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Peranakan- India - 

“JOGJAKARTA    

  Nenen Kana Pel eia 

& 

Sondang Dasar r Malaya | 
— Finishing touch Kakao 

ba ngsa #roneti 3 ta 

Singapore :15 Djan. — Goebernoer-djenderal Malaya, Malcolm MacDonald didoe. 
ga akan tiba di Singapoera malam ini dari koendjoengannja ke Tagana dan Kanada, 

Tentang persetoedjoean Oen- 
dang2 Dasar baroe boeat Ma- 
laya ia berkata bahwa poetoe- 
san persetoedjoean 0.0.D. 
masih haroes menoenggoe pe- 
mandangan dan pendapatan 
dari waktl2 Tionghoa, Perana- 
kan, India dan bangsa Eropah 
jang ada di Malaya. 

Organisasi2 diseloeroeh Ma- 
laya akan bersidang di Kua- 
Aa tg. 28 Djan. jad. oen- 
toglk menetapkan pendirian 
terhadap rentjana O.O.D. tsb. 

Lebih djaoeh Antara menga- 
barkan, 

Satoe partai kebangsaan Me- 
lajoe, jang dipimpin oleh H. 
Moeh. Ishak menjelidiki ke- 
moengkinan oentoek memben- 
toek benteng rakjat atau de- 
wan aksi: bersama, di Malaya. 
Dikabarkan, bahwa koersi jg. 
disediakan Dewan perantjang 
O.O.D. ditolak oleh mereka. 

Organisasi Persatoean Ke- 
bangsaan- Malaya (UMNO) 

men a rentjana federasi 
Malaya pada azasnja. Sebe- 
loem itoe, Dato Onn, ketoea 
UMNO, mengantjam akan me- 

k san “iognpan djika 
Lea diterima. 

menda renjan di Alorstar 

   
    

      

Naah cendangan 
diri konperensi inter- 
n tawaran dari delegasi 
Indonesia. 

Be 

Be | PENGGABOENGAN 
- SERAWAK    

    LgTapoera :15 Djan. 
Meakinag resmi jang dikeloe- 

| ini mengatakan bah- 
wa antjaman boikot sosial dan 

oleh 
"«#ersatoean Kebangsaan Mala- 

brawai pemerintah Serawak 
"edi elet 

sang menentang penjerahan 
Fool kepada keradjaan 
geris, menjebabkan banjak 

akkan djabatannja. Ra- 
dja-moeda Serawak, Anthony 
Brooke, jang kini ada di Si-: 
NeRp na menerangkan dalam 
soegatnja . kenada sk. ,Straits 
Times”, 'bahwa penggaboe- 
ngan Serawak pada Inggeris 
itoe tidak sewadjarnja. Djika 
oleh Dewam Rahasia diterang- 
kan penjerahan itoe tidak sjah, 

koekan tindakan jang berten- 
L maka Inggeris ternjata mela- 

da 

  

Barang2 itoe diperloekan Sis 

tangan dengan oendang2 dan 
hanja berdasarkan kekoeasa- 

| an sadja. Pemerintah Inggeris 
| jang sekarang tidak akan ke- 
kal. Nana 

"—9— 

SIAM TJARI MESIN. 

Kopenhas gen:16 Djan. 
' Oetoesan Siam, Nai Pridit Pra- 
 nomyong jang kini berada di 
Denmark menerangkan bahwa 
ia datang dinegeri itoe tidak 
oentoek mentjari pasar boeat 
penghasilan Siam, melainkan 
oentoek mendatangkan “al 
mesin dari Denmark ke Sian 

oentoeik oesaha pembango 1 

    
     
   

    

   
   

        

   

Pertemoean riang : 

PALA ma 

HOEKOE- HARA Di BiRMA. 

Rang oon 15 Djan. - Pembron- 
takan jg disokong oleh kaoem 
Komoenis timboel di Yamathin, 
diantara Rangoon dan Manda- 
lay. Pertempoeran hebat terdjadi 
antara kaoem pembrontak lawan 
tentara, polisi dan pasoekan soe- 
karela dari gerakan anti-fascis 
Birma. 

