tindakan seperlunja..   

— PENGUMUMAN BERSAMA — G 
MILITER DAN DEWAN PERTAHANAN DAERAH 
MILITER ISTIMEWA JOGJAKARTA 

No: 5/GM/D.P.D./48 
suasana dewasa ini telah mengisin. 

kan, maka keharusan bagi segenap Badan? / Pariy2 / Organisasi2 
dan chalajak ramai jarig heniiak menjelenggarakan rapat2/arak? " 

1. Untuk menjelenggarakan rapat2/arak?an jang bersifat umum f Supaja memberitahukan lebih dulu kepada: 

siapapun jang turut serta dalam arak2an/rapat2 
tsb. tidak diperbolehkan membawa/memakai sendjata apa- 
pun djuga (tadjam, api ataup 4 

b setjara tertulis harus sudah disampaikan 
Instansi2 tsb. dalam fatsal 1 

1 Selambat2nja 24 tijam sebelumnja. 
3.  Mempertundjukkan/menjiarkan poSter2/pamflet2 dll, 

menjerupai itu diharuskan lebih dulu minta idin pada Dewan 

d. dengan menjebutkan ditempat2 mapa akan dipertundjukkan 

5. “Terhadap mereka jang melanggar pengumuman ini, akan di-- 

3 Dikeluarkan di: Jogjakarta 
Pada tanggal 122-2111-1948 
Diam 1 12.00. 

Ketua Gubernur Mihter 
Dewan Pertahanan Daerah Daerah Militer Istimewa 

4 #3 (PAKU ALAM) (LETN. DJEND. HAMENGKU k3-122, 
: 

minta izin lebih dulu sebagaimana 

Militer Istimewa Jogjakarta 

2 

buat dalam Kota. 

buat luar Kota. 

Un peledak). 

ajat2'a, b, c atau d, 

jang 

    

    Didengar, 
Kemudian ditjeritakan: bahwa 

menurut keputusan rapat staf 
panglima harus memesiksa dan 
menahan Sudarsono karena men 
tjulik Sjahrir. 

Tentang datangnja Sudarsono 
kersama2 A.K. Jusuf di Solo spj 
ditahan disana pada tg. 2 Djuli 
malam,dikatakan hahwa Sudar. 
Sono pada waktu itu bertindak 
tidak me@nurut aturan disiplin 
militer dan tjongkak. Sebab pes- 
tolnja jg. tidak dimasukkan hols. 
ter diselibkan diperut sedang A.K. 
Jusuf duduk dimuka paangl. be- 
Sar Sudirman den pestolnja dipe 
gang dan diarahkan kepada Su- 
Girman. Kemudian Sudarsono di. 
Suruh kembali ke Jogja, karena 
Sudirman dapat tilpon dari letn. 
djendr. Urip jg. mendapat perin.. 
tah Pres. jg. tertulis, snj Sudar- 
sono ditahan di Jogja, dan akan 
diurus oleh kepala staf' divisi III 
Umar Djoy, 

Tentang -kata2 jg. menurut 
Yamin diutjapkan Sudirman: Se- 
lesaikan soal tahanan dan pero- 
bahan pemerintah disangkal ke- 
ras oleh Sudirman. 3 2 

Tenjang pertanjaan ketua, apa 
kah betul sepeeti dikatakan Ya- 
min, Sudirman pada waktu per. 
bisahan- menepuk2' Jusuf dart 
.Ontroerd” didjawab Sudirman 
»Betul, sebab. saja sebagai pemim 
pin dan bapa tentara seperti dju- 
ga bapa keluargt terharu meli. 
hat' seorang pahlawani seperti 
A.K. Jusuf berbuat begitu rendah 
je. tidak sesuai dgn kepahlawa- 
nannia.” 

Dim salah satu keterangannja 
djendr. Sudirman menjinggung 
djuga, bahwa menurut pendapat 
Gan kesimpulannja sendiri, Sudar 
sono adalah ,,kogonig politik”, Dji. 
ka Sudarsono mempunjai penda- 
pat2 jg. juridis, tentu diisi oleh 
juridis adviseurnja. Keterangan 
tsb. kemudian disangkal keras 
.dan diperotes oleh Mr. Bughiarto 
dan Dr. .Buntdtan. 5 xg 
Pada achirnja djendr. Sudir- 

man perotes keras atas tuduhan 
dan fitnahan dari para terdak. 
wa jg. dikatakan atas dirinja. 
Kemudian datang giliran para 

terdakwa memadjukan pertanja- 
an dan sidang ditutup pada djam 
12.50 siang. : 

Sidang hari Rebo ini mungkin 
mendengarkan keterangan saksi 
Wongsowadone., 

Pembetulan 
Pengumuman No. 2 PAD. 

