
      

    

  

| paksa haroes kembali keal: 
letoes," 

1 negera, jg- bersangkoetan, ja- 
    

|. maoce membantoe negeri2 de- 
.mokrasi di Eropah, tetapi ti- 
Tn Peak akan me- 

|. .njokong  penindasannja di Na 

—  Selandjoetnja Judd mene- 
rangkan: 'Hanja tembak-me- 
nembak dan perang-sendjata 
sadja jg. telah  berachir dlm. 
perang kedoea ini. Perang 
ideologi 'dan perang politik 
masih berkobar dgn. hebatnja. 
Perang inilah jg. akan menen- 

: toekan siapa sebenarnja jg. 
pi memperoleh kemenangan dim. 

perang sendjata itoe. Walau- 
poen Serikat telah mengalah- 
kan Djerman dan Djepang, te- 
tapi kemenangan jg. sebenar- 
nja dim. perang doenia II di- 
dapat oleh mereka jg. ideologi- 
nja mempoenjai pengaroeh be- 
sar dim. oesaha pembangoenan ' 
di Eropah dan dim. oesaha 
menggoenakan soember2 tena- 
ga dan pasar2 jg. besar sekali 
di Asia. 

Perdjoangan hebat itoe me- 
“4. noeroet Judd teroetama terda- 
4 pat di 3 daerah, jakni di Djer- 
—. man (hasilnja akan menentoe- 
i kan nasib Eropah), kedoea di 
s Tiongkok (menentoekan na- 

sib Asia) dan ketiga di Ame- 
rika Ser. (menentoekan nasib 

-doenia bagian barat). Tn 

  

E 22 mg Ot 

“ PARTAI KONGGRES — 
Dar MOESLIMIN. $ 

London, 19 Pebr.— Ke- 
marin kabinet Inggeris telah 

sidang oentoek membitjara- 
djawaban - kepada partai 

jg. menjatakan, bah- 
tita partai moeslimin 
h doedoek dlm. pe- 

India sementara, 
: “mereka masih sadja 

memboikot Dewan Perantjang 

   

      

     

   

    

  

      

   
   / selama 

'Oendang2 India. 
: Oo — 

0 USAW TAK MAOE 
pa .IKOET, : 
Kn Rangoon, 19 Pebr.— 

““ Partai maha Birma telah 
-mengachiri sidangnja jg. dia- 
dakan selama - 3 hari, dan di- 
ketoeai oleh U Saw. Sidang 
tsb. mengambil resoloesi tidak 
akan ikoet dlm. Dewan Peran- 
tjang Oendang2 Birma. 

.. Dalam pada itoe kemarin 
MU Aung San, Pemimpin Ba- 
dan Pekerdja sementara India 

— dgn. anggauta2 lainnja telah 

kan Peang can bank2 dan pe- 

        
     
   

  

  

      
   

  

       

    
   
   
     

      

   

      

2 iae Kla mhaga La Era 

ha oentoek menghenti- 

rentjana itoe 

| djadi satoe, dgn. 

2 Oe- 5 

  

AKAN MELET 
Dj : ca dipaksa : mendjadi djadjahan Barat lagi 

uh era POR AW Vega” 0 Pein Djika sebagian besar dari Asia di- 
am pendjadjahan dibawah negara 2 Eropah, maka Asia akan me- 

MENENTANG 

Ten oa 9 Pebr.a 
Konperensi gaboengan kaoem 
boeroeh seloeroeh Malaya jg. 
dilangsoengkan baroe2 ini di 
Kualalumpur  memoetoeskan 
dlm. satoe diantara 220 boeah 
resoloesinja, akan  berichtiar 
atas nama konperensi oentoek 
mengadakan pertemoean oe- 
moem dari semoea pendoedoek 
Malaya, dgn. bantoean orga- 
nisasi2 lain. Dlm. pertemoean 
itoe. tindakan2 imperialisme 
Belanda dan Perantjis di Indo- 
nesia serta Vietnam akan di- 
tentang. Sekretaris-djenderal 
ialah Cheng Lu (Tionghoa), 
wakilnja Bizar Ahmad (Indo- 
nesia) dan Krishna Murthy 
(India). 

Tentang perdjoangan Indo- 
nesia, Cheng Lu menerangkan 
bahwa sedjak repoeblik dipro- 
klamirkan terdjadi pertempoe- 
ran2 dan keganasan disana jg. 
tidak ada bandingnja. Belanda 
jg. telah merasai kepahitan di- 
bawah nazi-Djerman, memba- 
haroei kembali paham imperia- . 
lisnja. 

