
  

    

     
    

    

   

     
    
   

Pendapat kalangan Indonesia 
Djakarta: 29 Mei, — Aneta mendapat kabar, bahwa dim, sidang Kabinet, jg. moeng- 

kin diadakan pada hari Minggoe di Jogja, akan semata-mata dibitjarakan nota Belanda, jang 
telah disampaikan oleh na kepada delegasi Indonesia. 

Pokok oesoel Belanda jang 

tertjantoem dim. notanja (20 
halaman) ialah  menoeroet 
Antara tentang »penglaksanaan 

fasal 15 naskah Linggadjatt ber. 
kenaan dgn peroebahan peme- 
rintah Hindia Belanda mendjadi 
pemerintah-peralihan sampai 

terbentoek aparat sentral negara 

federasi. 
Selain dari itoe dicesoelkan 

soal2 mengenai kerdja-sama 
dim pemberhentian permoesoeh- 

an pada waktoe ini dan peratoe- 

ran perhoeboengan dgn loeair 

negeri serta persiapan pemben- 
toekan dinas loear negeri oen- 
toek negara Indonesia Serikat.” 
Mengenai soal2 ekonomi dioe- 
soelkan mpenjelesaian dim. hal 

perdagangan dgn loear negeri, 

ngawasan deviezen.” 
Kalangan Indonesia jang me- 

ngetahoti menerangkan, bahwa 

pokok perselisihan antara Indo- 
nesia-Belanda mengenai soal 
adanja tentara Belanda jg. besar 

di Indonesia, jang kabarnja 
mendjadi soal jang dikeamoeka- 
kan oleh PM Sjahrir dlm oesoel- 

nja jang dibawa Beel dan Jonk- 

man. 

Tentang hoeboengan dgn loear 

negeri, Belanda bermaksoed mte- 

laksanakan interpretasinja jang 

doeloe, jaitoe hanja menempat- 

kan pegawai? tinggi Indonesia 

| dim dinas locar negeti mereka. 

“Ini sedjak doeloe dibantah oleh 

pihak Indonesia. 

Oesoel2 ekonomi — menceroet 

kalar ... tadi — dikemoekakan      

  

bu, Ta didaerah? jang 

eki Belanda dikalocikan 

alsoe2 ctang dan kacem 

  

dan £ 3 

“spekoelan. 
“Tentang kedoedoekan goeber- 

noer Maloskoe, Kalimantan dsb, 
Belanda mengoesosikan soepaja 

| djabatan itoe segera dihapoes- 
rs kan, "taggapi hingga kini Belanda 

  

abakan Hoord Tijaelijk Bestuurs- 
dienst di Djawa Tengah, Barat 
dll, padahal dgn ditandatanga- 
ninja naskah Belanda soedah 

mengakoei de facto nauanan 
peran : 

ck 
“Lebih djaoeh Associated Press peri 

mewartakan, bahwa bila pihak 

beri ajawaban jang oleh Belas 
da ki p ko 2 5 

  

4 

Dalam saat jg. segenting ini 

s€moea pandangan dan harapan 

tertoedjoe kepada kepala negara 

rep. Indonesia Soekarno. 

  

da sendiri oentoek diselesaikan- 

nja. 
Menoeroet AP, nota terachir 

Belanda itoe antara lain berisi : 

1. Membentoek soeatoe peme- 
rintahan - sementara - bersama, 

2. Mengeloearkan oecang bersa- 
ma dgn. pembentoekan badan 

bersama jang menentoekan ni- 

lai oeang itoe terhadap oeang 

asing : 3. Menoentoet dengan 

segera dikirimkannja beras dari 

Repoeblik ke daerah2 Indonesia 
lainnja jang menderita kekoe- 

rangan makanan: 4. Menje- 

lenggarakan ketertiban dan kea- 

manan diseloeroeh Indonesia, 

dan didaerah2 Repoeblik jang 

diperloekan dengan bantoean 

Belanda dan 5, Menjelengga- 

rakan penilikan-bersama atas 

import dan export. 

