
   

  

   
        

  

    

      
   

   

    

' »Het Vrije Volk ' menjesal se- 
kali akan poetoesan yoe. 

toelis sk. tsb. — ,,tidak boleh 
tidak terletak pada mereka di 
negeri Belanda, jang dengan 
mati2an menentang persetoe- 
djoean Linggardjati. 

Ketika pemerintah dengan 
dibantoe oleh sebagian besar 
anggauta Tweede Kamer me- 
nerima naskah, maka' mereka 

. tadi menjiar-njiarkan donge- 
ngan seakan - akan ada idoea 
naskah Linggardjati.” 

»Tetapi sebaliknja, Repoe- 
blik semestinja tidak oesah da- 
pat dipengaroehi oleh propa- 
'ganda jang dilakoekan oleh 
mereka jang semendjak per- 
moelaan menentangnya. Lebah 
baik Repoeblik mengerahkan 
'perhatiannja nada mereka jg. 

—selaloe menjokong naskah. 
Sk. tsb. chawatir, bahwa ke- 
lambatan jang sekarang, ter- 

djadi akan digoenakan oleh 

| pasoekan2 Repoeblik (lebih te- 

pat : pasoekan2 Belanda, - 
red.) oentoek mengambil tin- 

7 dakan semaoenja sendiri. ,,Dji- 

ment
a 

tnw
an 

I 

ka dalam tempo jang singkat 
tidak ada perobahan baik, ma- 
ka tindakan tsb. pasti akan 

menimboelkan reaksi militer”, 

— kata ,,Vrye Volk.” 

Yk. pihak opposisi ,,Trouw 

berpendapat, bahwa pemerin-- 
| tah Belanda hendaknja menga- 

koei sadja bahwa neroendi- 

ngan soedah gagal. ,,Pemerin- 

es insaf bahwa Repoe- 

k maoe menerima ter- 
«jane digambar- 

   
   
   

            

   
      

    

    

      

     

  

    

tah Bela memegang 

tegoeh 17 Linggarndjati 

dan ketera- 
pig: erimtah. Dan “dasar 

itoe masih bisa ditjoba mentja- 
ri penjelesaian, tetani hal itoe 

| haroes dilakoekan setjepat2- 

— nja. : : Sea 

“ »Djika soedah pasti njata 

bahwa tidak bisa diadakan 
ersetoedjoean lagi dengan Re- 

| 'poeblik, maka satoe2nja dja- 

—.. wa kita haroes mengembalikan 

| daerah Repoeblik. Kepada Hin- 
“dia haroes diberikan statuut, 

D 2, iang baik menoe- 

beserta tafsir 
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-  Shek djoega hadir. 
: 

anda tidak bi- 

  

Ae anna 

Sk. mengachiri karangx 
dengan meminta. soepaja “sc 
moea keterangan, termasoek 
djoega notulen rahasia, dioe- 
moemkan. Demikian - menoe- 
roet KB Belanda, 

BEN 

NOTULEN DAN UNI. 
Keterangan v. Poll. 

Djakarta, 12 Pebr. — 
Djoeroewarta sk. Katholik Be- 
Janda ,,De 'Tijd'' mengadakan 
Interview. dengan. anggauta 
“Komisi-djenderal v. Poll iten- 

tang dimoeatnja notulen “da- 
Jam munggoean ,,Hisevier”, V. 

“ koll sangat berkeberatan 'bah- 
wa maksoed Hisevier mengoe- 
moemkan notulen” itoe ialah 
memiberi boekti Komisi - djen- 
deral tidak menghormati mah- 
kota dan ratoe. Sikap demi- 
kian dianggapnja sangat dji- 
djik. ,,Mengoetip notuten sela- 
manja tidak akan Ibisa meng- 
gamwarkan apa jan” betoelz 
dioetjapkan dalam  soeatoe 

  

konperensi, jang bisa diambil | 
kesimpoelannja. Dalam notu- 
len dengan setjara ringkas se- 
kali ditera apa jang telah di- 
bitjarakan. Noturen hanja me- 
roepakan satoe aide - memoire 
jane membantoe ingatan O- 
yang2 jang tersangkoet. 

