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si India Merdeka 

Boelat 
Inggeris Membesarkan Pertentan gan? 

New Delhi, 23 Djan.— 'India akan memoetoeskan hoeboengannja dg. Inggeris, 
tetapi India tidak ingin bermoesoehan dg. mereka jg. telah mendjadjahnja,' — kata Pan. 
dit Jawaharlal Nehru dim. pidatonja di Dewan Perantjang Oendang2 Dasar India kemarin. 

India ingin mendjadi saha- 
bat Inggeris. Indiapoen akan 
menjokong UNO, tetapi tidak 
maoe masoek sesoeatoe blok,' 
— kata Nehru lebih djaoeh. 
Dengan pedas ia mentjela ke- 
radjaan2 India jg. tidak me- 
ngirimkan wakil kedewan tsb, 
'karena mereka takoet kalau 
kekoeasaannja berkoerang'.' 

Nehru berdjandji tidak akan 
mengoesik daerah2 tsh., djika 
rakjat disitoe tetan menghen- 
daki radja2 itoe sebagai kepa- 
la. Pintoe dewan masih terboe- 
ka bagi mereka. Tentang Per- 
satoean  Moeslimin jg. tetap 
memboikot Dewan Perantjang, 
Nehru berkata bahwa kepada 
mereka telah tjoekoep diberi 

: - waktoe, 

» 

?Mata seloeroeh. “Asia seka- 
rang ditoedjoekan pada India, 
— kata Nehru. ,,Moedah?2an 

1 kemerdekaan India akan mem- 
: boeka djalan bagi kemerdeka- 

1 
Pi an seloeroeh Asia poela, demi- 

£ 'kian Antara/ UP. 

ae | Sesoedah pidato Nehru jang 
:- 45 menit lamanja, maka ke- 

| dengan  boelat 

moedian diadakan pemoengoe- . 
tan soeara tentang oesoelnja 
oentoek mengoemoemkan In- 
dia sebagai negara Repoeblik 
jang merdeka dan berdaulat. 
Oesoel diterima oleh semoea 
anggauta (kira2 200) ! 

Reaksi Inggeris, 

»Resoloesi Dewan Peran- 
tjang O. O. D. India itoe tidak 
begitoe penting” — demikian 

- kesimpoelan pendapat kala- 
ngan resmi di London. Pembe- 
sar2 Kantor oeroesan India 

menganggap 
poetoesan terseboet jang di- 

- ambil tidak bersama dengan 
Persatoean Moeslimin, sebagai 
pengoemoeman “dari poetoe- 
san dahoeloe belaka. Mereka 
mengatakan bahwa ketika soal 
proklamasi boeat pertama ka- 
lh dimadjoekan kepada Dewan 
Perantjang (17 des.), Nehru 
menerangkan 'bahwa prokla- 
masi kemerdekaan tidak ter- 

. masoek dalam rentjana O.O.D. 
Selain dari 'itoe, dalam reso- 
loesi itoe atau dalam pidato2 

' Nehru tidak diseboet saat pro- 
klamasi kemerdekaan India. 

Selandjoetnja kalangan res- 
| mi Inggeris itoe menerangkan, 

- Gandhi berkali-kali menjata- 
kan kepada radja2 India bah- 
wa kepentingan mereka tidak 

« 

op akan 'diloepakan, dan tjita2 
: Nehru oentoek mendirikan re- 

. #ai Kongres oentoek mengoe- 

! poeblik India itoe adalah ber- 
tentangan dengan  kepenti- 
ngan2 radja. (kepentingan 
rakjat India lebih penting, 
— red.) Daerah2 istimewa 
itoe besar sekali pengaroehnja 
atas pendoedoek Hindoe dan 
selain itoe banosa India jang 
masoek tentera kebanjakan 
datang dari daerah2 itoe. ,,De- 
ngan kenjataan itoe”, — kata 
kalangan tadi, ,,kiranja tidak 
moengkin bagi Nehru dan Par- 

   

  

  

Pandit Nehru. 

atkan nroklamasi kemerdeka- 
annja dengan kekoeatan sen- 
diata. Partai Kongres akan 
mendapat nerlawanan dari ra- 
dja2 sebagai tambahan bagi 
perlawanan jang soedah dia- 
laminja dari Persatoean Moe- 
slimin”. (Terane sekali mak- 
soed Inggeris oentoek tetap 
memetjah-belah India. — red.) 