z 

Lebih landjoet didapat kete- 

rangan dari Bosch seorang ang- 

gauta dari peroetoesan terse- 

boet, bahwa Pemerintah Belan- 

da menganjdjoarkan soepaja di- 

ben'toek ”Gemeenschappelijk 

Deviezenfonds” dan ,,Gemeen- 

schapvelijik Voedingsmiddelen- 
fonds” dan djoega soecatoe ba- 

dan jang mengoeroes bersama 

Soal im- dan export. 
Dia poen menerangkam, bah- 

wa. sesoedah itoe baroelah di- 

tjangkan soal pengganti 

  

    

       

      

    
   

u “ee Gen na jang haroes diberikan 

Repoeblik menolak atau mem- pemilik2 aa aning 

  

Berhoeboeng dgn keterangan 

Bosch ivoe, maka kalangan Re- 

poeblik menganggap cesoel jang 

dimadjoekan Belanda tadi soekar 

cento?k diterima. .Gemeen- 

schappelijk  Voedingsmiddelen- 
fonds” itoe dimaksoedkan oleh 
Belanda sebagai landjoetan dari 

"Ned.—Indische Voedings mid. 
delenfonds” karena fonds ini 
sendiri moelai 1 Djoeni jad. ti- 

dak akan menerima bantoean 

iagi dari badan bahan makanan 

internasional 

Kita sendiri  mempoenjai 
fonds bahan makanan, jaitoc 
PPBM, jang bersedia poela 

memberi makanan kepada dae- 

rah2 diloear daerah de facto 

Repoeblik. Dengan demikian 

Voedingsmiddelenfonds Belanda 

itoe dianggap tidak perloe. De- 
mikian poela halnja dgn oesoel 
eviezenfonds bersama dan ba- 

dan-ibadan lainnja. 

Pendeknja — kata kalangan 

Repoeblik tadi kita tidak 
maoe didikteer dan tidak maoe 

poela badan? kita jang soedah 

ada di-overkap begitoe sadja. 

Poen dim hal perekonomian kita 

soedah wmempoenjai rentjana 
sendiri jang melipoeti selocroeh 

Indonesia. 

Lagi poela kita tidak menge- 
nal wakil2 dari Indonesia Ti- 

moer, Borneo dsb. seperti dioe- 

sogikan Belanda. Kita hanja 

mengakcei wakil2 dari pemerin- 
tah Nederland dan pemerintah 
Repoeblik. 

Satoe hal lagi jang menoen- 
djtekkan tidak konsekwennja 

pihak Belanda ialah bahwa dlm 

-hal2 tsb, Belanda mengakoei 

Indonesia sebagai satoe daerah, 

sedang biasanja ia membagi2 

Indonesia dlm daerah Repoeblik, 

Indonesia Timoer- dan Borneo, 

Demikian Ant. 

BELANDA TIDAK BIDJAKSANA 
Toelis ,,Herald Tribune” 

New York, 29 Mei — 

Sk. Herald Tribune” di New 
York jang mendjadi socara ka- 

oem repoeblik menoelis sbb: 

Belanda di Indonesia 'biarpoen 
mempofnjai perdjandjian poli- 

tik dgn. repoeblik Indonesia, te- 

tapi 'teroes sadja menjokong 

gerakan pemetjahan. : 

Jang paling achir mereka 

membantoe gerakan pasoendan 

di Djawa Barat: melindoengi 

dgn kekoeatan sendjata ge- 

@doeng2 pemerintahan dan kere- 

-api an telah disrobot ol     

TINGGALAN TENTERAM! 
Pemerintah Nasional kota 

Djakarta mengoemoemkan ke-. 
pada rakjat, bahwa : 

1)Ppemerintah nasional kota 

Djakarta adalah pemerintah jg. 

sjah jang diakoeci oleh pem, Be- 
landa. 2) Segala pelanggaran 
terhadap badan dan pegawai 

pemerintah repoeblik adalah 

perboeatan kedjahatan jg .akan 
dihockoem menotroet peratoe- 

ran2 jang berlakoe didaerah 

itoe, 3) Tentara Belanda dan 
CP. bertanggoeng djawab atas 
keamanan dan ketertiban serta 

keamanan rakjat pada oe- 

moemnja. 4) Tindakan sewe- 
nang dan indisiplinair dari ten- 

tara Belanda jang meroepakan 

intimidasi akan ditoentoet pada 

pembesar? Belanda jang ber- 
sangkoetan 5) Antjaman dan 

paksaan- kepada rakjat oentozk 

masoek sesocatoe perkoempoe. 
lan, meroepakan soecatoe pe- 

langgaran hoekoem jang akan 
ditoentost dimoeka pengadilan, 

6- Rakjat diminta soepaja tetap 
tinggal tenang dan tenteram. 