Selandjoetnja v. Poll me- 
noendjoekkan — bahwa arti 

,constitutioneel” soelit sekali 

dipahamkan oleh orang2 'Ti- 

moer, ,,Boeat mereka, ratoe 

sebagai kepala uni berarti bah- 

wa beliau melakoekan peme- 

rintahan jang absoluut diatas 

ngara “Serikat Indonesia. Ini- 

lah jang selaloe dibantah oleh 

komisi-djenderal”” — kata v. 

intah”. Sk. tsb.» Poll. 
Aa 

WARTAWAN MOGOK. 

Paris, 13 Pebr.— Dika- 
barkan, bahwa para wartawan 

ssk. di Paris mogok lagi oen- 

toek mengeraskan toentoetan 

mereka “mendapat kenaikan 

gadji, jg. telah diadjoekan 4 

boetan jl. Persatoean Warta- 

wan di Paris mengatakan, bah- 
wa mereka akan kembali 'be- 

kerdja hanja djika gadji me- 

naikkan 121570. 
Ss 

TIONGKOK KATJAU PER- 
EKONOMIANNJA. 

Nangking : 13 Pebr. — Ke- 

marin para ahli keoeangan dan 

ekonomi Tiongkok telah ber- 

sidang “ditempat kediaman 

djendr. Chiang Kai - shek oen- 

toek membitjarakan peratoe- 

ran goena mentjegah naiknja 

harga emas dan dollar Ameeri- 

“ka di Tiongkok. Chiang Kai- 

-. Dalam sidang itoe dioesoel- 

| kan soepaja emas didjadikan 
milik negara, dan hal itoe 'ber- 

avti, bahwa pendjoealan emas 

'dan peredaran oeang asing di- 
“larang di Tiongkok. Di pasar2 

olap.« janghai harga emas 

Ne 
      
   

  

sa Indonesia 2S 

F AN M Boctbetan Tabtag? Talaon ia sn e Yot 2, " oesa a esia oentoek menolak ketera- 
Belanda dan tafsiran mengikat tentang naskah Linggardjati — menoeroet 

- disamboet oleh pers Belanda dengan perasaan bera”... 
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: Vij ya Laksmi Pandit. 

0. TJARA2 FASCIS 
(00 MASIH ADA. : 
New Delhi, 12 Pebr— 

— 'Perdjoangan rakjat Vietnam 
  

          

     
   

    
1 ea & 3 

Sikapnja tegas, 

S 'pore: 13 Pebr. — 
Perserikatan Dagang Ex. 
port - import 'Liongnoa di 
Spore mengambil resoioe- 
s1 oenioek memboikot pen- 
Gdoedoek serta kepentinganZ 
Bejanda. $ 

Resoloesi tsb. akan dia- 
djoekan pada sidang oe- 
moem perserikatan iioe hari 
Saptoe jad. 

Pemboikotan itoe, menoe- 
roet keterangan seker. oe- : 
moem perser. disebabkan ka- 
rena sikap bangsa Belanda 
jang tak maoe melepaskan 
kKapal2 dagang Tiongnoa jg. 
berlajar antara Malaya dan : 

Indonesia. 
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“P. M. SOEYAN SJAHRIR. 

Dan naskah. $ 

pjakarta : 15 kebr. — Da- 
jan pertemoean pers selupanja 
aari yOtja, £, Wi, SL. NJANTIr 
menjataxan ta ada hals varoe 

jang pisa uiberitakan dari dae- 

ran pedaieman. 

'Ventang naskah, P.M. mene- 
rangkan pahwa naskah diSer- 

tai mosi Komme dan pidato 
Jonkman ta'akan bisa diteri- 

. ma. : 
P. M. menambah, bahwa dji- 

ka hendak mentafsirkan mas- 
kah tadi, pakailah ketera- 
ngan? jang terdapat dinotulen 
Idan disoerat2 resmi antara Ko- 
misi Djendral dan Delegasi 

Indonesia. 
Berhoeboeng koendjoengan- 

nja ke Dj. Timoer, P.M. mene- 
rangkan, bahwa boeat 'bebera- 

pa front kimi sedang diadakan- 
roendingan oentoek menghen- 
tikan tembak-menembak. 

P.M. St. Sjahrir menerang- 
kan bahwa Sidang pleno KNI 
P akan diadakan pada tg. 25 
Pebroeari ini. 
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adalah tanda kebangoenan dan 
kesedaran baroe akan hak 
moetlak manoesia, jaitoe hak 
oentoek hidoep. merdeka, — 
kata Nj. Vijaja Laksmi Pandit, 
pemimpin delegasi India di 
Perser,. Bangsa2. 