Pemerintahan didaerah tsb. tidak 
berdjalan lagi dan keadaan sa- 
ngat genting. Pemerintah Birma 
bermaksoed menindas pembron- 
takan itoe. 

xx 

London : 16 Djan. — Ke- 
.marin delegasi Birma jang di- 
ketoeai oleh U Aung San me- 
ngadakan peroendingan dg. 
p.m. eInggeris Clement Attlee 

- di Downingstreet 10. 

Kepada Reuter U Aung San 
menerangkan, bahwa ia berha- 
rap pemerintah Inggeris ha- 
roes memberi djaminan, bahwa 
pemilihan oemoem di Birma 
akan diadakan setjara bebas 
merdeka. 

—O— 

KRISHNA MENNON 

Doeta India Pertama Tiongkok 

New Delhi: 16 Djan. — 
Diwartakan, bahwa Krishna 
Mennon, kepala oeroesan kan- 
tor India di Tiongkok telah 
diangkat sbg doeta pertama 
India di Tiongkok. 3 

Krishna Mennon adalah Wa 

kil India dalam Perserikatan 
Bangsa2 di San Franscisco th. 
1945 serta oetoesan India da- 
lam Madj. Perserikatan Bang- 
sa2 di New York th, 1946. 

—O— 

KONPERENSI PENERBA- 
NGAN INTERNASIONAL. 
Melbourne: 16 Djan. 

Dikabarkan, bahwa di Mel- 
“bourne akan diadakan konpe- 
rensi organisasi penerbangan 
internasional, ,,Provision In- 
“ternational Aviation of Associ- 
ation” jang dihadiri oleh 200 
“oetoesan dari 21 negeri. 

Dalam konperensi itoe akan 
“dibitjarakan kemadjoean2 “da- 
lam lapangan terbang jang di- 

- goenakan oentoek keamanan 
aka 'bangan teristimewa barat 

ja 
Pasific, 

2 Mel      

“Douwes Dekker 
Boeng Karno. Roestam Effendi 
roet serta djoega Dr, A, K. Gani. — Ipphos. 

berdampingan dengan 
dengan Soetan Sjahrir. Toe- 

VIET-NAM 
MANA JANG BENAR? 

Hanoi, 15 Djan,-Menoeroet ra- 
dio Vietnam tentera Perantjis moe 
lai melangsoengkan serangannja 
dari Tourane terhadapkota Hue, 
iboe-kota lama Vietnam. Sedjak 
petjahnja pertempoeran, kota i- 
toe terkepoeng, hingga tentara 
Perantjis disana teroes-meneroes 
diserang dan kini kekoerangan 
» akanan. 

Sementara itoe KB £ erantjis 
di Hanoi me€njangkal berita radio 
Vietnam tsb, jg menoeroet mereka 
semata-mata disiarkan oentoek 
mengetahoei rentjana tentara Pe- 
rantjis.- Antara- 

—9—- 

TINDAKAN TERACHIR. 

New York ikan — 
Tindakan terachir James Byr- 
nes sebagai menteri LN Ame- 
rika Ser, ialah memberi parap- 
nja atas perdjandjian2 perda- 
maian dengan Italia, Hongaria, 
Boelgaria dan Roemania pada 
hari Rebo jad. di Washington. 
Penandatanganan. resmi dari 5 
perdjandjian perdamaian akan 
diadakan di Paris pada tg. 10 
Pebr. Amerika hanja menanda- 
tangani 4 perdjandjian, kare- 
na negeri itoe tidak pernah 
menjatakan perang 
Finlandia. 

“Rod. & Adm. ilp 631-604 
  

kepada - 

kongsi Tionghoa lah dita: 
warkan 7 boeah kapal | 
motor oentoek Repoebi 1 

| Indonesia. 
Tiap2 kapal sebesar 377 

ton ditoekarkan dengan 
| karet Indonesia seberat 
13.000 ton setiap kapalnja. 
| Penawaran itoe sekarang 
sedang — dipertimbangkan 
dan diselidiki oleh pemerin- 
tah. 