PERISTIWA PARACEL 
.. Poedjian istimewa. 
London, 23 Djan— Ten- 

tang maksoed  Perantjis oen- 
toek mendoedoeki kepoelauan 
Paracel disebelah tenggara 
poelau Hainan dilaoet Tiong- 
kok, lebih djaoeh dikabarkan 
bahwa menoeroet kalangan se- 
tengah resmi, Perantjis menda- 
ratkan tentaranja oentoek me- 
njelidiki apakah kepoelauan 
tsb. betoel2 'didoedoeki oleh 
tentara Tiongkok. Tindakan 
demikian disebabkan oleh ke-- 
terangan doeta Tiongkok di 
Paris jg. menjatakan bahwa 

- kepoelauan Paracel selaloe di- 
bawah kekoeasaan Tiongkok 
dan hak2 Perantjis atas poe- 
lau itoe tidak diakoei. 

Sementara  itoe panglima 
tentara Tiongkok dikep. Para- 
cel mendapat poedjian istime-s 
wa karena ia berhasil memoe- 
koel moendoer tentara Peran- 
tjis jang hendak mendarat. — 
Ant. 

yA 

OESAHA PENGHABISAN. 
Pemerintah Nasionalis tjoe- 

koep sabar, 
Nangking: 23 Djan. 

Dikabarkan, bahwa pemerin- 
tah Tiongkok telah menjam- 
paikan oesoel jang nenghabi- 
san jano melipoeti 4 pasal ke- 
pada kaoem komoenis oentoek 
mentjegah perang saudara dan 
mendjaga — perdamaian di 
Tiongkok. 

- TENTARA INGGERIS/ 
“AMERIKA” 

— Di Djepang. 
Tokio,. 8. Djan. 

Djoemlah tentara Amerika di 
Djepang ada kira2 125.000, 
Menoeroet kabar akan dikoe- 
rangi hingga 98.000, Djoemlah 
tentara Inogeris akan dikoe. 

25.000, — Ant./ rangi hingga 2! 
Reuter, 

“    
   

  

   

          

Athene: 
kabarkan, bahwa pemerintah 

' Joegoslavia telah mengambil 

23 Djan, — Di- 

kembali oetoesan militernja 
dari Athene, serta mengan- 
djoerkan soenaja pemerintah 
Joenani -oen akan memanggil 
kembali peroetoesan militer- 
nja “di - Joegoslavia. Adanja 
peroetoesan militer “diantara 
kedoea negeri. itoe berhoe- 
boeng dengan soeasana poeli- 
tik sekarang tak perloe lagi, 
demikian pemerintah Joego- 
slavia. 

st (9 rt 

SEDJARAH BEROELANG. 
London, 23 Djan.— Hoe- 

tang Djerman haroes iditentoe- 
kan setinggi2-nja soepaja Joe- 
nani dapat memperbaiki keroe- 

oleh pendoedoekan Djerman, 
demikian antara lain isi nota 
jg. diadjoekan oleh doeta Joe- 
nani kepada sidang wk. 4 
Ment, Ln. di London. 

Selain itoe dimintanja djoe- 
ga, soepaja Joenani mendapat 
500 riboe ton batoe bara sbg. 
sebagian pembajaran hoetang, 
serta soepaja ahli2 tehnik 
Djerman diperbolehkan keridja 
di Joenani. 

« xx 

Kemarin pemerintah Joegosla- 
Nya poen djoega memadjoekan 
oesoel permintaannja kepada 
sidang wk. 4 ment, Ln. di Lon- 
don dan meminta sebagian da- 
erah Austria serta pembajaran 
keroegian perang dari Austria. 

   rta, Dipoetoeskan sc 
| paja semoea pengoemoeman 

  

dilakoekan melaloei Regee- 
ringsvoorlichtingdienst (R 

| VD) jang mempoenjai tja- 

  

dapat kepastian, 

  

LIHATLAH INDONESIA ! 

