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Singapoera, Kemis. — Soeatoe ekonomi gotong:rojong, dimana boeroeh pa- 
berik dan tani Indonesia menoendjoekkan satoe sifat keahlian dan mengenal improvisasi — djenderal 

jang sangat mengagoemkan,itoelah kesan jang didapat oleh Ray Phoenix dari British 
$  'Movietone News, jang bersama isterinja me 

— Demikian toelis sk. ,Straits Times”, 

1 
“Tetapi dalam pada itoe, ter- 

. njata benar bahwa mereka 
(bangsa Indonesia, . red.) ma- 
"sih memerloekan nasehat dan 

“ petoendjoek dari loear negeri. 
Bangsa Indonesia di Djawa 
pada cemoemnja dengan pe- 
noeh gembira dan dengan se- 
mangat menjala beroesaha me- 

, ngatoer kembali keadaan eko- 
, nomi negerinja. Mereka me- 
4 ngadakan satoe sistim go- 
| tong-rojong, dimana -pemim- 
'.pin2 paberik, dari mandor ke- 

" atas, dipilih oleh boeroehnja 
v sendiri. 2 
|. ,Bangsa Indonesia”, — ka- 

# ta Phoenix kepada Straits Ti- 
| mes, ,melakoekan pekerdja- 
Lan jangsbagoes sekali dalam 
Ke ahakan. soepaja-pabe.. 

Ari p berpoetar. Djika me- 
beri kesempatan oen- 
endapat didikan dilodar 
(bahkan didikan dine- 

ja sendiri poen, (tidak 

lam 1 . 2 tahoen, tetapi bo- 
'Geh djadi dalam temno berta- 

- “ben-tahoen) maka sangat be- 
“Sr kemoengkimannja mereka 
(kan mendoedoeki tempat yg. 

gas sebagai bangsa jang ma- 

wdjoe. 4 
& Pentingnja pengadjaran ba- 

gi mereka ternjata dari ren- 
F na - pengadjaran- oemoem 
"boeat orang2 dewasa, jg. per- 
(nah kita lihat. On 

   

  

    

      

   

  

    

  

    

   
   

   
   
   

   

  

        

  

1 lihat. Orang2 dewasa 
serik dan diloear be- 

ljar membatja-menoelis sa- 
Loe djam sehari. Bahkan pen- 

ara di Tjirebon poen mem- 

    
   

oenjai roeangan — dimana 
rang2 tahanan diberi peladja- 

jaoeh pemandangan kita, 
Sangsa Indonesia insaf bahwa 
mereka memerloekan bantoe- 
an dari loear oentoek memba- 
1goen negerinja. Misalnja, 

no perwah berkata kepa- 
ta, bahwa politik jang 

lankannja nanti ia- 
menawarkan kedoedoekan 
eri Pekerdjaan Oemoem- 

“Siapa sadja, oentoek 

     

   

  

   
   

    

   
      

  

  

8S organiseer pembangoenan 
|djalan2, djalan kereta api dan 
' rentjana2 lainnja. 
3 panja mereka ingin 
    

   
iguenggoenakan orang2 jang 

| Kointar2 didoenia, seperti djoe- 
| ga setiap negara ingin meng- AN kommientja.” 2 

$ “Lebih djaoeh Phoenix mene- 
rangkan, si     

 mempoenjainja, sesoedah ter- 
“tjapai persetoedjoean politik. - 

|. Metapi selama mereka masih 
|. mengawasi peroesahaan2 dan 
2 pen Pe an 

| 'hasil prodoeksinja dianggap 
-miliknja. Hanan politik Tab AG 

    

- rintah Bengal tindakan 

Misalnja, bangsa Indonesia 
menganggap karet jang seka- 
rang keloear dari Djawa dan 

' Soematera sebagai milik-nasio- 
nal mereka, dan boekan dari 
orang? jang doeloe mendjadi 
pemilik peroesahaan2 itoe. 
Bila persetoedjoean dengan 
Belanda tertjapai, maka pv- 
milik? akan mendapat kemira- 
li perpesahaanmja, tetapi tidak 
termasoek hasil2 prodoeksi se- 
“karang idari peroesahaan itoe. 