Achirnja ia menjatakan so- 
lidernja dgn.  perdjoangan 
bangsa Indonesia dan Viet- 
nam. 

0 — 

MALAYA MESTI 
MERDEKA. 

S'peera, 19 Pebr.— Ki- 
ni soedah waktoenja oentoek 
menoentoet kemerdekaan, ka- 
rena Malaya berada ditengah2 
negeri2 jg. sedang berdjoang 
mentjapai kemerdekaannja, — 
kata 'J. A. Thivy, presiden 
Konggres India di Malaya ke- 
pada Antara. Djika Malaya ti- 
dak ambil bagian, maka Mala- 
ya akan melemahkan perdjo- 
angan negeri2 itoe. 

Soepaja perdjoangan Mala- 
ya bisa berdjalan seiring dgn. 
Indonesia dll., maka menoeroet 
'Thivy 'perloe ada persatoean 
antara ketiga bangsa di Mala- 
ya: Melajoe, Tionghoa, dan 
India. 2 

Konggres India di Malaya 
adalah salah satoe diantara 
beberapa partai di Malaya jg. 
menentang  rentjana federasi 

Malaya. 1 
maa Y. 

. DOMINION ASIA 

TENGGARA ? 

Singapore, 19 Pebr.— 
Dikabarkan, bahwa gerakan 
Sarekat Singapore kini meng- - 

. andjoerkan dibentoeknja domi- 
nion Asia Tenggara. Dalam 

Malaya dan 
Singapore akan terikat men- 

iboe kota 
Singapore, dan terdiri atas : 
“Malaya, S'pore, Broenei, Sera- 
“wak, Borneo serta moengkin 
djoega Hongkong dgn. dikepa- 

— lai oleh sec ) : Oepernoer, 

ek membitjara- 
   

' hoa-Annam di Hanoi 

—Ant. 

na lagi akan 

  

OES 

aa kata Judd, anggauta Partai Repoeblik dim. Jewan Perwakilan Amerika Ser, 

Judd menegaskan kepada BELOEM BERARTI 
SELESAI 

Rangoon, 19 Pebr.— 
Kantor berita Perantjis menga- 
barkan, bahwa daerah Tiong- 

seloe- 
roehnja telah dikoeasai oleh 
tentara Perantjis.' 

Dalam pada itoe commis- 
saris Cochin-China telah mela- 
rang terbitnja sk. 'Lendemain' 
karena dianggap meroegikan 
pemerintah Cochin-China. 

Selandjoetnja seboeah kapal 
Perantjis 'Felix Rouselle' se- 
dang menoedjoe Saigon dan 
membawa bala-bantoean Pe- 
rantjis sedjoemlah 14.000 ser- 
dadoe. 

Na 

BANTOEAN NEHRU 
Pada Indo-China. 

New Delhi, 19 Pebr.— 
Berihoeboeng dgn. pertempoe- 
ran2 jg. berlakoe di Indo-Chi- 
na, maka Nehru menerangkan 
dim, Dewan Perantjang Oen- 
dang2 bahwa satoe pengawa- 
san keras akan dilakoekan ter- 
hadap pesawat2 terbang Pe- 
rantjis jg. terbang ke Indo-Chi- 
na dgn, melaloei India, 

AO 

. .OESOEL2 BAROE 
VIETNAM ? 

Perta 
gasi Vietnam kemarin mem- 
pertimbangkan den. P.M. Pe- 
rantjis, Ramadier, oentoek me- 
ngemoekakan kepada pemerin-' 

.tah Perantjis beberapa oesoel 
jg- termaktoeb dim. soerat dari 
presiden Ho Chi Minh. Oe- 

“soel2 itoe beloem dioemoem- 
kan. Sementara itoe-UP me- 
ngabarkan dari Sagon, pembe- 
sar2 Perantjis ddaerah pertem- 
poeran Vietnam mengoemoem- 
kan bahwa semoea soerat ka- 
bar dan kawat akan disentoer. 