TE Ora 

PANDANGLAH DENGAN 

KATJAMATA 

Bangsa Indonesia. 

Djakarta: 29 Mei. 

Berhoeborng dgn oetjapan p.m. 

Belanda L Beel setibanja di 

Schiphol, bahwa ia menjesal 

repoeidlik tidak menoendjoekkan 

gcodwillnja ment. penerangan 

Moh. Natsir menerangkan kepa- 

da ,,Antara”, pemandangan se- 

olah2 repoeblik tak maoe kerdja- 

sama dgn daerah loear Dijawa 

dan Soematera adalah keliroe. 

Repoeblik selaloe berpenda- 

patan, bahwa kekceaitan kita 

terletak pada kesatoean bangsa. 

Kemoedian pwentang oetjapan 

Soekawati jg. menjatakan bah- 

wa repotblik tidak maoe mem- 

bantos Indonesia... Timoer,.. ia 

berpendapat, bahwa kesalah 

pahaman antara bangsa Indone- 

sia lekas lenjap, bilamana ,,pres. 

Indonesia Timoer”, Soekawati, 

made menindjau segala sesoea- 

toe dgn katjamata bangsa In- 

donesia sendiri. 

—0— 

INDIA — INDONESIA 

New Delhi: 29 Mei. — 

Pemerintah India sementara te- 

lah memoetoeskan akan menga- 

dakan perhoeboengan diploma- 

itik sepencehnja dgn repoeblik 

Indonesia, dan tak lama lagi 

K.L. Punjabi akan dicetoes ke 

Indonesia sebagai kepala oetoe- 

san diplomatik dgn pangkat 

menteri negara. 

Konsoelat2 akan didirikan di 

Jogjakarta dan Medan, Selain 

itoe pemerintah India akan 

mendirikan djoega seboeah kon- 

soelat di Indonesia Timoer. 

Moengkin poela dlm kota2 tsb. 

akan didirikan kantor2 dagang 

dan menerangan. Demikian war- 
bawan Antara mengabarkan dari 

New Delhi 

gerakan pasoendan dari pembe- 
sar2 repoeblik Indonesia. 

Soekar sekali kiranja oentoek 

bisa menaroeh simpati kepada 

Perantjis dan Indo-Tjina, ma- 

Oepoen kepada Belanda di Indo- 

nesia. Rakjat kedoea negeri itoe 

soedah terlaloe lama di-eksploi- 
tir oleh bangsa Eropah. Soedah 

selajaknja mereka diberi kesem- 

patan oenitoek memerintah ne- 

gerinja sendiri 

Tjaka» atau tidak tjakap, itoe 

adalah oeroesan mereka sendiri, 

orang lain tidak perloe toeroet 

tjampoer, 

TENTARA NASIONAL 

INDONESIA - 

Jorja 29 Mei. — Hari 

Kemis ini telah dilantik oleh 
Presiden para anggauta Panitia - 
Pembentoek Tentara Nasional 
Indonesia. Panitia tsb. diketoeai 

oleh Presiden:  wakil-ketoa IT, 

II dan IlT ialah bertoeroet2 Wk- 
Pres., menteri Pertahanan dan 

panglima - besar, 

Para anggauta antaranja ter. 
diri dari letnan- djend. Oerip 

Soemohardjo, komodor - moeda 

S, Soeriadarma, laksamana 

moeda Nazir, dr. Moewardi (ba- 

risan banteng), Boeng Ta 
Ir: Sakirman, dan $ 

barisan9 lainnja. 