Singapore, 23 Djan. — ,Per- 
satoean Kebangsaan Malaya 
haroes berdjoang mati2Zan oen- 
toek membela tanah airnja, se- 
perti djoega Indonesia”, — 
kata Sjamsoedin Saleh, pemim- 

. pin partai kebangsaan Mela- 
joe. Oesoel2 O.O.D, Malaja di- 
'anggapnja tidak demokratis. 
Partai tsb. mendesak soepaja 

— para soeltan bertanggoeng dja- 
'wab kepada rakjat dan dja- 
ngan maoce mendjadi alat im- 
perialisme Inggeris. — Ant. 

pm (9 eat 

MEMINDJAM “LAGI. 

Den Haag, 23 Djan. 
Menteri keoeangan Belanda 
Lieftinck menerangkan bahwa 
hasil pemoengoetan padjak di- 
negeri Belanda tidak tjoekoep 
centoek membangoen kembali 
negeri itoe. Oleh karena itoe 
perloe sekali negeri Belanda 
memindjam oeang dari loear 
negeri, : La 

SOEDAH TOEA. 

Paris : 23 Djan, — Ment. 
djadjahan Perantjis Marius 
Moutet menjangkal adanja be- 
rita2 jang mengatakan, bahwa 
ia akan mengganti laksamana 
Thierrv d'Argenlieu sebagai 
komisaris tinggi di Indo-Chi- 

.na. 

“ Oemoernja soedah landjoet 

“akang hebat Jg.idisebahkan Kerta ficlim di Indo-Ohina tak 
dapat diatasinja, demikian ka- 

tanja. 

Sebagai diketahoei beberapa 

waktoe jl. @'Argenlieu 'idika- 
barkan dipanggil kembali ke 
Paris. 

Hj 

BLOKKADE GAGAL. 

Saigon, 238 Djan. 
Tentera Perantjis mengoe- 
moemkan dalam makloemat- 
nja pertjobaan Vietnam oen- 
toek melakoekan  blokkade 
terhadap Saigon, iboe-kota In- 
do China, dapat digagalkan. 

Oesaha tentera Vietnam itoe 
dilakoekan semendjak  ming- 

goe jl. 

HANTJOER BERSAMA-SAMA 
Nasib Poelau Helgoland 

Lond o n, 23 Djan. — Menoeroet pengoemoeman 

4ngk. laoet Inggeris, poelau Helgoland dengan bentengnja 
Bia selama Tajeah mengenalnja beloem pernah dikalah- 

kan akan dilenjapkan dari doenia pada tg 81 Maret jad. 
Poelau Helgoland itoe dalam th. 1886 kepoenjaan Inggeris 

jang karena kesalahan ditoekarkan poelau Zanzibar dengan 

Djerman. 

Baik dalam perang doenia 1 
dan II poelau Helgoland itoe 
merocepakan soeatoe pos jang 
terkemoeka dari Djerman jg. 

senantiasa meroepakan pestol 
didada Inggeris. 

Pada 
Djerman dalam Mei 1945, Hel- 
goland mendjadi milik Ing- 
geris. 

Dengan hilangnja poelau. 
Helgoland itoe dari peta doe- 
nia hilang poelalah antjaman 

bahaja boeat Inggeris oentoek 

selama-lamanja. —Antara, 
Haag 

HASIL PEMILIHAN 

    
POLONIA., 1 

Warsaw 3 9 Mun 
Hasil” pemiliha/ di Polonii. 
(jang pernah Hb: 

waktoe penjerahan 

A 

eyipa kali di- Ippe4 

  

PELAA 

nja dilakoekan tidak setjara 
adil, — red.) ialah bahwa blok 
pemerintah, terdiri atas boe- 
roeh, sosialis, tani dan demo- 
krat, mendapat kemenangan 
besar dengan 11.244.873 soea- 
ra, Barisan tani dari Micola- 

' jezyk (anti - pemerintah) men- 
dapat 1.150.847. 