—, Tetapi sajang sekali, sekali- 
—aen fascisme soedah kalah di- 
negeri2 As, namoen tjara fas- 
cisme selaloe masih dipakai 
oleh beberapa orang jg. doe- 
loe mendjadi pembela kemer- 
dekaan oentoek kepentingan- 
nja sendiri. 

Selandjoetnja Nj. -Pandit 

menjatakan, bila pertikaian 
Perantjis — Vietnam achirnja 
sampai dimoeka Perser. Bang-. 
sa2, maka itoe akan berarti oe- 
djian bagi perser. tsb. akan 
keadilan dan  kedjoedjoeran- 
nja. Moedah?2-an soal itoe 'bisa 
diselesaikan seadil2-nja.' -Ant. 

—0o— 

OPSIR INGGERIS TIDAK 
VIPAKAI LAGI. 

Delhi: 13 Pebr. New 

3 Ment. pertahanan pemerinta- 
-an India sementara sbg. ang- 

.zauta panitia menasionalisir 
“tentara India menerangkan ke- 
pada sidang ' Dewan Peran- 
tjang Oendang2 ibahwa India 
tidak akan mengambil opsir2 
Inggeris dalam tentena India. 

Dioega beloem dapat diten- 
toekan iberapa kekoeatan tien- 

tera India serta menambah, 
bahwa ia tidak keberatan op- 
sir dan anogauta tentera ke- 
bangsaan jang doeloe dilatih 
Djepang masoek kedalam ten- 
tera India. 

—0O— 

DITOENGGOE. 

London, 12 Pebr.— Pe: 
merintah Inggeris menoeng- 
goe kedatangan Asaf Ali, doe- 
ta India idi Amerika Sert, sebe- 
loem mengambil poetoesan2 
tentang soal India. Asaf Ali 
sebenarnja akan tiba di Lon- 
don kemarin, tetapi ia singgah 

. doeloe di Cairo. Menoeroet ka- 
langan India, di Cairo Ali 
akan membitjarakan soal2 jg. 
mengenai kepentingan India. 

Asaf Ali akan membawa la- 
poran2 baroe dari Nehru boeat 
pemerintah Inggeris. si 

  

SETIAP SAAT BISA MELETOES 
irgun Zvei Leumi mengantjam 

Daroessalam: 12 Pebr. — Pada hari minggoe jl. 
komisaris tinggi Palestina, Sir Allan Cunningham memberi 

keterangan kepada badan pekerdja kantor oeroesan J ahoe- 

di, bahwa pada waktoe ini beloem dapat “diadakan peroba- 

han dalam pemerintahan sipil. 

Dapat dimengerti, demikian 
katanja, bahwa Inggeris ha- 
roes mendjaga terhadap segala 
kemoengkinan dalam soeasana 
ig. panas sekarang ini. Per- 
mintaan gedoeng2 oleh Ingge- 
ris haroes dipandang dari soe- 
doet itoe poela. - 

Ia berharap orang2 Jahoedi 
tetap tenang dan sementara 

itoe mentjari pen-etjahan-sopal 
soelit sekarang. : 25 

Berhoeboeng KS "perolakan 5 
fa Fahocdi "ter. " 

     

    

  
   

kantor oeroes 
hadap oesoel / 1 Soepaja 
bekerdja be 3 

tas kaoem terroris, - soeasana 
sangat mendjadi genting. Le- 
bih2 sesoedah dioemoemkan, 
bahwa 3 orang terroris akan 
dihoekoem mati, karena kaoem 
terroris Irgun Zvei Leumi me- 
ngantjam akan mendatangkan 
bandjir darah di Palestina. 

Sementara itoe tentara Ing- 
geris mengadakan manouvre 
setjara besar2-an di Tel Aviv, 
dg. disaksikan oleh beriboe2 
orang Jahoedi jg. bersikap di- 
ngin. Pertempoeran dapat me- 

— Jetoes setiap waktoe. 
Ba! 

wakil India ke Sepanjol, 

  

       0 NKEMIS 
PEBR. 13, 1947. 

Dr. HO CHI MINH 
DIPOENGKIRI 

Paris: 13 Pebr. — Atas 
pertanjaan Reuter bagaimana 
sikap berantjis terhadap oe- 
soel Dr. Ho Chi Minh jbl. oen- 
toek memberhentikan pertem- 
poeran2 dan meminta daerah 
Coch. China, dj. bitj. kement. 
djadjahan Perantjis mengata- 
kan, bahwa oesoel Ho Chi 
Minh itoe bertentangan dengan 
persetoedjoean tg. 6 Maret 
1946. 

