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“ketan Canada aa Ba 

| ka baroe2 ini adakan. per- 
djand'jiam militer. 

| — Asaf Ali, doeta India di A- 
merika Ser. pada hari Kemis 

| tiba idi London. na 

| — Letnsdjenderal Mae Milllan 
| mengganti JIt.-djenderal Eve- 
Iyn Barker sebagai panglima 
tentara Inggeris di Palestina. 

| — Dr. Garson Char pemim- 
| pin partai sosial-demokrat Ti- 
'. ongkok menerima  oendangan 
| oentoek menghadiri Kongres 
bangsa2 Asia pada 23 Maret 

| 5 e00ope 

  

awai balai kota S'- 
mogok memadjoe- 

“kan oesoel 8 pasal. Antaranja : 
| diangan ditoentoet dimoeka 
| pengadilan serta dibajar ga- 
| djinja selama mogok. 

| — U Saw, - anooauta. Dewan 
| Pekerdja semientara ha me- 
njammaikan kepada Bhener. 
noer Birma soerat permintaan 
berheniti, karena memihak on- 
posisi. 

Tar 2 

— Diseboeah kanal dibandar 
Haifa (Palestina) terdjadi le- 
dakan hebat, hingga kapal itoe 
tenggelam. Peledakan lam ter- 
Ijadi pada seboeah kapal pen- 
darat militer, Korban tidak 
ada. 

  

xx » 

Panitia oeroesan loear ne- 
dari madjelis - rendah Pe- 

dengan soeara boelat - 
€ jne “na pemerin- 

Ma Batioek 
kan Lara tentang 

    

    

  

        

    

   

  

   

      

   
    
   
   
    
   
     

    

      
        

  

   

    

ta ng? dasar Malaya ke- 
lia n dapat “dirobah, bila 

ap perio. 

nderal John Hodge, 
tara Amerika “di 

ngkat ke Washing- 
“ membitjarakan 

Khan dari 

gkan pada wartawan, 
€ Lan Pan dia- 

Tiban Aa “bah 

akan berada an Henelanl, 

        
      
      
             
     
    
    
      

    
    
    

  

        
    

   

        

      
     

    

1wa Pemtarint SP 

“2 

— kata Ramadier — ,,bahwa 
dokoemen itoe tidak berasal 
dari Ho Chi Minh sendiri. Oleh 
karena itoe pemerintah Peran- 

“tjis tidak akan memperhati- 
kannja. Lavi poela bisa dibe- 
narkan djika pemerintah Pe- 
rantjis sama sekali tidak maoe 
beroending lavi denvan Ho Chi 
Minh, karena pemerintahannja 
tidak menepati segala perdjan- 
djian jang doeloe diadakan.” 

Sementara itoe menteri dja- 
djahan Perantjis, Marius Mou. 
tet, menerangkan bahwa Pe- 
nga tidak menerima oesoel2 
g. sediati dari pihak Vietnam 
anak menghentikan  ner- 

- tempoeran. 
,Satoe hal jang soedah pas- 

ti ialah bahwa »emerintah Pe- 
rantjis tidak akan mengambil 
tindakan2 sebeloem komisaris- 
tinoei Indo China, laksmana 
d' "Argenlieu, tiba di Perar- —- 
tjis, — kata Moutet. 

Menoeroet. kominike tentara 
Perantiis, Hwe (iboe kota An- 
nam! soedah didoedoeki seloe- 
roehnja oleh Perantjis. Tenta- 
ra Vietnam jang beberawa ha- 
ri jl. mempertahankan kota2 

itoe dengan matiZan, mengoen- - 
doerkan diri. 

mek O— 

TIONGKOK PEROTES. 
Nanking, 14 Pebr.— Me- 

noeroet KE Tiongkok, delegasi 
Tiongkok di Indo China menoe- 
doeh pihak Vietnam dan Peran- 
tjis bahwa mereka memberi yper- 
lakoean koerarg baik kepada 
bangsa Tionghoa di Indo China 

'Oetara, “soenggoehpcen kedoea 
pihak berkali2 berdjandji tidak 
akan berboeat demikian. Dibagien 
Hanoi jang didoedoeki Vietnam 
katanja ada lebih 10.C00 orang 
'Tionghoa jg. terantjam cleh ba- 
haja kelaparan. Delegasi itoe 
minta: 1) pengganti keroegian, 
2) djaminan atas keselamatan per- 
doedoek Tionghoa, 3) memberi 
bantocan beroepa makanan dan 
lain2 kepada mereka. Ant/Reuter 

s5 —0—- 

INGGERIS GELAP.GOELITA 
London, 14 Pebr. 