Sesoedah — mentjeriterakan 
tentang oesaha bangsa Indone- 
sia dalam hal memproduceey 
rokok, goela, kapal2 dsb., ser- 

ta djoega tentang sangat boe- 

roeknja keadaan djalan2, ser- 
ta pakaian rakjat maka achir- 
ui ix... berpendapat : ae 

sPhoemis,.. . berpendapat : | 
»Sedjaoeh pemandangan kita, 
bangsa Indonesia pada oe- 
moemnja beroesaha keras de- 
ngan djoemlah mesin jang ter- 
batas. Mereka memerloekan 
orang2 pintar dari loear dan 
bantocan dalam banjak hal, 
dan 'itoe soedah “diketahoei 
oleh mereka sendiri........ 35 

VIET- NAM 
Caleutta: 22 Djan. — 

Selama diadakan arak2-an de- 
monstrasi para mahasiswa In- 
dia oentosk menjatakan simpa- 
tinja terhadap ,,Hari Viet 

    

Nam?” jang bermaksoed oen- 
toek menolong perdjoangan 
tentera kebangsaan Viet Nam 
melawan Perantjis, polisi te- 
lah melepaskan tembakan2. 

Menoeroet keterangan peme- 
poli- 

si itoe terpaksa oentoek mem- 
bela diri. 

Di Madras poen diadakan 
djoega arak2-an ,,Hari Viet 
Nam” jang terdjadi dengan 
tenang. 

xx 

SIKAP PERANTJIS TETAP. 
Paris: 22 Djan. — Da- 

lam keterangannja, P M. Pe- 
rantjis Ramadier menerang- 

kan, bahwa Perantjis tidak se- 
gan oentoek mendirikan persa- 
toean dengan Viet Nam. Pe- 
rantjis djoega tidak akan me- 
narik kembali kemerdekaan 

Viet Nam dalam lingkoengan 
negara Perantjis, djika Peran- 

tiis dapat beroending dengan 
wakil2 Viet.Nam jang berpen- 
dirian patoet, - 

sj "1 5 . 

TIONGHOA MENOLAK. 

Oendang2 dasar Melajoe. 
Singavore: 22 Djan. 

Dikabarkan, ibahwa 42 persa- 
tocan bangsa Tionghoa belah 

   

  

   

    

elajoe serta me- 
|“ Tanah 

ngelilingi poelau Djawa 6 minggoe lamanja. 

Kk
 

xx
     George Marshall. 

BOEKAN TJALON PRESI- 
DEN. 

Washington, 22 Djan. — Se- 

soedahnja. dilantik... sebagai 
menteri L N , Marshall mene- 
rangkan kepada pers bahwa ia 
akan beroesaha meneroeskan 

politik jang telah -didjalankan 

oleh Byrnes. Sebagai djawaban 

atas desas-desoes bahwa ia ber- 

maksoed mendjadi tjalon pre- 

siden dalam pemilihan tahoen 

1949 Marshall menjatakan, ia 

menganggap kedoedoekannja 

sekarang boekan sebagai ke- 

doedoekan politik dan 'boekan 

poela sebagai persiapan oen- 

toek mendoedoeki djabatan 

politik. 

'Oorlogsraad' kemarin be 
sidang lagi jg. dikoendjoe- 
ngi oleh Ment.2 Angk. La. 

oet dan Darat, Ment. dja- 
djahan, Pangeran Bernhard, 
Dj. Spoor dan Kruls serta 
Laksamana Helfrich. 

Dalam sidang itoe akan 

| rentjana oendang2 jg. akan 

diadjoekan dalam 2e kamer 
“tentang pengiriman orang2 

Belanda jg. mempoenjai ke- 

wadjiban militer di sebe- 

rang. .     
. MENTJARI PENJELE- 

, SAIAN. 

“ “Dijakarta,..23Djan. — 
. Kemaren pagi ditempat kedia- 

man komisi-djenderal dilakoe- 

kan peroendingan antara dele- 

'gasi Indonesia dan 'komisi- 

Belanda. Semoea 

anggauta “hadlir. Menoeroet 

| makloemat resmi jang dikeloe- 

arkan, maka dalam pertemoe- 

an itoe dibitjarakan keadaan 

selama 2 boelan jang achir ini. 