   
   

    
INDONESIA - VIETNAM. 

Perbandingan Forster. 

Jogja, 16 Djan. — Dji- 
“ka dibandingkan dengan Viet- 
Nam, Repoeblik Indonesia le- 
bih 'banjak mempoenjai pe- 
mimpin2 jang tjakap, demiki- 
an Forster Halley, pengarang 
“Amerika jang kini di Jogja 
.mengoetarakan kesannja. Di 

iet Nam, Kketjoeali Ho Chin 
Minh, tiada ada lagi pemimpin 
“Nag tiakap. 

“Tentang Amerika, dikata- 
kannja, bahwa Amerika sebe- 
narnja sangat benar mengha- 
rapkan kedatangan kopi- dari 
Djawa dan gemar sekali kepa- 
da kopi itoe walaupoen di A- 
merika banjak terdapat. kopi 
Brazilia. 

Selandjoetnja ia 'menerang- 
kan, atas perdjoangan rakjat 
Indonesia bahwa samboetan 
rakjat Amerika oemoemnja 
menggembirakan. 

sa YA 

BELANDA TENTANG 
: DJERMAN. 

Den Haag. 15 Djan. - Dalam 
nota jg. dikirimkan oleh pemerin 
tah Belanda kepada menteri2 moe- 
da LN. empat .negara besar di 

“Sandon, dinjatakan keinginannja 
xntang politik jg. .haroes didja- 
lankan Serikat terhadap Djerman 
dikemoedian hari, diantaranja : 
mendjamin adanja perdamaian ser- 
ta keamanan bagi Djerman : da- 
erah pendoedoekan haroes dibatasi 
hingga daerah jg. strategis sadja , 
oesaha melenjapkan nazisme di 
Djerman haroes diawasi dng. te- 
liti oleh Serikat: kemerdekaan 
berbitjara dan berpikir haroes 
diadakan meskipoen ada bebera- 
pa pembatasan dari pihak Seri- 
kat, diadakan tjatjah djiwa dan 
diselidiki soember2 kesedjahterazn 
bagi Djerman - Antara/UP. 

— 9 orang perempoean telah 
dihoekoem mati potong leher 
karena memboenoeh beratoes2 
orang sakit otak dengan injec- 
tie dalam roemah sakit otak di 
Berlin. 3 n 

SIDANG KABINET 
Jogja:1/ Djan. —Sidang 

Kabinet kemarin pagi masih 
teroes dilandjoetkan oentoek 
menetapkan anggaran belan- 
dja tahoen 1947, dan baharoe 
selesai pada siang hari. Tiada 
pengoemoeman tentang per- 
djalanan sidang. 

  

SEKOETOEAN INGGERIS // PERANTIIS 
Menjegah Djerman Koeat Lagi 

London: 16 Djan. — Dalam seboeah pengoemoe- 
man resmi dari kementerian LN Inggeris kemaren malam di- 
bajangkan bahwa tidak lama lagi akan diadakan perdjandji- 
an persekoetoean antara Inggeris dan Perantjis. 

" Menoeroet perdjandjian itoe 
segala matjam soal akan dibi- 
tjarakan bersama2. Pertama- 
tama kedoea negeri akan ber- 
sama2 mengambil tindakan 
terhadap kemoengkinan sera- 
ngan baroe Djerman, Djoega, 
antara Kanada dan Perantjis 
akan diadakan perdjandjian, 

tetapi hanja HOgak soal” 
ekonomi, ,“ na ng. 

Lebih ,djaoehu tara miap 
barkanf hahwe #jalam pet 

' anta 1-PM: Ingggg       

  
     

Attlee dan PM Perantjis Blum, 
“Atilee memberi djaminan bah: 
wa Inggeris tidak mempoenjai 
maksoed oentoek membangoen 
kembali Djerman dengan me- 
roegikan Perantjis. Perminta- 
an Perantjis oentoek mendapat 
batoe-bara dan daerah Ruhr 
menoeroet Attlee akan dibitja- 
srakan oleh Inggeris-Amerika, 
.jang nanti akan meroending: 
kan poela soal penggaboengan 
daerah pendoedoekan. Inggeris 
dan Amerika di Djerman. 