19 Pebr.— Dele- 

   Pen mB06 mena 

SEPANJOL DJAXI 
KERADJAAN ? 

brsabon “(19 Pebn— 
'Menoeroet UP, peroendingan 

£ 

| antara Don Juan, poetera-mah- 
kota Sepanjol dan wakil2 
Franco di Lisabon tentang so- 
al keradjaan Sepanjol, telah 
sampai tingkat jg. memastikan. 
Dikatakannja, bahwa oentoek 
menjelaraskan — pemerintahan 
Sepanjol dgn. pedapat oemoem 
didoenia, Franco sanggoep me- 
ngakoei poetera Don Juan se- 
bagai radja Sepanjol, asal sa- 
dja Franco mendjadi walinja. 
Selain dari Franco, maka djan- 
da radja Alfonso XII dan be- 
kas-menteri keoeangan Larraz 
akan mendjadi wali poela. 
Poen Larraz akan mendjadi 

“PM, 
x 

AKSI BERSAMA. 
New York, 19 Pebr.— 

Berhoeboeng 'dgn. oesaha2 
oentoek mengadakan fusi an- 
tara kedoea organisasi serikat 
sekerdja jg. terbesar di Ameri- 
ka Ser., jaitoe CIO dan AFL, 
maka satoe panitia (5 orang) 
dibentoek oleh CIO. Panitia 
itoe akan beremboek dgn. AFL 
(federasi boeroeh. Amerika). 

Philip Murray dari CIO me- 
nerangkan, bahwa aksi-bersa- 
ma dari organisasi2 itoe akan 
dtoedjoekan pada  rentjana 
oendang2 perboeroehan jg. di- 
soesoen oleh partai Repoeblik 
di dewan perwakilan. 

et 

DARI MASJARAKAT 
TIONGHOA. 

Djakarta : Rebo.— Me- 
ngingat keadaan dan oentoek 
mendjaga kepentingan pendoe- 
doek Tionghoa, djoega oen- 
toek merapatkan perhoeboeng- 
an antara pendoedoek Tiong- 
hoa dan Indonesia, maka se- 
mentara lagi akan dibentoek 
gerakan baroe oleh beberapa 
orang Tionghoa. 

Katanja toean Mr. Tan Poo 
Goan, menteri negara akan 
toeroet serta pada gerakan 
itoe. 

  

DOENIA ARAB MELAWAN KERAS 
Terhadap pemasoekan Jahoedi. ke Palestina 

W ashingto n, 19 Pebr.— Kantor Arab kemarin 
menjiarkan bulletin jg. menjatakar, kalau pemasoekan Jahoe- 
di ke Palestina diteroeskan, 
wanan keras dari bangsa Arab, 

'Oentoek dapat mendjamin pemasoekan 

hal itoe akan mendapat perla- 

Jahoedi ke Pa- 
lestina', — demikian bulletin itoe, — 'Inggeris haroes me- 
nakloekkan doeloe seloeroeh doenia Arab. Akibat jg. tidak 
bisa disingkirkan dari tindakan itoe ialah bahwa Amerika 
Ser. dan negara2 besar lainnja, istimewa Roesia, akan terli- 
bat dim. perkara itoe, 

Roesia sebagai anggauta 
Perser. Bangsa2 soenggoeh 
akan berwadjib toeroet tjam- 
poer dan pertjampoeran Roesia 
itoe akan mendapat samboetan 
jg. gembira dari bangsa Arab 
seloeroehnja,” 

Bertepatan dgn. pengoemoe- 
man kalangan Arab di Wa- 
shington itoe, sidang loear bia- 
sa 700 anggauta Dewan Zio- 
nis Amerika kemrafifti -baebar 

  

     

      

    

   

   
   

  

     
     

  

ka Ser. oentoek soenggoeh2 
membantoe pemasoekan Jahoe- 
di ke Palestina seperti ig. dike- 
hendaki oleh. Amerika Ser. 
sendiri doeloe. 

Dipoetoeskan poela oentoek 
memperotes tindakan2 Ingge- 
ris di Palestina, antaranja ten- 
tang perkara hoekoeman mati 
bagi 4 terroris Jahoedi. Kena- 
da pelarian Jahoedi - Eropah 
didjandjikan bahwa mereka 
akan teroes dibantoe agar bisa 
masoek Palestina, sedang kepa- 

Nda Jahoedi di Palestina sendiri 
didjandjikan bantocan sepe- 
noehnja oentoek mendapat pe- 

Ig /merintahan-sendiri. —Ant-UP, 

      

PEBR. 20, 1947. 
MA MK 

MASA DJABATAN 
PRESIDEN 
Dikoerangi. 