Peroendingan lebih landjoet 

akan diadakan tentang kea- 

daan militer: dalam pada itoe 

akan dioesahakan oentoek me- 

njelesaikan kesoelitan2 seka- 

rang. : 

Sore ini pembitjaraan anta- 
ra kedoea delegasi akan dilan- 

 dioetkan. 
Gea 5 

SO RETA MTI 
DenHaag, 22 Djan. — 

Kemaren pagi telah berangkat 
ke Indonesia prof. Posthuma. 

Li ap Nagan S5 tu 

. ““a menerangkan bahwa sesam- 
painja di Djakarta ia akan di- 
anggap sebagai anggauta Ko- 
misi-djenderal: Tentang -soal2 
ekonomi jang nanti akan dibi- 
tjarakan antara Indonesia — 

Belanda, ia berkata : ,,Ekono- 
mi memang tidak bisa dipisah- 

kan dari tata-negara”. Ten- 

tang sikap Amerika terhadap 
soal Indonesia, Posthuma ber- 

pendapat bahwa negeri itoe 

akan menganggap N. Belanda, 

dengan pengalamannja jang 

lama di Indonesia sebagai pe- 
rantaraan jang terbaik. ,:Bila 

Amerika Ser, hendak membe- 
ri kredit kepada Indonesia, 

maka 'itoe soedah semestinja 

akan dilakoekan melaloei N. 

Belanda.” 

  

TAK TOENDOEK PADAU.N.O. 
Smuts Keras Kepala 

Capetown, 22Djan — ,,Afrika Selatan . haroes 

memperhatikan poetoesan madjelis oemoem Perserikatan 
Bangsa? baroe2 ini jang mengenai soal perwakilan bangsa 

India dipemerintahan Afrika Selatan serta hak kekoeasaan 

tanah”, — kata P M Afrika Selatan Djenderal C. J. Smuts 

tadi malam. 

»Djika Afrika Selatan toen- 
doek kepada poetoesan tsb. 
maka kita akan mengalami ke- 
soesahan, karena- poetoesan 
itoe akan membawa akibat jg. 
meroegikan rakjat Afrika Se- 
latan belaka.” Smuts selan- 
djoetnja menegaskan bahwa 
perselisihan antara bangsa In- 
dia dan pemerintah Afrika Se- 
latan adalah soal intern jang 
ketjil, jang tentoe dapat-dipe- 
tjahkan oleh Afrika Selatan 
sendiri. 

Afrika Selatan tidak ingin 
mendjadikan  Durban kota 
Bombay kedoea”, — kata 
Smuts. 

Djoega tentang soal Afrika 
Barat - daja (maoe ditjaplok 

   
   

  

   
   
    

  

    

   

  

Smuts, tetapi.dilarang UNO, - 
red.) Ta "Selatan tidak 

@oEnd ada rentjana     
   

#Socat oleh. UNO. 
ywa poetoe- 

      
     

TELITI ENAK LAMA 

PANITIA D.P.O.O.D. 

New Delhi: 22 Djan. 
Dr, Rajendra Prasad selakoe 

ketoea Dewan Perantjang Oen- 

dang2 India 'telah mengoe- 

moemkan soesoenan panitya 
pengoeroes Dewan Perantjang 
Oendang2 Dasar. 

Panitya -itoe terdiri atas 5 
orang anggota, 5 orang 'ang- 
gota Kongores diantara mana 
terdapat Dr. Maulana Abdul 
Kalam Azad, Sardar Vallabhai 
Patel, Shangkaroy, 1 orang 
Sikh dan 1 orang sosialis, 

Selain dari pada itoe, kare- 
na Pandit Nehru dalam sidang 
kemarin tak hadir oentoek 
menerangkan maksoed dan 
toedjoean resoloesinja mem- 
proklamirkan India Merdeka 
jang berdaulat dan demokra- 
tis, hari kai resoloesi tsb. di- 
perdebatkan lagi, 

dipoetoeskan memadjoekan | 
demikian dalam rapat 
Tionghoa disini diambil 
toesan memadjoekan 
kepada Pemerintah Bel. 
berhoeboeng dengan pe! 
tan bangsa Belanda jang me- 7 

    
roegikan pendoedoek - 
hoa di Indonesia. Protes 
berdasarkan : r 

1. Adanja pengeboman di 

Palembang jang menje- 
babkan penderitaan bang- 
sa Tionghoa. 