Pemerintah Inggeris memberi 
koeasa kepada para pegawai 
pemerintah oentoek menghoe- 
koem mereka jang melanggar 
perintah oentoek mematikan 
listrik diroemahnja masing2. 
Berhoeboeng dengan anga 
tidak adanja batoebara di Ing- 
geris sekarang ini, sehinova 
penggoenaan listrik terpaksa 
sangat dihematikan, maka njo- 
nja2 roemah sekarang tidak bi- 
sa lagi memasak atau melakoe- 

| kan pekerdiaan lain dgn. te- 
naga listrik. 

Radio Inogeris memerintah- 
kan, bahwa hanja radio2 jang 
memakai batterij sadja boleh 
mendengarkan warta - berita 
jang disiarkan djam 9 pagi. 
Malam ini seloeroeh Inggeris 

Na, Tn Sak 

ensi perdana.menteri Perantjis 
ahw: ranijis be berapa hari jang laloe me-eri- 

asi i Vietnam di Ag jg. 5. (ngan mesin tik ditandataigdni 

“Xx 

JKita boleh memastikan, 23 

  

BANDJIR DARAH. 
Djika Jahoedi masoek. 

Jogja, 14 Pebr, Ssk Siria 
menerangkan bahwa djika kon- 
perensi Palestina di London ga- 

« gal dan orang2 Jahoedi teroes- 
mengalir ke Palestina, nistjaja 
akan terdjadi pertoemp ahan da- 
rah. Persaudaraan Islam” hari 
“Djoemaat ini akan mengadakan 
“rapat besar di Damaskus tentang 
soal2 Timoer Dekat.— Ant, 

nge 

POETOESAN ACHIR. 
Tentang Palestina. 

Londen. 14 Pebr. — Dikabar- 
kan, kabinet Inggeris akan me- 
ngambil poetoesan terachir ten- 
tang soal Palestina pada hari ini. 
Banjak kemoengkinannja soal 
itoe akan dimadjoekan ke Per- 
ser, Bangsa2. Dalam pada itoe 
tentara Inggeris berangsoer2 akan 
ditarik kembali. Menoeroet men- 
teri LN Bevin boleh djadi tenta- 
ra Inggeris masih haroes t nggal 
di Palestina, menoenggoe poe- 
voesan Perser. Bangsa2. 

AJ 

— Konperensi perkapalan 'in- - 
ternasional di London me- 
ngambil resoloesi mengharap- 
kan soempaja teroesan Suez te- 
ta terboeka seloeas 2nja bagi 
kanal2 dari tiap negeri. 

Den Haag,. 14 Tebu -— Harian 
“»Trouw” di Amsterdam memoeat. 
berita bahwa mr. vd Hoevern dlm, 
soeatoe rapat di Rotter me- 
nerangkan tentang notulen jang 
disiarkan oleh madjallah ,,Else- 
vier'" antara lain sbb.',, Menoeroet 
pendapat saja, notulen rahasia 
itoe dibe ikan oleh anggauta2 de- 

  

— legasi Indonesia kepada orang2 
Belanda di Indonesia dan mereka 

ini mengirimkan notulen itoe ke- 
negeri Belanda”. Dinegeri Belanda 
notulen diperiksa oleh 4 ahli-hoe- 
koem. Mereka menarik kesimpoe- 
lan bahwa Jonkman mendapat 
keterangan salah waktoe ia mem-- 
beri keterangan tentang notulen 
ig. tertjantoem dim. pendjelasan 
toelichting) konsol  djenderal 
serta pengoemoeman pemerintah, 
Kemoedian notulen itoe diberi- 

.kan kepada ssk. centoek dioe- 
moemkan. 

—0—— 
MEA Rang 

KOMM. - DJENDERAL KOBE. 
RANG TJAKAP. 

Den Haag, 14 Pebr. Rentjana 
Oendang2 penambahan komisi- 
djend. kini sedang diroendingkan 
di tweede kamer. Menoeroet KB. 
Belanda, beberapa anggauta me- 
nganggap pendjelasan tentang 
perloenja penambahan dari 3 
mendjadi 5 anggauta, tidak dje- 
las, Beberapa anggauta lainnja 
mengemoekakan, kalau penamba- 
han dianggap perloe, maka ada 
baiknja dipilih beberapa penase- 
hat-ahli dlm soal2 juridis, sosio- 
logis, dan ekonomis, atau pena- 
sehat2 jg. sekarang diganti dengan 
orang ig lebih ahli. 
jg berpendapat bahwa komisi- 
djend. dim soesoenan sekarang 
ternjata koerang tjakap. 