Dalam rapat pertama dipoe- 

toeskan oentoek membentoek 

Tentara Nasional Indonesia, dgn 
poetjoeik pimpinan, jang terdiri 

atas anggauta2 pimpinan angk. 
darat, laos dan oedara serta 
anggauta2 Dewan Kelasjkaran 
Possat dan Seberang  Ketoea 
poetjoek pimpinan ialah Pangli- 
ma-besar. Oentotk menjempoer- 

nakan TNI, oleh Panitia diben- 
tosk 7 panitia ketjil, jang me- 

ngoeroes soal2 : Tn 

Ideologi (letn-djend. Soekono 

Djojopratignjo), Organisasi 
(Ietn-djend. 'Oerip S.), Kese- 

hatan (dr. Moewardi), Penjari- « 

ngan (kolonel Soedibjo), Pe- 

ngembalian tenaga kemasjara-. 

kat ' (Soetomo), Penempatan 

pendjabat2 tentara (djenderal 

Soedirman), Pendaftaran harta- 

benda (laksamana - moeda 

Nazir). 
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“COCHIN - TJINA BER. 
DJAGA DJAGA 

Saigon: 29 Mei. — Presi- 

den pemerintah sementara Co- 
chim - Tjina menerangkan ke- 

pada Reuter, bahwa pemerintah 3 

Cochin - Tjina akan memakai 8 

segala kekoeasaannja  oentoek 1 
menindas terrorisme jg. moeng- Tn 

kin mendjadi akibat djika pe- 

roendingan antara Dr. Ho Chi 

Minh, kepala negara Viet Nam 
dengan pemerintah Perantjis 

hanti gagal. 

Sementara itoe radio Saigon 

jang mengoetip keterangan2 

dari kalangan jang boleh diver- 

tjaja, tak lama lagi pemerintah 

Tiongkok akan memboeka kon- 

soelat di Hue dan Namphong. 1 

Ta 

— Rector universiteit di Paris, 
Gustafe Roussi, beroemoer 72 th 

telah ditoedoth mengedarkan : 
ocang palsoe sebanjak 72 djoeta 

franc Roussi adalah poedjangga 

terkemoeka dan penasehat pe- 

merintah ogntoek tenaga atom. 

DAN 
dn
g 

se 
W
N
A
 

Seperti sekarang ini soekar 

dikatakan, bahwa Perantjis dan 

Belanda itoe menocendjoekkan 
kebidjaksanaan. 4 

Lain halmja dgn. Inggeris jg. 

soedah insaf, bahwa tjita2 pe- : 

merintahan sendiri centoek In- 1 

dia dan Birma soedah tidak bi- : 

sa dihindarkan lagi. Tindakan 

Inggeris nanti malahan akan 

mengoentoengkan Inggeris sen- 

diri djoega. Kepentingan eko- : 

nomi di Asia akan lebih terpe- 3 
lihara daripada Perantjis dan 1 

Belanda. . -—Ant.-UP, 

 



   

  

$ Daan Mpotyana jang tim- 
.iboel Sena, "bat Belanda dan 

teroetama jang 
mengenai souvereiniteit | peme- 

tah kita, tetapi terang sekali 
mengoentoengkam fihak Belan- 

Berhoeboeng dengan itoe 
maka kita ingat pada waktoe 

a mendesak pada komisi djen- 

ral soepaja selekas moengkin 
renanda, tangani naskah Ling- 

-gadjati, dgn meninggalkan mosi 
Romme dan Goes van Naters. 

Pada waktoe itoe seolah2 Belan- 

da iberlakoe bidjaksana soecka 
merobah sikapnja. sampai 90 

deradjat. Orang moelai merasa 

“lega, tetapi achirnja kembali 
“mentjoerigai kepada Belanda, 

. Sekarang ini rasa ito memoen- 

tjak lagi, sebab nota itoe mem. 
peenjai bejangan 5 Da sana 

  

Pa Dan inilah 

   

      dalam perkataannja, tetapi dida- 
Jam hati Belanda Bee 

      

    

   Per- 

  

sikap kita ? 

  

    

   

ihara. perdjoangan kita. 
adjata Belanda jang akan 

Gipergoenakannja oentoek me. 
7 matikan dan mematahkan ke- 

koeatan bathin kita, ad 

sendjata JS. diperoleh dari ,lease 

  

dipakai dizaman damai. Djoega 
diperoleh dari tinggalan Ingge- 
ris dan Australia, setelah dipakai 
mematikan api peperangan cen- toek  mendjaga perdamaian. 
Karena itoe sebeloem sendjata 
itoe diangkat 
bathin jang  tjinta damai, 

23 kita meminta perhatian pada |: 
... Amerika, Inggeris dan Australia “| | 

k jang menjerahkan sendjata2 ANA 

: jang menyebabkan adanja rasa ' 

and lend” jg. tidak seharoesnja 

mematikan £ 

     

  

IN MEMORIAM 

““. DR. SOETOMO. 
. (Wafat 30 Mei '38) 

mpir 40 tahoen, 
'Toean njalakan api 

    

      

   

  

    

       

    

  

     

    

  

   

    

     

      

    

  

   

1 : Soetji kebangoenan bangsa 

Ditanah keramat ini. 