2. Adanja penahanan dan 
perampasan kapal.- kapal 
milik bangsa Tionghoa. 

Protes itoe 
djoega kepada UNO oentoek 
menjelesaikannja jang moeng- 

kin dilakoekan dengan peran- 
taraan Pemerintah Tiongkok 
dan Inggeris, Kepada Betan- 
da (dikirimkan ultimatoem soe- 1 
vaia dalam tempoh tiga “hari - 
ini membajar segala keroegian. 
Djika toentoetan itoe tidak 
berhasil akan dilakoekan nem- 
boikotan terhadap Belanda idi- 
seloeroeh Asia Tenggara. 

—LI— 

BOIKOT TEROES. 
Melbourne, 22 Djan — 

Dikabarkan, bahwa kapal Be- 
landa "Tasman' jg. tiba dikota 
Melbourne baroe2 ini diboikot 
lagi oleh kaoem boeroeh Aus- 
tralia, 

Tak ada soeatoe kapal pe- 
narikan jg. soeka menolong, 
hingga kapal itoe masoek ke- 
pelaboehan dg. tiada pertolo- 
ngan, Tetapi kaoem boeroeh te- 
tap menolak membongkar 
ataupoen memoeat kapal itoe, 
sehingga ke-esokan harinja 
kapal itoe terpaksa kembali ke 
Djakarta. —Ant.-Reuter. 

MO 

AMERIKA DAN INDONESIA 
NewY.ork : 22 Djan. — 

Perserikatan Bangsa Indonesia 
di Amerika mengirimkan. soe- 
rat kepada Pemerintah Repu- 
blik Indonesia, bahwa mereka 
telah menghidoepkan perhoe- 
boengan Amerika - Indonesia 
dan merapatkan perdagangan 
Amerika dan Indonesia, serta 
beroesaha  soepaja Kongres 
menerima oesoel memperke- 
nankan bangsa Indonsia ting- 
gal lebih lama idi Amerika dan ' 
diperkenankan mendjadi war- 
ga-negara. 

Djoega dioesahakan soepaja 
Amerika mengirimkan obat2, 
pakaian dll. ke Indonesia. Ke- 
toea Palano Merah Amerika 
menjetoedjoeinja, dan pengi- 
riman akan segera dimoelai. 

Lebih djaoeh “diberitakan, 
bahwa Amerika memboetoeh- 
kan sekali 'Ikaret, lada hitam, 
timah, tapioka dll. sedang per- 
dagangan “dapat dilakoekan 
langsoeng dari Tjirebon. 

at 

DJEPANG DIPAKAI. 
S'Pore: 2 Djan — 

Tawanan dan tentera Djepang 
dikerahkan di Singapore ber- 
hoeboeng dengan pemogokan 
4000 dari 6400 pegawai balai 
kota. 
Maka Badan Pekerdja “dari 

Serikat sekerdia boeroeh ba- 
lai kota laloe bersidang oen- 
toek menentoekan langkah2 jg. 
akan diambil, : Ane 

SOAL PARACEL, 
Paris: 22 Djan. — Oleh 

pemerintah  Perantjis dioe- 
moemkan oesoel Perantjis oer- 
toek memadioekan peristiwa 
kenoelauan  Paracel kepada 
Pengadilan Internasional. Se- 
perti diketahoei, antara Tiong- 
kok dan Perantjis terdjadi 
perselisihan tentang siapa jg. 

koeasa atas kep, Paracel. “ 

dimadjoekan 
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No. 6. 

. diserahi 

ng aah "Menteri, 
  

"lawan: 1. 

