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adi program Pemerintah 

Djawaban P.M Sjahrir naa 

Malan Ih 5 Maret.— 'Bagian terbesar dari pendapat jg. dikemoekakan oleh 46 
penagan 'KNIP terhadap keterangan pemerintah tentang oesahanja di th. jl. kami harap- 
kan se 

'Dimana keinginan oentoek 
membantoe dan menjoembang 
itoe tidak atau koerang njata, 
itoe roepanja boekan disebab- 
kan oleh kekoerangan kein- 
safan dan pengertian tentang 
kewadjiban  poetera - poeteri 
Indonesia terhadap perdjoang- 
an bangsa dan negara oe- 

-moemnja, serta pada pemerin- 
tah pada choesoesnja' — kata 
Sjahrir. 

Tentang perdjoangan bang- 
sa kita didaerah Malino, Sjah- 
rir berkata bahwa madjoenja 
keinsafan, gerakan dan perdjo- 
angan kita didaerah2 itoe ber- 
arti bertambah baiknja kedoe- 
doekan Repoeblik serta ber- 
tambah dekatnja tertjapai mak- 
sbed kita, jaitoe kemerdekaan 
stloeroeh Indonesia. Sebalik- 
nja moendoer-merosotnja ge- 

perdjoangan disana 
akan berakibat koerang baik 
pada kedoedoekan Repoeblik. 

Po
 

pa
a 
A
y
 

tp
 

k- tahan 
| bangsa dan rakjat sendiri. 

"Bagi saja tidak ada daerah 
Malino, — kata Sjahrir lebih 
djaoeh, 'dan tidak ada poela 
tanah seberang: jg. ada hanja 
daerah tanah air kita Indone- 
sia, dimana kita telah menang 
dan berkoecasa melaksanakan 
pemerintahan, jaitoe daerah 
Repoeblik de facto ini. serta 
daerah tanah, air kita jg. di- 
koeasai Belanda. dimana kita 
tidak dan beloem berkoeasa 
mendjalankan — pemerintahan 
Repoeblik. Tertjapainja tjita2 
kita bersama tadi hanja soal 
waktoe sadja. IA 

Sjahrir mengandjoerkan ke- 
pada anggauta2 KNI jg. me- 
wakili daerah-daerah itoe 
soepaja  mempergiat  oesa- 
hanja, karena bertambahnja 
kekoeatan mereka berarti poe- 
la bertambahnja tenaga Repoe- - 
blik. Sikap pemerintah Repoe- 
blik terkadap pembentoekan 
soesoenan pemerintahan jg. di- 
lakoekan oleh Belanda didae- 
rah2 itoe adalah tegas dan te- 
rang, jaitoe mengakoei dan 
meladeni soesoenan pemerin- 

jg. disetoedjoei /oleh 

ir Tentang oesoel beberapa 
be anggauta oentoek memoesat-. 
m: kan pemerintahan, Sjahrir men. 
ch djawab, hal itoe lama benar 
rc Jioesahakan, tetapi hingga se- 

rz 
ai 
L 
£ 

pi 

karang beloem membawa hasil. 
"Panitia jg. mengoeroes hal itoe 
masih bekerdja teroes. Menoe- 

initia tsb. ha- roet poetoesan pan 

nja kementerian L.N. sadja jg. 
akan tetap tinggal di Djakarta. 

| Tentang hoeboengan kita 

   

  

  

J& dgn. loear negeri, diterangkan 
1 bahwa hal itoe termasoek poe- 

XX Arab dan 
— N£ njak jg. tidak langsoeng. 

br kardjo 

be menerangkan, 

ka balasan 

'la hoeboengan dgn. negeri2 
iongkok, tetapi ba- 

.- Mendjawab pertanjaan Soe- 
Wnopeitin Sjahrir 

joeni 1946 berbeda 
gan naskah Linggardjati. 

  

  

“goeh menjertai 

bahwa oesoel 

  

       

      

bedaan jang penting, jaitoe ti- 
dak adanja Uni, melainkan di- 
oesoelkan soeatoe verdrag an- 
tara Indonesia dan Nederland. 

Pertanjaan Soekardjo jang 

njaan pertinent itoe didjawab 
Sjahrir dengan memperingat- 
kan bahwa program Pemerin- 
tah adalah tetap kemerdekaan 
seloeroeh Indonesia, dengan 
atau tiada dengan naskah 
Linggardjati. 