Sementara itoe dikabarkan dari 
Rotterdam bahwa prof. J. H. W. 
Verzijl tg 18 Pebr. akan berang- 
kat ke Indonesia oentoek men- 
djadi penasehat-ahli. 

— A—- 

sINGGERIS BANTOE RE- 
POEBLIK.' 

— Kata Welter, 

Amsterdam, 14 Pebr. 
Bekas menteri djadjahan Be- 
landa J. €. Welter menoeroet 
Reuter menerangkan dalam sa- 
toe rapat, bahwa - Inggeris 
membantoe Repoeblik Indone- 
sia dengan sendjata dan me- 
sioe. Selandioetnja ia menoe- 
doeh bahwa Inggeris tidak 
menjokong Belanda dalam oe- 
saha mengembalikan kekoea- 
saan Belanda di Djawa sesoe- 
dah Djepang menjerah. 

: m0 

MANA KEADILAN ? 
San Francisco, 14 Pebr. Rar 

toesan riboe orang Pilipina ma- 
sih mengharapkan keadilan dari 
pemerintah Ameria Ser., -kata 
brigadir-djenderal Carlos P. Ro- 
mulo, doeta Pilipina dan anggauta 
delegasi Pilipina di Perser. Bang- 
sa2. la menegaskanbahwa bekas2 

“perdjoerit Pilipina, baik dari 
tentara Pilipina maoepoen dari 
tentara gerilja jg. sjah, tidak men- 
dapat perlakoean jang sama se- 
perti jg diperoleh bekas pradjoe- 
rit Amerika. Ant./UP. 

  

INGGRIS LEBIH BAIK KELOEAR 
Dari India 

London, 
abon? ' memberi nasehat kepada Inggeris 

14 Pebr. — Madjallah minggoean sosialis 
berhoeboeng 

dengan soal India, bahwa Ing geris hanja bisa mengambil sa- 
lah satoe diantara 2 djalan : 
tjang Oendang2 Dasar, dan 2) mengoendoerkapn 

1) mengakoei Dewan Peran- 
diri dari In- 

dia dengan membiarkan kea daan seperti sekarang, 

Lebih djaoeh ,/Tribune” toe- 
lis : ,,Dilihat dari soedoet ma- 
na poen djoega, tindakan jang 
terachir itoe kelihatan jang 
paling bidjaksana. Hanja de- 
ngan demikian moengkin anta- 
ra Kongres India dan Persa- 
toean Moeslimin akan didapat 
persetoedjoean.” 

4 2 CP 

Kalangan jang 
tentang India yf     

      

    

  

   

    

       

memaksakan poetoesan2 kepa- 
da Persatoean Moeslimin jang 
menentangnja, sedangkan dja- 
lan kedoea tadi moengkin se- 
kali tidak akan diambil. 

Lebih djaoeh dikabarkan 
bahwa menoeroet Kantor oe- 
roesan. India, beloem ada tan- 
da2 tentang ' pengoemoeman 
keterangan Pemerintah Ingge- 
ris jang tertentoe berkenaan 
lengan soal India. Ketera- 
ygan2 jang diterima dari ra- fopris tidtk : 

Ppi hinaid sonia” xdja-moeda Wavell kini masih. 
en 3 Rpp 3 si 1 ti ta lidi 

Taka da 
Ikan. 

   
lam penjel 

  

   

    

Ada poela 

No. 38 — Th 
SAPTOE 

PEBR. 15, 1947 

TIDAK MAOE BE- 
ROENDING LAGI, 
Cairo, 14 Pebr, Andjoeran be- 

kas PM Sidky Pasha soepaja 
permoesjawaratan pembaharoe- 
an perdjandjian Inggris - Mesir 
th 1936 jg telah gagal 
oelang lagi, tidak mendapat 
bantoean dari kalangan resmi 
di Cairo, Andjoeran itoe ditolak 
poela oleh panitia jg mengoeroes 
bagai mana Mesir akan mema- 
djoekan perkaranja dgn. Ingge. 
ris kepada Perser. Bangsa? Pa- 
nitia tsb. mengandjoerkan soe- 
paia radja Ibn. Saud diminta 
djadi psrantara, 

: ARENA 

 BOELGARIA DIAKOEI. 