Menoeroet kalangan diplo- 
matik di London, 
moengkin akan menolak per- 
mintaan Polonia oentoek me- 
ngembalikan persediaan “emas 
sedjoemlah 4 djoeta pond, — 
Antara, 2 

, sape 

.— Senor De Gasperi, p.m. Ita- 
? jg. baroe2 ini meletakkan 

tannja diminta lagi oleh 
Italia soepaja mendjadi 
ontoek kabinet jg. baroe. 

    

    

resmi tentang daerah itoe| 

soal B B Belanda beloem di- | 

Inggeris 
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Amerika S 
didjawab, bahwa selan 
rang Doenia II Roesia 
ma sama dengan Amerik 
lah merntoeneen 
Kerdja bersama dengan 
rika semakin baik, sehi 
beberapa kesalahan faham 
sana sini. tidak akan n 
ngganggoe perdamaian, 
Stalin. menambal 

Lebih djaceh ia 
Rakjat telah letih dari 
rangan dan alasan? ja 
njebabkan adanja p 
tidak ada. Ketika m 
rakan soal kekoeasaan p 
internasional, didjawab ba, 
ia setoedjoe dengan b 
itoe, Achirnja ia mengandjo 
kan soepaja diadakan penili. 
kan poela atas pertjobaan2 

“dari bahan2 meledak, antara- 
nja kekoeatan chasiat atoom. 

Tentang pendirian Rusia di: 
daerah pendoedoekan Eropa 
dikatakan, bahwa -itoe tidak 
membahajakan perdamaian. 

ea 

DJANGAN DIKERTAS 
SADJA. 

London, 23,Djan.. 
»Poetoesan mendirikan Ai 
tria merdeka djangan. diatas 
kertas sadja, akan tetapi ha- 
roes dipraktekkan”, — kata 
Dr, Karl Gruber, menteri L N 
Austria dan oetoesan negeri 
itoe dalam persidangan men- 23 
teri2 moeda LN 4 negara be- - 
sar di London. 

,.Negeri2 lain telah- menge- 
tahoei pentingnja — Austria 
oentoek mentjegah serangan 
Djerman dikemoedian hari dan 
oentoek membentoek hoeboe- 
ngan internasional jang koeat 
disekeliling pegoenoengan Al- 
pen, — kata Gruber. »Soepaja 
pengakoean Austria merdeka 
membawa hasil jang njata, ma- “3 
ka perdjandjian perdamaian 3 
antara Serikat dan Austria ha- # 
roes sesoeai dengan pengakoe- 
an itoe.” : Sapa

 
P
P
h
 

— 

SALING BERTOEFKAR. 
Serikat sekerdja. 

London, 23 Djan. — 
Diwartakan, bahwa dim. Madj 
Rendah Inggeris telah dioe. 
soelkan oentoek mengoendang 
oetoesan nara serikat sekerd ja 
Malaya ke Inggeris sebagai 
perkenalan dengan serikat? 
sekerdja di Inggeris. 

Sebaliknja seboeah peroe- 
toesan serikat sekerdja Ingoe- ris beserta anggota parlemen 
hendaknja pergi ke Malaya 
"oentoek mempeladjari perhoe- 
boengan dan ekonomi di Mala- 
ya. 

ml Oak 

NAIK GADJI. 
Tokio: 23 Djan. — Oleh 

pemerintah Djepang telah di- 
poetoeskan oentoek menaik- 

  

kan anggaran 'belandja negeri 
10.000.000.000 yen. 

Dari djoemlah itoe 214 djoe- 
ta akan digoenakan oentoek 
kenaikan sadji.dan oepah pe- 

- gawai pemerintah serta para 
pekerdja. 

Selandjoetnja dikabarkan, 
bahwa p. m. Yoshida telah me- 
moetoeskan kenaikan gadji 
para pegawai pemerintah jang 
akan mogok pada te. 1 Pe- 
broeari jad. 