(dim Nasional No. 70) 

Jogjakarta, 23 -3- 1948 
mesiinja: 

Jogjakarta, 11 - 2- 1943. 
SO anna an ANA 

Telah lahir dengan selomat 
pada hari Kemis Kliwon ig. 
18 Maart 1948, anak kami 
Jang pertama: 

D. Budhi Sulistyo 
Ibu dan anak didalam kea- 
daan sehat walafiat. 

.SUMADI 
Djalan SMT 2 Jogja. 

PENA mmm 

  

Na
 

na
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MEMBUKA: 

Praktik Umum 
Dr. R. PRATIGSJO. 

Djam bitjara £ pagi 1 — — 
Sore : djam 4,39 sampai "6.30, 
Tilp, :& atau F atau 4? Pesawat   

aksud atau mempunjai tendeng 
tidak akan diberi izin. 

No. 12. Ketjuali hari : Kemis, 
3-125 
  
  

  

Diminia dag: segera: 
Tenaga jg. dapat menjalin 

bahasa INDONESIA/BELA N. 
DA dan sedikit mengerti un. 
dang? hukum ser'a radjin me.     

  

  

BUWONO I1Xx).- 

ngetik, Gadjih R 500,— (be. 
bas) dikerdjakan di M agelang, 

Lamaran Bedji 33, Jogja, 
3.124     
  

- Bafia. dan ikuii ticp pasi sk. 
: 

.Nasional" 
Harga Langg. i'bulan R 17,50 

  

& 

 nerangkan, 

(GONDOKUSUMAN — No. 21) | 

JOGJA: 23 Maret. — AP dari 
Cairo mengabarkan, bahwa Ke. 
mentrian Dagang Mesir jang 
menjerahkan kepada orang2 da. 
gang mengurus bahan pakaian 
untuk dikirim ke Indonesia te- 
lah berhasil dalam usahanja. Li 
ma djuta meiler bahan pakaian 
telah sia» untuk dikirim ke In- 
donesia. Sedang persediaan se- 
landjutrja terus diusahakan. | 

Kabar dari Bukittinggi lebih 
landjut memjatakan, bahwa wa- 
kil perserikalan Monnonite Ame 
rika jang berusaha memberi per 
tolongan kepada luar negeri me 
ngatakar, bahwa dalam bulan 
Mei jad. bisa diharapkan mengi- 
rimkan 25 ton kahan pakaian 
dan Susu ke Indonesia. Untuk 
daerah mana akan dikirimkan, 
tidak diterangkan. Ant. | 

MEMBERANTAS PENJAKIT 
PARU? 

Jogjag 24 Maret. — —Di Jogja 
telah dibentuk Panitya Pemberan 

  

. Tiatatan 
' Pengumuman Maklumat Presi. vi 
den No 4 tentang Tanah Konversi" 
mengandung peladjaran jang 
perlu diperhatikan selandjutnja. 
Ialah bahwa sampai dikalangan 

.atas tempo-tempo tjaranja 

tasan Penjaxit Paru2 (P. 5) jo di 
ketuai oleh Tn Adbul Madjid. Tu- 
djuannja ialah membrantas pe- 
njakit paru2 dan berijita?kan ke 
sosialan chusus bagi penderita pe 
njakit paru2. Usaha daripada Pa 
Nitya tsb. jalah menginsjafkan 
akan bahaja penjakit paru2, me- 
njusun tenaza uni? pembrantasan 
itu, dilnja. — Ant. 

—I— 3 
2 TON OBAT TIBA Di BUKIT. 

L. TINGGI. : 
Bukittinggi: 23 Mare. — Me. 

Nurut Voice .of Fres Indonesia Bu 
kittinggi, pada tg. 22 ini telah 
tiba dikota iIsSb. sebuah pesawat 
terbang Dakota KTN membawa 
2 ton obat2an. Barang2 tsb. ada 
lah sumbangan " dari Lutherian 
World Federation, 

Perserikatan Geredja Luther 
tsb. diwakili oleh Dr. Devapra- 
sadem Radjiah Williams. Ia me- 

bahwa Lutherian 
Worid Federation dan tjabang2. 
nja di India akan Iiebih banjak 
lagi mengirimkan obat2 kepada 
Republik Indonesia. Jang akan 
dikirimkan antaranja obat2 sul. 
pha dan perkakas laboratorium, 
Serta akan dikirim dengan peran 
taraan Palang Merah Internasi- 
onal di Singapura. Dr. Williams 
tsb. “berniat untuk tinggal di 
Indonesia 1 tahun lamanja. Ant. 

menjama 

:£ Berhubung dengan pengum. 
Pulan.mgakanan dari pemerintah 
BTI Madiun mengandjurkan, 
agar ditiap2 desa dibentuk Ru kun Rakjat jang anggautanja ter 
diri dari: Pamong Desa, BII 
dan aliran? lain. 