Demikianlah kenjndiani di 
sekitar 

sak 

sssuada Perwakilan Rakjat 
: bata: dapat dibentoek de- 
.ngan Pemilihan Oemoem. Da- 
“lam pada itoe dengan Makloe- 
mat Presiden no. X maka se- 
beloem terbentoeknja Dewan 

vakilan Rakjat dan Ma- 
jelis Permoesjawaratan Rak- 

an Komite Nasional. Poesat 

Sebenarnja. inilah soalnja. 
Selama beloem ada Pemilihan 

nallah jang mendjalankan pe- 

kerdjaan Dewan Perwakilan 
kiat Hal ini lepas daripada 

bagaimana dan oleh siapa Ko- 

AS, 

Paria dansa Fal 29 Agoestoes 
245 di Djakarta diangkat dan 
“dilantik oleh Presiden 150 

|“ orang terkemoeka, menoeroet 

—. Peratoeran peralihan Oen- . 
2 (dang2 Dasar no. IV. 

  

   

    

          

   

    

  

    

    

   
    

   
    

   

     
   
    
    

Pada tanggal 18 Djanoeari 
“47, Mr, “Moh. Roem mendje- 
laskan sikap Dewan Menteri 
kepada Badan Pekerdja di 

' Poerworedjo. Pada rapat so: 
-renja Badan Pekerdja memoe- 

- toeskan menarik kembali per- 
atoeran “itoe dengan soeara 10 

Peratoanga" Presiden 

pekerdjaan kedoea 
— badan terseboet. # 

- hoa, Belanda, 

Oemoem maka Komite Nasio- 

te daan, itoe na IG - 

Peratoeran Pre. 
soesoenan Komite 

ng Repoeblik mendesak 
oesat dan Presiden soepaja 

. itoe, dengan alasan memper- 

dan delegasi kepada Presi- 
t pendjelasan. 

den pada rapat boelan Oleo Tp 
ber.'45 menambah beberapa 
anggauta K.N. Poesat, antara 
lain sdr. Sjahrir, Mr. Soewan- 
di, sdr. Tan Ling Dji. Demi- 
kian djoega dengan hak ini 
poela pada rapat digedoeng 
Sekolah di Salemha anggauta 
ditambah lagi, teroetama de- 
ngan wakil golongan Tiong- 

kacem. wanita 

dan dengan kawan2 kita jang 
baroe datang dari negeri Be- 
landa dan dari Australia. 'Ra- 
pat lengkap di Solopoen diada- 
kan sesoedah ditambah ang- 
gauta2 baroe, pada waktoe 
itoe kebanjakan “dari organi- 
sasi2 jang tergaboeng-di Per- 

.satoean  Perdjoeangan. 17 
anggauta dari Masjoemi, 13 
orang dari P.N.L,- 11 orang 
dari Partai Sosialis. : 
Demikianlah Komite Nasio- 

nal Poesat selaloe disempoer- 
nakan dengan hak Presiden. 
Selama itoe tidak ada seorang- 
poen jang menjangkal hak 
Presiden itoe. 

(Akan disamboeng). 

KoMITE OLYMPIADE 

Dan P. O. R.I. 

oto. 21 Djan. — Soesoenan 
Komite Olympiade dan Persa- 
toecan Olahraga Repoeblik In- 
donesia jang dilantik oleh Pre- 
siden pada te. 19 jl. - adalah 
AN na 

Komite Olympiade. 

Pemimpin Oemoem : Sri 

Sultan Hamengkoe Boewono : 

Wakil P.O. 1, 2 dan 3: Mr. 
Widodo, Dr. Koesmargono : dan 

" Sekretaris : Mr. 
: Ketoea Organisasi: 

  

daan , Ketoea Tehnik : L.J. 

Manusama dan Ketoea Oesa- 
ha : Dr. Martohoesodo. 

P.O.R.L & 

| Ketoea : Mr. Widodo: W. 