Didoega, bahwa kagem iboe- 

roeh pemerintah itoe akan me- 

nerima gadji 2 X lipat serta 

ditoeroenkan padjag penghasi- 

lannja,



   

  

    

    

  

   
xx    

— Dalam pertemoean antara 
wakil parket dan wakil2 mili- 
“ter Belanda dg. Djaksa A- 
goeng kemarin Tea telah 

1 | diadakan dicega pertoekar- 
| Dikiran dan tjara2-nja dalam 
2 besar me akoekan penga- 
boengan keloearga jg. telah 

22 serpiaat ena, 2 : 
xx 

        

   

      

   

   
     

  

   

          

        

   
    

  

— omah ND eSap Pn 
han Daerah Pati tentang 
rangan. dan Pembatasan Pe- 

1 n Bahan Makanan” 
moela “aa ari-ini tele bantai 

xx 

n Sosial Kareside- 
na Soerabaja hingga achir 
th 1946 telah dapat memberi- 

bantoean kepada 1814 
orang pengoengsi mendapat- 
kan mata pentjaharian dila- 
pang perkeboenan, pertanian 
-dan Ag anan. 

   toehan an -ramai 
seorang filosoof, entah Sia seorang 2 
ekonomi dsb. 
Selandjoetnja diterangkannja, oen- 

toek memahamkan isi makna Al 
. 'Goeran, kita haroes mempoer 
. ilmoe jg tjoekoep banjak. 

- HO 

      

        
    
   — Pengin S.M. Moehai 

dijah sel. Djawa dan Madoera 
pada tg, 1 dan 2 Pebr. jad. 
'akan “berkonperensi - oentoek 

memadjoekan . dan Te 
baiki Pena ona : 

Jihan SemeKin. Hata ka Na 

jg. baik, mengingat poela 

hwa K. haroes membi- 
. segera beberapa 

  

  

      
   

  

      

Tha 

Sa Na 
“orang Belanda, 
dak men oba 
roemah 
djc 

Na 

serta hen- 
membakar 

pendjara, Selan- 
likabarkan 4 

k mati Dan 
a tsb. diada- 

   

    

MOEDAH2AN BERHASIL. 
Dja Karta: 23 Djan. 

  

Setelah mengadakan peroendi- 
ngan komisi djendral 

| Belanda dan peroetoesan In- 
 donesia telah mengeloearkan 
pengoemoeman, bahwa pembi- 

“tjaraan2 tentang soal militer 
akan diadakan selekas moeng- 
'kin, oentoek melenjapkan ke- 
adaan genting seperti sekarang 
ini, — demikian radio Singa- 
poera. : 

— Oleh para opsir T.R.I. di 
Banjoewangi kini dibentoek 
Badan Oeroesan Keloearga 
Tentara jg. akan bekerdja ber- 
sama2 dg, B.P.K.K.P. dan Pa- 
ngreh Pradja. 

  

    

     

       
   

    

    

   
      

   
   

    

    

ing. Diantaranja. 
sela aa th. ra 

  

''BLOKKA DE DIPERNEBAT: 
pin akan! 22 Djan. — Ba- 
roe2 ini kapal Belanda menem- 
baki pantai Pekalongan dg. me- 
traljoer. Antara Tjirebon dan Pe- 

| kalongan diadakan penilikan ke- 

'ras oleh kapal2 serta motorboot - 

Belanda. Pelajaran disekitar pe-. 

“laboehan Tegal poen . digai liganggoe 
“oleh Kapat" Belanda. — Ta 2 

BNI. dan Maa sa —— mam pama 
peratoeran ter- AD PE RTE N SI | 

Karena Perataeran Presi. 
: T e | atau : 

z ogja, 23 Djan— 

     

  

    ditjaboet (lan oesoel 
apat diteroeskan dengan ———— 

    

   
   

ur LA Kia ken Na g 23 : ap 3 

yemi menara Tea pe a 

  

“KAOpAO di Data 

“dan lain-lain tempat.   