  

itoe bedah d 
resmi. 

  

   

menjatakan bahwa 
pemerintah menjerboe ke $ 
tung dari Kisngen oentoek 
reboet kembali Yihsien jg. 
doedoeki Komoenis. Pe 
pemerintah di Peiping kemari: 
mengoemoemkan bahwa 
raja Peiping - Tientsin 
boeka kembali...Menoeroet- 
reka, berita2 tentang pertem- 
poeran didaerah Peiping-Tientsin 
dlm minggoe2 jl agak dibesar 
besarkan. Antara/UP 
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Nanking:16 Djan. — 

Dalam beberapa hari jad. pe- 
merintah Tiongkok akan me- 
madjoekan oesoel2 baroe kepa- 
da kaoem Komoenis dengan 

“perantaraan doeta Amerika di 
Tiongkok, dr. John Stuart 
Leighton. 

knp ata 

SOAT, MAKANAN ASIA 
TENGGARA. # 

Singapoera : 16 Djany 
Lord Killearn, oetoesan istime- 
wa Inggeris ditimoer-djaoeh 
kemaren mengadakan perte- 
mogan dg. panglima2 tentera 
pendoedoekan Inggeris. 

   

    

   
   

  

Tenan Sd : 

Killearn menerangkan bahwa 5 
pada saat ini mampak satoe 
perbaikan dlm persediaan ma- 
kanan di Asia Tenggara. Teta- 
pi perbaikan itoe beloem sem- 
poerna, karena sebagian besar 
dari semoea persediaan maka- 
nan masih diterima dari nege- 
ri2 jang banjak menghasilkan 
bahan m4kanan, misalnja Ar- 
gentina, Amer, Ser., Australia 
dan Kanada. Oentoek memper- 
baiki keadaan sekarang maka 
oesaha pertanian didaerah2 jg 
sangat kekoerangan makanan 
haroes diperhebat. 

et OI — 

PERANTJIS MEMILIH 
PRESIDEN, 

Paris: 1G Djan. — Pagi 
ini di Paris dimoelai pemilihan 
Presiden Perantjis. Diwarta- 
kan, 
parlemen partai komoenis me- 
njokong tjalon kaoem sosialis 
dan didoega bahwa Vincent 
Auriol mempoenjai banjak ha- 
rapan oentoek dipilih mendja- 
di presiden, 

Pemilihan presiden itoe ada- 
lah pemilihan presiden jang di- 
adakan 15 tahoen sesoedah pi- 
lihan pres. Lebrum dalam th. 
1932. , 

Sebagai lawannja jang sa- 
ngat ditakoetkan ialah, ketoea 
Madjelis Tinggi Perantjis, se- 
orang anggauta dari M.R.P., 
Champelier Deribes. 6 

—O— 

Sari Berita. 

— Menoeroet radio Moskow, 
menteri LN Roesia- Molotov 
menolak permintaan Amerika 
soepaja bersama2 meminta ke- 
pada Polonia oentoek menga- 
wasi dengan keras pemilihan 

oemoem jang diadakan pada 
Minggoe jad. 14 

— Inggeris dg. resmi menolak 
toentoetan Roesia atas poelau 
Medvezhi dikep. Spitsbergen 
dilingkoengan koetoeb oetara. 
Didoega bahwa hari ini peme- 

rintah Norwegia akan menja- 
takan pendapatnja atas soal 

itoe, 
Tx & 

— Satoe pasoekan gerilja 
membongkar djalan kereta-api 

antara Salomikisdan Drama di 

Joenani timoer-laoet dan 
menghantjoerkan djembatan 
kira2 24 km sebelah oetara 
Saloniki, 

bahwa dalam kalangan 
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Makam 

| diantara kita, 

   

  

   

   
       

      

     

diwaaah orang... 