Selandjoetnja pada tiap?" 
| “rapat lengkap soesoenan Ko- 

mite Nasional itoe oleh Presi- 

den ditambah anggautanja 
sesoeai dengan aliran2 masja- 
rakat pada tiap2 rapat itoe. 
Dengan manga : inilah Presi- 

ADPERTENSI 
  

Ketoea : Dr. Martohoesodo : 
Sekretaris : Soemono, Sekreta- 

rs 2 : Soetari : Bendahari 2 

. Siswosoedarmo. 

| 
POESAT PANITYA PEM- | 

BANTOE GARIS DEPAN “P. | 

P.G.D.) dan seloeroeh Komisa- 
riat Daerah  mengoetjapkan | 

seloeroeh Pendoedoek Tiong 
Hoa oemoemnja dan €.H.T.H. 
choesoesnja. Se t 

£ | 

| 
l 

| 
selamat Tahoen Baroe kepada | 

| 

Soesoenan tsb. masih akan 

dilengkapi, kedoedoekan Ko- 

mite Olympiade di Jogja dan 

P.O. R.I. di Solo. 

PEMBERIAN TAHOF. 
Karena banjak Toean2 da- 

tang di . Goenoeng -Ketoer 
No, 24 tetapi ketjelik, dengan ' 

ini memberi tahoe :  Duco- 
installatie compleet seperti tsb. 
dlm. adventensi sk. ,,/Nasional”” 
ttg. 18-1- 

Toecan2 soedi memaafkan. 
2 

  

PALA PAP PRIA 

  

ena maan mas Imlek. 

TOKO ,PERMONI” 

'Toegoe ga Tdp. SDN Jogjakara. 
PERAK ARAL A Aaasa 

  

i Presiden ? 

2 PENGOEMOEMAN PENDIDIKAN POLITIK 
5 MAHA-SISWA. 

Bagaimana sesoenggoehnja doedoeknja Peratoeran ma 6| 

| Maha-Siswa hendaknja sadar akan crisis politiek jang 
' telah memoentjak. Cursus pend 

enggarakan 3 colleges tentang hal2 imi bertem- 
g Madya, na na hari an Ma tg. .26-1- 

    

an politiek 

   

  

   

  

| lama ini tampak dari Pelaboe- - 

"47, telah terdjoeal 
| pada tg. 18-1 '47. Harap 

     

  

Han 
Na 

    

     2 mil dari par ai kp. p 6 
roe Belanda jg. m - 
tembakan kearah Pem 

.. 

    

       

  

  2 : Diberitakan bahwa bk, |    
  

    han Ratoe seboeah kp. perang # 
Belanda berlajar dari djoeroe- 

sam suka kearah Timoer, 
xx 

2 Di Deskon 5 Kabadan ba- 
roe2 ini telah dihoeka koer- 
soes. goela dibawah pimpinan. 
seorang ig ahh. 

Ka 

— P.P.I. tjb. Djakarta baroe2 
ini menjampaikan R. 1.700 ke- 
pada B.B.I. goena memper- 
koeat perdjoangan boeroeh di- 
kota tsb. 

   70. TP Nana aan 
ri | India dan “dari Ajoemlah 

5006 'pentook di- 
epada “pekerdja ig. 

bersangkoetan dg. pengang- 
koetan gabah itoe oentoek In- 

an k | petani. 
Beloem lama berselang Sa- 

rekat Boeroeh dari Djawatan2 
Pelaboehan, Kereta Api dan 

  

xx 

— Sedjak te. 13 hingga t», 30 
ini pendoedoek Djakarta agak 
“merasa lega dg. adanja pemba- 
gian goela: 1 djiwa 1/ kg. 
dg. hanga 32 sen. 

RRI. Jo 

si mendesak kepada Panitia 
soepaja kain dari India lekas 
Mi ngRA 

Na Pa 

TARI INDONESIA 
'Di New York. 

Djakarta, 22 Djan— 
Menoeroet KB Belanda, atas 
oesaha 'Ballet Society” di New 
York akan dipertoendjoekkan 
tari kraton dan tari rakjat 

Gleh 3 ahli-tari Indonesia, Soe- 

kra, Ratnamohini dan Pamoe- 

dio. Pertoendjoekkan akan di- 

lakoekan di  Huntercollege. 

: — Antara. 

Jogjakarta 
Gelombang 53 dan 144 m. 

Kemis, 23 Djanoeari 1947. 

09.00 -Oejon-oejon. 2 
1200 Jack Hylton. 
12.30 Concert ORJ. 
17.10 Serba-serbi. 
1730 - OR, J. 