Mendjawab pertanjaan, oe- 
saha apakah jang akan kita 
djalankan setelah Pemerintah 
menolak pemasoekan ketera- 
ngan Jonkman dalam naskah, 
Sjahrir berkata, bahwa oesaha 
Pemerintah ialah mempergiat 
segala oesaha jang biasa oen- 
toek mengokohkan kedoedoe- 
kan Repoeblik keloear dan ke- 
dalam. 

»Pengakoean negara Repoe- 
blik jang kita kemoedikan sen- 
diri sepenoehnja keloear dan 
kedalam adalah pengakoean 
kemerdekaan dengan isi jang 
njata. Itoelah bagi kita artinja 
pengakoean de facto,” kata P. 
M. — (Ant.) 

2 ge 

TEGAK DIBELAKANG 
PEMERINTAH. 

Djawaban Pemerintah 
: diterima baik. 

- 

“Malang, 5 Maret.— Da- 
- Apa jg. kita harap2-kan ada- 

lah mendjadi kenjataan. Rach- 
mat Toehan roepa2-nja soeng- 

sidang  KNIP 
ke-5 ini dan apa jg. terdjadi 
pada rapat Rebo siang ke- 
marin ! 

Seloeroeh sidang menjetoe- 
djoei djawaban dan keterangan 
pemerintah jg. dibentangkan 
pada rapat Selasa malam oleh 
15 menteri. 

“ Sidang roepanja mendjadi 
insaf poela, bahwa apa jg. di- 
'lakoekan dan dikerdjakan oleh 
pemerintah pada tahoen jl. itoe 
tidak mengetjewakan, lebih2 
djika mengingat segala kesoe- 
karan2 jg. mesti dihadapinja. 
'Dari 10 orang anggauta jg. 
menjamboet keterangan peme- 

h kemarin malam itoe, ha- 
2. 

  

gai bantocan dan soembangan oentoek memperbaiki djalan pemerintah diwaktoe 
jad.? — kata P.M. Sjahrir kemarin malam dlm. sidang KNIP. 

nja 3 orang sadja (Nj. Sri 
Mangoensarkoro, — Wanita 
Rakjat —: Mr. Samsoedin, — 
Masjoemi -- : dan Mangoensar- 
koro, — P.N.L.) jg. beloem da- 
pat menentoekan sikapnja, ter- 
oetama jg. mengenai  beleid 
pemerintah terhadap naskah 
Linggardjati. 

' Meskipoen demikian dari 3 
anggauta tadipoen tetap di- 
sanggoepkan oesaha penjele- 
sajian soal naskah Linggardjati 
itoe dgn. tjara jg. sebaik2-nja 
tak lain karena persatoean na- 
sional kita sangat penting oen- 
toek kita pertahankan ber- 
sama. - 1 

Dalam kata kata djawaban- 
nja instansi ke-2 perdanamen- 
teri Sjahrir menjatakan, bahwa 
bagaimanapoen  djoega si- 
dang “K. NE kes 5 ini 
akan. tetap menambah ke- 
koeatan bangsa kita. Ten- 
tang anggauta2 jang agak be- 
loem bisa menjetoedjoei beleid 
pemerintah itoe dengan -seloe- 
roehnja, p.m. Sjahrir menjata- 
kan, bahwa meskipoen demiki- 
an terdapat padangan jang sa- 
ma djoega dengan pendirian 
pemerintah. 

Selandjoetnja Sjahrir berka- 
ta, bahwa pihak2 itoepoen di- 
dorong oleh keinginan jang 
soetji, ja'ni mendjamin nasib 
bangsa, mendjamin kemerde- 
kaan bangsa dan mendjaga ke- 
sempoernaan negara. 

—D0— 

- DEWAN EKONOMI 
TIONGKOK. 

Nanking, 5 Maret.— 
Oesoel Chiang Kai-shek seba- 
gai P.M. oentoek mengadakan 
dewan ekonomi nasional baroe 
jg- berdiri langsoeng dibawah 
pengawasan Badan Pekerdja 
dgn. soeara boelat diterima 
oleh badan itoe. Dewan baroe 
itoe mengganti dewan ekonomi 
tertinggi jg. doeloe diawasi 
oleh pemerintah-poesat. Kewa- 
djiban terpenting ialah mem- 
bantoe melaksanakan urgensi 
program ekonomi Tiongkok. 

