
  

  

Ne
la
” 

    

  

    

  

1 

DJAKARTA: 29 MARET. — Pada hari Djum'at jl, Kom-3 mengirimkan kawat kevada De 
wan Keamanan jang minta supaja bembitjaraan tentang pengaduan Rep. mengenaj pembentukan 

»Negara” Sumatera 
pada Kom-3 dan 
Rep. itu. | 

  

BEEL TENTANG MADURA. 

Den Haag, 29 Maret — PM 
Beer dan menteri Jonkman telah 
memberi djawaban atas pertanja. 
an3 anggauta 2de kamer Joekes 
(P vd Arbeid) mengenai kedja- 
dian2 politik di Madura. Kedua 
menteri itu menerangkan, bahwa 
Lt. Gub.-djendr, van Mook pada 
20 Febr. jl mengabulkan resolusi 
rakjat Madura dan mengakui da. 

“ erah itu sbg daerah jg mempunjai 
status ,,negara”, Djuga dibentuk 
Suatu dewan sementara Madura, 
jg bersama2 dgn ,,wali negara” 
dan recomba Djawa Timur akan 
menjusun rentjana tentang orga- 
nisasi ketatanegaraan negara” 
itu dan perhubungan antara:,,ne- 
gara” dan NIS serta keradjaan 

Selandjutnja kedua menteri ta- 
di menegaskan, banwa peraturan2 
jg vada- waktu ini ditetapkan 
akan diserahkan kpd plebisit nan 
ti utk di-terima atau ditolak. De- 

mikian Aneta. IN 

SARI BERITA 
— 21 Orang, Giantaranja 15 ser- 
Gaidu Pilipina, mati ketika sebuah 
randjau darat Djepang meledak 
Gim suatu terowongan dipulau 
Corrigedor. 

  

— Sebuah pes, terbang dari ra- 
dja .,Vulpen Atom” 
akan mulai mengadakan pener- 
pangan utk menjeliiki apakah 
pegunungan Machin di Tiongkok 

mempujnai puntjak jg lebih ting- 
gi dari pada Mount Everest (Hi- 
malaya).. 

x 

— Pembesar2 Amerika di Triesi 
jg bermaksud merajakan te. 6 
April dgn arak2an tentara setjara 
besar2an uk sementara waktu 
mengurungkan maksud tsb, ber. 

hubung dgn suasana menekan 
antara Italia gan Jougoslavia ten 
tang kedudukan Triest. 

& . 

— Kalangan jg “boleh dipertjaja 
mengabarkan, bahwa tentara ge- 
rilja Junani diiimur Olympus te- 
Jah menjerah kpd tentara peme- 
rintah setelah membunuh pemim 
pin?2nja sendiri. Sebabnja mere- 
ka menjerah konon karena, keku- 
ranzan makanan dan mesiu. 

K 

| — KB Tjecho Slowakia resmi me 
ngabarkan, bahwa pres. Tjecho 
Slowasia Benesj pd tg. 1 April 
jad, ini akan mengadakan pida. 
tonja pertama jg akan menggem- 
parkan dunis. Pidato itu akan 
diutjapkan pd peringatan univer- . 
siteit Carolus 600 th, 

x 

— Ment.. Perniagaan Amerika 
Harriman Kilm perskonp. mene- 
rangkan, bahwa Amerika, sedjak 

tg. V Maret jl. telah menghenii- 
kan exportnja -ke Rusia serta 
negara2 pengikut Rusia, ketjuali 
pengiriman barang2 jg tidak men 

.djadi keberatan angk. "laut dan 

" darat Amerika, 

— Buat pertama kai dlm sedja- 
rah pengadilan penlijahat perang 
in.-ernasional di Neurenberg, se- 
orang terdakwa mengakui salah 
a'as 
kan kedjahatan ternadap kema- 
nusiaan, Pengakuan itu diutjap- 
kan oleh. letn.-djenkir. Wilhelm 

Bohle, bekas pengawas agung ko- 
lone ke-5 Nazi, : 

Reynaulds : 

dakwaan, bahwa ia melaku- 

Dikatakannja hal itu adalah 
Sesuai dgn procedure jg disetu. 
Gjui oleh kedua belah pihak dan 
Kom.3 mengenai pengumuman2 
pada D.K. Persetudjuan itu ter. 
tjapai pada hari k€tika Rep me- 

madjukan tuduhannja, demikian 
menurut kawat Kom-3. F 
Sementara itu pada hari libur 

Paskah ini beberapa anggauta 
Kom.3 an stafnja lelah berang. 
kat kevulau Bali utk beristirahat. 

: Mereka diharap kembali lagi ke 
Djakarta pada hari Selasa ini. 

x 

Senen malam di Presidenan di- 
langsungkan sidang kabinet jang 
dikundjungi oleh segenap mente. 
ri dan anggauta2-delegasi. Semen 
tara itu Selasa pagi ini dengan 
pesawat udara akan berangkat ke 
Djakarta ketua delegasi Mr, Moh. 
Rum dan anggauta2 lainnja, se-' 
psrti Mr, Nasrun, Ir. Djuanda, 
Mr. Latuharhary, ketua panitya 
istimewa Dr. Leimena, Kol. Si. 
matupang. Kabarnja sidang pa. 