Washington, 19 Pebr.— Pa. 
nitia ahli-hoekoem dari madje- 
lis-tinggi Amerika Ser. meneri- 
ma amendemen (oesoel pero- 
bahan) tentang masa djabatan 
presiden dari 4 th. mendjadi 
2 ». Amanda itoe baroe2 
ini disetoedjoei poela ol 2 
Tt rendah, Me 

etoea panitia ahli-hoeko 
Alexander Wiley (partai Pa 
poeblik) menerangkan, bahwa 
amendemen haroes diperkoeat 
oleh 3/4 dari disemlah nega- 
ra2 Amerika Ser. —Ant./ 

Reuter, 
—a 

TIONGKOK MINTA BAN. 
TOE AMERIKA. 

. Washington, 19 Pebr. — 
Sesoedah mengadakan kompe- 
rensi dengan menteri L. N. 
Amerika Ser. tentang ekonomi 
dan indoestri Tiongkok, doeta 
besar Tiongkok, Wellington 
Koo menerangkan bahwa ia 
telah menjelidiki segala ke- 
moengkinan '0entoek menda- 
patkan pertolongan dari Ame- 
rika agar dapat mengatasi kri- 
sis ekonomi di Tiongkok. Se- 
landjoetnja ia menerangkan, 
Tiongkok telah menanti2 pem- 
bajaran keroegian perang da- 
ri 'Djepang dan mengharap 
soepaja penoendaan pembaja- 
ran itoe lekas ditjaboet. 

HO 

TIDAK DIMOBILISEER. 

“hondon, 19 Pebr, — 
Wakil militer Transjordania « 
di London mendapat instroek- 
si dari pemimpin tentara Arab 
oentoek menjangkal kabar2 
bahwa tentara itoe dikerahkan 
pada batas Transjordania-Si- 
ria. Pemimpin tentara Trans- 
jordania, djendr. Glub Pasha 
lebih djaoeh menerangkan 
bahwa keadaan diperbatasan 
itoe seperti biasa. 

Reuter mewartakan dari Da- 
maskus, menoeroet ssk. di Si- 
ria pemerintah Siria memberi 
perintah mengambil. tindakan2 
oentoek memperkoeat pendja- 
gaan pada batas Siria-Pales- 
tina goena mentjegah masoek- 
nja kaoem teroris Fakoear jang 
melarikan diri dari Palestina. 
Tindakan2 itoe atas permin- 
taan pemerintah Palestina. 
Ant. / UP. 

—O— 

TANAH BAROE. 

New York, 19 Pebr.— 
Pemimpin expedisi ke koetoeb 
selatan, Ilaksamana Byrd jg. 
pada “hari minggoe jl. telah 
terbang diatas koetoeb selatan 
telah memotret sebidang tanah 
jg- beloem pernah diketahoei 
manoesia sebeloemnja jg. loe- 
asnja 75.000 mil persegi serta 
melihat djoega 50 boeah goe- 
noeng baroe. 

pt O — 

SARI BERITA. 

— Pemerintah-koalisi Luxem- 
burg boebar. 
T kek 

— Daerah Shantung Selatan 
telah dikoeasai oleh tentara 
nasional Tiongkok. 

xx 

— Antara India dan Perantjis 
telah diadakan perdjandjian 
oentoek menoekar ambasa- 
deur, 

xx 

— Di Australia dibentoek Pa- 
nitya Penasehat Immigrasi 
oentoek memberi nasehat pe- 
merintah Australia tentang pe- 
masoekan bangsa Europah dan 
ketoeroenannja di Australia. 

xx - 

— Konperensi wakil2 menteri 
L.N. 4 negara di London me- 
moetoeskan bahwa Austria bo- 
leh mempoenjai tentara: djoem- 
lahnja beloem ditetapkan, 
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Jogja, 19 Pebr.— 

| toek bekendja bersama2. 

   

  

| gadjati diterima, soepaja 

      
2. Tentara Indonesia ha- 

roes dilatih setjara modern. 
Eu Belanda  selekas 

aroes meninggal- 
h daerah kepoe- 

aa 

   

alat 5 perloe terdiri dari 
ng2 revoloesioner dan pro- 

Jressief, teroetama Pamong 
. 1 dan Kemakmoeran. 

4. Haroes diichtiarkan soe- 
paja bentoek Negara Indone- 

| sia Serikat tidak bertentangan 
dgn. azas kesatoean Negara 
'Repoeblik Indonesia. 