Ketoea Dewan baroe itoe ia- 
lah Chiang Kai-shek dan wakil 
ketoeanja ialah wakil P.M. 
Weng Wen Hou. 

mat GL 

PEMBERONTAKAN 

FORMOSA BERHENTI. 
Shanghai, 5 Maret.— 

Keadaan di Taipei (Taihoku) 
iboe-kota Formosa kini men- 
djadi aman kembali, sesoedah 
moelai Minggoe jl. 
pemberontakan, — - demikian 
menc6eroet ssk. Tionghoa. Ke- 
gadoehan tsb. disebabkan oleh 
penggeledahan jg. dilakoekan 
oleh Pemerintah oentoek men- 
tjari  tembakau-seloendoepan. 
Goebernoer Taipei berdjandji 
akan membebaskan beberapa 
orang jg. ditahan. — Ant./ 

Reuter, 

  

jtara ' pendcedoekan 
““Tgelestina, 

timboel 

. Mal aret. — Hari | 
ebo. tg in: bersi- 

dang selama 9 hari sidang: 
KNIP ke-5 selesai dan di- 
toetoep pk. 17,30, Penoe- 
togpan dihadiri oleh wakil- 
Presiden Hatta, Tg 

  

KAPITALIS DIANTJAM. 
New Delhi: 5 Maret.— Liaguat 

Ali Khan dan John Mathai ke- 
doeanja anggauta pemerintah 
India sementara memperingatkan 
kepada kaoem indoestri India, 

bahwa djika kaoem indoestri itoe 
tidak maoe kerdja sama dengan 
Pemerint.h oentoek membangoen 
dan memperbaiki perekonomian 
India, indoestri2 mereka akan 
disita oleh pemerintah. 

Dalam pada itoe Pandit Nehru, 
Ketoea Pemerintah India semen- 

ugkan kep: 
S Da Wa. pot 

jang didjalankan ol 
       AA   

cb h 
politik In. merdeka. 

Kg ba 

BIRMA POENJA OEANG 

- SENDIRI. 

Rangoon 5 Maret.— Me- 
noeroet pengoemoeman kement. 
keoeangan, Dewan Keoeangan 
Birma nanti tg. 1 April akan 
memboeka kantor ranting" di Ran- 
goon, 

Mereka bermaksoed akan me- 
ngeloearkan mata ocang Birma 
sendiri jg sama djoemlahnja dgn 
persediaan mereka dim kantor 
besar di Lordon. Nilai 1 Rupee 
akan disamakan dgn | shilling, 
6 pence. 

S5 

— Di Inggeris telah did rikan 
“Barisan Jahoedi“ jg minta ke- 
pada pemerintah Inggeris soepaja 
bekas serdadoe Inggeris bangsa 
Jahoedi dibolehkan mengganti ten- 

Inggeris “di 

: 

  

    

    

“ noeroet 

ida Dewan 

MARET 6, 

SEBAB MASIH LAMA '! 
“Kairo, 5 Maret.— Me- 

djoeroebitjara kernt. 
In. Inggeris, pemerintah Ing- 
geris berpendapat, bahwa soal 
penarikan tentara dari Mesir 
telah selesai. Kalangan resmi 
mengatakan, bahwa tentara 
Inggeris tidak moengkin dita- 
rik kembali dari daerah teroe- 
san Suez sebeloem th. 1958, 
dan merasa heran terhadap 
keterangan Mesir, bahwa pe- 
merintah Mesir tidak poeas 
dgn. penarikan kembali tenta- 
ra itoe. — Ant./UP. 

DO — 

PALESTINA DIADILI. 

Lakesucees,"5 Maret.— Se- 
Kretari 4 ! 

Trygve Lie, sedang mempela- 
djari kemoengkinan dibentoek- 
nja satoe panitya istimewa jg. 
akan mengoeroes soal Palesii- 
na. Ia mengharap dgn. tjara 
demikian itoe soal Palestina 

    

  

dapat dipetjah, dan besar ke- 
moengkinannja bahwa Ingge- 
ris akan menjetoedjoei tinda- 

—Ant./UP.- kan itoe. 

HO 

AUSTRALIA BOETOEH 
TEKSTIL. 