Tentang keterangan Dr. Ho 
Chi Mimh jang akan membawa 

. soal itoe ke UNO, djoeroebi- 
tjara itoe mengatakan, bahwa 
pemerintah Viet Nam tidak di- 
akoei lagi karena telah me- 
langgar perdjandjian 6 Maret 
1946, jang kini soedah tidak 
berlakoe Jagi. 
Sementara itoe radio Viet 

Nam mengabarkan, bahwa pa- 
ya padri Perantjis dan bangsa2 
asing lainnja akan diserahkan 
kepada 'konsoel Perantjis. 

APA JANG DI- 
SEMBOENJIKAN ? 

Paris, 13 Pebr.— Menoe- 
roet djoeroebitjara kement. 
djadjahan Perantjis, pemerin- 

tah Perantjis mengetok kawat 
kepada komisaris tinggi di In- 

do-China jg. minita pendjela- 

san tentang sensoer militer di- 

sana. 
Reuter mengatakan, bahwa 

kawat itoe adalah akibat dari 

pengadoean wartawan Renter 

di Indo-Chima jg. menerang- | 

kan, bahwa wartawan2 Ln. tti- : 

dak dapat mengetahoei dg. : 

pasti apakah berita2 mereka" 
dikinimkan atau tidak. : 

  

Sapu 

PESAN PADA BEKAS : 

MOESOEH. 

London, 12Pebr— Dim. 
soeratnja jg. ditoedjoekan 'ke- 
pada 5 negara bekas pengi- 
koet  Nazi-Djerman, menteri 
L.N. Inggeris Bevin minta ke- 
pada mereka semoea soepaja 
sekarang “dan setiap waktoe 
selaloe membajangkan, betapa 
ganas dan kedjam perang itoe. 
Selandjoetnja Bevin mene- 
rangkan tentang sangat per- 
loenja kerdja bersama 'antara 
bangsa2. 

'Berkembanglah hendaknja | 
rasa saling-mengerti dim. oe- f 
saha pembangoenan', — kata 
Bevin. 

meja 

SARI BERITA. 

— Panglima2 tentara penidoe- 
doekan Serikat di Djerman ke- 
marin sepakat oentoek membe- 
ri laporan bersama tentang 
Djerman kepada  Konperensi 

4 negara besar di Moskow di 

bl. Maret. 
xx 

“— Menteri Immigrasi Austra- 

ia Caldwell menerangkan, 

bahwa pemerintah Australia 

tidak toeroet tjampoer dim. 

pengangkoetan 1000 Jahoedi 

ke Australia jg. berangkat ida- 

ri Marseilles Sabtoe jl. 

xx 

— Ketoea Panitia oeroesan 

Greenland, Oldenow, menjang- 

kal doegaan Roesia bahwa di- 

soeatoe pangkalan mahasia di 

Gireenland Selatan, Amerika 

mengadakan pertjobaan mili- 

ter istimewa. 
xx 

— Pemimpin2 vartai2 progres- 

sif di Diepang bermaksoed 

mendirikan partai baroe jg. 

meng-koordineer partai2 pro- 

gressif dan partai2 sosialis. 

xx 

— Dalam sidang pemerintahan 

sementara di New Delhi, Pan- | 

dit Nehru meneringkan, bah- 

wa dim. keadaan. sekarang ini 

ia tidak hendak mengirimkan 

— 

 



   
     

  

   
    
    

   
    

| an Menteri Pene 

      

   

     
| Atas pertanjaan tentang 
minike Komisi Djenidral, men 
teri Natsir mendjawab, bahwa 

     

   

    
    

diberitahoe apa jang ake 
djadi ja'ni  pertikaia 
loem Linggardjati b 

.. Semoea itoe, der 
—. menteri, menoend: 

wa dalam n 

     

      

  

      

    

     
    

    

   

  

   
   

   

   

   

(anda chawatir, kedoed 
“politiknja mendjadi lemah. 

