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Badan Pena Nasional : “JOGJAKARTA 
Gondomanan 1 

  

Red, & Adm. ti 

en No. 6 Di Ping 
Nasehat Wk. aa Sikka 

Malang: 28 Pebr. — 
Sesoedah 10 djam lamanja didalam penahan mengikoeti perdebataan tentang Pera- 

toeran No. 6 jang sangat mendjemoekan itoe, maka bagaikan tjahaja dalam gelap-goelita 
pada Kemis siang terdengarlah soeara yegas dari Wakil Agen Moh. Hatta jang memberi 
Dendi tentang Peratoeran itoe ada kemoengkinar 3 

Wk. Presiden selandjoetnja 
menjatakan, bahwa beliau dan 
Pres. tjoekoep mengetahoei be- 
tapa soesahnja pada dewasa ini 
mengemoedikan Negara. Kami 
telah sepakat, demikian kata 
Wk Pres., bahwa djika perloe 
kami tidak akan memboebar- 
kan KNIP, tetapi lebih baik 
mempersilahkan saudara2 men- 
tjari Presiden lain. 

Ketika itoe djam menoen- 
djoekkan 1.30 dan tepoek 
rioeh-rendah dari k.l. 1200 
orang hadirin jang digerakkan 
oleh hati soetji soenggoeh men- 
djadi boekti, betapa tjintanja 
rakjat Indonesia kepada ke- 
doea pemimpin Negaranja : 
Boeng Karno dan Boeng Hatta. 
Hari Kemis djam 1.30 tsb. per- 
satoean kita jang sedjak hari 

terombang- 
ambingkan dan “dipermainkan 
oleh pembitjara2 jang sangat 
gemar mendengarkan soeara- 

Persatoean kita 
itoe telah mendjadi boelat 
kembali. Baik pihak opposisi 
maoepoen pihak jang membela 
Peratoeran Pres. No. 6 tidak 

" terketjoealinja menjampingkan 
benih perselisihan jang bersen- 
dikan anggapan, bahwa kepen- 
tingan golongan atau partai 

adalah diatas kepentingan Ne- 
gara dan Bangsa. 

Pada moeka masing2 soeng- 
goeh2 tertjermin rasa soekoer 
terhadap 'Toehan jang Maha 
Esa, lebih2 ketika ketoea As- 
saat jang setelah beroending 
dgn fraksi P.N.I. dan Ma- 
sjoemi mengoemoemkan, bah- 
wa inisiatif - voorstel Badan 
Pekerdja oentoek membatal- 
kan Peratoeran Pres. No. 6 
ditarik kembali (tepoek rioeh). 

Apa kata Wk Pres. akan 
perdebatan tentang peratoeran 
pres. no. 6 jang beliau ikoeti 
dgn saksama itoe ? Ialah, bah- 
wa beliau membenarkan mere- 
ka jang membela peratoeran 
pres. no. 6 itoe dgn melihatnja 
dari soedoet historis, sebaliknja 
mengerti poela pendirian lain 
pihak jang berdasarkan juridis 
dan staatsrechtelyk. Memang, 
wk. pres. lebih landjoet mene- 
rangkan, tetapi pandangan itoe 
tidak tjoekoep, Tebih2. mengi- 

oleh presiden sedang dalam 
pertoemboehan. Mengingat 
akan sesoeatoe negara dari soe- 
doet dogmatis, historis dan lo- 
gis begitoe djoega pembentoe- 
kan K.N.LP. dan peratoeran 
pres. no. 6 itoe logis, sebab sia- 
pa jang mesti mengangkat ang- 
gauta2 K.N.I.P. sebeloem ada 
oendang2 tentang hal itoe se- 
lain presiden sendiri ? 