Canberra, 5 Maret.— Dalam 

parlemen, p.m. Australia, 

"Pers Bangsa2, ' 

Jo- 3 

   

    

  

    

    
   

    

seph B. Chiefly menerangkan, 4 
bahwa Australia akan mengi- 
rimkan oetoesan ke Djepang 
oentoek mentjari bahan2 teks- 
til karena Australia sendiri ke- 
koerangan bahan?2 tsb. 

Oetoesan akan terdiri atas 
# 

2 orang wk. pemerintah da 
2 orang wakil ahli perindoes: 
trian, —Ant 

&: 

PE RTJAIA PADA PEMERIN 11 
Sidang-Penoetoep K. N. I. p. 

Malang, 6 Maret. — Memang soedah mendjadi si- 
fat manoesia didalam segala oesahanja bahwa dia selama- 
nja tak pernah bisa poeas akan hasilnja. Ini mendjadi pendo- 
rong oentoek lebih giat beroesaha lagi, agar dapat mendeka- 
ti kesempoernaan oesaha seperti jang diharapkan, 

Demikian poela halnja de- 
ngan beleid Pemerintah. Mes- 
kipoen pada oemoemnja  dise- 
toedjoei oleh sidang, tetapi ten- 
tang naskah Linggardjati roe- 
pa2nja tetap mendjadi rinta- 
ngan sementara oentoek men- 
dapatkan kata-sepakat seboe- 
lat2nja. 

Sesoedah sidang menerima 
mosi Manai Sophiaan jang 
menghendaki Pemerintah mem- 
perdjoangkan '— kemerdekaan 
bangsa kita di Kalimantan, 
Soelawesi, Maloekoe, Soenda 
Ketjil dan Papoea, soepaja da- 
erah itoe selekas2nja terga- 
boeng kembali dengan daerah 
Repoeblik, maka diadjoekan 
mosi dr. Halim. Mosi ini me- 
ngadjak sidang memberi keper- 
tjajaan penoeh kepada Peme- 
rintah dan djoega soepaja pa- 

. da oemoemnja menjetoedjoei 
beleid Pemerintah, serta pada 
choesoesnja membenarkan pen- 
dirian Pemerintah menerima 
naskah, sebagaimana jang 
telah diparap oleh -dele- 
gasi Indonesia dan komm-djen- 
deral Belanda pada 15 Nop. 

. '46 dan menolak dimasoekkan- 
nja keterangan pem. Belanda 
kedalam naskah itoe. : 

Seperti kita terangkan diatas 
maka beberapa golongan tetap 
tidak bisa membenarkan nas- 
kah Linggardjati. Dalam rapat 
Rebo kemaren pk. 4 sore ke- 
loearlah bertoeroet2 anggauta 
Masjoemi, PNI, Wanita Rak- 
jat, dan Partai Rakjat (semoe- 
anja 114 orang) meninggalkan 
rocangan persidangan. Kata- 
nja, mereka itoe tidak bisa 
ikoet tanggoeng djawab atas 
segala sesoeatoe jang bertalian 
dengan naskah Linggardjati. 

Rapat berdjalan teroes de- 
ngan tenang. Mosi Halim dite- 

rima oleh sidang dengan soea- 
ra 284 lawan 2. 

Achirnja Wakil Presiden 
Moh. Hatta memberi nasehat 
kepada sidang dan antara lain 
menjatakan: ,,Selama 9 hari 
bersidang njatalah bahwa ha- 
sil KNIP ke-5 ini lebih memoe- 
askan daripada hasil sidang 
KNIP jl. di Solo. Tentang si- 
dang jang baroe laloe ini Hat- 
ta menegaskan bahwa segala - 
sesoeatoe berdjalan diatas da- 
sar demokrasi 
nja. 

jang sebaik2- 

Mengenai sikap: 4 partai- 
(Masjoemi dsb.) tadi jang pa- 
da oemoemnja menjetoedjoei Jaa 
beleid Pemerintah. ! 
bagian sadja wali 
menjatakan — ners 
setinggi2nja bahw 22 
masih tetap bersuoe tsedjoes 
an, hanja sadja djalan mentja- 
pai toedjoean itoe — seperti 
dikatakan fraksi-Masjoemi — 
adalah berlainan dan paralel. 