.. B. Dalam menghadapi ke- 
fjoerangan Belanda 'Sajap Ki- 
ri mengandjoerkan : membe- 
sarkan kepertjajaan Rakjat de- 
ngan mengerdjakan : 

a. Mendjamin makanan di- 
daerah-daerah pertempoeran, 

“b. membesarkan prodoeksi, 
c.  mengandjoerkan soepaja 

— tentara didalam segala tindak- 
annja dapat disoekai rakjat, 

d. mengangkat dalam djaba- 
“tan negara dan daerah dgn. 

mengingat .initiatief dan xetja- 
kapan membela kepentingan 
Rakjat dan tidak teroetama di- 
dasarkan atas idjazah dan la- 
manja bekerdja sebagai pega- 
wai negeri. — Ant. 
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CEASE FIRE. 
Djakarta, 19 Pebr.— 

Beloem lama berselang Mente- 
ri Penerangan menjatakan, 
bahwa perintah menghentikan 
tembak-menembak moengkin 
pada permoelaannja tidak ber- 
djalan begitoe lantjar. Tetapi 
lambat-laoen segala sesoeatoe 
akan berlakoe djoega menoe- 

Selandjoetnja ia menerangkan, 
“bahwa kesempatan ini haroes 

—. kita goenakan oentoek memper- 
koeat soesoenan negara kita 
disegala lapangan. Dalam hal ini 
pers kita dapat memberikan bim- 
bingan jg sebaik-baiknja kepada 
segala pihak. 
|. Berhoeboeng dengan langkah2 
P,I.D. pada hari2 belakangan 

“ini dan sikap ikatan Wartawan 
Indonesia Djakarta Mr. Tamsil, 
Sekretaris Kementr, Penerangan 
menerangkan, bahwa hal 
dapat perhatian pemerintah —Ant 

wat 9 mat 

PERSIAPAN O.R.I. 

Di Soematera. 

   

  

    

  

    
   

Goepernoer Moeda Soematera 
'Tengah telah mengadakan per- 
temoean dengan kepala2 djabatan 
beserta oetoesan Kementerian 
Penerangan Soematera jang baroe 

0... kembali dari Djawa. Dikemoe- 
i kakan peladjaran? jg. didapat ten- 
: tang pengeloearan ORI, di Djawa 

dan ditjari djalan tjara memper- 
tahankan harga O.R,I. bila nanti 
dikeloearkan di Soematera. 

Dalam pertemoean itoe dian- 
- djoerkan djoega agar diadakan 

konperensi antara djabatan :ke- 
makmoeran, sosial, perhoe- 
boengan dengan barisan tani, 
Diharapkan dalam pertemoean 

£ itoe penjempoernaan alat pe- 
ngangkoetan serta perhebatan 
prodoeksi, distriboesi dan import- 

expori, 
— Gt 

“— RRI. Jogjakarta. 
Kemis, 20 Pebroeari 1947. 

09.00 Oejon2. 
12.30 Classica Selecta. 
13.00 Serba-serbi. 
17.10 Hidangan sore, 

. 17.30 Lagoe2 terkenal. 
—. 20,30 Laoetan Tedoeh. 

     

| .— Saja 
| da semoea organisasi atau ba 

   

  

A. Program Nasional S: jap 

     

rintah Negara dan ' 

itoe 

Jogja. 19 Pebr,—Baroe2 ini ' 

  

ri organisasi lain oen- 

Kiri setelah naskah Ling- 
aktoe -2 tahoen : ' 

3MBERIAN KREDIFT, 

R. 1 466.852 telah 
|. dikelecarkan. 

Jogaia, 19 Pebr.— Menoe- 
roet laporan Madjelis Krediet 
sampai tg. 31 Djanoeari jl. te- 
lah dikeloearkan krediet kepa- 
da badan2 pemerintah, peroe- 
sahaan2 pemerintah dan pe- 
roesahaan partikelir sedjoem- 
lah R.16.466.852. 

Pemberian krediet terseboet 
“dilakoekan dgn.. perantaraan 
'Bank2 Indonesia: Bank Neaa- 
ra Indonesia, Bank Rakjat In- 
donesia dan Bank Soerakarta. 

met G — 

MENGEKALKAN 
PERSATOEAN. 

Jogja, 19 Pebr.— Dalam 
pertemoean antara Presiden 
dan wakil2 'Sajap Kiri' serta 
"Benteng Repoeblik' baroe2 ini 
kepala Negara antara lain me- 

  

ngandjoerkan, soepaja partai? 
beroesaha mengekalkan persa- 
toecan dan mengerahkan rakjat 
seloeroehnja, soepaja toeroet 
actief dalam perdjoangan. 

h 5 — Ant. 
pat 9 

SIAPA JANG SALAH ? 