"nitya2 ketjil - akan dimulai lagi 

pada hari Rebo. 
P KI 

Dari kalangan jang mengetahui 

didapat keterangan, bahwa kini 

sedang diusahakan nleh delegasi 

kita pembukaan hubungan kereta 

api Jogja—Bandung dan Jogja— 
Surabaja. 4 

Usaha ini adalah sesuai dengan 

pokok2 persetudjuar jang telah 

tertjapai mengenai pembukaan 

Ialu lintas dan perdagangan an- 

tara daerah pendudukan Belanda 

dan daerah diluarnja. Dalam hal 

ini jang diutamakan dalam pe- 

ngangkutan kedjurusan2 tsb ialah 

pertama : pengembalian dan pe- 

ngumpulan keluarga (gezinshere- 

niging), kedua evakuasi dan sesu- 

dah itu baru . umum, 

Dari kalangan i£ mengetahui 

Antara mendapat kabar, bahwa 

Dr. Ratulangi dan Dr. Setyabudi 

(Douwes Dekker) telah diangkat 

oleh Pemerintah mendjadi pena- 

sehat Delegasi Rep. Indonesia 

dim soal2 ekonomi dan keuangan. 
kx 

KB Bid mengabarkan dari Lake 

“Success, bahwa Trygve Lie telah 

mengangkat orang2 baru dalam 

staf komisi-3-negara. Dr. Arne 

Bjonberg akan mengganti P.V. 

Narayan sebagai sekretaris umum 

PERTEMPURAN HEBAT ARAB-JAHUDI 
Cebush Konvooi Jahudi dikepung pesukam Arab 

JERUZALEM: 29 MARET. 

  

ur oleh Bid, diundurkan. Pengunduran itu akan memberi kesempatan ke 
pem. Hindia-Bld untuk mempersiapkan komentar mereka terhadap pengaduan 

, 

komisi-3. Dr. Vladimir Fabry di- 
angkat sebagai administratir. Se- 
bagai djurubahasa Jean Rosen 
Rozenblith sedang 3 orang lain- 
nja: Myra Jordan, Joice Bowran 
dan Patricia Hopkins “diangkat 
sebagai sekrstaris2.. Mereka tak 
lama lagi akan bertolak ke In 
donesia. , 

pada tg. 27.fl. kabinet negara ,/' 
Indonesia Timur telah mpitja- 
rakan soal kedjadian?2 di Teknate. 
Pada waktu PM Anak Agung Gde 
Aguns mengadakan perdjalanari 
k2 Ternate telah terdjadi keri- 
busan2. 
Maklumat resmi tentang kedja 

dian itu belum dikeluarkan. Tapi 
Capat Gikabarkan, bahwa kega.: 
duhan itu terdjadi, waktu dalam 
arak2an nampak Sang Merah Pu- 
tih melambai2, jg mendjadikan 
marah kalangan tentara garni. 
zoen Ternate. Djufa rumah wakil 
parlemen NIT, Mononutu mende 
rita kerusakan2. Katanja Aneta 
di Makasar tifak ada penembak 
an2 dan tidak ada bentrokan2 jg 
sengit. : : 

Ir, INDRATJAJYA DLM DELE- 
GASI, 

Bukittinggi : 29 Maret. — Ir. 
Indratjaja, kepala djawatan per- . 
hubungan dan lalu lintas di Su. 
matera jg sedjak perang kolonial 
tinggal di Medan dan memimpin 

Front Nasional ditempat tsb. pa- 
da tg, 25/3 tiba dj Bukittinggi utk 

memenuhi panggilan Pemerintah 

supaja ia duduk ' dalam Delegasi 

Indonesia. —Ant. 
£ la Y an 

BAHASA INDONESIA BAHASA 
RESMI DI NIT. 

MAKASSAR, 29 Maret. — Ane- 

ta mengabarkan, bahwa menurut 

pengumuman resmi dari pem. 

NIT kepada semua departemen 

“Indonesia Timur, bahasa Indone. 

sia didiadikan bahasa perantara 

dlm semua djawatan2 pemerin'ah 

dan dim “dokumen? resmi dll. 

Sampai sekarang bahasa Bld di- 

gunakan utk dokumen2 dan la- 

poran2 resmi NIT. 
—Ay— 

— Menurut kalangan dagang 
USA,. bekas 'wk. PM Tiongkok, 
HL.H. Kung, akan mendjabat lai 
kedudukan penting dlm pem Ti. 

ongkok. : x 

— Pertempuran jang paling he- 

bat sedjak timbulnja krisis. Palestina, telah terdjadi antara Arab 

dan Jahudi disebelah selatan kota Botlehem. Menurut kabar2 

resmi dan tidak resmi, dalam pertempuran jang berlaku 31 djam 

itu sekurang2nja 106 orang Jahudi dan Arab tewas. 