pada itoe orang-ba- 
ingin melihat hasilnja 

i segala pernjataan dengan 
ame-rame” terseboet, lebih2 

  

  

       

    

   

  

    

      

          

   
    

         

  

    
   

     dja beber 
bisa berganti ba: 

      

        

   
   
     
     
   

  

   

  

   
     
   

    

    

    

   

   
   

        

    
   

    

       

    
   

  

   
    

     

    

loe dengan serba perlente- 
. Ketl&doran dalam soeatoe 
pekerdjaan soenggoeh “tidak 

isa dibenarkan dengan 1001 

alasan, karena ini,” .itoe 

kadang2 bahka 
weni poela Im ueanaa 

jika pada sa'at ini sesoe- 
ada larangan pendjoealan 
alan? masih banjak bakoel 
deret ditepi2 djalan jang 
ja membikin kotor kota de. 

an segala matjam sampah- 
orang tidak bisa lagi me- 

akan : karena revoloesi: 

memang sering 
an hal2 jang aneh 
ada waktos ini ba- 

1g jang makan gadji 
'boekan sadja dari satoe 

tetapi djoega dari .pe- 
| dan djawatan 

h 
ikan diair 

ak 
£ Se 

h atau tidak 

oen digolongan 
silat dengan     

   
   
     

  

   

      

      

    

     
   
      

1 - sendiri ! 
soeatoe pimpinan 

toe tidak mam- 
1 ,bezieling' pa- 
kawan sepeker- 

menghadapi pe- 
besar dewasa ini, 

e Inja banjak goe- 
e jang meninggalkan moerid- 

banjak pegawai jang ber- 
      

    

  

      

     
      

2 | soedah oemoem dan jang 

' diperbolehkan begitoe sadja 
panda ea 

oe bisa kita lengkapi d 
1 lainnja lagi jang bisa kita 
mi sendiri setiap hari dan             bagaimana a   

      
   

    
      

  
       

kibatnja bagi ke- 

mengerti, 

gala lapangan diadakan pim- : : 5 

njak jang masih soeka dika- 

- 

ah-pindah pekerdjaan jg. 

   

    

   
    

  

    

pentingan negara setiap kita 

aka perloelah -boeat se- : 

   

    
    

    

  

   

mat kepad 
gara Indonesia 
nja, daho 
gal sebentar € 
kenalan deng: cksa 
hingga berkeinginan mengenal 
Indonesia lebih dekat lagi. 

| BEA - KELOEAR DITOE- 
ROENKAN. 

Jogja, 16 Djan. — Me- 
noceroet peratoeran Pemerin- 
-tah mo. 1 th. 1947 moelai tg. 1 
Djanoeari 147 tarip bea-ke- 

“loear (uitvoerrecht) jang se- 
moela 20096 lari harga ba- 
rang? sekarang mendjadi 304 
dan 1596. Se RN 

Tarip ini berlakoe hagi s:- 
moea daerah Repoeblik. : 
Bea-masoek — (invoerreeht) 

tetapstidak berobah. Dengan 
demikian pertoekaran barang 
dengan loear negeri dapat di- 
'lakoetkan sebaik-baiknya. 
Antara. 

. — 9 — z 

. BOLEU BERLABOSBH. 

Jogja, 16 Djan. — Ber- 
hoeboeng dengan diboekanja 
pelaboehan Tjilatjap dapat di- 
beritakan, bahwa di pelaboe- 
han tsb. terdapat bagian dae- 
rah pandjangnja 2 KM. jang 
bersih dari randjau laoet. Ba- 
gian ini terboeka bagi pelaja- 
ran dan kapal2 sebesar kapal 
pengangkoet beras India (7000 
ton) bisa berpoeloeh 
berlaboeh di Tjilatjap. 

aa I-— 

HARAPAN TAN KAH KHE. 