DAN DIREKSI 

ini diberitahukan: 

inkan 

2. Terhadap 
b, Sfmpanan 

Oleh Rarena itu 
-Itan2 dan para 

Mengetahui 
Bagian Sekretarie:      

  

   
man 

THERMO    

3.126 1 

bekerdja tidak atau kurang beres. 
Bukan dari sebab tidak tjakap, 

akan tetapi karena tjaranja sa- 
dia jang kurang diperhatikan. 
Sebab kalau sebelum diumumkan 
suka berunding atau menanjakan 
duly pada Panitya Konversi ten. 
tu hal itu tidak akan terdjadi. 

Kita kira dalam tjaranja beker / 
gja itulah musti ditjari sebabnja 
jang terutama. Djanganlah kita 
memandang dan mer'djadikan ti- 
ap kedjadian sebagai perter.te.- 
ngan politik jang hebat- 
Sebaiknja lekaslah tjabut sa. 

Cja Maklumat No 4 itu! Tentang 
lain?nja nanti diatur lebih lan- 
djut dgn tjara jg. baik. 

& 
- Apakah yerang dunia ke 3 
akan lekas berkobar ?, begitu ta- . - 
nja tiap orang sekarang. ' Dan 

“ kalau petjah perang lagi, apakah 
itu akan menguntungkan atau 

merugikan Republik ? 
Bagaimanapun djusa djawab- 

nja, asal sadja kita sama-sama 
mengerti, bahwa sekarang ini bu 
kan tempohnja buat membesar: 
besarkan pertentangan politik an 
tara kita dengah kita. 

. xg 

JANG DATANG DAN-BE 
RANGKAT. 

JOGJA: 23 Maret. — Pada ha 
ri Senen ini ivelah tiba di Jogja 
dari Djakarta Campbell dan Be- 
s0 masing2 dari konsulat2 Ame- 
rika dan India di Djakarta. 

Dianliara pembesar Republik 
jang datang Menteri Keuangan 
Mr. Maramis, $ 

Sedang jang berangkat ke Dja 
. karta Menteri Penerangan Moh. 

" Natsir dan Mr. Sudjarwo. . Ant. 

DARI PADA DIREKSI BANK NEGARA INDONESIA 
BANK RA'JAT 

Berhubung dengan beberapa kesalahan Taham tentanz pengem. balian uang simpanan di Bank Negara dan 

. Tentang pengembalian tersebut tidak ada "pembatasan, mela- 
simpanan sebelum bulan Maart 1942. E 
di Tjabang2 Bank Negara dan Bank, Ka'jat di tempat2 jang sekarang masih termasuk dae Belanda.. : : 

Untuk instanSi2 jang berkepentin pedagamg2) tidak ada kekuwatiran-un Wjutkan penjimpanannja di Bank2 tersebut.. , y Dengan demikian djawatan?2 Gan pedagang2 tersebut membantu Pemerintah dalam usahanja menjehatkar keuangan -xita memperbaiki djalannja perekonomian.. 

- DIREKSI BANK NEGARA INDONESIA 
DIREKSI BANK RA'JAT INDONESIA 

  

METER MADEIN APOTHEEK TAURUS 

—AO— x 

DITANGKAP BELANDA. 
JOGJA: 23 Maret. — Pida tg. 

14.3 jl. telah ditangkap oleh pi- 
hak Belanda didaerah Garut 
R. Sanusi Hardjowinoto Wk. Re- 
siden Priangan, Sachri anggota 
staf Residen Priangan Badrun 
wartawan ,Anfara”. . Ant. 

  

INDONESIA : 

Bank Re'jat, dengan 

: perdudukan    

    
dan 

Jogjakarta, B8 Maart 1948.- 

3-48, 

      
USA 

JOGJAKARTA Lana MEN n aan 

KEMENTERIAN KESEHATAN membutuhkan dengan segera 
tenaga? administra si jang berpengalaman, sedi- 
kikenja kluaran S.M.P. (Mulo). Surat2 lamaran dengan diseris:   

    
    

salinan itijazah, surat2 keterangan dan riwajat pekerdjaan hen. daknja disampaikan kepada Kemenierian Kesehatan, Gondoku. 
Suman 32, Jogjakarta. 3-101     
  

nTITONGKOK“" 
Sudah tahukah tuan tentang seluk-beluknja negeri tersebut ? | 
Djika belum, batjalah brosur kita » TIONGKOK" jang sangat 

populer itu! Tebal 58 halaman:—- Harga R 5.50 sebuah" 

7-38 Badan Penerbit Nasional - 
Gondomanan — jogjakarta, nan 

   

    

  
  

SALAH SATU dari 5 Negara Besar ialah: 

        

  

   

        

          

     

     