Pertempuran terdjadi ketika Ik. 
1000 orang Arab mensepung dan 
menjerang suatu konvooi Jahudi. 
Untuk membebaskan konvooi jg 
terdjepit itu, maka 4 pes. terbang 
Jahudi melakukan pemboman 
terhadap pemusata tentara 
Arab. 5 truck dan sebuah mobil 
berlapis badja Jahudi jg rupanja 

bermaksud hendak menolong ka- 
wan2nja jg terkepung itu ditje- 

gah oleh pasukan? Arab di Pa. 

lestina Utara dan diserang dgn 

mortir dan senapan mesin. Usa- 

ha Jahudi utk melepaskan kon. 

vooi iisb. dari kepungan Arab 

gagal. 
Pada hari Minegu, diadakan 

perletakan sendjata utk memberi 

kesempatan kpd masing2 pihak 

mengangkut orang2 jg tewas dan 

luka, ya 

32 Truck dar mobil2 badja Ja- 

hudi serta sendjata dan senapan . 

mesin jg bertimbun? ditinggal- 

ikan oleh serdadu2 Jahudi. Di 

Jeruzalem telah tiba 
Jahudi jg luka parah dan 20 Iu- 

ka enteng. 

Suasana pada malam Senin 
bertambah genting ketika sebuah 
kapal jg mengangkut orang2 Ja- 

hudi ke Palestina kelihatan Yi. 

dekat pantai negeri itu dgn di. 
iringi sebuah kapal perang Ing- 

geris. Diduga kapal itu memuat 
Ik, 180 orang Jahudi dari Eropa. 

OT g 
Seth nt 

£ 
Peng si 

        y sekali lagi Penerangan 
Sant didalam politik penerangan” Ki 

sih dirasak politik penerangan' pemerint k, 
rita kemanan umum, terutama bagi meveka jo Ta Rena 

san kepada kita, Damn kabaran. Pengalaman memberikan ke- 
€ Saat didalam memberikan Sesuatu keterangan 

ring pemerintah members tepat merupakan faktor penting. Se- 
lambat, an keterangan jang tergesa2 atau ter- 

Begitupun | , Stan 

Sha naa panah Hat ag Ba istiwa jg baru? ini terdjadi di Solo 

berita resmi: Dalam pada innperen ang kita mendengarkan sesuatu 

tentang peristiwa tab, masing9 Orang Mengarah berbagai Herita 
pnja masing2 hingga dapat menimbulka va berita dgn kon. 

dja terhadap ava jg telah terdjadi, n kebingunan. Tidak sa- 

  

  

   

  

  

pemerintah dlm hal ini jg masih Ogan pula terhadap sikap. 
tah belum mendapat bahan? keterangas SA. Mungkin pemerin. 
memberikan pengumuman jg dj Pakan 2 pngen dapat 

, pemerintah Kapat mengeluarkan keterangan Ba Lon Ala. ap 
lengkap. Apalagi karena kedjadian di Solo itu sudah aa 
umum, dapat menimbulkan berbagai pikiran pendahuluan jg tidak 
baik terhadap pihak ig tersangkut dlm peristiwa Solo tsb Kal 
sekiranja kedjadian itu tindakan pemerintah - menudju Naa 
sihan dan stabiliteit keadaan didalam negeri, maka Planet 
hendaknja sampai disini sadja. Rakjat ig sudah lama menunggu 
La itu menanti tindakan pemerintah selandjutnja. 1 

Didalam masa sekarang, dimana. berita2 jg diberi b ia 
dapat mempertadjam pertentangan antara Kiba Gan kita, Pan 
sanaan pemerintah dlm memberikan penerangan sangat diharap- 

& t 

  

35 orang . 

kan. Tidak sering pula beberapa kedjaklian jg" nai ki ring i in je“mengenat kita ha. 
rus didengar dahulu dari sumber asing, KN 

Dgn lebih berhati2, keadaan? jg masih djanggal .tentu akan 
hilang, Dan. kepertiajaan rakjat 
bah teguh. 

PELAN SA ALIS AAN NA PE APPP 

terhadap pemerintah akan tam-' 

1s. 

  

LEDAKAN DAHSJAT DI SEMARANG 
Kebakaran di Djakarta 

SEMARANG, 29 Maret.— Pada Minggu sore ok. 14.45, pen- 
duduk Semarang terkedjut oleh peledakan2 dahsjat jg terdjadi 
didaerah pelabuhan, ketika sebuah gedung mesiu meletus, L 

  

TRUMAN KELILING DUNIA ? 