Satoe tahoen telah lampau, 
tetapi Badan Pekerdja tak 
mampoe memboeat cendang2 
pemilihan sedangkan oendang2 
jang dirantjangkan oleh  ke- 
menterian kehakiman sesoedah 
selesai diamandir oleh Badan r 

derheidsnoi | — Pekerdja dgn mi 

      

    
   
   

    
  

DITARIK KEMBALI 
OESOEL INISIATIP 

2. 
Malang, 27 Pebr. — 

Sesoedah pendjelasan wk. 
presiden, dan sesoedah wk. 
fraksi P.N.I. dan Masjoe- 
mi di Badan Pekerdja be- 
roending dgn ketoea, Mr. 
Assaat, maka diambil ke- 
poetoesan : menarik kemba- 
HH oesoel inisiatif Badan Pe- 
'kerdja jang membatalkan 
peratoeran pres. no. 6.       
Djika saudara2 mengingat, 

bahwa saudara2- dari seberang 
selekas moengkin perloe ikoet 
serta dalam K.N.I.P., pada hal 
pemilihan beloem ada, “siapa 
jang haroes mengangkat mere- 
ka selain dari presiden ?, demi- 
kian wk. presiden. 
Membitjarakan tentang hak2 

rakjat dikatakan, bahwa hak2 
itoe berangsoer2 akan diberi- 
“kan kepada rakjat. Ministerie- 
“le verantwoordelijkheid dan 
hak executif serta legislatif be- 
loem diberi kepada Tukjat, se- 
lama rakjat beloem memilih 
badan perwakilannja. Hak? 
tsb. masih ditangan Presiden 
dan oleh karena itoe maka Pe- 
ratoeran Presiden No. 6 adalah 
pada tempatnja. : 

Tentang toedoehan - bahwa 
Peratoeran Pres. No. 6 diada- 

ngat negara kita sbg dikatakan Kan oentoek- toedjoean agar 
“Naskah dapat diterima, vdite 
rangkan bahwa toedoehan itoe 
adalah jang paling berat dilem. 
parkan kepada Presiden. Dgn 

: tak oesah mengadakan Pera- 
-toeran Pres. No. 6 naskah akan 
diterima djoega dgn 151 lawan 
104 soeara. 

Meml bitjarakan tentang Nas- 
kah Wk Presiden mengatakan, 
bahwa baik diterima ataupoen 
ditolak, hendaknja rakjat te- 
tap berdiri tegak dibelakang 
Pemerintah, agar nama bangsa 

ggi (tepoek ramai). 
embali membitjarakan pe- 
'an pres. no. 6, wk. presi- 
enegaskan, bahwa dika 

daan Darat   

ta dimata doenia mendjadi " “selama mem 

siden memboebarkan KNIP, 

toel2 hendak menerima, teri- 
'malah dgn tak memakai sjarat 
ini atau itoe, seolah2 tak per- 
tjaja kepada presiden. Tetapi 
djika soal ini tidak bisa dipe- 
tjahkan hingga terdjadi kon- 
flik aptara pres. dan Badan 
Pekerdja, maka hanja ada 2 
kemoengkinan, ja'ni : presiden 
memboebarkan K.N.LP. atau 
beliau melepaskan segala tang- 
goeng djawab, kata wk. presi- 

i den pada achir pidato pendje- 
lasannja. 

Sesoedah pendjelasan wk. 
Presiden, fraksi P-N.I. dan 

# Masjoemi mengoesoelkan ke- 
pada K. N. I. P. pleno soepaja : 

a) Peratoeran presiden no. 6 
didjadikan oendang2 

b) Djoemlah pembagian koer- 
si disesoeaikan dgn aliran 
“perdjoangan “kemerdekaan 
dg. menambah djoeml. ang- 
gauta diambil dari partai - 
golongan jang sekarang be- 
loem dimasoekkan dan dari 
partai jang masih koerang 
djoeml. anggauta wakilnja. 

c) Kalau perobahan ini diteri- 
ma, maka penambahan ang- 
gauta baroe dilakoekan ke- 
moedian segera setelah si- 
dang sekarang selesai (dgn 
penambahan menoeroet (b) 
berdjalan teroes djadi tidak 
tertahan oleh peratoeran 
diatas). : 

d) Oentoek mengatoer per- 
baikan soesoenan jang tsb. 
dim.(b) pemimpin dan wk2 
aliran perdjoangan mene- 
tapkan bersama2 bagaima- 
na melakoekamnja. 