Sofia, 14 Pebr. — Inggris ke- 
(marin mengakoei pemerintah Boel- 

agai.kekoeasaan. de jure. 
Assoetated Press beri komentar 
bahwa pengakoean itoe tidak ber- 

  
   

   

     

  

         

       
       
    

arti bahwa Inggris menjetoedjoei 
tindakan2 pemerintah Boelgaria 
tau mengakoei bahwa pemilihan 

ig. dilakoekan baroe2 ini selaras 
dengan poetoesan Yalta. Para 2 

— Oa 

DJANGAN BANTOE : De 
FRANCO. TS 

Lisabon, 14Pebr.— Don Juan, 
poetera-mahkota Sepanjol kema- 
ren memperingatkan lagi kepada 
kaoem pengikoet radja di Sepa- 
njol soepaja djangan maoe beker- 
dja pada pemerintah Franco. 
Dith. 1945 di Lausanne (Swis) 
Don Juan pernah memberi peri- 
ngatan sematjam itoe poela. 
Ant'/UP 

—09— 

WARTAWAN DAN 

OENDANG2 
Washington, 14 Pebr. — Oen- 

toek mendjamin kemerdekaan 
pers di Amerika Sarikat, tepat 
sekali apabila pahlawan? pena 
diberi kesempatan doedoek seba- 
gai anggauta Dewan perantjang 
Oeudang2. 

Demikian kata Charles J. Ker- 
. sten dan Graham-A. Barden, ke- 
doea2nja anggauta. Dewan peker- 
dja. Oesoel itoe diperkoeat oleh 
David Stern, ketoea peroesahaan 
penerbitan. : : 

  

Djakarta:: 
rita, bahwa Pemerintah telah 
menentoekan wakil2nja oen- 
toek mengoendjoengi Inter A- 
siatic Relation Conference jg. 
akan diadakan di New Deihi 
pada minggoe achir boelan 
Maret jad. ini, . 

Wakil2 pemerintah itoe ter- 
diri atas : P. M. St. Sjahrir, H. 
A. Salim, Dr, Soedarsono, Mr. 
Soewandi, Mr. Joesoef Wiibi- 
sono, Mr. A. K. Prinvvodigdo, 
Dr. Darmasetiawan, Mr. Maria 
Ulfah Santoso, K. Wachid Ha- 
sjim dan Mr. Tamsil, 

Lain dari itoe masih ada la- 
gi wakil2 dari pelbagai partai 
semoeanja ada 17 orang: Siaw 

“Giok Tjhian, Moehsirin, Soe- 
ripno, Mr. Soenarjo, Dr. Abu 
Hanitah, Tantoen, Moh. Lch- 
san. Djanamai Azan, Ir. Hasan 

Moetalib, Boediman, Johan 
Sjahroesah, Arjono, Yetiti Za- 
in, Dr. Moedinem, Dr. Hoeroe- 
stiati Soebandrio dan Popi 
Saleh. 

xx 

Djakarta: — Diberi- 
takan, bahwa dgn. kapal Bois- 
sevain jg. ditoenggoe kedata- 

ngannja tanggal 15 Pebr. ini 

di Tg. Priok akan tiba bebe- 
rapa poetera Indonesia dan 

Tionghoa dari negeri Belanda 

dan Kairo, 

Rombongan itoe sebagian be- 

sar terdiri atas peladjar dian- 

taranja terdapat nama2 Dr. D. 

Loebis, Dr. Koeslan dari Ma- 

lang dan Drs. R. H. Wignjo- 

disastro dari Solo. 

itoe di- 

  

Didapat be- 
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Ame Aka in 

   | mengatakan, bahwa Belanda 

gardjati, 

| Dalam hal ini Kom. Djendr. 
tidak berkoeasa oentoek mem- 
bikin apa2, karena terikat oleh 
mosi Romme/van der Goes Na- 
ters. Pemerintah Belanda sen- 

  

   
      

   

| Pada tingkat achirnja soal 
ini meStilah dikembalikan soleh 

Kemoengkiman lain oentoek 
: memetjahkan soal ini ialah me- 

'manggil fihak tiga kembali. 
Sementara itoe beloem ada ke- 

Killearn moengkin dioendang 

Dari soember resmi didapat 
| keterangan, bahwa pemerintah 
2 . Amer ne ika Serikat dgn. resmi 

— telah memberi tahoekan kepa- Indonesia dan Belan- 

  

Jogja, 13 Pebr. — De- 
| ngan perantaraan Kem. Pene- 

—. .rangan, Kowani belah meneri- 
—. ma soerat dan kawat dari I.W. 