WASHINGTON, 29 Maret. — 
Dikalangan politik di Amerika 
(Washington) tersiar desas-de. 
suS, bahwa pres. Truman mung- 
kin akan mengadakan perdjala- 
nan keliling dunia utk menge€ta- 
hui reaksi li-ibu2 kota asing ter- 
hadap perkembangan2 baru dari 
politik LN Amerika. Beberapa ka 
wan- Truman menerangkan, per- 

" Gjalanan demikian itu akan mem 
vfrkuat kedudukan Truman dim 
“pemilihan pres. dibulan Nop. ta- 
hun ini. Tetapi kawan? itu.me- 
negaskan, bahwa Truman sendiri 
samipai kini belum pernah menje- 

but2 tenang perdjalanan tsb. 

s eggran : 

DUNIA TJATUR. 

DEN HAAG, 29 Maret — Dim 
ronde ke-10 perjandingan tjatur 

dunia, Botvimnik (Rusia) menga. 

lahkan Keres (Rusia) dlm 23 zet, 

" matu peristiwa jg belum pernah 

terdjadi dim pertandingan mere- 

but djuara dunia. Kuwe (Belan- 

da) — Reshevsky (Amerika) re- 

Inise. 112 
Stand terachir babak ke-2: 

Bolvinnik 6, Reshevsky 412. Ke- 

res dan Smyslov (Rusia) masing2 

4 dan Euwe 155. 
Pertandingan ekan dilandjut. 

kan di Moskow pada tg. 10 April, 

dimana akan dimainkan lagi 3 

.babak (15 ronde). 
. Bae 

BALA BANTUAN 

KE TRIEST. 

ROMA, 29 Maret. — Menurut 

sk. merdeka ,1 Momento”, 5000 
serdadu bala-pantuan Jugoslavia 
telah masuk kedafrah penduduk- 

an Jugoslavia di Triest bersama2 

den 309 Hank bikinan Rusia ig 

dipusatkan disebelah timur-laut 
Triest, Menurut sk. itu Gilir hari2 

jg achir ini 3000 serdadu Jugo- 

siavia ditirimkan kedesa2 Veter- 

nedlio dan Castelve Ere, sedang. 

kan 2000 dipusatkan didesa Buie. 

Sementara itu keadaan di Ita- 

lia pada hari Paskah ini tenang, 

rupanja kaum kiri dan kanan 

sedang beristirahat sebelum me- 

mulai €Kzn kampanje setjara be- 

sar?an utk pemilihan umum pada 

te. 18, April jad. t 

   
    

Pu 1 

INDUSTRI DAN PERNIAGAAN 
INDO TJINA, “5 

Saigonci 29N en i 

namurti, anggauta urusan ekon0- 

mi PBB.telah tiba di Saigon dari 

Bangkok dari perdjalanannja di 

: Birma dan Siam, Ia telah menje- 

Ndiki keadaan indusiri dan per- 

njagaan Si Indo-Tjina, Diduga, 

Krishnamurti dkan bertemu dgn 

' komisaris tinggi Perantjis di Indo- 

Tjina, Emile Bollaert, 

JUGOSLAVIA 

T 

Berhubung dgn hari libur Ming. 
gu maka didaerah pelabuhan ti- 
dak terdapat banjak orang. 10 
orang luka2, diantaranja 8 luka 
enteng. Karena api-kebakaran ini 
gudang mesiu itu mendjulang ke- 
ataS, maka kejua gudang mesiu 
lainnja terhindar dari bahaja. 
“Da€rah pelabuhan penuh dgn gra 
nat2, jg sampai djauh malam te- - 
rus terbakar. : 

Daerah Tjandi diselubungi oleh | an 
njala api dan: kepulan asap jang. 

tebal. Didalam kota sendiri ter- 

djadi kekatjauan, tapi lambat Ia. 

un SuaSana mendjadi tenang ken 
bali. Kerusakan terdjadj sampai, 
djauh ke pusat kota. Rumah re-. 
comba mendapat kerusakan sedi- : 

kit. Sebabnja peledakan tsb masih 
diselifiki. Demikian menurut A- : 

neta. FN 

KB itu djuga mewartakan, bah . 
wa pada Senen pagi di Tanah. . 

abang-heuvel Djakarta terdjadi 

kebakaran, sehingga 5 rumah ha- . 

bis terbakar. 1 orang luka berat 

dan 3 enteng Polisi kini sedang . 

menjelidiki sebabnja kebakaran 

itu. 
m0 a " 

PENJELIDIKAN PERSEDIAAN 
KARET DIDUNIA, 

Washington, 29 Maret.— Pada 

ts. 26 April jad. wakil2 dari Se. . 

kurang2nja 12 negeri akan ber- 

kumpul di Washington utk mem. : 

peladjari persediaan karet didu- 

nia dan kebutuhan? akan bahan . 

itu. Suatu kewajiban jg besar 

dari rapat i:u jalah menentukan 
dgn agak tepat angka2 produksi 
karet tulen dan ka: s 

dunia, Sen RAT 2 
Rapat djuga akan m 

tentang tempat 
tor-pusat urusan karet 
onal. Mungkin sekali 

     

      

ialah Londen. 
ET 

t: an 

KOMU NIS BIRMA DIGEREBEK 

ari Sabiu jl. pemimpin partai 

“komunis Birma, .Thakin Than 

“Tun, Hlm rapat Serikat Buruh 

seluruh Birma berseru kepada 

rakjat supaja membantu aksi ko- 

munis merfntang pem. Birma. 