BERITA TERACHIR 

Dalam pidato pemboekaan- 
nja pada Kemis malam djm. 9, 
ketoea Badan Pekerdja Mr. 
Assaat mengoemoemkan soea- 
toe peristiwa jg sangat meng- 
gembirakan, ialah, bahwa oe- 
soel fraksi P.N.I. dan Ma- 
sjoemi oentoek merobah pera- 
toeran pres. no. 6  mendjadi 
oendang2 dsh. (lihat diatas) di- 
tarik kembali. Selandjoetnja 
apa jang terdjadi dalam sidang 
sedjak Selasa sampai Kemis 
malam mentjerminkan, bahwa 
paham demokrasi bertoemboeh 
dgn baiknja. Dan den ditja- 
'boetnja Oleh sidang K. Ne 
voorstel inisiatif Badan Peker- 
dja oentoek membatalkan pe- 
ratoeran pres. no. 6 itoe, kata 
Mr. 'Assat, adalah -soeatoe 
boekti bahwa Soekarno di- 
ta'ati benar2- oleh seloeroeh 
rakjat Indonesia (tepoek ri- 
oeh). 

. Kemoedian setela goe- 
tjapkan terima .k nja ser 
meminta maaf/ftas.segala Tea 
salahan dan 

    
   

    

  
   

oerangann 

bagai ketoef— ekerdja, | 
Mr. Assaat hi kn tan djaha- 
tannja, jan: “dikerahkan .kem-' 
bali kepada yk." . presiden, 5 

   

  

Gjdbatah sen 2 , 

| IPjet 

   

      

      

   

ngoeasai Lena dl 
nja serta mengadaka 
gaan sendiri jg. hend 

sendjatai. 
Dikabarkan, Jinna 

pendah dari Bombay 
chi. 

   

PENGOENGAI, 1 yIETI 

Hanoi, 27 Pa 
Vietnam kemarin dgn. sangat 
minta kepada palang-merah 
seloeroeh doenia agar memban- 
toe makanan bagi "3 djoeta ka- 
oem pengoengsi dan memberi 
pertolongan mentjegah men- 
djalarnja penjakit-menoelar. 

Bantoean dari India, Birma, 
Siam sangat diharapkan dan 
bantoean. itoe bisa dikirimkan 
dgn. perantaraan palang-me- 
rah di Hanoi. — Ant /Reuter. 

Aa Sara 

ZHDANOV DIPINDAH. 

New York, 27 Pebr.— Radio 
Moskow mengoemoemkan, bah- 
wa kolonel-djenderal Zhddnov, 
jg. sering diseboet sebagai 
pengganti Stalin, berhenti se- 
bagai ketoea Dewan Sovjet 
Uni, karena tenaganja diper- 
loekan dilapangan lain. Dewan 
Sovjet Uni adalah salah satoe 
madjelis dari parlemen Roesia. 

—Ant./UP. 
  

Sesoedah diadakan pemili- 
han, maka Oleh wk. presiden 
oentoek ketoea sementara telah 
dipilih anggauta jang tertoea : 
Dr. Radjiman Wedyadiningrat. 

Sesoedah . Dr.  Wedyadini- 
ngrat menerimanja itoe dari 
tangan wk. pres. rapat 'ditoe- 
toep “day akan diland joetkan 
lagi hari 
djim 8... N 

| Tiohgkok 
Dairen. 

    
   

Djoem'at malam 

h Tiongkok dan 

wa tentara nasional 
akan Pnapdopdioglka 

  

' Berhoeboeng dgn itoe, 'maka 
kapal? negeri jang tidak mei 
poenjai perdjandjian per niaga- 
an den Tiongkok terlebih doe- 

Am. loe 'haroes minta idin kepada 
erintah Tiongkok djika 

k kebandar Dairen. 
gai diketahoei Ingger 

ika mempoenjai na 
lemikian itoe, akan 

    

R angoon: 
Kepala. Hiu penerangan 
Birma, U Ba Su menerangkan, 
bahwa Birma bermaksoed hen- 
dak teroes memelihara perhoe- 
boengan baik dengan Inggeris. 
Begitoepoen djoega dengan In- 
dia, Tiongkok dan negeri2. 
lainnja. 

Karena ea politik di 

didapat persetoe- 

EPERTI INDIA 

77 Pebr: — 

   
     

    
   

   

     

Birma lebih mengoentoengkan | 
daripada keadaan politik India, 
menoeroet doegaannja kemer- 
dekaan Birma tidak akan me- 
lewati tanggal penjerahan se- 
perti jang diberikan kepara 
India. 