— Oleh karena itoe mereka ber- 
oesaha dari sekarang menje- 

— diakan pajoeng sebeloem hoe- 

.ajan. MN 
—.. Tentang keterangan minis- 

| ter Jonkman kepada A. N. P. 
itang interpretasinja aan Jg. 
voendang pihak Indonesia 

menjiarkan keberatan2-nja 
Menteri Natsir menegaskan, 

u bahwa delegasi kita tentoe ti- 
(4 dak akan menerima adjakan 

. krofoon atau berpolimik disoe- 
| ratkabar dengan ta? ada kesoe- 

0 dahannia seperti jang dimak- 

|. soedkan itoe. Tn 
—. Kalau pihak Belanda ingin 

«menarik doenia sebagai saksi 

dengan tjara openbaar atas 
kebenaran pendiriannja seka- 

S5 rang ini, kalau maoe baiklah 
Pemerintah Belanda menjiar- 

“kar. notulen  Linggardjati. 
Nanti doenia boleh menimbang 

“siapa jang benar” demikian 
Menteri Natsir menoetoep ke-    

& terangannja kevada kita. — 
: Amt. 

—0— 

KONSOEL DJENDERAL 
5: AUSTRALIA. 

Di Djakarta. 

Jogja, 12 Pebr— K.B. 
Belanda mengabarkan, bahwa 
'oentoek sementara waktoe 
B. C. Ballardt jg. doeloe soe- 
dah pernah mendjadi anggau- 
ta staf Lord Killearn oleh pe- 

.. merintah Belanda diakoei se- 
— bagai Konsoel Dienderal Aus- 

— tralia di Djakarta. — Ant. 

BARANG DJEPANG. 

Akan datang ke Indonesia. 

—. Jogja, 12 Pebr— Sk. 
?Associated Press” mengabar- 
kan, bahwa tidak lama lagi 
barang2 Djepang “beroepa : 
speda, barang2 dari tanah dan 
kertas sigaret dalam boelan 
Pebroeari ini soedah sedia di- 
kirim ke Djawa. 

—O—— 

KONPERENSI P. M. R. 

Magelang, 12 Pebr. 
Baroe2 ini di Magelang diada- 
kan konperensi P.M.R. Djawa 
Tengah. Dibitjarakan pembeli- 

— an padi pada panen jang akan 
| datang berdjoemlah 1.400.000 
- ton. , Selandjoetnja dipoetoes- 

| kan, bahwa tjara2 mengeloear- 

| rah surplus akan diatoer oleh 
| Pemerintah Poesat. ,,Paberi” 
- dan P. M. R. dileboer, didjadi- 

kan djawatan satoe, ialah Dja- 
watan Persediaan dan Pemba- 

ian Bahan Makanan (P.P.B. 
5 NE klan pertangyosagan dja- 

wab Menteri Negara Dr. Soe-. 
.darsono, — Ant. Bait 

   

    

   

    

    
    

   

   

    

   

   

    

    

| Gelombang 53 dan 144 m. 
Kemis, 13 Pebroeari 1947. 

101.30 Aria pagi. 
-. 09.00 Oejond. # 
.- 1200 Ambbrose. 

... 1230 Aneka warna ORJ. 
17.45 Gending2 Bali. 
1850 Piano forte solo. 

|... 20.30 Rajoean malam. 
21,30 Aneka soeara bg. I, 
sr 

Ko- 

dengan itoe : ihak Indonesia 

7 : - port, serta penahanan 
   
   

      

  

        

    

' oentoek berdebat dimoeka mi: 

   

  

     

  

jakarta, 12 Pebr.— 
   

  

Kementerian. 
memberi  tahoekan, bahwa 
atoeran2 tentang iraport, 2 

D0 an 
enggeledahan kapal? jg. pa- 
tg. 28/1 d'oemoemkan oleh s cats — pihak Belanda itoe, sama seka- 

li tidak ditetapkan dg. perse- 
cedjoean Repoeblik. Didaerah 

eblik tetap hanja berla- 
   
   

  

€- koe atoeran2 perdagangan jo. 
telah atau 'akan diadakan. oleh 
Kementr, Kemakmoeran sen- 

diri. LANaN Ant: 
EA 

BAROE DIROENDINGKAN. 
Beloem ada perintah hentikar 

. menembak. 
Jogja, 12 Pebr.— Men- 

teri Pertahanan Mr. Amir me- 
nerangkan, bahwa didaerah 
Soerabaja keroesakan? jg. di- 
timboelkan oleh penembakan2 

- Belanda terdapat - hingga 10 
“ km. .dibelakang garis demar- 
| kasi. : 
.. Tentang 'penghentian tem- 
bak menembak? soedah diada- 
kan peroendingan di Modjo- 
kerto, Malang dan Kedoeng- 
djati, sedang oentoek Djawa 
Barat masih akan diadakan. 