Disekitar Goela - Sidoardjo. 

Djakarta, 19 Pebr.— 
Menteri Moeda Kemakmoeran 
Mr. Joesoef Wibisono mene- 
rangkan, bahwa Kementr. Ke- 
makmoeran tak bertanggoeng 
djawab atas djatoehnja 15.000 
ton gcela di Porong dan Sido- 
ardjo ketangan Belanda. 

Selandjoetnja ia mengata- 
kan, bahwa soedah lama pihak 
Kementr. Kemakmoeran - me- 
merintahkan, soepaja goeia 
tsb. dipindahkan. Tetapi dila- 
rang oleh Dewan Pertahanan 
Negara daerah Soerabaja, jg. 
kemoedian poetoesan itoe di- 
perkoeat oleh Dewan Pertaha- 
nan Negara Poesat. 

Menteri Kemakmoeran Dr. 
A. K. Gani mengatakan, bah- 
wa peristiwa tsb. terang soea- 
toe keroegian bagi kita, tetani 
kita tidak kekoerangan perse- 
diaan goela. —Ant. 

EN 
— Kesan jg. didapat tn. Amelz 
dari Atjeh ialah perhoeboeng- 
an antara partai2 dan badan2 

di Djawa ini adalah tidak se- 
perti jg. diharapkan semoela.- 

TI 
— Pada ta. 21/2 jad. di Kediri 
akan diadakan rapat pleno 
Benteng Repoeblik Indonesia. 

Sa he 3 

— Di Boaor baroe2 ini terbit 
'Soeara Merdeka' jg. dioesaha- 
kan oleh para maha-siswa Per- 
goerocan Tinggi Kedokteran 
Chewan. Menoeroet rentjana 
akan diterbitkan tiap hari dgn. 
tjara roneo. : 

xx 

— Komandan oemoem Djawa 
Timoer | 
paja garis belakang giat me- 
ngoempoelkan pakaian dsb.nja, 
boekan sadja oentoek pera- 
djoerit, tetapi djoega oentoek 
pendoedoek desa jg. 
front. . 

kx 

— Dengan mendapat perhati- 
an dari Ik. 30 wanita anggauta 
Perwari Jogja, kemarin Nj. 
Diar Karim membentangkan 
keadaan pergerakan wanita 
Soematera oemoemnja dan ke- 
adaan Perwari disana choe- 
soesnja. 

xx 

— Baroe2 ini ment.-moeda A. 
R. Baswedan serta Sekr.-djen. 
Kem. Penerangan, Dr. Soeban- 
drio dimoeka badan2 dan par- 
tai2 di Madioen membitjarakan 
soal2 tentang oesaha meng- 
konsolidir garis moeka dan be- 
lakang. 

x 

    

  

mengandjoerkan soe- 

ada di 

  

Jogja, Pebr.— Di- | 
dapat kabar, bahwa sebe- 
loem diadakan Sidang K.N. $ 
LP. pleno di Malang pada 

Itg. 25 Pebr. ini Kabinet 
'akan mengadakan. Sidang- 
nja jg. ke-9. : 

Sidang Kabinet ini kali 
| moengkin diadakan di Ma- 
lang djoega. - 

SIDANG KNIP PLENO. 

“Atjara 25 Pebr. — 2 Maret. 

Jogja, 20 Pebr.— Dibe- 
ritakan, bahwa atjara Ttg 
KNIP pleno“ di Malang jad. 
itoe adalah sbb. : 

Tg. 25 dan tg. 26 Pebroeari: 
Pidato Presiden, Pidato Ke- 
toeca, Pemberitaan Badan Pe- 
kerdja, Peratoeran Presiden 
No. 6 dan Badan Pekerdja 
serta Ketoea meletakkan dja- 
batan. 

Tg. 27,28 Pebr., 1,2 Maret: 
Pidato Presiden, Pemilihan Ke- 
toca, Pembentoekan Badan 
Pekerdja baroe, Keterangan 
Pemerintah tentang peroendi- 
ngan Indonesia — Belanda dan 
Timbangan serta poetoesan 
rapat. | 
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— Dari daerah Krian—Sido- 
ardjo telah datang sedjoemlah 
12649 pengoengsi masoek da- 
erah Besoeki, 5000 orang dian- 
taranja diperbantoekan dila- 
pangan pertanian. Oentoek ke- 
perloean perawatan disediakan 
oeang R.50.000,—, 

toe! 