Tentang kritik2 jang dilem- 
parkan pada Pemerintah, Hat- 
ta menjatakan bahwa'djalannja 
pemerintahan memang beloem 
sempoerna. Tetapi ia mengha- 
rap soepaja kritik2 itoe ditoe- 
djoekan poela pada masjarakat 
kita sendiri. Ini perloe oentoek 
membantoe negara kita mer 
djadi koeat - sentosa. Rakjat 
haroes diinsafkan benar2 soe- 
paja mereka mengerti apa jang 

mereka poetoeskan sendiri. 
Tentang tambahan anggauta 

Badan Pekerdja, Hatta berkata 
bahwa djoemlah 47 orang itoe 4 

akan meroepakan soeatoe par- “3 
lemen ketjil dan berarti satoe 
kemadjoean. Achirnja Hatta 
menjatakan bahwa hasil sidang 
KNIP ke-5 itoe akan memper- 
koeat kedoedoekan negara ki- 
ta. 
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n kini diboeat 
entang perhoe- 

ara antara Djawa, 
- dan poelau2 Indo-- 

93 

Mr. Soewandi angkat 
dan menerangkan bah- 

kini sedang dirantjang- 
seperti jg. dioe- 

:h panitia pendidi- 
“beberapa perobahan. 
n bahwa banjak pe- 
enterian Pengadja- 
t burokratis, kolot 
roet Soewandi tidak 

ri Agama K. H. Fa- 
an jg. mendapat gi- 
itjara menegaskan 
nterian Agama ba- 

estan dan Katholik 
ela djawatan2 aga- 

erah2 selaloe beroesa- 
ek memoeaskan tiap 

n golongan. Bersama 
enterian Pengadjaran 

Isoesoen soecatoe oen- 
eladjaran agama dise- 
kjat. Selain dari itoe 

nterian tadi telah membe- 
troeksi tegas tentang hak 

joerkan kepada pe- 

Pemerintah. Ten- 

   im, jaitoe karena 
ioeroes oleh badan2 
sendiri. Meskipoen 

, Pemerintah 
atikan lebih djaoeh 

  

   

i Penerangan Mo- 
Natsir mendjelaskan 
an kementeriannia, jg. 

srsifat doea matjam. Pertama, 
sifat informatoris terhadap 

a-negara, mengenai tin- 
a2 pemerintah, dan ke- 

ersifat menerobos tabir 
janda jg. dipasang oleh 

: oentoek menda- 

oleh bertambah baiknja orga-: 
'pisasi persatoean wartawan. 
Natsir tidak setoedjoe tentang 

ggapan beberapa anggauta 
bahwa kementerian Penerang- 

Pemerintah. 

'masetiawan dalam pidatonja 
mengakoei adanja kekoera- 

jan persediaan obat2an dime- 
dan pertempoeran. Keadaan jg. 
menjedihkan difront2 itoe se- 

memang tidak adanja per- 

pemborosan obat2an didaerah2 
oe. Tindakan2 seperloenja 5 diambil oentoek meng- 

hadapi soal itoe, demikian poe- 

la terhadap perdagangan obat- 
obatan dipasar gelap. 

    
    

   

   

ian. menteri Penga- 

soepaja berhoeboeng- , ki 

sia Die in 

akan 1 

an memprogandakan pendirian 

  ' Menteri Kesehatan Dr. Dar- 

Ng ral, 

jaan, disebabkan poela oleh 

era diperhatikan be- 
kini soedah dikirim- 

Orang kesana. sh 
ri Sosial Nj. Mr, San- 

'oek mendjamin keselamatan 
roeh telah - dikeloearkan 
dang2-ketjelakaan, peratoe- 
.waktoe bekerdja dll. Poen 

Dewan Perboeroeh 
Menteri Pekerdjaan : Oe- 

moem Ir, Putuhena menerang- 
. kan bahwa pengangkoetan di- 

laoet tidak diabaikan oleh Pe- 
merintah, meskipoen beloem 
memoeaskan. : 
Menteri Pertahanan Mr, A- 

mir | 
djasa2 laskar dan badan2 per- 
joangan bagi revoloesi kita. 

la berpendapat, beloem tempo: 
nja oentoek memaksakan bar 
dan2 itoe masoek - mendjadi 
tentara. ,Dengan teroes terang 
Amir mengakoei bahwa Orga- 
hisasi tentara kita beloem me- 
moeaskan, tetapi tidak boleh 

  

diloepakan bahwa menoeroet 
oekoeran internasional oentoek 
membentoek tentara didalam 
keadaan normal diperloekan 
5 tahoen, sedangkan tentara 
kita jang lahir dalam revoloe- 
Si itoe baroe beroesia 1 tahoen.. 