Jang telah diroendingkan 
ialah oenitoek memerintahkan 
menghentikan tembak-menem- 
bak doeloe, kemoedian dila- 
koekan peroendingan lagi me- 
ngenai penetapan garis demar- 

Kemakmoeran “ 

"er 

— Kemarin para oetoesan K 
lumantan jang akan mengoen- 
djoengi sidang K.N.I. . Poesat 
menghadap Presiden diantar 
oleh Goepernoer Kalimantan. 

Ka 

:— Diberitakan, bahwa di Ma- 
kasar kimi masih terdapat Ik. 
1000 bekas romoesa jang ibe- 
loem 'dipoelangkan ketempat kediamammja. , | 

xx 6 & 

— P.O.R.I. Djakarta ta' lam 
lagi akan moelai mengadaka 
pelbagai pertandingan olahra- 
'a, 

s xx 

Meng-export djagoeng dari 
Soelawesi dilarang karena ha- 
sil padi kini tidak dapat 'dite- 
tapkan. 

xx 

— Baroe2 ini Soe Sie Hwee 
Djakarta mengirim kax 
11.124.24 rose 

al 

          

        

   

    

  

xx 

— Konggres Partai Rakjat 
Djelata ke - 2 baroe?2 ini anta- 
ra lain mengambil moetoesan 
mendesak soepaja P. R. D. 
mempoenjai wakil di KNIP: 
lam dari itoe dinoetoeskan 
mendesak pada Pemerintah 
soenaja pemeriksaan tahanan 
politik dipertjepat. 

d kx t 

— Resoloesi dari Partai Ke. 
merdekaan di Irian menjata- 
kan dengan tjara demokratis, 
bahwa Nieuw Guinea tidak ho. 
leh dipisahkan " dari Negara 

epoeblik Indonesia, : 

Moh. Ha ara 1 
rangkan rentjana pembangoe- 
nan Indonesia sesoedah naskah 
persetoedjoean Indonesia—Be- 

   

“landa ditanda-tangani. 
Wakil Presiden  menegas- 

kan, bahwa dalam waktoe 5 — 
10 atau-15 tahoen di Indone- 
sia akan didirikan  paberik2 
kapas, textiel, karet dll. . Dan 

' djoega akan diadakan elekitri- 
fikasi setjara besar2-an. 

: Seno 

POETOESAN SADJA. 

Tak ada artinja. 
Tarnja 12 Pebr.— P.M. 

Sjahrir menerangkan, bahwa 
poetoesan Kabinet hari Saptoe 
jl. memang beloem disampai- 
kan kepada Belanda karena 

.para Menteri perloe pergi ke 
Djawa Timoer oentoek menje- 
lesaikan peristiwa2 jg. mende- 

ang andjoeran Dewan 
Partai P.N.I. oentoek meniga- 
dakan 'Front Persatoean Na- 
sional? diterangkannja, bahwa 
konsekwensi dari semoea poe- 
toesan partai2 dan rakjat, ia- 
lah memperkoeat diri dalam 
segala lapangan idg. sebenar2- 
nja. Poetoesan sadja tak akan 
ada artinja. —Ant. 

—O— 

— Mereka jg. beridjazah H.I. 
K., S.M.T. atau sekolah jg. se- 
deradjat ide. itoe, dapat men- 
djadi peladjar pada seboeah 
koersoes. oentoek mempersiap- 
kan tenaga2 goeroe Sek. Mene- 
ngah jg. diboeka pada permoe- 
laan bl. Maret jad. imi. 

  

kasi. Semoea peristiwa tentang (AG) E A N G K E RT AS Pp A L SO E 
ini tidak lagi diserahkan kepa- & Ha 
da pimpinan setempat2 tetapi 
akan ditetapkan oleh panitia 
gentjatan perang. —Ant. 

bi 3 sai 

PENGOENGSI TIONGHOA. 
Jogja, 12 Pebr— Mr. 

Tan Po Gwan, Menteri Negara 
menerangkan, bahwa Belanda- 
lah jg. menjoekarkan perpin- 
dahan orang2 Tionghoa ke ko- 
ta2 je. didoedoeki Belanda dg. 
alasan kota2 tsb. soedah pe- 
noeh. 