Kami gengrani kini | 

  

Tag 
GOODYEAR DISABOTEER ? ? 

Djakarta, 28Mei— AP. 

mengabarkan bahwa menoeroet 
pengoemoeman resmi Belanda, 

, telah dilakoekan sabotage dipa- 
brik Goodyear didekat Bogor 

Pihak Amerika mengetahoei 

bahwa pada tg. 9 jl. terdapat 
kain didalam ketel jg. bisa me- 
nimboelkan ledakan. - Kemarin 

terdapat koelit2 pisang dalam 

mesin. Pihak Goodyear tidak 

maoce memberi komentar apa2, 

tevapi pihak Belanda mengata. 

kan bahwa disitoe terdapat T. 

R.I. Sekarang tentara Belanda 

ditaroch didekat pabrik. —Ant. 
Ama 

HOTEL DAN TOERISME. 

Jogja: 29 Mei. — Moelai 

tg. 1/6 ini Kementerian Perhoe- 

boengan mengadakan bagian 
bairce jang diberi nama: ,,Ba- 
gian Hotel dan Toerisme” Ne- 

- gara jang berkewadjiban  me- 

ngawasi dan mengatoer peroe- 
sahaan2 serta memimpin hciel2 
negara dan totc-isme (termasoek 
temrpat2 pemandian dan roe- 

mah2 makan jang doeloe men. 

djadi milik bangsa asing). Oen- 

toek sementara waktoe badan 

itoe berkedoedoekan di Solo dan 
dibawah pimpinan Apandi Wido- 

prawiro. Komisariat2 diadakan 
di Jogja, Madioen, Malang, 

Djember dan Tegal. —Ant, 

» 2 O 

POETOESAN KONGRES 

Madioen, 28 Mei.— Kon- 

gres Nahdatoel 'Oclama ke 17 jg. 

“diadakan baroe2 ini di Madioen 
antara Jain telah mengambil 
poftoesan jg mengenai cemoem : 

Menjiapkan tenaga pemoeda jg. 
tjakap oentoek dikirim keloear 

negeri. Haram bagi mereka 
|jang naik hadji, karena per- 
djalaman beloem aman dan ne- 

gara masih dalam keadaan ba- 
haja dan naik hadji 

leh dioendoer, sebab kaocem 

moeslimin haroes memperta- 

'hankan negaranja. —Ant, 

Batjadan ikoeti setiap pagisk. 
1 8 f Tr 

Nasiona 

(DVERTENSI 

KETJIL 

|HTOM 
      

  

    

2 ate 

Flag hari Rebo dan   

abtoe TN kantor 

badan Penasehat Indonesia di 
Bandoeng digeledah oleh Be- 
landa, beberapa, soerat? dibeslag. 

xXx 
x Selama minggoe ini Lenka 
terbang Belanda giat terba" 
diatas kota Pati, pada tg. 21 a 
hingga 8 kali. 

x : 
x Beberapa hari jl. di Malang 
telah diboeka sekolah menengah 
tinggi, menengah, 
boeta-hoeroef oentoek invaliden. 

x € 

x Pada tg. 25 J1. 2d arang belah 
Heiho dari Halmahera tiba di 
Palembang dan mereka akan 
poelang ketempat asalnja. 

x 

x Pada tg, 23 jl. tentara Belan- 
da bersendjata lengkap dengan 
6 boeah 'wuck telah merampas 
padi di Tjibadak Air — Soema. 

tera. 

x 

x Djawatan P.T.T, memoetoes- 

kan bahwa, soerat menjoerat dg, 

bahasa dan hoeroef Tionghoa, 

Oerdoe dan Djawa diperkenan- 

x 

x Pada tg, 26 jl. Moch. Tau- 

chid anggauta Pengoeroes Besar 

B,T.I. jang mencedjoe ke Pe- 
matang Siantar telah tiba di Pa- 
iembang. 