Singapoera:15 Djan. 
Orang2 Tionghoa di Djakarta 
baroe2 ini meminta pada kan- 
tor Dagang Tionghoa di Singa- 
poera memprotes atas pemboe- 
noehan orang2 Tionghoa da- 
lam pertempoeran “di Palem- 

ngapoera kini sedang menje- 
diakan kapal2 oentoek memba- 
wa makanan dan obat2an. Da- 
lam pada itoe Konsoel Djen- 
dral Tionghoa di Singapoera 
meminta Konsoel Djendral di 
Djakarta menemoei pembesar2 
negeri jang  bersangkoetan 
(dan meroendingkan hal ini. 

Diberitakan, bahwa para 
saudagar Tionghoa dari Pa- 
lembang mengatakan, bahwa 
Belanda sama sekali tidak 
memperdoelikan kepentingan2 
rakjat Tenoe 
keterangan mereka lebih dari 
1000 orang diantara bangsa 
“Tionghoa jang mati dan loe- 
ka2, Berhoeboeng dengan per- 
istiwa terseboet Tan Kah Khe 
mengirim kawat kepada pe- 
mimpin2 Repoeblik, soepaja 
persahabatan antara Tionghoa 
dan Indonesia tambah diper- 
koeat dengan mendjalankan 
politik jang bidjaksana oen- 
toek melindoengi keselamatan 
djiwa dan milik bangsa Tiong- 
hoa. — Antara. 

ADPERTENSI 
TU AR ENG La 

  

Tahoen Baroe Imlek dan me- 

njediakan rocang advertensi 
Tahoen Baroe dari pari   

  

jang pesat 

| bitik, jang diadakan di 
selama 215 “boelan, 

Tionghoa. Menoeroet - 

TahoenBaroe Imlek | 
| Pada tg. 22 ini Nasional? | 
terbit 4 halaman, menjamboet | 

        
  

kini jang soed 
geri kita 5.700.000 yard. 

xx 

  

»— Koersoes S. M. P. di Bedji 
(Solo) mendapat: kemadjoean 

sehingga di 
Pebr. ini koersoes tsb. didjad 
kan $. M. P. pagi. : 

-x 

    

   Latihan bagi 57 pemoeda - 
ma Repoeblik bagian po-   

  

soedah selesai. 
xx 

— Hari ini, oleh Panitya Pem- 
bantoe Garis Depan akan mem- 
bagi2kan- barang2 disektor2 
perdjoeangan. $ 

xx 2 

— Kementerian Dalam Nege- 
ri mengoemoemkan, bahwa 
moelai tg. 30 Nop. '46 telah di- 
angkat sebagai kommisaris/ pe. 
mimpin kantor kommisariat 
Soelawesi di Jogjakarta tn. A. 
J. Kindangan dan oentoek 

' Soenda Ketjil tn. N. $. Pello. 
KKP 

— Pada tg. 13 Djan, jl. Gersik 
direboet kembali dari tangan 
moesoeh, oleh nendoedoek ko- 
ta-terseboet didirikan toegoe 
peringatan. & 1 

P1 4 

— Menteri Penerangan mene- 
rangkan, pengiriman -serdadoe2 
India jang kita tawan ke India 
itoe tidak benar. 3 

xx 

— Anggota2 Dewan Perdjoa- 
ngan Pajakoemboeh dan nega- 
wai Djawatan Agama baroe2 
ini menoedjoe kegaris depan 
dengan membawa satoe sete- 

poeloeh” ngah ton beras ocang R.5000.- 
daging kering, oebi dan sajoe- 
ran. — Antara. 

bus 

    
   

Solo $ 
sekarang 

   

    

an menja- 

5 gan dengan apa 
an Dr. Koets. —Ant. 