Ia mendjandjikan kaum komunis 

akan membentuk Suatu pemfrin- 

tahan jg seluruhnja merupakan 

perwakilan bagi rakjat. Ia me. 

nuduh, bahwa partai pemfrintah, 

jakni Lembaga Anti.Fasis, mem. 

bantu memperkuat imperialisme 

dan kapitalisme Birma. 

Pada hari Minggu, polisi me- 

fa RANGOON, 99 Maret. — Pada 

h 

“ snjerang semua markas komunis 

diseluruh Rangoon. Sedjumlah 

orang komunis ditangkap dan be 
berapa sendjata dirampas, Tera. 

pi pemimpin? komunis diantara- 

nja Thakin Than Tun dapat me- 
loloskan diri. “Ter 
Suasana “di Rangoon kini sa- 

ngat genting. Semua djalan dari 
Rangoon keluar kota dibarikader 

sedangkan - djalan2  kereta-api 
dan terusarn didjaga oleh polisi. 

    

   

 



S Iuar “den 

48 Sebagai saksi pertame, pada ha. 
1. 4 in, masukla kh Tjasrokliningrat. 

keterangan je diberikan kepada 
Ketua jg. afjukan perta. 
njaan2nja dgn ramah | tamah, ke 

“putus. Maklumiah, 
mungkin baru sekali itu ia ber. 
hadapan dgn seorang. hakim, 

Pada tg. 1 malam 2 Juli M6, 
Sudarsono, Civ, cemm. telah da- 
tang mendapatkan dia dirumah, 
Gemikiar Tjokrodiningrat memu. 
lai tjeriteranja. Adjakan Sudar- 
Sono uk ikut ke asrama pulisi 
Gi Pgiuk, mula? disangka berhu- 
bungan dgn pembalasan dendam 
dari pihak Sudarsang cs., berhu 
burig dgn penangk: atas diri 
14 Orang sb. Pada waktu itu 
Moh, Saleh datang serta. Mereka 

| bertiga menudju dgn mobil ke. 
rumah Subekti: Dari situ perdja- 
lanan diterusk ke Patuk, dan 
ikut 2g .m Sumarsono. 
Tj rat SN du- 

     

      
     

          

raan Su no bahwa ia ber- 
tjampur tangan dim hal penak 
kapan atas diri 14 orarg jg 

iah dikeluarkan tsb. Ia Menata 
dibolehkan pulang, Kn kete. 
rangand jg diperlukan aleh Su: 
darsono ita” @peroleh daripada- 

nja. s 
Saksi Subekti kemudian tampil 

kemuka dam keterangan jg dibe- 
rikan umumnja sama dgn apa jg 
telah dHerangkan oleh saksi per. 
'ama tadi. Dari Patuk ia dibawa 
ke Wijoro bersama Sumarsano. 
Sementara mereka ditempatkan 
fiklalam sebuah kamar, menile- 
ngar suara Sudarsono jg sedang 
menelepon, menanjakan tentang 
persiapan Lasjkar Rakjat. Ke- 
patia siapa Sudarsono menanja- 
kan tentang ini, disargkanja kpd 
“Tjokrodiningrat, tetapi kemudian 

| aleh Sudarsono dan Tjokrosining 
ra? disangkal Diakui oleh Moh. 
Saleh behwa kepedanjalah per- 
tanjaan ini telah diadjukan. Per- 
lu diterangkan disini, bahwa 
Moh. Saleh telah diturunkan di. 
yumshnja, pada waktu sebelum 
rombongan jg telan dibentuk olen 

"igiv. comm. isi sampai di Petuk, 
agr perkataan “dlm bahasa Be. 
tanda jg maksudnja, supaja Moh. 
Saleh tetap disitu dan mepunggu 
instrussi. 

Djausi anggauta HPRI mene 
' rangkan, bahwa ia mendapat in. 
siruksi utk menjiapkan anak bu- 
ahnja, pada waktu ia sedang dlm 

perdjalanan gn mobil uik me- 
ngurus pemakaman pahlawan jg 
telah diserahkan kepadanja. Ditn 

Saleh dan kalau ia tidak salah 
Mr. Iwa ada djuga. Perkataan 
kalau tidak saleh ini diperguna- 
kan, karena ia hania mengenai 
muka Mr. Iwa gambar sa- 
ia. Instruksi ini : ak didjalan. 
kan karena ia ' mengetahui 
mana jg lebih Dengan menjiap- 

“ne Solalah K Detloitihhak sehari, 
nja . lengan mendengarkan 

saksi, Tjokrodiningrat, Subtkti, kedua2nja 
Jogjakarta, : Un Djausi, Turmudji, KOgBANIA Ar 
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tinggi, tegap: KEDATANGAN WIRANATA. 