2 DE, jang menjatakan permin- 
So. #taan, hendaknia Kowani oen- 
To. toek mendjadi anggota dari 

bo federasi tsb. dengan selekasnja 
mengirimkan daftar nama2 oe- 

»s  “toesannja jang bermaksoed 
|. akan mengoendjoengi Konme- 

(000 rensi di Praag jang akan dia- 
0 dakan pada achir boelan ini. 

: ——-— 

KEMERDEKAAN DAN 
— PERDAMAIAN. 

Jogja: 15 Pebr. — Da- 
lam soeratnja kepada Sekreta-    

—.. moeda, Perserikatan Peladjar 
FP: Internasional 

     

  

      

    
    

    

& S mengoendang 
(00. peladjar2 Indonesia mengoen- 
(0 djoengi Konperensi Daerah 

3 Sean mina tg. 15 - 22 Mei 

akan di- 
pin oleh Dr. Z. Hussain 
University of Delhi itoe 
mengambil atjara : ,Ge- 
“Kemerdekaan sebagai 

kan Perdamaian.” — Ant. 

  

—0—- 225 

. — Dewan Poesat Pesindo ba- 
roe2 ini mendesak Menteri 

“Pertahanan, soepaja Pemerin- 
“tah memperhatikan soeng- 
.goeh2 keloearga lasjkar dan 
tentara jg. berada digaris de-: 

gin melihat lekas 

Djakarta, 14 Pebr— Kalangan politik Indonesia 
| keterangan2 Jonkman kedalam naskah 

diripoen terikat oleh mosi itoe. 

pemerintah Belanda kepada 
dewan perwakilan rakjat lagi. masin. 

“. Berita tadipoen menjeboet- 

." tentoean jg. njata bahwa Lord 

riaat Menteri Negara bg. Pe- 

     

    

   

    

    
   
            

   

berkeras hendak memasoekkan 

  

BENERAN ARA 

. SANGADJI DITANGKAP. 
. Tangan besi Belanda. 

“ Bandjarmasin : — Didapat 
kabar, bahwa tn. A. M. Sanga- 
dji Pemimpin P. $. I, I. Kali- 

. mantan beberapa boelan di- 
tangkap Belanda di Maraba- 
'han dan dibawa ke Bandjar- 

kan, bahwa idimasa Djepang ' 
' Sangadji djoega ditangkap 
Kenpei, tetapi pada waktoe 
Djepang menjerah dia bisa me- 
loloskan diri, lari ke Poeroek 
Tjahoe darimana dia menga- 
toer gerakan mengobar-kobar 
semangat kemerdekaan. E 
Sangadji kini masih mering- 

koek diboei Belanda di Ban- 
diarmasin. — Ant. 

- 2 mt 

. DEMAK GIAT. 
Giat menjapoe koroepsi. 

- Poerwodadi: 14 Pebr, 
Diberitakan, bahwa'pada tg. 12 
jl. S5. dari Goentoer . Demak 
telah ditangkap oleh poelisi, 
karena dia ternjata mengge- 
lapkan goela pemerintah se- 
harga R. 2.300,— 

Lain dari itoe $. poen per- 
nah menipoe Ik. 10.005 pendoe- 
“doek Goentoer dengan ma- 
tjam2 tjara jang litjik — Ant. 

—DO— 

KONGGRES MASJOEMI 
Diadjoekan, 

Jogja: 14 Pebr.- Diberitakan, 
bahwa berhoeboeng dg. Sidang 
Pleno KNIP. pada tg. 25 ini 
maka Konggres Masjoemi jg ta- 
dinja akan dimoelai pada tg. 26 
Pebr. diadjoekan moelai tg. 22 
ini dan tetap di Kediri. 

pe (9 at 

MAOE KE MADOERA. 
Gerak-gerik Belanda, 

Jogja, 14 Pebr. — Pada tgl. 
10 Pebr. seboeah kapal pemboe- 
roe Belanda memasoeki pela- 
boehan Kalianget hingga pier. 
Setengah djam lamanja terdjadi 
tembak-menembak. Seboeah kp. 
besar dan 2 kapal ketjil berla- 

“ boeh poela sebelah selatan Ka- 
'Hanget antara 5kw djaraknja. 

TN 

PASAR GONDANGDIA. 