Jang haroes kita gerakkan 
boekan perang, melainkan per- 
lawanan seloeroeh rakjat. Per- 
tahanan kita tidak bisa dida- 
sarkan atas kekoeatan tentara 
sadja. Oleh karena itoe bari- 
san perdjoangan jang lahir di- 
tengah2 rakjat tidak bisa dihi- 

.langkan. : | 
Achirnja Amir menerangkan 

bahwa ALRI sekarang soedah 
tidak ikoet tjampoer lagi de- 
ngan douane. — (Ant. : 

ngan tenaga dokter 

Y menerangkan bahwa oen- 

ega dirantjangkan adanja 

Sjarifoedin menghargai 

ik ha epoel 
seri IT F- 667741. Oeang 
dalah palsoe dan didapat 
ang jang berdagang be- 
Tjarita, Laboean. 

ngkan dengan oe- 
jah, ocang itoe sa- 

Pengoesoetan 
pe ee Ant 5x 

   
   
   

  

   

      

  

' Menoeroet . rentjana “Mr «8 
Chiang Tsa Tung hari Kemis 

“tg. 6/3 akan meneroeskan per- 
djalanan ke Solo bersama2 de- 
ngan Presiden Soekarno. — 

2 Ant. 

   

  

     

   KOERSOES EKONOMI. 
So0to..5 Maret: — Oleh 

Kementerian Pengadjaran moe- 
lai boelan April jad. di Ma- 
lang akan diboeka seboeah 
.Koersoes Ekonomi Kilat” se- 
lama satoe tahoen. Peladjar2 
Mean dari keloearan S.M.T. 
—. Ant, 

    t pad 
Saigon dan padi ,,lat 1 
dari India, Hasil penanaman 
menoendjoekkan, bahwa bibit 
padi ,,beng: 

      

  

srikan k | hasil padi se- 
dikitnja 2006 dari pada bibit 
padi biasa. — Ant. 

—0— 
PEMBANGOENAN BAN- 

TEN, 

SA : 

MALAM PERINGATAN, 
S.aro:.. 5. Maret — Pada - 

.tg. 4/3 malam di Balai Kota 
Soerakarta diadakan malam 
peringtan satoe tahoen berdi- 
rinja Pergoeroean Tinggi Ke- 
dokteran Soerakarta. 3 
Sesoedah pidato selesai ha- 

dirin dipersilahkan melihat 
gambar2 dan alat2 kedokteran 
serta dipoetarkan film tentang 
oesaha2 membrantas penjakit 
pes. Ka 

Selandjoetnja dikabarkan 
pada tg. 5/3 malam poen di 
Klaten diadakan malam petri- 
ngatan tahoenan Pergoeroean 
Tinggi Kedokteran Klaten. — 
Ant. 

Banten, 5 Maret. “— 
Pada tg. 3/3 di Serang atas 

“inisiatip Panitya  Pembangoe- 
nan Banten dilangsoengkan 
rapat madjelis alim oelama da- 
erah tsb., jang dihadiri oleh re- 
siden Banten dan Mr. J. Adi- 
winata (Wk. Goebernoer Dja- 

pada keres. Banten). 
Ketoea madjelis alim oelama 

H. Djamhari antara lain me- 

djadi kewadjiban alim oelama 
oentoek mendjadi noer (tjaha- 

“ja) jg. membawa penerangan 
ditempat gelap semata2 karena 

-Allah s. w. t. — Ant. 

  

MOEATAN "MARTIN B. DISITA 
Belanda melanggar hoekoem Internasional 

: D rakarga, 5 Maret. — Menoeroet pengoemoeman 
resmi Belanda, seloeroeh moeatan dari kapal "Martin Behr- 
mann jg. kini berlaboeh di T andjong Priok oentoek diperik- 

| sa, telah disita oleh pemerintah Hindia-Belanda, Barang2 itoe 
f aan TE menoeroet pengoemoeman tadi perloe oentoek mendapatkan 

V. MOOK DIGANTI deviezen bagi Belanda. — Kapal tadi memoeat kira2 400 ton 
naa ROMME ? goela, 5000 ton karet, 500 ton kina dan 200 ton sisal.     