MEROMAN 

Dari anting datang berita 
terlambat: 

Kedatangan  Kandjeng Hadi 
Wiranatakusumah sebagai wali 
negara daerah Pasundan, tidak 
dapat dikatakan peristiwa jang 
menggembirakan ' Ketika datang 
dilapang terbang Andir ia hanja 

disambut oleh recomba Hilman 
djenderal Britt. Dn annaPak: 

kandjeng Male Wiranatakusumah' 
. dan Nan Pa turua dari pe- 
sawat terbang diangkut dgn kor- 
si rotan ke mobil. Setelah njonja 
Male Wiraratakusumah datang 
menghadap diri dan menjembah, 
kemudian mobil itu terus ketem. 
pat kediamannja di villa , Eldo- 
rg93o” di Tjiumbuluit, Lembang. 

Para tari jg rengaku dirinja 
sebagai panitia peanjambutan ha. 
nja tinggali dikamar menunggu 

Gan dilarang turut-memperlihat- 
ken muka bersama? para pembe- 
sar Belanda, Para wartawan jg 
sengaja dalang “dari Djakarta, 
oleh kepala RVD Bandung men- 
Gapat keterangan supaja tijangan 
memberitakan kedatangan Kandj. 
Hadji itu, sebab tidak ade ig 

bisa diberitakan”, katanja. Le. 
bih djauh menurut kelerangan 

orang RVD itu, bahwa Recomba 

Hilman Djajadiningrat telah me- 
larang utk mengadakan penjam. 
butan atar penghormatan atas 
kedatangantija, dgn alasan bah. 
wa ia sedang saki: keras. 

. Fihak pemuda, teruzama kala- 
ngan murid dan mahasiswa jang 
mengetahui akan arti kedata- 
ngannja Kandj. Hadji itu, segera 
mengadakan demonstrasi. berdiri 
disepandjang djalan dan meme. 
kKik-mekik ,merdeke” pada wak. 
tu mobil menudju ke Tjiwumbu- 
luit, Dgn tersenjum dan mengang 

3 PENGUMUMAN, 
Dengan akts Wk Notaris Jo 

atau disingkat: 

Maksud dan tudjuan ialah: 

4 b. Pertanian, 

Modal: R 1000009 

3-144 

No 28, telah didirikan sebnakeP 

EA Persekutuan Sero (N. V) 
TITIAN LAM2RANG ECO NOMIE NEGARA INDOVESIA" 

nP-S. TITI-LENI" 

jang berkedudukan di Trim argo kulon No.7, ielf. 754, 
Jogiakarta, 

a. Import dar Expori, 

c. Perusahaan? Indosiria 
d. Gan berdagang dalam arti katajg. seluas2nja. 

Presidea Direktur: HASSANDIN. - 
Direktur: KEMAS ABDULRAHMAN. 
Direktur II: BUJUNG SIREGAR. 

   

    

   
   

    

at nn GA inah 1948 ini telah 
punjai tanaman kapsdida? | 

rah Surakarta 4004 ha.,. Madiun 
4000 ha., Malang dan Kediri 
4000 ha. # 

    

: Andjuran BTN utk mem 
bat pemeliharaan ulat sutera da- 
pat sambutan rakjat di Karang- 
anjar, Surakan'a, Kedung Bani 
teng dan Wonogiri. s 

k 
TK Di Neandjuk telak dibuka Ko 
perasi Peladjar Dagang atas usa. 
ha peladjar2 Kursus Menengah 
Dagang Ngari!juk, koperasi tsb, 
jatah koperasi rumah tiypgga. 

5 Xx 

2 Beberapa hari jang lampau pa 
Ya ang Indonesia di Sema- 
range “telah mendirikan suatu per 
serika'an dagang Indonesia, jang 
diketuaivoleh Suwandi dari Kan- 
tiiimas. 

xx 

Gub.-Muda Suma: tera Mr. MS. 
Amin dan Res, Atjeh M. Daud. 

sjah jg baru2 ini tiba di Bukit. 
tinggi dari Atjeh mengatakan, 
bahwa Atjeh sekarang dapat men 
tjukupi bahan makanan serkliri. 

  

kat lima djati, sambutan pemuda 
itu, disambut... Orang2 M.P. 
jg mendjaga lam lintas sibuk. 
Pada petang harinja terdengar 

berita, bahwa Mubirman, penge- 
tua Persaluan Mahasiswa Inido- 
nesia jg sedang sakit, ditangkap. 

Dan esok harinja beberapa orang 
bezawai djawatan pengadjaran 
Pelunda datang mengundjungi 
sekolah2 melarang murii2 me 
mekik mereka” 

Setelah itu kemusian dikeluar. 
kan maklumat dim surat2 kabar, 
bahwa barang siapa hendak me- 

nfmvi Kandjeng Hadji, wali ne. 
gara daerah Pasundan, lebih du- 
Iu harus memperoleh fdjin- mer. 
tamu dari  adspirsni-kontroleur 
jg dipekerdjakan pada kantor Re 
comba Djawa Barat. 

jakaria tan gal 57 Maret 19148 
ersekutuan Sta (KV Jbersama: 

Direksi 

  
  

  

Surat 1 
Kepada Redaksi: 

   
   

Saja i semberitahukan ke. 
pada tuan, bah YA, tukang me- 
ngambil sampah " didjalan2 itu 

. datangnja ja tidak Boa: 3 kadang? 
"1 hari datang 3 hari tidak.” 