Djakarta: — Kabar- 
nja di Pasar Gondangdia kini 
para pedagang sajoer, daging, 
beras dil.nja tiap pagi menda- 
pat modal dari orang2 Tiong- 
hoa : 200 roeviah O RI. tiap 
pagi. “3 : 

Pemberian modal tsb. biasa- 
nja disertai perdjandjian, soe- 
paja pada sorenja dikembali- 
kan dengan oeang Nica se- 
djoemlah £. 180,— 

di Wonoredjo, ri 
kirim ke Soemate: 

1 jg, lainnja 

pemibikinan 
dan pertenoena 
tangan dan sbg. 

xx N 

geri, kantor Oeroesan Harta 
Benda Moesoeh (Tekisan Kan- 
ribu) telah diserahkan kepada 
Kementerian  Kemakmoeran, 
Baroe2 ini di Magelang diada- 
kan konperensi antara kenala2 
kantor badan tsb. 2 

$ ak 

-—— Dikabarkan, bahwa madjal- 
lah “Liberty” jg. terbit di Ma- 
lang 'boekan sadja “dilarang 
masoek kekota Makasar, tetapi 
orang jg. mendjoeal atau mem- 
poenjainja, oleh Belanda dian- 
tjam hoekoem pendjara 5 ta- 
hoen atau denda £. 1000,— 

xx 

— Kemarin malam diadakan 
pertemoean antara wakil pe- 
ngoeroes besar Parkindo (Paxr- 
tai Kristen Indonesia) dan 
Parki (Partai Kristen Indone- 
sia) dari Soematera. Dibitjara- 
kan oentoek mempersatoekan 
segenap Oemat Kristen Indone- 
Sia agar dapat berdjoang dida- 
lam ngkoengan satoe Partai 
Kristen Indonesia. 

.1 siden No. 6 dengan 

| 1 roe boleh hadir sebagai pe: 

— Oleh Kementr. Dalam Ne- ! me 

   

      

    

  

   

ori $ 

Na pengoemoeman ' 
| Sekretariaat. Negara, Si- 
| dang KNIP jad. itoe diatoer | 
| sbb.» a. tg. 25 Pebr, mem- | 
bitjarakan Peratoeran Pre- | 

anggota 
KNIP lama: anggota? ba- | 

  

   

dalam sidang ini | 

: 2g Pe 
jang menoeroet Peratoeran | 

Presiden No. 6 tidak boleh | 
ap mendjadi ang- 

( nindjau,    

     
   

  

   

               

      
    

        

   

      

   
        

  

     

| lama ditambah dengan ang- 
! gota2 baroe. 
  

TAMBAHAN ANGGOTA, 
KE. N. II. Poesat. 

Jogja: Djoem'at. — Me- 
noeroet Peratoeran: Presiden 
No. 6 th. '46 tentang penjem- 
ybernaan soesoenan KNIP pa- 

“sal 6, maka pada tg, 14 Pebr. 
kemarin Presiden mengelocar- 
kan Makloemat No. 1 th. '47 
tentang pengangkatan anggo- 
ta2 tambahan dari KNIP, 

Djoemlah anggota. tam - 
bahan itoe semoeanja ada 
232 orang dibagi sbb.: P.B.I. - 
29: Parkindo - 5: PKRI- 2: P 
KI - 33, Boeroeh . 40: Tani - 
40: Soematera - 50: Kaliman- 
tan , 8: Soelawesi - 10: Maloe- 
koe - 5, Soenida Ketjil: - 5: Ti- 
onghoa - 2: Arab - 1 dan Be- 
landa - 2 orang. 

  

KEDOEDOEKAN KOTA DJAKARTA 
Mendjamin Keamanan dan Ketentraman ? 

Djakarta: Djoem'at. 25 Pemerintah Nasional Kota 
Djakarta baroe2 ini menerang kan bagaimana kedoedsekan 
Kota Djakarta pada waktoe se karang. 

Diterangkan, bahwa dalam percendingan Indonesia — 
Belanda jl. antara lain dibentoek soeatoe Komisi Oeroesan 
Sipil jang dibantoe oleh beberapa Sub-Komisi2 Tehnis. 

Adapoen salah. satoe dari 
Sub-Komisi tsb. ialah Sub-Ko- 
misi Oeroesan Pemerintahan 
Sipil. Kewadjiban sub - komisi 
ini memetjahkan kesoekaran 

dalam lapang pemerintahan di. 
daerah2 jang didoedoeki Pen- 
tara Serikat sementara me- 
ncoenggoe kepoetoesan. jang 
pasti tentang status daerah2 
tsb. sebagai akan ditentoekan, 
dari kesoedahan Peroendingan 
Indonesia Belanda. 