       
   SIDANG BADAN PEK 

Ditoen 

Poerworedjo: 16 

Djan. — Pada tg. 15 jl. setelah 

rapat tertoetoep, Sidang Ba- 

dan Pekerdja memoetoeskan 

rapat 'goena  membitjarakan 

Peratoeran Presiden tentang 
“penambahan anggota2 KNIP 

'ditoenda hingga pada tg, 17 
Sana 

Sesoedah itoe sidang men- 

dengarkan laporan tn. Safioed- 

din Soerjoamidharmo tentang 

keadaan Madoera. 5 

Diterangkan olehnja, bah- 
wa berhoeboeng dengan soe- 
sahnja pelajaran pada waktoe 
ini, pendoedoek Madoera ba- 
injak jang kehilangan mata 
pentjaharian. Dia mengharap- 

kan bantoean? sebesarnja da- 

ri pihak Pemerintah oentoek 

pendoedoek Madoera jang ki- 
ni soenggoeh2 menderita itoe. 
Antara. 2 

Ta 5 

— Berhoeboeng dengan keroe- 
sakan pada tg. 19 ini moelai 
djam 7.00 samnai kira2 djam 
13:09 Solo — Kertosono — De- 
langgoe — Klaten — Sragen -- 
Bojolali — Ampel — Wedi — 

tajamprit — (Grogol — Ka- 
ranggeneng — Kebonaroem — 
Ketandan — Tjener akan tidak 
mendapat aliran listrik. 

  

DELEGASI INDONESIA 
Ke Medan 

3 . $ 

Pematang Sianta 
a “ini atas permintaan Belanda 

bang. Orang Tionghoa di Si- 

r, 16 Djan — Padatg. 16 
berangkat dari Pematang Si- 

antar ke Medan oentoek beroending dengan Belanda rom- 
bongan delegasi oemoem dari 

. pinan Mr. Loemban Tobing. 

Lebih landjoet diberitakan, 
bahwa selama doea hari ig. be- 
lakangan ini keadaan Medan 
sepi, hanja disektor Timoer 
terdengar beberapa letoesan2 

3 

TNNANAf AA Ym 
| Pesawat2 oedara Belanda 
melajang2 dioedara oentoek 

- mengintai “kedoedoekan bari- 
san Rakjat disegala front. 
 »Keamanan” Medan kir 
pelihara oleh Pohantui dan po- - 
lisi Nica. Kampoeng2 kosong, 
beratoes2 roemah di kota Mat - 
Soem terbakar, Pendoedoek In- 

- donesia hampir tak dapat ber- 
vesaha mempertahankan ke- 
pentingan dan haknja, sebab 
pihak Belanda dan Pohantui 
teroes mengantjam. Padi dila- 
dang2 disrobot oleh Nica dan 
kaki tangannja. Perhoeboe- 
ngan dengan loear kota poe- 
toes, ketjoeali ke Belawan de- 
ngan kereta - api. 12 

BERDJOFANG - BERAMAL 
    

    

     
       
    

  

    

     

   

  

   
      

  

    
pada: dis 1 Pesanan langsoeng ja | BADAN 

  

NN aa   

Tarik tgl. 31 Maret 1947 di Jogja. 

| No. 1 R, 5.000.— — 
| No. 2 R. 1.000.— “4 hadiah 

No. 3 R. 250— 8 4 
No. 4 R. 100 — 201 

. sae R. 10. — BO 

. Harga-selembar 8/5 lot & R 5.50.— Fi 
Dikirim per pos-tertjatat a R. 6.25 (Persediaan terbatas,) » 

Gondomanan 1 

prop. Soematera dibawah pim- 

. G - 

Harga. barang2 memboe- 
boeng tinggi, 1 kg. beras har- 
ganja £. 150,— (oeang Dje- 
pang). : 

Diberitakan djoega, bahwa 
dalam pertemocan - dengan 
wartawam2 Antara” dan 
.Nieuwsgier” kongsol Ingge- 
ris dan Tiongkok menerang- 
kan, mereka tidak tjampoer 
tangan dalam perkara politik 
jang timboel antara Indonesia 
dan Belanda. 

»Meskipoen begitoe?””, kata 
mereka lebih landjoet,”” kami 
akan menjoesoen laporan dan 
mengirimnja kepada Konsol 
Djenderal kami masing2 di 
Djakarta. Tentoe sadja .dari 
laporan2 kami itoe Konsol 
Djendral dapat mengambil ke- 
simpoelan bagaimana tindak- 

an2 selandjoetnja jang akan 
disampaikan kepada Pem. In- 
donesia dan Pem. Belanda. — 

Antara. 

 boekan sedikit, dan selandjot 
. BEROENTOENG. —ac—g #ioakan menjoosoel lain? ko- 

IR - Oendian Ocang: P. M. I. 
en 

-B P.K.K. P. 