      

      

      

Maret.— Ber- 
' pengangkatan 
menteri pemba- 

Pa ai pengganti 
jg- beberapa lama ber- 

akkan - djabatan, 
let Parool  toelis: 

alah anggauta Partij 
beid, karena itoe per- 
gan politik didalam ka- 

et sekarang ialah 5 anggau- 
ta partai Katholik, jaitoe Beel,"- 
'Maarsseveen, Gielen, Fievez 
dan Huysmans, berhadapan 
dgn. 6 orang Partij vd. Arbeid: 
Drees, Vos, Mansholt, Lief- 
tinck, Jonkman dan Neher. Ini-- 
lah boekti hoeboengan jg. baik, 
seperti jg. dikatakan oleh 

- 'Haagsche Courant hari Sab- 
toe jang laloe. : 

Kalangan politik memberi 
tafsiran lain.  Dikatakannja, 

   

    

   
    
    

  

   

  

  

     

      
       

   
     

      

    

    
     
      

   
   
   

   

  

   

        

   
      

   
    
    

      

    

  

   
   

    

    

     

bahwa sebagai djawaban atas ' 
'tidak adanja keberatan dari 
pihak Katholik terhadap pe- 
ngangkatan seorang anggauta 
Partij vd: Arbeid jg. ke-6 ke- 
dalam kabinet, maka partij ini 

tidak keberatan kalau v. Mook 
diganti oleh seorang anggauta 
partai Katholik. Jang bisa di- 
djadikan tjalon goebernoer - 
djenderal teristimewa ialah 

Pknnes DO Ra 
oetnja 't Parool toe- 

    
   

    
       

,Djika Romme betoel2 
mendjadi goeb. djende- 
maka timboel pertanjaan 

dikalangan politik, siapa jang 
akan mengganti Romme men- 
djadi ketoea fraksi Katholik 

“di tweede kamer? 

toelis : ,,Djika ada seorang da- 
ri partai Katholik diangkat 
mendjadi goeb.-djenderal, ma- 
ka pengangkatan itoe tidak 
berhoeboengan sama sekali 
dengan pen 

& &       

Sk. Massbode” (Katholik js 

gangkatan Neher. 

Dalam pertemoean dgn. pa- 
ra wartawan pagi ini, Ryan 
ag pa maskapai 'Isbrant- 
zen Line', jg. mempoenjai ka- 
pal 'Martin Berheapa itoe, 
menerangkan bahwa peratoe- 
ran im- dan export jg. ditetap- 

pem erintah ii dia 

boeah kapal Amerika akan da- 
tang lagi, dgn. membawa - 15 
ton 'polo shirt" (badjoe kaos) 
jg: akan dihadiahkan kepada 
bangsa Indonesia oleh maska- 
pai Isbrantzen Line', asal sa- 
dja tidak dihalangi dan ditjoeri 
ditengah djalan oleh Belanda. 

Tentang pembeslahan seloe- 
roeh nk kapal “8 Martin 
Berhmann', Ryan menerang- 
kan bahwa hal itoe adalah soe- 
atoe pelanggaran terang2-an 
dari hoeckoem internasional. 

Ryan akan memadjoekan 
perotes keras kepada kemen- 
terian L.N., Kongres, dan pre- 
siden Amerika Serikat. Selain 
dari itoe ia akan menoentoet 
ganti keroegian. 

Telah terbit Minggoean Ss l ASA Tx 8. 

kan oleh peme india- 
Belanda dimaksoedkan oentoek 
mengadakan blokade ekonomi, 

agar bangsa Indonesia terpen- 
“ fjil dari doenia dan tidak akan 
mendapat sesoeatoe apa jg. sa- 

.ngat diboetoehkannja. 

“Ryan menerangkan, ia me- 
njaksikan sendiri bahwa didae- 
rah pedalaman sangat kekoe- 
rangan obat2-an, pakaian dan 
alat2 pengangkoetan. Pada 
pertengahan boelan Maret se- 
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- karena kebodohan ssadja, maka 

,latisail asam” 

yan” dapat mem. 

maoe mengadakan demonstra- 

wa Barat jang diperbantoekan 

ngatakan, bahwa soedah men- . 