Demikianlah bagi Djakarta 
telah dibentoek Panitia Dae- 
rah Oeroesan Pemerintahan Si- 
pil jang haroes meroending- 
kan dan memetjahkan bersa- 
ma-sama segala soal jang me- 
nerbitkan kesoelitan dan rin- 
tangan, baik bagi pendoedoek 
oemoem, Mmacepoen bagi peme- 
rintahan. Dalam panitia tsb. 
doedoek tn. Soewirjo Wali Ko- 

ta sebagai pemimpin pihak In- 
donesia, sedang pihak Belan- 
da dipimpin oleh Mr J. E. 
Ysebaert: 

Menoeroet keterangan tsb. 
didjelaskan djoega, bahwa jg. 

-dipakai dasar peroendingan 
ja'ni keadaan seperti terdapat 
(status guo) te. 2& Oktober 
1946. 

Tentang poetoesan2 jang te- 

lah diambil antara lain dite- 
rangkan, bahwa semoeanja me- 
ngenai oesaha  melenjapkan 
ganggoean2 keamanan dan ke- 
tenteraman cemoem. 

Lam dari itoe diterangkan 
djoega, bahwa karena kewa- 
Cjiban panitia daerah ini ter- 
batas, maka hal2 jang menge- 
nai prinsipieel oleh panitia imi 
diserahkan kepada panitia2 
jang lebih tinggi. 

  

: pan dig. memberikan toendja- 
: ngan istimewa. 

ADPERTENSI , KEHILANGAN « 
  

  TEERITA TPPROS” 
Gambar2 pemimpin jang di- keloearkan oleh ''Ipphos” se- 

karang ditambah dengan gam- 
bar: Mr. Amir Sjarifoeddin 
Menteri Pertahanan. 

Ipphos tjab. Jogja 
aidan 7. -133 - II. Saidan 7 

SATOE SEPEDA merk RALEIGH 
keadatn setengah baroe, berikoet 

Esatoe acten tas berisi dokument2 dan 
soerat2 penjerahan. Kedjadian ini 
dimoeka Toko ,DIALDAS" Harap 
siapa jang mendapat memberi tahoe- 
kan kepada ARIFIN SALEH Dietis 24 
Jogja. Dan akan diberi hadiah. 
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2 MENTERI PER 
Menimbang, bahwa: 

I. Mengoebah nama2: 

2. Kantor Poesat 

  
  

       

- Pekerdjaan jang diselenggarakan oleh Kantor Taboengan 

- Pos adalah bersifat pekerdjaan Bank. 253 

&. Memoetoeskan: 
1. Kantor Taboengan Pos mendjadi Bank Taboengan Pos. 

Taboengan Pos 
Bank Taboengan Pos dan selandjoetnja. 

II. Soerat penetapan ini moelai berlakoe pada 
hari dioemoemkannja 

  

  

  

Je- TERMASHOER Bedak Obati dan Salep: 

PUROLIN 
Poesat Pendjoeal: K. E. 

Koelit BAJI jang 

AJOE TERDJAGA 
dengan SEMPOER- 

NA. 
Pabr. MIKALIN. 

I.— Jogja. —026-2 
  

  

TELAH 

“Alamat: Kotak Pos 

,WARTA DAGANG" 
satoe-satoenja scerat kabar minggosan jang memenoehi hasrat para peda- 

gang, importeu:s, exporteurs dan peroesahaan-peroesahaan. 

Tersebar diseloeroeh Indonesia dan Loear Negri. 

TERBIT... 

  

74 Djakarta. —131-1! 
  HOEBOENGAN mmm 

mendjadi Poesat   -«130-—1I 

    
  

  

PENGOEMOEM 

ngan kita, 
Harap oemoem makloem 

  
ANGKATAN LAOET RE POEBLIK INDONESIA. 