    

    

  
AN onia yel 

P.N.I. dan Masjoeil benar : 

“dak setoedjoe dengan adanj 

' Peratoeran No. 6 ? Sebab De-- 

wan Menteri jang membitjara- 

“kan peratoeran terseboet diser- 

tai poela 7 orang g menteri ang- 

gauta Masjoemi dan 4 orang 

menteri anggauta P.N.I. De- 

  

   
    

  

    
     

  

     

    

          

         
       

  

wan Menteri diatas menolak S 

tanggoeng djawab Dena 5 Se 

Peratoeran Presiden No. 6. 5 xg 3 

Itoe berarti bahwa para men- | 

teri mengakoei hal itoe seba- 

gai hak Presiden, :     
   

  

ma Se 1 

BELANDA PERANAK 4 2 
Konperensi dg. Pemerin 

g: Jogja, 23 Djan. : “3 

seat dan 2 Pebroeari 1947 di 5. 

- Jogjakarta akan diadakan 

    

: meninggal, 

    Pbaan mena antara Pemerintah P3 3 

dan Belanda Peranakan. 
. Maksoed konperensi : Mem- 
“beri kesempatan kepada Be- 

- landa Peranakan oentoek me-: 
- madjoekan atau mentjoerah- 
kan isi hatinja terhadap oesa: 

  

   

   

  

-056—1 
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'AROES GELOMBA NG POLITIK 
Dan Anggota” Lasjkar 

: 'Soenggoeh menggembirakan de- 
mi kami mengetahoei, bahwa instroeksi jg. baroe2 ini kami 

: sampaikan, mendapat samboetan jg. memoeaskan dari chala- jak ramai', demikian kata pemboekaan Panglima Besar Soe- 
dirman beloem lama berselang dalam cepatjara penjerahan 
pandji Ke Pansengan Lasjkar disalah soeatoe tempat. 

Seland,cetnja dikatakanrjs, 
bahwa samboetan tadj tidak ha. 
nja meroepakan samboetan batin 
sadja, boekan hanja tinggal sam- 
boetan bitjara sadja, tetapi sega- 
la tenaga dari segenap lapisan te- 
Jah memboektikan samboetan itoe 
mendjadi amalan jg, njata dan 
mendjadi tindakan jg. tegas. 

Bapak Tentara mengingatkan 
kepada segenap anggauta lasjkar, 
'hendaknja mereka djangan sam- 
pai dapat diombang—ambingkan 

.oleh aroes gelombang politik. Ke- 
boelatan tekad ig. 
rang ini telah dapat digalang, ha- 
roes tetap mereka pelihara. 

Jang diserahi memegang pan- 
dji Gaboengan Kelasjkaran ade- 
lah Barisan Hizboellah.— Antara. 

naa 

“BELANDA MENJEKANG. 

Padang, 23 Djan— Ba- 
roe2 ini Belanda moelai menje- 
rang kita lagi disektor Pa- 
dang. Indaroeng tidak djaoeh 
dari kota diserang oleh 4 pe- 
sawat terbang, roemah sakit 
ditembaki, korban: 40 orang 

50 loeka2 parah, 
2 pradjoerit tewas. 

Pada hari itoe djoega satoe 
: pasoekan Belanda bergerak ke 
. Oedjoeng-Tadah dan melepas- 
kan beberapa tembakan. 

2 xx 

“Lain dari itoe diberitakan 
djoega, bahwa 5 perahoe Ma- 
doera jg. hendak masoek pela- 
boehan Banjoewangi tiba2 di- 
serobot oleh motorboot Belan- 
da serta dibawa lari. —Ant. 

—Oo— 

BERITA TATA OESAHA. 

Hari Sabtoe mi 'Nasional' 
terbit lagi dg. 4 halaman “dg. 
toelisan2 tentang pergolakan 
di Birma, India dll. Adverten- 
si hendaknja telah kita terima 
hari Djoem'at ini paling ka- 
sip djam 3 siang. 

R. R. I. Jogjakarta 
Gelombang 53 dan 144 m. 

Djoem'at, 24 Djanoeari 1947. 
07.30 Roy Fox. 2 

Siaran dari Masdjid. 
Taman: kanak2. 
Roeangan Pemoeda. 

mak 

17.10 
18.30 
21.30        

  

      
     

hingga seka- 

2 aa Lan, ke 

sg. 1. 