3 : 

MENOLAK WASIT 

London, 27 Pebr. 
Menteri pertahanan 
Alexander menerangkan, 
wa penarikan tentara I 
dari moeara lembah 
koe dgn baik, dan di Lp. 
pekendjaan itoe selesai tg. Ie 
Maret. 

Sementara itoe menoeroet - 

kalangan2 setengah resmi di 
Cairo, pemerintah Mesir akan 
menolak tawaran Siria dan Li- 
banon oentoek mendjadi peran- 
tara dalam memperbaroei per- 
djandjian Inggeris — Mesir th. 
1936, dan pemerintah Mesir 
akan meneroceskan niatnja me- 
madjoekan soal itoe ke Pers. 
bangsa2. 

  

ONGK. MILITER BELANDA 2 MILJARD? 

    

27 Ea — Dalam membitjarakan angga- 
ran belandja kementerian oeroesan seberang, Eerste Kamer 
sekarang mempoenjai kesempatan oentoek menjata) 
dapatnja tentang naskah Linggardjati. Tiga pembitj:    pen- 

aa dari 
pihak opposisi kemaren angkat pidato, jaitoe Vollema, Stik- 
ker dan Algra. 

Vollema (Christelijk-Histo- 
risch) berpendapat, bahwa 
naskah bersama tafsiran dan 
keterangan pemerintah meroe- 
pakan tabir kaboet, jang me- 
njoelitkan Orang oentoek me- 
ngetahoei isinja. Soesoenan 
komisi-djenderal tidak baik, 
dr. van Mook roepanja tidak 
mengenal oendang2 dasar dan 
mosi Romme tidak mengenai 
pokok soal mahkota, — demi- 
kian pendapat Vollema. Achir- 
nja ia minta soepaja soeatoe 
peroetoesan parlemen dikirim 
ke Indonesia dan soepaja be- 
berapa orang Indonesia dima- 
soekkan dalam pemerintah Be- 
landa sebagai menteri negara. 

Stikker (liberal) bertanja 
benar-tidaknja Belanda dita- 
hoen jl. mengeloearkan 11/, — 
2.000.000.000. roepiah oentoek 
beaja militer. 

-Mengingat lamanja peroen- 
dingan dan terdjadinja pelang- 

garan2 gentjatan-perang, Stik- 

ker berpendapat bahwa beleid 
pemerintah Belanda akan men- 

“djeroemoeskan bangsa Indone- 

a dan Belanda ke keroen- 

Kerstens 
membela naskah. Ia memperi- 

pebtnan, 
    

(Katholik). | 

Indonesia, jang San mem- 
beri kemoengkinan2 loear bia- 
sa kepada Belanda, tidak boleh 
diketjilkan artinja. Repoeblik 
tidak boleh dianggap lagi se- 
bagai bikinan Djepang, meski- 
poen ia banjak mendekati soe-- 
atoe perkoempoelan  debat- 
mendebat jang besar. 

Kerstens 
soepaja pemerintah Belanda 
mendjalankan tata-oesaha jang 
dinamis dan positif, berdasar- 
kan pengertian sedjarah. Toe- 
aa sekarang tidak bisa 

Indonesia dioeroes baik 3 
we oleh Belanda, tetapi se- 
haroesnja : Indonesia merdeka, 
jang dgn soekarela bekerdja 
bersama2 Nederland. Dasar 
oentoek itoe ialah naskah Ling- 
gardjati, Oleh karena 
ia mengandjoerkan 
Kerste Kamer Na 

Indonesia. 5 
leak enti-Revoutongi 

Indon kai dan soepaja pem : 
rintah, mendjelaskan, : ih 
diberi perintah kepax 
djenderal oentoe 

  

hahwa ngsionalisne 3   
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ri kesempatan pada Pa- 
Belanda oentoek 
treschenken dan 
| selamat tahoen 
erantaraan radio 

anja ididaenah 
Belanda. Kaoem 
ga selaloe dapat 

im soerat kepada keloe- 
« Malahan dibeberapa 
POPDA menjediakan 

alat radio, soerat2 kabar baha- 

Belanda dll. oentoek mere- 
semoea tjoekoep dike- 

nja bila Kom.-Djendr. 
entjoerahkan  perhatiannja 

sada djandji2 - berkenaan 
0eroesan ini. —Ant. 