2 Markas Besar AL.R.I. mengoemoemkan,- bahwa Markas 

| Besar Lasjkar ,,Badjak Laoet” 
jang berpoesat di Sajidan No. 4 
dan administratief sama sekali tidak ada hoeboengapnja de- 

AM No. 109/47 Sec. 

dengan ranting - rantingnja 
$ Jogjakarta, orgamisatoris 

adanja. | 

Jogjakarta, 14 Pebroeari 1947. 
Markas Besar Angkatan Laoet 

Repcehlik Indonesia, 

  

     

         
  

  “kita akan : 

  

      

       I SAPTOE, PEBR. 15.147 
- BRO USIA aa -s 

BERSATOELAH! 
ALAM mempersoalkan 
dimana letak pokok-da- 
sarnja demokrasi seo. 

rang pencelis jang ternama di 
kalangan internasional, pernah 
menjatakan : a 
tidak mempoenjai kemerdeka. 
an oentoek menjatakan piki- 
ran, moestahil akan bisa mer- 
deka di lain lapangan, baik di- 
lapangan ekonomi, maocepoen 
di lapangan politik, 

Bebab sari atau pokok-da- 

  

| sar dari demokrasi politik ia- 
lah kemerdekaan pers. 
Probleem atau masaalah jc. 

mengenai pers (persoeratkaba- 
ran) adialah soal jang terpen. 
ting oentoek dipetjahkan dan 
diselesaikan lebih doeloe oleh 
pihak demokrasi.” 

Begitoelah hoeboengan ke- 
merdekaan menjatakan piki- 
ran dalam soeratkabar dengan 
soal jang 
kan dalam perano doenia ke- 
doea ini, jaitoe : demokrasi. - 
Dan karena demokrasi itoe 
poela jang telah membangoen- 
kan bangsa2 tendiadjah oen- 
toek memoetoeskan rantai - 
perboedakannja, maka tidak 
heran kalau sekarang Belanda 
mengerahkan moeslihatnja ke 
soeratkabar2 kita di Djakarta. 
Sebah mereka mengarti selama 
pers kita di Djakarta masih bi 
sa bersoeara merdeka, selama : 
Itoe semangat setia kepada 
Revublik akan danat diveliha- 
ra lebih gampang. 

Djakarta adalah temnat je, 
terkemoeka dalam “sebagian 
nerdioangan kita dan kenenti- 
ngan pers kita disana verloe- 
Jah sama2 kita insafi. Apa lagi 
disana langsoeng menghadani 
pengaroeh. pers pihak sana. 
Maka pedih kita kalau memi- 
kirkan bagaimana antara se- 
bagian pers dan pemerintah 
kita disana. koerang kerdja- 
sama. dan saling menganti. 

Dan kalau sekiranja seka- 
ran? ini tidak ada lain2 per- 
timbangan, siapa jang berani 
mengatakan bahwa Belanda 
tidak kepingin mendjalankan ' 
jang seroepa seperti di Bogor 
dengan harian ,,Gelora RBak- 
pa 9 : 

Betoel di Djakarta kita ha- 
roes terang sadja soedah ika- 
lah politik dan kekoeasaan. 
Apa lagi sedjak pengadilan de- 
ngan alat kepolisiannja soedah 
ditangan mereka, sehingga ma. 
cenja Belanda soedah tentoe 
dioega soepaja para ,,warta- 
wan” toendoek dan takloek 
mentah-mentah kepada penga- 
dilan mereka. 

Kalau nanti sampai kita ti- 
dak bisa mempertahankan pers 
kita di Djakarta, maka terang” 
itoe boekan karena Pemerintah 
kita lalai atau koerang raem-' 
perhatikan pers kita. Tidak ! 
Maka djangan sampai ki-' 
ta mendjadi sesat dalam 
perdjoangan oentoek pers ki- 
ta ini sehingga manti kita 
achirnja tioema menghadapi 
pemerintah kita sendiri, Lagi 
jane teroetama haroes mendja- 
di nedoman kita, ialah kepen- 
tingan rakjat jang banjak. Se- 
bab kita membela pers, boekan 
oentoek pers sendiri, tetapi se- 
bagai alat perdjoangan oen- 
toek kepentingan rakjat dan 
negara kita. $ 
Memang di. kota Djakarta 

sendiri kita kalah kekoeasaan, 
kalah politik dan kalah keleng- 
kanan bahan serta alat. Tetani 
meskinoen begitoe, kewadjiban 
kita sekalian ialah memwperta- 
hankan diangan sampai apa 
jg. terdjadi di Bogor bisa ber- 
oelang lagi di Djakarta. Mari- 
lah kita sekalian, erat bersatoe ! 
Leenakan dan lenjankan se-' 
moea perselisihan, sebah tjoe- 
ma dengan persatocan inilah 

koeat menghadapi. : 
pertjobaan. 2      
   

1 

Masjarakat Ta 

telah diperdjoang-  :