  

HEBATKAN EX - DAN IMPORT 
Keterangan Menteri A. K. Gani 

"Tindakan Belanda dilaoet dgn. menahan kapal2 dagang 
itoe adalah bertentangan dgn. semangat naskah persetoe- 
djoean Linggadjati dan status guo 14 Oktober jg. telah di- 
setoedjoei oleh Belanda sendiri demikian Menteri Kemak- 
moeran Dr. A, K. Gani menerangkan kepada kita. 

Berhoeboeng dgn. oendang2 
Belanda jg. melarang penge- 
loearan barang2 dan hasil ke- 
boen dari Indonesia, Menteri 
Gani menerangkan, “bahwa 
oendang2 jg. dikeloearkan Be- 
landa oentoek  ketiga-kalinja 
itoe adalah soeatoe boekti bah- 
wa oendang2-nja sematjam 
itoe jg. dikeloearkan lebih da- 
hoeloe tiada berdaja sama se- 
kali memperkoeat oesaha blok- 
kadenja. 

"Tentang pengiriman barang- 
barang keloear A. K. Gani 
mendjelaskan, bahwa barang2 
jg. kita export itoe adalah ha- 
sil oesaha rakjat kita sendiri. 
Dia menambah, bahwa meski- 
poen terdapat pelbagai rinta- 

ngan, kita haroes tetap beroe- 
saha memperhebat ex- dan im- 
port dgn. kesediaan sanggoep 
menanggoeng segala konse- 
kwensinja. 

Menteri Gani poen pertjaja, 
bahwa betapa djoega giatnja 
Belanda menoendjoekkan ke- 
koeasaannja dilaoet, mereka 
ta bisa merintangi oesaha rak- 
jat kita. 

Mengenai keadaan pelbagai 
keboen Menteri Gani menjata- 
kan, bahwa dimasa Djepang 
keboen2 itoe dalam keadaan 
roesak, dan djika kini ada jg. 
berdjalan baik dan bisa meng- 
hasilkan barang maka hal itoe 
adalah berkat oesaha rakjat 
Indonesia. — Ant. 

  

ADPERTENSI |: 
  

"NASIONAL" 
Harian Pagi 

Langganan # R4,50 se- 
— boelan. 

“Ibsen. 

18sen. 

3 Bt, 20" G0- 
baris. 

Etjeran Kota 
Etjeran L. Kota: 
Advertensi 

  

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. 

Boekoe2 tsb, akan disedia- 
kan boeat keperloean sosial. 
Penawaran tjoema dengan   soerat dengan menjeboetkan 

nama 'boekoe lengkap dan har- 
ganja, kepada Adm./Adp. ha- 
rian ini, No. P3, 

- P3. IL. | 
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: OETJAPAN TRIMA KASIH.: 

Dengan ini mengoetjap diperbanjak terima kasih kepada 
a. Roemah Sakit Poesat, teroetama kepada Dr. Picaully 
Zuster Siti dan djoeroe rawat lainnja, jang telah merawat 
selama 5 boelan hingga hari meninggalnja tg- 11-2-1947. 
b- Para bangsawan, darmawan dan handai taulan jg. telah 
menjoembangkan tenaga maoepoen fikiran teroetama “ka- 
rangan? boenga ketika meninggalnja anak/isteri kami: 

— R. A. PROBOKESO 
Moga-moga kebadjikan toean2 dan saudara2itoe mendjadi 

amal dan memboeka djalan jang semestinja bagi anak isteri 
kami dihadlirat Toean Jang Maha Esa. 

  

  

Roedjito 3 Bapa. 

Probokeso - Soeami. 
HA RL 

  

dikirim langsoeng oentoek     
  

el 

  

KOERSOES DJOERNALISTIK 
Oleh: Parada Harahap 

Peladjaran oentoek mendjadi Wartawan diberikan 
dengan peraniaraan soerai-merjoerai. 

Pembajaran R. 15.- sekwartal (3 boelan) 
Peladjaran dikirim 2 kali seboelan. atau bisa djoega 

Toean mengirim oesang dengan Poswesel R.15. — 
KIRIMLAH ALAMAT TOEAN JANG LENGKAP BESER- 

“TA OEANGNJA ATAU MINTALAH ,,PROSPEKTOES" 
- DIKTAAT DJOERNALISTIK PADA: F 

te, KANTOR TANDJOENG”" 
Molonvliet Barat 11/A - Tel. 4748-3135 Djakarta 

1 kwartal 3boelan) setelah   
   

  

  

Ikemis, pEBR. 20 . 47 | 

P.N.I. — MASJOEMI 
DAN K.N.I. 