: en, 21/2.— Menoe- 

roet keterangan kepala Perta- 
nian Banten loeas sawah di da- 

“erah Kares. Banten ada 119. 
117000 ha. Penghasilan tiap2 ta- 
'—- hoen ada 21/, djoeta kwintal 

"padi ditambah 1, djoeta kwin- 
'“tal padi gogok. Dengan: pend. 
“Hp djoeta djiwa, djika toem- 

nja padi baik, hasilnja se- 
“mendetoepi keboetoehan 

itoe sadja. 
- Maka oleh djawatan Peker- 

—.djaan Oemoem a abaja ber- 
tani, dan perloeasan pengairan 
akan diperbaiki, oentoek men- 
djaga kemoengkinan2 timboel- 
nja kekoerangan persediaan 

   

    

GARIS DEMARKASI 

FRONT SEMARANG 

Pada tg. 26/2 oleh pihak Indo- 
nesia dan Belanda telah dise- 

“ toedjoei peratoeran “antara 
— lam » Daerah ,satoe” lebarnja 

2 km. memboedjoer garis ide- 
markasi dan akan diawasi oleh 

—. patroli2 terdiri dari: tentara 
| dan polisi Negara dgn memakai 
—. perkenalan-dilengan. 
“Garis demarkasi akan diberi 

tanda batas oleh pihak Indo- 
nesia dan Belanda jang terang. 
Dibelakang - daerah ,,satoe” 
terdapat daerah militer, lebar- 
nja W km. Sekarang kedoea 
belah pihak soedah selesai pe- 

    

mindahan pasoekan kedaerah 
ini. 

23 Kedoea pimpinan teitara 
(Belanda dan Indonesia) seti- 
ap waktoe dapat berhoehos- 
ngan oentoek memoedahkan 
tata-tertib sekitar demarkasi. 

— Ant, 
Ta Ga 

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

Djoem'at, 28 Pebroeari 1947. 

“01.30 Serbaneka. 
1200 Siaran dari Masdjid. 
13:15 Iragoe2 terkenal. 

| 17.10 Njanjian biola. 
“17.20 Krontjong sore ORJ. 
18.30 Taman Harapan Bangsa.          

3 21.30 Juagoe2 baroe ORJ. 

    Sg F3 Diarak 

eh pihak Belanda. Ada. 

  

ipa, 21 Pebr.— Diteri: 
bahwa baroe2 ini 

ustralia hertanja ke- 
oeh. Indonesia,  apa- 
t terhadap Belanda 

atau tidak. Sete- 
Jatakan terima kasih 

mpati hoeroeh Australia 
Ip perdjoangan kita, 

oeh Indonesia menjatakan 
baja pemboycotan terhadap 

Belanda djangan “dihentikan 
sebeloem Linggardjati diteken. 

Berhoeboeng den. Konperen- 
si boeroeh Indonesia jad., poe- 
sat pimpinan boeroeh Indone- 
sia akan “bersidang  meroen- 
dingkan pengiriman oendangan 
kepada boeroeh — Australia 
(Australian Trade Union). 
Besar  kemoengkinan wakil 
boeroeh Australia menghadiri 
konperensi tsh. 

Diberitakan  poela, poesat 
pimpinan boeroeh Indonesia 
beloem lagi mengoendang seri- 
kat boeroeh Belanda. 

-Petapi pada to. 26 ini dite- 
rim#kawat dari E.V.C. dan 
N.V.V. (Sarekat3 boeroeh Be- 
landa), meminta soepaja dioen- 
dang toeroet menghadiri kon- 
perensi boeroeh Indonesia jad. 
itoe. Seal ini-akan diroending- 
kan poela oleh pimpinan boe- 
roeh Indonesia nanti. 

SN 2 

WANG KERTAS DJEPANG 
BERGOENA. i 

Pekalongan, 27 Pehr.— Ba- 
roe2 ini wang Djepang ber- 
djoemlah 9 djoeta roepiah 
jg. dismpan dalam Bank Rak- 
jat Pemalang, telah diangkoet 
ke Poerwokerto oentoek “dile- 
boer didjadikan “kertas toelis. 