18:00 Permaiman orgel. 

18.30 Oentoek nemoeda. 

20.30 . Lagoe2 rumba. 

99 15 Coheert. « 

  

PENOEKARAN TAWANAN POLITIK 
Koendjoengan pada Daerah Malino 

Jogja, 23 Djan— Kemarin wakil parket dan wa- 

kil2 militer Belanda bertemoe dg. Djaksa Agoeng oentoek 

meroendingkan penoekaran ta wanan politik dan displaced 

persons. Mereka Mantan ke Jogja oleh Mr. Maramis jg. 

toeroet mendjadi angan su b komisi gentjatan perang bag. 

politik. 

Mr Maramis dalam Satin Soerabaja kedaerah pedala- 
kapan dg. kita menerangkan man. : 
bahwa hasil sementara ialah Tidak lama lagi anggauta 
telah dikeloearkannja kl. 200 
orang tawanan politik dari 
Djakarta, sedang dari Soera- 
baja Ik. 131 orang akan dioe- 
sahakan segera keloear. Tawa- 
nan perang menocenggoe pe- 

noekarannja sampai kedoea 
pihak memenoehi sjarat2 gen- 
tjatan perang (bestandsvoor- 
waarden). 

Di Djawa Timoer “kini se- 
dang dibentoek - panitia oen- 
toek menerima orame2 jg. 
nia diangkoet dari daerah 

bangsa Indonesia dari sub ko- 
misi gentjatan perang bagiari 
politik akan mengoendjoengi 
daerah2 Malino oentdek mem- 
bela tawanan2 politik bangsa 
Indonesia jg. tetap setia pada 
Repoebhlik. Panitia tsb. poen 
membela tawanan bangsa Be- 
landa jg. bersimpati pada Re- 

ga jg. bersama2 datang dg. 
rombongan  Roestam Effendi, 
jg. oleh Belanda diangkoet ke 
Soerabaja. 

AWAS —— —— ——.. PENANG!!! 
KONSOLIDASI atau RE VOLOESIONER. 2? ? ! ! 

: 'Doea2-nja benar dan tepat, tetapi djika sdr. lekas her- 
hoeboengan dg. : Kantor Dagang ,,PERDAS”, Djagang 
Kaoeman 49, Jogja, oentoek : 

a. mendirikan roemah dan lain? bangoenan, 
b. mendjoeal/belikan hasil boemi, alat2 toelis-menoclis- 

kantor, barang2 indoestri dsb.-nja. 

“ 1005 goena pembangoenan dan perdjoeangan ! ! ! ! 
nga denagn hormat, Pemimpin ,,PERDAS'. 
andai 5 
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tjoema baroe akan, akan 

DAMRI. mengambil resoloe- - 

: perloe 

poeblik, antara lain 3 keloear-: 

  

  

  

5 OPENGOEMOEMAN 
Sebagai samboetan atas keboelatan tekad dari Poetjoek 

  

  

   

Pimpinan2 ap Lasjkar2 jang tergaboeng dalam  DK- 
WAN KELASJKARAN POESAT dan SEBERANG, jang 

I telah sanggoep mendjalankan amanat serta instroeksi  Pa- 
nglima Besar SOEDIRMAN, besoek tanggal 23 . 1 - 1947 
djam 10.00 pagi tepat bertempat dikantor Dewan Pertaha- 

'nan Negara Malioboro Djokja, Panglima Besar SOEDIRMAN 
akan menjerahkar- “Pandji Penelangan kepada angkatan 
lasjkar tsb. : Pi 

KEPADA PENDOEDOLK DAN 

Hina Dana DATANG MENJAKSIKAN “PE- 

  

  
  

MOERID- MOERID) |          
ID sub Kehakiman, 
    

    
   
   

    

  

   

  

   KEMS, DJAN. 23 47. 