B EBERAPA hari K.NI. 
D akan bersidang di Ma- 

lang. Lebih doeloe K. 
N.I. . lama dan kemoedian ka- 
au semoea pembitjaraan berla- 
koe sebagaimana jang diran- 
tjanakan, 
dang K.N.I. . baroe, Atau le- 
bih tegas K.N.I. - lama ditam- 
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baroe akan bersi. 

bah dengan anggauta2 jang di- 
angkat oleh Presiden. 

Apa sebab terdjadi begi- 
Sebabnja ialah karena 

Peratoeran Presiden No. 5 
tentang penambahan anggauta 
baroe K.N.I. ditolak oleh P, 
N.I. dan Masjoemi, Maka se- 
karang Presiden mengambil 
djalan jang bidjaksana dengan 
meminta soepaja K.N.I.-lama 
bersidang. Dan sidang K.N.I. 
lama inilah jang kabarnja nanti 
akan memberi kepoetoesan 
tentang Peratoeran Presiden 
Na. 6. 

Tegasnja, lebih doeloe K.N. 
L-lama jang disoesoen sewak- 
toe beloem ada partai2-politik, 
akan membitjarakan peratoe- 
ran Presiden No. 6. Dengan 
begitoe antara Presiden dan 
pihak jang menolak didapati 
sekedar kompromis atau oesa- 
ha mendapatkan djalan sama 
tengah. Formeel atau menoe- 
roet pokok peratoeran, dengan 
begitoe dapatlah dikatakan 
banwa pihak opposisi P.N.I. 
dan Masjoemi,- dapat keme- 
nangan. Jaitoe Presiden boe- 
kan teroes mendjalankan Pera- 
toeran No. 6 begitoe sadja, 
melainkan menoenggoe pertim- 
bangan lebih doeloe dari si- 
dang K.N.I.-lama, 

Sebaliknja kalau Peratoeran 
Presiden No. 6 disetoedjoei 
oleh sidang K.N.I.-lama, maka 
itoe artinja bahwa 'isinja atau 
materieelnja tidak berobah apa- 
apa, melainkan formeelnja atau 
djalannja sadja jang berlainan, 
Djadi boleh dikatakan keadaan 
tetap seperti ditentoekan oleh 
Presiden, sehingga Presiden 
dapat dikatakan menang djoe- 
ga. 

Dilihat dari soedoet jang 
mentjari kemenangan, maka 
doea-doeanja boleh dikatakan 
menang. Jang satoe menang 
djalan atau tjaranja, jang lain 
menang isinja. Atau dapat 
djoega dibalik dan dikatakan 
bahwa doea2-nja kalah, tergan- 
toeng dari penglihatan kita, 
Tjoema terang, dengan adanja 
sidang K.N.I.-lama itoe bisa 
didapati satoe kompromis, ka- 
lau seandainja kompromis ter- 
seboet diterima, , 

ia 
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Menoeroet pendengaran pi 
hak P.N.I. akan soeka mene- 

“rima .compromis atau djalan 
sama-tengah toe. Djadi kalau 
sidang K.N.I.-lama menerima 
dan menjetoedjoei Peratoeran ' 
Presiden No. 6, maka pihak 
P.N.I. dalam sidang K.N.I. ba- 
roe akan tetap tidak mendapat 
tambahan koersi atau soeara 
apa2. 

Bagaimana sikap Masjoemi? 
Apakah pihak Masjoemi djoe- 
ga akan bersikap seperti P.N. 
1? Itoelah jang memang ma- 
sih mendjadi pertanjaan. Ecbab 
seperti diketahoei Masjoemi 
beloem memadjoekan nama2 ' 
anggauta tambahan baroe boe- 
at K.N.I. jang akan diangkat 
oleh Presiden. Akan tetapi itoe- 
perkara ketjil. Pada konggres- 
nja nanti tanggal 22 boelan ini 
kalau Masjoemi setoedjoe de- 
ngan gampang sadja bisa di- 
kemoekakan nama2 boeat ang- 
gauta K.N.I.-baroe, 

Pengharapan kita tidak lain, 
soepaja sidang K.N.I. di Ma- 
lang itoe nanti dapat berlang- 
soeng sebagaimana jang diha- 
rapkan dan akan menghasil- 
kan satoe sendjata jang koeat, .. 
jaitoe: Persatoean! Dan se- 
kali lagi persatoean.! 

Bian 
ha 

Be
li