3 5 Sa — Ant, 

PENGANGKOETAN KOPRA 
DARI INDONESIA ' 

TIMOER. 
Djakarta, 25/2— Ane- 

“ta dari “Makassar  mengabar- 
Kiat —— Ant: kan, bahwa menoeroet taksiran 

- makanan ra 3 tr "dim, boelan Maret 1947 kopra 
Ig. akan diangkoct dari Indo- 

esia Timoer 20.000 ton. Pe- 
“laboehan Makassar katanja 

Ma gelang : X7 Pebr. — akan diperbesar oentoek mera- 
“'patkan kerdja-bersama antara 
“- K.P.M. dan perkapalan Belan- 

da. Djika ini tertjapai akan 
dapatlah diangkoet 15.000 atau 
20.000 ton keloear negeri. 

lam boelan ini telah loe- 
ri Koersoes Perindoes- 
ogjakarta 48 orang ter- 

“ Koersoes baroe akan 
2. 10/3-1947. 

Sek 

KI. - kepada Par- 
“Inggeris menja- 
dan “do'a serta 

   

      
me Pp sokongan kepada 
rakj ndonesia jg. sedang 
melawan - agressi  imperialis 
Belanda. 

£ xx Ba 

— Pada tg, 24/2 Mgr, Soegio- 
pranoto jg. ta? dapat menjak- 
sikan sidang KNIP, mengirim- 
kan kawat kepada Presiden 
menjatakan semoga sidang tsb. 
berhasil baik bagi negara, noe- 
sa dan bangsa. 

xx 

— Semendjak tg. H& Djanoea- 
ri jl. permintaan soerat idzin 
pengeloearan dan pemasoekan 
barang2 “tidak dioeroes oleh 
Bank Negara Indonesia, tetapi 
oleh Badan Pembelian Pen- 
djoealan Pemerintah di Prapa- 
tan Djakarta. 

xx 

— Tentang bandjir Bengawan 
Solo jg, terbesar didapat ka- 
bar, bahwa 160 roemah pen-. 
doedoek daerah Wonogiri ha- 
njoet, 15 orang heloem dike- 
temoekan, banjak ternak mati 
terbenam, perhoeboengan ken- 
daraan Solo — Wonogiri ter- 
poetoes. Kepada para korban 
bandjir ini diberi. pertolongan 
beroepa beras dan oeang seba- 
njak R.11:000,— : 

In Ng 5 

Monoeroet kb “Belanda ke- 
adaan ekonomi daerah: Be- 
landa di Medan sangat boe- 
roeknja. Harga barang2 ma- 
kanan sangat tinggi, sedang 
persediaan margarins serta 
tembakau soedah habis sa- 
ma sekali. Maka djanganlah 
heran djika Belanda - pada 
soeatoe hari mentjari alasan 
masoek kedaerah repoeblik 
Indonesia oentoek mengam- 
bil barang2 bahan makan 
dli seperti baroe2 ini terdja- 
di di Sidoardjo dan Krian. 

  

  

   
   

: omumaan 

i DJOEM'AT, PEBR. 28.47 N/ 
EA MN BEA ME Aa 

  
  

TIDAK OESAH KEMBALI. 
Wahington, 27 Pebr.— Doe- 

ta-besar Amerika Ser. di You- 
goslavia Richard C. Patterson, 
yg. dipanggil kembali ke Wa- 
shington, dim. pidatonja men- 
tjela djenderal Tito dgn. ha- 
bis2-an. Kedoetaan Yougosla- 
via segera memadjoekan pero- 
tes kepada kementerian L.N. 
Amerika oentoek mentjaboet 
pidato Patterson itoe dan me- 
larangnja kembali lagi ke Bel- 
grado. 22 Antv UR. 

pp 

KOORDINASI ANGKATAN 
PERANG. 

Washington, 27 Pebr.— Pre- 
siden Truman mengandjoerkan 
kepada parlemen Amerika Ser. 
soepaja mengadakan oendang2 
oentoek mempersatoekan angk 
darat, laoet dan oedara dida- 
lam satoe kementerian perta- 
hanan. 