Untuk . mendjaga ' kesehatan 
kita sekalian, apakah pihak jang 

- 'berwadjib tidak bisa mengadakan 
aturan jang keras ? 

| Terima kasih. 

Soetlanto — Jogja. 

Cak 
Keterarsan Redaksi: — Kalau 

sampah itu sampai bertumpuk2 
memang benar hisa menimbulkan 
pelbagai penjzkit. Dgn tidak usah 
melemparkan segaia kekurangan 
itu pada pihak jg berwadjih, apa- 
kah soal kebersihan djalan2 can 

lorong3 itu tidak bisa kita ker. 
beramai.ramai? . Misal. 

din hubungan Rukun Kars- 
pung ? 
Mengerdjakan hal2 jg tampak- 

nja sipil ini, djuga termasuk ps- 

kerdjaan ig konstruktif bukan ? 

naa 

PERTANDINGAN TJATUR DI 
JOGJA, 

JOGJA, 29 Maret, — Hasil per- 

tandingan tjatur jg dilangsung 

kan oleh Persatuan Tjatur Ma- 
taram gi Jogja adalah dbb.: Klas 

As pemenang I Sukawinadi, 

ke II Eandia, Klas B: 'Peme- 

nang keI K.R.T, Wiradiningrat, 

ke II R. Muhni, Klas C: Pe- 

menang ke I Djohardjo, ke II 

Ho Sian Tjen. —Ant, 

2 Jonan 

PRESIDEN MENDJAMU RATU- 
LANGI DAN DJALALUDIN. 
JOGJA, “29 Maret. — Untuk 

menghormat kedatangan Dr. Ra- 
tulangi cs. dan Dr. Djalaludin, 
'beru2 ini di-istana diadakan di. 
ver dan pertundjukan kesenian 
Djawa dan Bali. Esok harinja 
Presiden, bersama2 dgn Dr. Dja- 
laludin dan Moh, Junus pergi ke 
Wonosobo. 

PEMBERI 
Untuk mendjaga' persatuan 
  

s.k. NASIONAL: tg. 27-3-19 

lain jang sama dasar-szas 
Harap umum dan badan2 m 

membikin kotor 
. Iasjarakat Solo. 

berkenaan dengan Pengumuman P.B. KRIS djuga dalam 

rangkan, bahwa kami ,,dipetjat” oleh P.B. KRIS, karena: 
Kami bersikap dan berpendirian, agar supaja di- 
adakan FUSI antara gerakan KRIS dan organisasi? 

      
  

Telp: Red 9 Le) Adm. 01. 

(10 Jogjakaria. 

— Tjatatah, 4 
' Hari Sabtu ji. di Soto dintakan 

pemibersihan, Kalau ada pemb 
sihan artinja tentu ada Natan, 

sial, mengotori 

Moga2 tindakan” pembersihan 
itu tidak tjuma :Soparo2, sebab 
Kalau tidak sanwai bersih betul2 
penjakit akan kumat jagi 

x 

Serdadua Belanda. di Ternate 
melihat bendera Merah Putih 
mendiadi marah besar. 

Orang memang merdeka marah, 
.ijuma asal djangan menuduh lam / 
baian Merah Puih itu adalah 
Jogja punja nasutani. Pe naa 

x 

Di Makasar rupanja dijuga tar 
djadi apa2, sampai rumahnja Mo 

nonutu menderita kerusakan2. A- 

pa jg rusak dan bagaimana Juas- 

“ nja kerusakan'“itu tidak diterang- 

kan, 
Tapi js-terang, djika rumah 

'Wk. Ketua Parlemen Mononuru 
sampai menderita kerusakan arti 

nja keamanan dan Ketertiban di 

Makasar ig didjaga serdadu2 Be- 

landa itu masih berupa impian 
belaka H ssataranaaa gaun 

  
- 

LULUS UDJIAN AIP. 

Jogja: 29 Maret— Pani. 
tya Pembentuk Akademi Ilmu 
Politik mengumumkan, bahwa daf 
tar tjalon mahasiswa AIP jg lu- 
Ius udjian tertulis tanggal 20 Ma- 
ret 1948 adalah sbb.. 190, 232, 

233, 234, 235, 236, 238, 239, 240, 
241, 243, 246, 247, 248, 249,. 250, 

255, 256, 258, 260, 261, 263, 266, 
267, 268, 272, 216, 217, 278, 280, 

282, 286, 289, 290, 296, 299, 300, 

302, 306, 307, 308, 310, 311, 312, 

313, 315, 316, 317, 322, 326, 328, 
330, 332, 5/LB, 9/LB, "33/LB, 
40/LB, 64/LB. 