Selandjoetnja Mr. Tan mem- 
peringatkan soepaja hati2 dg. 
desas-desoes jg. moengkin se- 
kali disiarkan oleh golongan 
jg. menghendaki adanja per- 
petjahan antara bangsa Indo- 
nesia dan Tionghoa. Fluister- 
campagne boekan barang aneh 
dalam soeasana politik seka- 
rang ini. —Ant. 

Tanda-tandanja 
Jogja 1. Kemis. — Me noeroet Kementerian Keoea- 

ngan pada waktoe ini di Djaka rta terdapat oeang kertas pal- 
soe dari R. 10:— dan R. 1,— 

Adapoen tanda2nja oeang palsoe tsb. antara lain demi- 

R. 10,— palsoe : Oekoeran 
gambar depan dan belakang 
adalah lebih ketjil dari oeang 
1g. sah, lebarnja koerang Ik. 1 
mm, sedang pandjangnja koe- 
rang Ik. 2 mm. Adapoen hoe- 
roef2 pada ,,tanda pembajaran 
jg. sah” diocano palsoe itoe le- 
bih koeroes darinada dioeang 
jg. sah sedang gambar Presi- 
den serta dasarnja adalah ka- 
sar sekali. 

BR. 1— palsoe : Gambar ide- 
pan hanja ditjetak satoe kali 

ja 'ni biroe, tidak seperti ocang 
jang sah jang ditjetak doea 
kali : dasar hidjau dan atas- 
nja biroe. : 

Gambar depan dan belakang 
kaboer, sebah tinta jang dipa- 
kai boeroek. 

Lebih landjoet dapat dite- 
rangkan, bahwa oecang kertas 
palsoe jang hingga kini baroe 
terdapat di Djakarta itoe, ke- 
doeanja memakai nomer serie 
djoega. : 

  

  

ADPERTENSI | 
Minta beli man —— 

Ballon lampoe listrik 
dari 75 WATT keatas 
Tinta stencil dan Sten- 
cilnja boeat 

, GESTETNER” 

Penawaran pada Adp. 
harian ini. 
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Pa 2 
MAOE BELI: 

Segala roepa boekoe dalam 
segala bahasa, teroetama jang 
bisa digoenakan oleh studen2 
kita. Djoega boekoe2 tentang 
persoeratkabaran, politik, so- 
sial, ekonomi dan keboeda- 
jaan 

    
   

soerat (dengan menjeboetka: 
nama boekoe lengkap dan har: 
ganja, kepada Adm./Adp. ha- 
rian ini, No.:P3. : 

Gene -P3: IL. 

  

Boekoe2 tsb. akan disedias 
kan boeat keperloean sosial. 

. Penawaran tjoema dengan.) 

  

  

Rentjana Rasionalisasi? 
Daftar kerdja 

Ilasional 
MAP 

Renijana rasionalisasi? 
Daftar pekerdjaan harian?! 
Timboenan Soerat penting? 
Semoeanja itoe dalam arsip 
jang baik. Lebih baik dan 
teratoer dalam 
NASIONAL MAP? 

Oek — 36x 24,5 cm. fjoekosp 
oentoek menjimpan 75 hl. 
kertas. 

40 HARGA & R ae 
Beli banjak REDOEKSI. 
Dengan ditjetak nama 
ementerian,Djawatan atau 

Badan? tambah ongk. R.5,— 
boeat 25 ex. Selebihnja 15 
sen sehelainja. 
Tioekoep tilp No.604, sege- 
ra diantar      

   

    

BADAN PENERBIT 

Gondomanan 1.Jogjakarta 

      

    

    —Pi—i 3g 
   

  

    
  

    

  

Latex tahan lama 
Beroepa-roepa koelit. 

Bisa beli efjeran dan pesan 
pada: 
»Kantor Makelaar Soepangat" 

Dj. Kemasan 8 - Solo. 
126— II : 

BATJAAN BAIK 
Kita senantiasa menjediakan 

batjaan baik bagi toean. Batja 
dan ikoeti selaloe penerbitan 
kita : 

  

1. Tjorak Pertanian Rakjat 
R:- 150. 

2. Hoekoem Internasional 
(Habis terdjoeal) 

3. Merdeka sampai achir 
Pearnan Dn ai KR. 220, 

4. ,Masa' No. 12,34: a 
R. 1.20. 