SAY 

— Panitia Pemsagian Barang2 
Daerah Jogja telah - moelai 
membagi bahan pakaian vada 
para petani jang telah men 
djoeal padi/beras pada P&ne- 
rintah. 5 

  

KONS. DJENDR. TIONGKOK MENTJELA 
Tindakan Departement Economische Zaken 

Belanda 

Tjirebon, 27 Pebr— Baroe2 ini 4 wakil kaoem im- 
porteurs Tionghoa di Tjirebon telah menghadap Konsoel Djen- 
deral di Djakarta. Selain itoe para wakil tsb. minta pendje- 
lasan dari Econ.-Zaken tentang sebab2-nja kapal2-nja dita- 
han , karena melanggar peratoeran export-import tg. 28/1 
jg. laloe. 

Selandjoetnja Belanda akan 
membeli bara: jg. ditahan- 
nja dgn. harga 200.000 dollar 
Singapeera, sedang moestinja 
berharga 900.000 dollar. Kons. 
Djendr. Tiongkok dan peda- 
gang2 Tionghoa mendesak, 
soepaja pemeriksaan jad. tidak 
berdasarkan atas wet2 Belan- 
da, tetapi atas roendingan di- 
plomasi. 

Kons.-Djendr. telah mentje- 
la tindakan -Dep.-Econ.Zaken 
dan mengandjoerkan, soepaja 

Belanda dan . Pem.-Rep.-Indo- 
nesia, karena barang2 tsb. di- 
beli dgn. sjah dan diketahoei, 
serta diizinkan Pem.-Rep. 

Tentang “antjaman - peda- 
gang2 Tionghoa, mereka mene- 
rangkan, bahwa tindakan itoe 
tepat. 

Pelaboehan 'Tjirebon seka- 
rang sepi. Perahoe2 dagang ti- 
dak berani masoek, karena ka- 
pal perang Belanda mengha- 
lang-halangi -keloear masoek- 
nja kapal. Dalam pada itoe ka- 
pal Amerika "Martin Behrman” 

  

  

— Ant. soal ini segera diselesaikan oleh teroes diisi. —Ant. 

ADPERTENSI | BERDJOEANG - BERAMAL - BEROENTOENG, &——3 
  

Soembangan 5 
10 pasang Laars 

dari KANTOR MAKELAAR 
SOEPANGAT 

Dj. Kemasan 8, Telp. No.718 
SOLO 

oentoek POLISI AKADEMI 
«- dan minta 

SELEKASNJA DIAMBIL 
—71—1 
  

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- 
aan. 

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

soerat dengan menjeboetkan 
nama boekoe lengkap dan har- 

' “9100 Kenangan dari film. ..... ganja, kepada Adm./Adp, ha- 
-P3- IL. | 

"pian ini, No. P3. - 

  

    
  

  

OGendian Ceang 

Pesanan langsoeog peda: 

— P1O— 

-P MILB P.K. KP. 
TARIK 1GL. 3! MARET 1947 DI JOGJA 

No. 1 R, 5.000. — hadiah pertama 
No. 2 R. 1.000 — 4 hadiah 
No. 3 ps 2oa Ou 
No. 4 RH 40 F: 
No. 5 R. 10. 500 a 

Harga selembar 8/5 lot R 5.50 — 
Dikirim per pos-tertjatat a R. 6.25 (Persediaan .terbatas,) 

BADAN PENERBIT NASIONAL 
Gondomanan 1 — Jogjakarta 

Para 
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1 BIWARA MADJALLAH TENGAH BOELANAN 

BAHASA DJAWA NGOKO 
Mengharap soembangan karangan penting ringkas dari para 

sii Boediman dan Sastrawan. : 
Karangan jang di:noeat mendapat ganti keroegian sekedarnia. 

- 2 (Redaksi ,,BIWARA' Gondomanan 1 
JOGJAKARTA. 