  

KORRUPSI. 
ODEWOORD atau kata 
jang sedang digemari 
Ssepe rti "rasionalisasi 2 

dan 'co-ordinasi” soedah 'ha- 
njak dioetiapkan, tetapi be- 
loem terlihat, bahwa soedah 
diwoed joedkan. 
Kata 'corrupsi' atau ketjoe- 

rangan,  sebaliknja 'boekan 
tjoema  dioetjapkan, tetapi 
djoega terasa bahwa kata Itoe 
benar2 dilakoekan, Disini ibe- 
danja antara rasionalisasi dan 
corrupsi. 

Dan kata orang jang tjoe- 
rang setengah terang-terangan 
sadja, karena mengira peme- 
rintah kita itoe terlaloe baik 
dan tidak akan bertindak. 

Baiklah hal ini djangan 
sampai kita lebih-lebihkan se- 
hingga kita melihat bajangan 
an sebenarnja tidak ada. Se- 
bab kalau diselidiki setjara te- 
liti akan terboekti bahwa ke 
tjoerangan di masjarakat kita 
sebenarnja tidak ibegitoe me- 
loeas, kalau dibandingkan dg. 
keadaan negeri lain. 

Djangan. seolah-olah kita 

djadikan kegemaran mengo- 
brol tentang korrupsi, seolah- 
olah maoe mengatakan bahwa 
keadaan sebagian masjarakat 
kita 'bobrok.- Maoenia pendja- 
djah memang begitoe dan me- 
reka akan berdjingkrak ka- 
lau bisa berkata pada doenia 
loear bahwa kita sangat kor- 
rupt. 

Tetapi sjoekoerlah, keadaan 
memboektikan 'bahwa seloe- 
roeh - lapangan  masjarakat 
idealisme atau  tjita2 moerni 
masih tetap - menjala-njala, 
meskipoen “benar disana-sini 
terganggoe oleh ketjoerangan 
dan lam2 “kesoelitan sebagai | 
penjakit perang jang oemoem. |: 

Benar ketjoerangan jang ki- ' 
ta dapati sekarang kebanjakan 4 
karena akibat keadaan djaman " 
sebagai penjakit perang, akan ' 
tetapi apabila soedah ternjata 
ada ketjoerangan, maka peme- 
rintah haroes lekas mengambil 
tindakan dengan tidak kepa- 
lang tanggoeng, Lebih? kalau 
jang melakoekan tjoerang itoe 
pegawai negeri. Djangan tjoe- 
ma ditoentoet karena pengge- 

lapan biasa sadja, tetapi ada- 
kanlah hoekoeman jang lebih 
keras. Kalau perloe ditembak 
sadja sebagai pengatjau dan 
peroesak kepertjajaan rakjat 
diwaktoe revolusi, Djoega pe- 
gawai2 soeatoe djawatan atau 
oesaha jang mengetahoei ka- ' 
lau diantara mereka ada jang 
tjoerang, djangan tjoema ngo- 3 

mel, tetapi 'beranilah bertin- 
dak, eEA 

Dan 'selandjoetnja haroes- 
lah didjaga “djangan sampai 
ada alasan bagi orang oentoek 
berkata bahwa pemerintah ma- 
sih sadja soeka memakai tena- 
sa2 jang doeloe soedah tjoe-. 
rang, Benar ada 'reclasseering” 
dan lain? oesaha memperbaiki 
orang roesak, tetapi biarlah 
itoe nanti kita lakoekan. De4 | 
ngan tindakan jang keras dan j 
tidak pandang 'boeloe, 'besar 
harapan kita penjakit itog 
akan berkoerang. So 

an Aja 

DJOEGA TERRORIST ? 
Sultan Batjan ditangkap. : 
Jogja, 2 Djan — KB 

Belanda “ mengabarkan bahwa 

  

Me
ka
r 

' Abdoellah saudaranja Soeltan » 
Batjan telah ditangkap karena 
ditoedoeh membantoe gerakan 
'terrorist?” “di Soelawesi Sela- 
tan, Sebagai alasan dikemoe- 
kakan bahwa beberapa ri)0e 
orang Kristen, Tionghoa 'lan 
Arab tidak senang kepida 
Soeltan Batjan “dan telah    

 