“ 

AKAN, AKAN . Naa 
S IAPA je. memperhati- 

kan berbagai berita je. 
disiarkan dengan pers 

atau radio dengan sedikit teli- | 
ti, barangkali 'akan mendapat 
perasaan seperti kita. Jaitoe | 
bahwa tempo2 sebenarnja be- 1 

.loem ada apa-apa “jang tjoe. A 
koep penting dan njata fae- 2 
dahnja, soedah digembar- gem: 
borkan dan didjadikan : berita 

hebat. Boekan djarang, 
kita mendapat perasaan bahwa. 
“berbagai berita 

      

   
   

   

   
    

  

   

      

    

   

    

   

    
   
    

itoe sifatnja. " 

sadja, jang doeloe djoega soe- 4 
dah sering dikatakan, 
sampai sekarang masih 
toenggoe- toenggoe hasilnja. 3 
Memang ada kalanja, beik | 

dan perloe soeatoe maksoed, 
Soeatoe pikiran atau rantja- | : 
ngan jang beloem diker djakan 1 3 
diketahoei oleh cemoem. 
soepaja sama? diketahoei atau. ' 
poen sebagai dorongan oen-4: 
toek bekerdja dalam Mei 1 
san terseboet. Dalam pada itoe,. 
semoecanjia minta pertimi #3 

ngan jang tepat tentang w 'ak- 3 

di 

toe dan keadaan, tentang Oi: 3 : 
toeng roeginja kalau dioe- 
moemkan. : 23 

Benar, kita tidak oesah ta- 
koet atau merahasiakan soea- 
toe apa kalau memang semoea- 
nia dilakoekan dengan djoe-s 
djoer. Poen djoega benar se-t 
ikali, bahwa kita tidak oesah y 
takoet2 atau segan menghada- 
pi orang soeratkabar. Sebab! 
wartawan atau djoernalis da-) 
lam arti kata jang sebenarnja, 
boekan sadja pandai mentja 
atau mengkorek-korek be 
sehingga dapat melihat 
lakang lajar, tetapi teroet: 
sekali  seor ang  soera 
djoega haroes pandai1 
siakan jang tidak bergoe: 
oemoemkan. Karena sifat 
kerdjaannja seorang wartaw: 
mengetahoei lebih banjak 
rivada orang biasa, tetapi '" 
djoega bidjaksana menget 
hoei batasnja, mana jang ba 
didjadikan berita dan me 
jang tidak. - 

Kita tidak tahoe dimana Ie 
tak kesalahannja, tjoema 

dikemoekakan dis 
ialah bahwa dimasa perdjd 
ngan kemerdekaan dan pemi 
ngoenan negara ini roepanjd. 
boekan sedikit jang gemar 2g 
lihat segala maksoed atau ran 
tjangannja dlimoeat dalam hg 
rian. Meskipoen beloem p: 
bila akan didjalankan di: 
meskipoen masih 'haroes 4 
sangsikan beberapa hal, asa 
soedah masoek soeratkabar « 4 
dja doeloe. 

Oemcemnja semoeanja it 
maksoednja baik dan bole 
djadi bergoena di ketaho 
bahwa sesoeatoe peroesaha,: 
atau djawatan negeri tidak 
am, tidak terhenti tetapi ja 
roes madjoe, bergerak ment 
ri dan mentjiptakan djalan 4 
roe. Meskipoen begitoe m 
ngingat bahwa bangsa kita og" 
moemnja soedah terlaloe xg 
njang dengan  seriboe satoj 
rantjangan — jang moeloek 
baiklah selandjoetnja kita & 
bih hemat dalam mengoemoer 
kan rantjangan2 jang | bela | 
ada boektinja, 

Biarlah kita- sabar beladp 
menocenggoe sementara wa 
toe, sampai benar2 soedah 
kerdjakan dan ada “hasil 
Djadi boekan tjoema a k tm 
akan sadja : : 

— O et | 

Telah sampai di Djakarta di 
ngan pesawat terbang 7 orat 
anggota KNIP dari Soemat 
ra: tt. Moh. Amiri, Soetikn 
Amelz, Mochtar Jahja, Tedj 
soekmana,: Chatib. Soelaim: 
dan Bachtaroedin. Djoega tc 
roet serta tt. Radjaboesim: . 
.dan Boerhanoedin,  anggo 

7 
ta) 
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tetani 49 

Bai