“Tebih tegas. Boekan sadja iba- 

  
  

Batja   dan ikoeti setiap pagi soerat kabar 

. NASIONAL 
  

   

    

   

  

   

PEMBITJARA DAN 
PEMIMPIN SIDANG 
Soedah 5 kali - kita mengi- 

koeti sidang KNIP di Malang, 
jaitoe tg. 25 siang dan malam, 
dan tg, 26 siang dan malam 
dan tg. 27 sidang siang. Kalau 
Orang bertanja bagaimana ke- 
san kita tentang sidang K.N.I. 
jang soedah hberlakoe 21, hari 
dan telah bersidang 5 kali itoe 
maka dgn ringkas sadja dapat 
kita katakan, bahwa kita ke ym 
tjewa soenggoehpoen tak 
koerang pembitjara jang boleh 
didjadikan tjontoh. Tetapi pa- 
la oemoemnja  soeara dari 
pembitjara jang terbanjak me- 
mang masih terlaloe senang 
glantoer “atau berbelit-belit. 
Kalau tak terlaloe pandjang 
atau terlaloe banjak kem- 
bang2nja mika satoe soal atau 
maksoed - dioelangi berkali? 
sampai  mendjemoekan jang 
mendengarkan. Soedah berpoe- 
loeh2 anggauta angkat bitjara 
tetapi sampai sekarang tjoema 
beberapa orang sadja jang te- 
roes menjatakan apa jang di- 
maksoedkan dgn tak memakai ...———“ 
poetar2 lebih doeloe, Kalau se- 
moea pembitjara tahoe meme- 
gang pokoknja dan tidak ter- 
laloe menoeroeti nafsoe mende- 
ngarkan soearanja atau menje- 
rang partai atau golongan Jain, 
serta membela golongan - sen- 
diri, djangankan dalam 21/, 
hari, dalam 1 hari poen sidang 
sesoenggoehnja soedah bisa se- 
lesai dgn baik. Artinja : dgn 
tidak meroegikan atau mengoe- 
rangi dasar moesjawarat. Me- 
mang kita merdeka berbitjara, 
tetapi kalau kemerdekaan itoe 
digoenakan seperti jang kita 
lihat di Malang sampai hari 
ini, maka kita harap soepaja 
pemimpin atau ketoea rapat 
soeka memberi pimpinan jang 

njak pembitjara jang bisa di- 
harapkan  soeka membatasi 
diri atau tak bitjara sama se- 
kali, tetapi pimpinan dari ke- 
toea sidang djoega terasa agak 
lemah. Dalam mengetok atau 
membatasi tempo bitjara terasa 
terlaloe baik dan sering koe- 
rang tegas, koerang tentoe dan 
koerang konsekwen. 

Sidang KNI jang berlakoe 
sampai sekarang sama sekali 
boekan sidang dimasa revoloe- 
si, sebab kalau betoel begitoe 
tentoenja boleh diharap banjak 
pembitjara tetapi djoega ba- 
njak poetoesan jang tepat. Le- 
bih baik kalau bisa sedikit bi- 
tjara dan banjak hasilnja. Te- 

   

tapi kita sekarang ini soedah Fara 
banjak sekali berbitjara dan 
soedah lama benar meninggal- 
kan pekerdjaan masing2, teta- 
pi beloem dapat kepoetoesan 

1dang kita harapkan. Kita harap 
ae jara tsb. diatas diteroeskan ! ! 

Dan pihak pembitjara dan ke- 
toea sidang diminta kebidjak- 
sanaan masing2 oentoek mem- 
batasi dimana moengkin dgn 
tak oesah meroegikan dasar 
moesjawarat atau mentjari 
moepakat. Kita bisa dan kita 
perloe mengambil poetoesan 
lebih tjepat. Pekerdjaan kita 
masing2 soedah tjoekoep lama 
kita tinggalkan ! ! 

2 

KEMENANGAN TERBESAR 
KOMOENIS. 

Shanghai, 27 Pebr.— Tenta- 
ra Komoenis (100.000 serda- 
doe) dibawah djenderal Lin 
Pao menjeberang kali Sungari 
dan melakoekan serangan dah- 
sjat pada kedoedoekan tentara 
Kuomintang. Demikian berita 
dari Moekden. 

Radio Komoenis kabarkan 

dari Yenan bahwa tentara ko- 
moenis mendapat kemenangan 
terbesar selama perang sauda- 

ra, jaitoe di Tsinan, iboe-kota —. 
Kuomintang di Shantung. “di- 
pisi tentara pemerintah dibina- 

sakan, —/Ant./UP.