IK 

x Gatot Mangkoeprodjo, Odang 
dll.-mja lagi jang baros dilepas- 
kan dari tahaman Belanda kini 
berada di Tasikmalaja. Kabar- 

nja akan pergi ke Jcgja oentoek 
menghadap Pemerintah Poesat. 

rakjat dan 
“Kedatangannja itoe ialah oen- 
.toek memimpin sidang kabinet 

kan ca “dak perah wehkdah Belanda 0 ikal 

Indonesia ialah, soepaja Belanda meoesti segera : 
doer tentaranja dari Indonesia 

Dewan Partai P.NII kepada beberapa orang dari per 
Belanda dim soeatoe pertemoean di Jogja Kemaren, 

  

P.M, ST. SJARRIR. 

Ke Jogja. 

Jogja: 29 Mei, — Didapat 
“kabar, bahwa PM. St. Sjahrir 
pada tg 80 ini akan bertolak 

dari Djakarta menosdjoe Jogja. 

jang akan dilangsoengkan pada 
Minggoe ug. 1 Djoeni ini. 

—OI— 

TETAP WAKIL INDONESIA 

Keterangan C.H. Campbell, 

S' Pore: 29 Mei. — ,,Saja 

meninggalkan Repoeblik Indo- 
nesia dengan membawa kenang. 

kenangan jang terang dari soza- 
toe bangsa dan negeri jang 

adjaib” demikian kata C.H, 
Campbeli sebeloem dia bertolak 

ke Australia, 

Lebih landjoet Campbell me- 

akan mendjadi lebih kocat dan 

dia kembali ke Australia dengan 

petoendjoek2 dan keterangan2 

ig. akan bermanfa'at bagi In- 
donesia, Australia dan seloeroeh 
doenia Campbell poen mene- 
rangkan, bahwa Indonesia dike- 
moedian pasti akan mendjadi 

negara indoestri berat. 

Achirnja Campjell menjang- 

kal, bahwa dia telah diberhen- 

tikan dari djiabatannja oleh PM. 
Sjahrir selakoe wakil dagang 

Indonesia sementara di Austra- 
lia, —Ant, 

SOEMATERA SEDANG TOEMBOEH 
Kesan Menteri Moh. Roem 

Boekittinggi, 24 Mei— , Kalau saja bandingkan 
dgn. sidang K.N,LP., maka kira2 tingkatnja sama, kata Men- 

teri Roem sebagai kesan2.nja dari sidang Dewan Perwakilan 

Rakjat Soematera jang baroe berachir itoe, 

sDisamping mengeloscarkan kri- 
tik2 jang tidak djarang hampir 
melaloei batas, didalam garis 

besarnja anggaita2 itce tetap 

terikat Oleh soeatoe toedjoean, 

jaitoe memperbaiki Pemerintah 
Soematera. Bahwa anggauta itoe 

semoeanja tidak loepa akan ke- 
njataan ternjata dari pada pe- 

hnolakan mosi soepaja Badan 

Pekerdja dibocbarkan. Didalam 

pembitjaraan jang mengenai 

batas2-nja kewadjiban propinsi 

Soematera choesoesnja ternja- 
ta, bahwa anggauta2 djoega ti- 

“dak loepa kepada kesoelitan2 
“jang masih dihadapi zaman se- 

karang ini. 

Karena Pemerintah kita ma- 
sih  tormboeh, maka tidak 

moengkin sekarang diadakan 
perbatasan jang tegas antara 

Badan Pekerdija agn, Pemain 

tain aisini dan antara kewadji- 

ban Goebernoer sebagai Orgaan 

Centraal dgn. Badan Pekerdja 

sebagai wakil rakjat Scematara 

Kerdja bersama dan Goeber- 

noer dgn. B.P. akan diteroeskan 

dan diperbaiki. Dizaman revo- 

loesi ini siring poela perloe 
Goebernoer sebagai orgaan cen- 

tnaai bertindak tjepat dan di- 

mana sempat entoek beroen- 

ding doeloe dgn. B.P, 

Didalam sidang ini telah ter- 

dengar xocara2 baik dari pime- 

rintah maocepoen dari rakjat jg. 

semotanja itoe akan bekerdja 

sama bagi pemerintah jang akan 

datang. Djoega hadirnja 
para residen didalam sidang 
itoe penting sekali boecat me- 

nimboelkan kerdja bersama. 

— Anti. 