PO 
dan mentjegah salah faham 

  

48 No.73, maka perlu dite- 

-tudjuannja. 
aklum adanja. 

Mohamad Saleh Lahade, 
Max Maramis. 
R.A. B, Massie. . 
A.J. A. Losung.     

  

  

UNDIAN-UANG NEGARA 
Buian Pebruari 1948 

    
   

   
  'PROCES SUDARSONO Ban Mn ' cs. Hari Penarikany Tanggal 10 April 1948 

. i TANGGAL INI TIDAK AKAN DIUNDURKAN t 
3 sidang ke VII, dan ke VIII, aa aa AN Ja 

ena aa verslac, teniang pemeriksaan (verhoor) alias 2 LI , kedua aR. 150.060 
ri Mr. Yamin pada ig. 8/8-8/3-'48, telah selesai di stencil | 2 2 ketiga  a R. 190.090 

Ba kerias luar negri: tebal 68 halaman. : 3 » keempat a R, 175.609 

Mp impi Harga R 50—. Luar kota 104/o porio 3, 2 en Da 2 £ T aa : 
utk Is ix NAN Gu : : NN na ENAM 23 
Degan Dkk ta meban Dapat beli pada Panitia Tahanan Politik. 

Semua berdjumlah 5122 hadiah berdjumiah B. 1,599, 080. 

Hadiah? ini akan dibajar penuh, djuga bilamana surat? undian 

tidak habis terdjual. 
“ Sehelai gurat Undian harga R, 21-— Ongkos pengiriman -ter- 

tjatat ditambah 50 sen. 

p...m. 

siapan ini Can uik melanijutkan | 
kewadjibannja semula ituru | 
olehnja, Moh. Saleh ta' lama la. 
gi datang dimorkas itu dan as ab 2 

nanjakat mengapa lanjkat EP - Kuda lari dapat di buru — Untung orang siapa tahu! — |. 
belum djuga disiapkan. tas dja- ” 
wab Djausi bahwa lssikar BPRI Belilah/pesanlah pada : BADAN PENERBIT NASIONAL 4 

| ta' hendak 'turut tjampur dalam 

MARGO MULJO 10, DJOCIA: 
jak aeaaa Sudarsono, Mr. Subardjo, Mr. Iwa dil. menjusul. 
IA. Persediaan terbatas.   Datuk Anak', Den tupuan asri di Bh Pen aNaN 

urusan ini, Moh. Saleh pergilah. 5 “ — #aratan: LACALCOD -tablet 2 Gondomanan 2 PER. 2 
gr. Lactas Calcicus -- Vitamine D. 1069 Units) 

& per iablei. 

Apoiheek ,TAURUS” 
Jogja - Madisen - Magelang. 

  

,/Tiadakah Moh. Saleh marah ke. 
e pada sir.?”, demikian Ketua Mr: 
: Kusumah Atmadja bertanja, ,,Oh, 
: tidak, kita kan kawan Ta kas. 

    
    

  

wan”, djawabnja. , kami terim K 
Maka Gatangiah giliran tenda Boekoe' baroe ig AI 

  
  

  

   

        

   

  Gi, saksi jg terachir pada hari 
, Ke 4 

a z / 2 « ag. 
1 Amerika Do: eh Hr, M, r. Polak 

itu. Seorang berbadan langsing, : : 2 st 

| den berpakaian serba ,correct” untuk JANG PERTAMA KALINJ A 2 Nederland in de Wereld » Prof, Ir, W- Sehermarkora | i 

5 me im AA ig is | Dua malam luar biasa. 3. Nieuw Nederland 6 53 t. aan Dan an | 

didalam garis besarnja sama dgn ertundjnkan pLANGENDRIJAN” ye So 2 “4 Overgang iot het Socialisme alang Hols aa 

ba en ana aa Ta, nal di Parggung SKI MATO 2 Pakuslaman), 5 Buiten het Gareel 0 » Soewarsih Djojopoespito . 

Persadia'an sangat terbatas! Karena itu jg. kita utamakan | 

hanja Kementeriar dan Djawatan2, disertai surat keterangan, $ 

$ BADAN PENERBIT NASIONAL 
Jogjakarta — nan, 1, 

usi, karena ia bersama2 dgn Dja- 
(asi dim satu mobil 
kh” Pada diam 12 siang, sidang ' 

Pemain 189”, terdiri an nano ,.W 
Dipertundjukan pada tanggal 3/4-1V- 194, 

Kiaobh |. Pemeriksean akai dilan Jang tidak mergundjungi tentu akan menesal. 
NT 5 Penjelenggara : Gjntkan pada hari ig ag tz..30 3-43 — Mobiolo Colonne 2 Widiaiakus uma" (M.C.W.) 

Ia 

3—140.       
    AE ega ge — AT YA era   AK KA AN AA RN UM enim “eta RK ema 3S