     
      
   

  

      
       

        

PENERBIT NASIONAL 
ek Jogjakarta ia 

  

    

  

   
       

njai tjoe, | »€ | 

han jang 
lam nega' 
moelai disoesoet 
politik antara berbagai 

   
   
   

   

   atau kepentingan dan 'kekoe- 

atan beloem tegas benar, lagi 

poela merighadapi pertempoe- 

ran. dan keadaan jang loear 

“biasa. 
Dim saat2 seperti sekarang 

itoe terasa benar tidak gam- 

pang mendjadi pemimpin ne- 

gara, Sebab menentoekan ang- 
garan belandja boekan sadja 
berarti menentoekan haloean 

politik dan djoeroesan kemana 
negara kita akan dibawa, akan 

tetapi djoega mentjari dan me. 
nentoekan dasar2 atau ibatas 

kemampoean negara oentoek 

membelandjai. semoeanja itoe. 
Teranglah, kita tidak boleh 

bekerdja serampangan dan 

menggampangkan sadja satoe 

dan lainnja, Sampai berapa 

besar kira-kira kita boleh mi 

ngeloearkan belandja mengi- 

ngat  soember2 penghasilan 

dan lain? kekajaan jang terse- 

dia bagi negara ? Kalau peme-, 
rintah kita maoe bekerdja se- 

perti Djepang dengan mentje- 

tak sadja dan mengeloearkan 
ceang dengan tidak vertang- 

goengan “djawab, memang 
gampang sekali. Akan tetapi 

kalau begitoe oecang jang kita 

keloearkan segera akan men- 

djiret leher kita sendiri , dan . 

rang kekatjauan keocegfigan 

atau ke-ekonomian. 
kita tidak tergila-gila dengan 

.krapgeld-politik” jang keter- 

laloean, akan tetapi sebalik 

poen kita haroes insaf 

berbagai kesoelitan dalarg 

mendorongkan kita ke - 

  

   

   

    

ini. 3 
Bila batas2 belandja negara 

atau kemampoean kita soedah 

dipastikan atau dikira-gira, 

maka haroes ditjari dasar pem- 

bagian antard berbagai kemen.. 

terian. Dalam keadaan seka- 

rang gampang dimengerti 

kalau Kementerian Per tahartan 

akan meminta belandja jang 

banjak sendiri. “Akan tetapi 

kemoedian ! Mengingat oesaha 
memperbesar produksi agak- 

nja akan menjoesoel Kemente- 

   

    

Memang — 
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rian Kemakmoeran. Dan keti-— 

ga,” kementerian pengadjaran 

kesehatan atau penerangan: 

Berbagai keperloean pengadja 

ran jang sesoenggcehnja pena 

ting barangkali boeat semen- 

tara akan terdesak oleh lain2 

keperloean jang lebih doeloe 

haroes lekas dipenoehi. Kemen- 

terian Negara jang mempegha- 

tikan oeroesan pemoeda dan 

begitoe djoega penerangan 

djangan sekali-kali: di anak 

tirikan. 2 PERS 

Kedoea kementerian itoe 

menoeroet oekoeran biasa ba- 
rangkali- hasil pekerdjaannja. 

tidak terlihat dengan njata, 
tetapi penting dalam menjele- 

'saikan. Kemt. Perhoeboengan 
“poen akan meminta bagian jg. 

   

menterian. 

  

'na politik berlainan, imbangan 
itoe segera akan berobah poela. 
| Akan tetapi lepas dari besar 
ketjilnja djoemlah atau pem- 
bagian belandja negara, jang 

  

  

   

| terpenting ialah soepaja kita 
kalian dengan bekerdja ra- 

1, hemat dan efficient 'bisa 

memperbesar kana 

Pn