,(Revue Indonesia' 

,Biwara' No. 1/2...R, 1.20. 

7. Kalender ,Nasional' th. '47 
R. 1.80. 

Semoea harga termasoek 
ongkos kirim. 

Badan Penerbit Nasional 
Jogjakarta, 

au
 

or... 

- masjarakat 

      

    
      

    

      

   

eperti 
ngan kita. Kaban | 

jang tetap dan kelihatan iteg 
Bagaimanapoen djoega kedja- 
dian2 toeroen naik, garis per- 
djoangan kita iitoe tetap tera- 
sa dan tidak bisa hilang teng- 
gelam, Nett 

Begitoepoen sekarang ini 
djangan sampai kita tjoema 
melihat permoekaan atau koe- 
litnja sadja. Kelihatannja dan 
memang ibetoel ada tanda2 
bahwa rakjat kita sekarang” 
ini agak lesoe dan bersikap 

   

agak dingin terhadap pelbagai 
kedjadian. Jang demikian itoe 
memang biasa sadja dan igam- 
pang dimengarti. Kita tidak 

   

  

    

    

  

    

   
    

   
   

      

  

heran dan djoega tidak oesah ' 
menipoe diri sendiri seolah- 
olah maoe tetan melihat ,elan” 
atau gelora revoloesi - seperti 
doeloe pada permoelaan, keti- 
ka beloem dilakoekan diplo- 
masi atau perdjoangan dila- | 
pang politik. 

Tjoema sadja kita jang se- 
dar, haroes tahoe membeda-be- 
dakan dan menempatkan sega-. 
la itoe ditempatnja . sendiri- 
sendiri. Sebab di samping tan- 
da2 lesoe itoe, kita melihat dan 
merasai poela garis atau sifat 
perdjoanoan kita jang lebih 
mendjadi. Kalau doeloe teroe- 
tama terlihat dipermoekaan 
sadja, maka sekarang soedah 
lebih mendalam. Boekan tjoe- 
ma memperlihatkan. gelora 
rakjat semata-mata, tetapi be- . 
toel2 menjoesoen tenaga de- 
ngan siasat. 

Inilah jang haroes mendjadi 
pegangan dan pengertian kita. 
Mari kita soesoen tenaga kita 
betoel2 menoeroet waris per- 
djoangan kita, Tanda? -jang 
baik soedah kelihatan idalam 
makloemat P.N.I., poetoesan 
dan rantjangan bekerdja Sa- 
jap kiri, makloemat pergerak- 
kan Boeroeh Sobsi dan Bari- 
san Tani oentoek memperhe- 
bat »rodoeksi, poetoesan? Ika- 
tan Pemoeda Kalimantan dan 
sebagainja. Semoea it6e'men- 
djadi boekti- bahwa m mang 
perdjoangan kita tidak akan 
dingin sadja seperti terlihat 
atau terasa oleh jang lekas 
poetoes asa, akam tetapi akan 
meningkat lebih djaoeh. 

  

Tidak, kita djangan tjoema ' 
mengenakkan diri sendiri sa- $ 

- dja tetapi sekarang ini me- ' 
mang betoel datang waktoenja 

- oentoek hekerdja lebih keras. -ag 
Kalau doeloe kita gampang 
sadja dengan gelora di per- 
moekaan, mendirikan per- 
koempoelan atau barisan per- 
djoangan ini itoe maka seka- 
rang semoea itoe haroes di-isi 
dan di-oedji betoel2. Djangan 
tjoema “besar tetapi kosong 
atau lapoek, tetapi besar dan 
betoel2 ber-isi. 

Kalau itoe kita kerdjakan, 

B
h
 

    
   

  

   

  

maka pertjajalah, rakjat tidak . 
akan tinggal “dingin sadja ! 
Tidak, rakjat jang -dipermoe- 
kaannja dingin itoe akan me- | 
roepakan soengai jang dalam. | 
Jang sewaktoe- waktoe siap | 
berganti mendjadi bandjir jg. 
hebat, meroesakkan dan meng- 
hanjoetkan segala sisa2 dan 
koeman2 pendjadjahan jang 
maoe dikembalikan lagi. 

Beny 

Batja dan ikoeti setiap pagi 
sk. "NASIONAL 

  

KEMAAAAAAN 
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en 

     