“longan atau aliran politik da-/ 

| Adpertensi Sebaris R.1.25 toesan sidang perwakilan kita, 

NEGARA KITA. 
ALAU doeloe sebeloem - 
sidang K NI dimoelai, 

“kita boleh pertjaja ke- 
pada roepa2 omong kosong, 
kabar angin atau bisikan pe- 
ngatjau karena memang maoe 
meroesak negara atau' tjoema 

sidang KNI akan mendjadi 
“ hebat sekali, Paling sedikit ha- 

roes dikoeatirkan matjam2 in- 
siden, kalau boekan lain? ke- 
djadian jg. lebih serem. Entah 
karena moengkin Pemerintah f 
akan menghadapi krisis jang 
hebat, entah Pemerintah akan” 
terpaksa mengambil lain2 tin- . 
dakan jang menggemparkan, 
atau karena-ada lain pihak jg. 

si soeatoe apa. 
Satoe diantara bisikan pe- 

ngatjau atau omong kosong 
itoe mengatakan bahwa de- 
ngan sengadja dipilih Malang, 
sebab disana ada pasoekan 
poelisi istimewa dan lain2 pen- 
djagaan keamanan jang sang- 
goep menghadapi tiap2 ke- 
moengkinan, Padahal jang se- 
benarnja mendjadi pertimba- 
ngan jang teroetama sekali ti- 
dak lain karena memang tjoe- 
ma Malang jang dirasa dapat 
sekedar memenoehi keperloean 
tempat sidang, roemah2 pe- 
nginepan dsbnja. 

Orang jang mengharap-ha: ' 
rapkan sidang KNI di Malang 
akan membawa kedjadian jg. 
menggemparkan jg. bisa me- 
lemahkan perdjoangan atau | 
persatoean kita, akan ketjewa. f 
Sebab apa jang  sebeloemnja | 
soedah bisa didoega, sekarang 
terboekti. Semoeanja berlakoe 
tertib, tak ada insiden soeatoe- 
poen djoega. f 

Dengan bebas merdeka, dd. 
ngan tak oesah koeatir 
toe apapoen djoega, dengan - 
tjara jang teratoer, segala go- 

lam sidang KNI mendapat ke-— 
sempatan jang seloeas-loeasnja 
oentoek mengoedji politik pe- 
merintahan didalam segala ba- 
gian - bagiannja. Termasoek 
poela naskah Linggardjati dan 
tafsiran Jonkman jang terkenal 
itoe, 

Tentang naskah terseboet 
Perdana Menteri memberi dja- 
waban kepada para pembitja- 
ra seperti berikoet: ,,Didalam 
pemerintah 
apa jang dioesahakan didalam 
tahoen jl. semoea pokok jang 
terpenting soedah dikemoeka- 
kan. Didalam tentoe sadja ter- 
masoek djoega peroendingan 
dengan pihak Belanda, pada 
mana Pemerintah telah menje- 
toedjoei delegasi Indonesia 
memarap soeatoe renfjana per- 
djandjian jang terkenal sebagai 
Naskah Linggardjati dan me- 
njetoedjoei poela naskah itoe 
ditanda tangani. Sekalian ini 
termasoek oesaha dan tang- 

. goeng djawab Pemerintah jang 
sangat penting, jang tentoe sa- 
dja haroes ditimbang oleh si- 
dang KNI lengkap ini.” 
' Dengan lain perkataan jang 
lebih gampang dimengerti, jai- 
toe soal naskah meroepakan 

| sebagian dari politik pemerin- 
tahan pada oemoemnja jang 
sekarang sedang dioedji oleh 
sidang KNI. Tegasnja, kalau 
sidang KNI menjetoedjoei atau . 
tidak mentjela politik pemerin-“ 
tahan jang berlakoe sampai se- 
karang, itoe artinja Linggar- 
djati diterima seperti ditafsir- 
kan oleh pemerintah kita. 

Dalam pada itoe, diterima 
atau ditolak, jang terpenting - 
bagi kita sekalian ialah bahwa : 
NEGARA KITA akan haroes' 

3 2 

soea- “4 

mengemoekakan ' 
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mendjadi lebih koeat dengan 1 
sidang KNI jang sekarang ini. | 
Insja ALLAH, itoepoen se- 
dang dan akan tertjapai, kare- 
na kita sekalian mendjoen- 
djoeng dan mendjaga kepoe- 

          
 