Soal dan Tjorak 

jahoei 
ini, hendakni 

  

PERTANIAN RAKJAT 

' Oleh Ir. Kasian A. Tohir. 
Kewadjiban oeiama setelah naskah mendapati penge- | 
'sahan dari kedoea fihak, adalah membangoen dan : 

. mengintensivir pertanian. Bagi anggota B.T.I., Pamong”: 
pradja dan djawatan pertanian jang koerang menge- | 

soal dan tjorak pertanian rakjat pada dewasa 
ja segera memesan boekoe terseboet. 

Tebal 64 halaman. Harga R.1.50. 27 2 

Tinggal sedikit 
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    Pa dit 

landa, 'teroes Po ba 
menjababkan hilangnja keper- 
ujajaan rakjat Indonesia kepada 
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Belanda. Itoelah sebabnja, ma- 
ka rakjat Indonesia telah ber. 1 
Siap oentoek menghadapi segala ! 
kemoengkinan dim memperta- | 
hankan kemerdekaan dan ke- 
daulatannja. k 

—  Dikemoekakan lebih djaoeh, — ! 
bahwa 'P.N.I. menoedjoe pem- 

. bangoenan Negara Kesatoean. g 
Ditegaskan poela, bahwa penje. | 
langgaraan naskah Linggadjati f 
moestilah dilakoekan den djoe- — | 
djoer. Tentang peristiwa Bogor 

dan penjerobotan jang dilakoe- 
kan oleh P.R.P. jang tidak di- 
tjegah oleh pihak Belanda, De- 
wan Paritai PN.I. menjatakan, 
bahwa bocat kesekian kalinja 

telah teriboekti tidak adanja 
goodwill Belanda oentoek me- 
nj€lenggarakan ceskah Mane 

djati. 

“Lebih dlaan dapat Bai 

kan ibahwa peroeitoesan Belanda 
tadi telah mengoendjoengi Sri 

Soeltan dan Ki Hadjar Dewan. 
toro. 
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TANGKIS AGRESSI BELANDA. 

Dgn. gerak Moerba. 

Jogja: 29 Mei. — Konpe- 
rensi Partai Nasional Indonesia 

di Kediri tg. 27 jl memoetoes- 

kan: setoedjoe dgn perintah 
Panglima Besar, soepaja seloe- 

roeh anggota Angkatan Perang 

kembali iketempatnja masing? : 

mengadjak semoca partai dan 

Badan perdjoangan serta orga- 

nisasi diseloeroeh Djawa Timoer 

membantoe 'erlaksananja pe- 1 

rmtah tsb: meminta kepada | 
Dewan Partai PNI. soepaja se- | 

gera mengadakan gerak moerba 

besar2an dgn bantoean partai2, 

badan2 perdjoangan dan orga- 

nisasi centoek mengerahkan se- 

gala kekoeajtan dian tenaga rak- 

jat  seloerothnja menangkis 

agressi Belanda sampai ditarik- 

nja semoea tentara Belanda jg. 

ada di Indonesia dan pengem- 

balian semoea daerah Repoeblik | 
Indonesia jang telah dirampas 
kepada rakjat Indonesia-—Merd. $ 
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GOEROE2 DARI LOEAR j 
7 T g : : z 3 

   Jorja: 29 Mei, — Did 13 

kabar, bahwa Pemerintah Re- 
poeblik Indonesia sedang me- | 
ngoesahakan datangnja goeroe2 

dari locar negeri  diantaranja | 
dari Amerika oentoek pelbagai | 
pergoeroean disini. A 

Lebih landjoet dapat dikabar. : 
kan, bahwa goeroe2 tadi pada 
moelanja dapat memberikan 
peladjaran dalam casing, | 
akan tetapi sesoedah 4 tahoen, “ 

mereka diharoeskan sanggoep 

memberikan peladjaran dalam 

bahasa Indonesia. | —Ant, 

La —g— 
R. R.I. Jogjakarta 
“Gelombang 53 dan 144 m. . 

Djoem'at, 30 Mei 1947 
12.00 Rajoean Biola. 1 

- 13.15 Victor Silvester Orch. : 
” 1330 Roemah Tangga. 

13.45 Ilja Livschahoff Orch. 
1400 Hiboeran Siang. 
117.30 Kesenian Djawa. 

30. pronusag bae yan   


