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r dan beberapa menteri keloear negeri mendjadi Hoa bibir. Disamping 
n at: 1 rasa bangga atas penerimaan dan penghargaan kedatangannja - P. M. 

k Indonesia oleh Nehru, Gandhi, Mountbatten dan lain2 orang besar, banjak - 

pelii ng sangsi, jang bertanja pada dirinja apakah sekarang ini, pada waktoe banjak 
soal? penting dan-mendesak jang haroes diselesaikan, berhoeboeng dengan penanda tanganan 

Linggadjati, adalah waktoenja bceat P.M. oentoek pergi keloear negeri. 

Bahwasanja PM. sendiri sa- 
ngat berkeberatan oentoek me- 
ning ggalkan tanah airnja pada 
waktoe ini telah diboektikan dgn 

tidak djadinja beliau berangkat 

pada 20 Maret jl. dengan delega- 
11 kita, walaupoen desakan Gan 

harapan Singapoara serta New 

Delhi sangat keras. 

Walaupoen begitoe pada 30 
Maret ”47 atas permintaan kese- 
kian kalinja dari Nehru serta 
pengiriman kapal terbang isti- 

mewa, Sjahrir toch djadi be. 

rangkat. 1 
Alasannja ialah ta' lain dan 

ta' boekan : 
Oentoengnja bagi Repoeblik 

dibandingkan dengan keroegian.- 

nja, adalah lebih besar. - 

Selaloe - real politik. 
Seperti kita katakan tadi te- 

lah beroelang2 Nehru, resmi ma- 

cepoen tidak resmi mengatakan 

keinginannja centoek berdjoem- 

pa dengan Sjahrir. 
Teranglah bahwa tidak hanja. 

oentoek bertjioeman tangan sa- 

.dja. Dan bahwasanja Inggeris 

. Gjoega - ssekoerang-koerangnja - 

— menjetoedjoci oendangan itoe 
“adalah moedah diterka. Lagi 
poela Mountbatten soedah lebih 
doeloe berke: lan dengan Sjah- 
-rir ketika 1 jang tjakap 

. itoe berada di Djakarta ditahoen 
jL, “walaupoen London pada 
waktoe itoe atas de:akan Belan- 

da melarang Mountbatten ber- 

@djoempa dg Sjahrir. Terang bah- 
wa ountbatten sangat tertarik 

da damkar negeri aed sa- 

| ngat terbelakang, kalau kita 
. ban ingkan dengan perierangan 

ae propaganda Belanda dgn 

calatonja jang serba tjoekoep 

itoe. Berhoeboeng dengan hal 

. terseboet, maka pada hakekat- 

nja penerangan serta berita Be- 

   

      

   
   

      

   

  

    

  

   

  

Te mem ena) dan keten- 

jokerto, Krian, Sido- 
Larajo, Patjet | Ol, 

Gandhi, Mountbatten dan lain? 

orang besar: 
Kita tidak poela akan heran, 

malahan diharapkan, P.M. akan 

berpidato keseloeroeh doenia di- 
moeka tjorong All Indian Radio. 

Itoe semoea soal oentoeng roe- 
gi jang nampak, tetapi ada poe- 

la-alasan lain jang mendorong, 

jaitoe perhatian harapan jang 

loear biasa dari loear negeri ten- 

tangan Repoeblik kita itoe, tidak 

boleh kita abaikan, malahan ha- 

roes kita poepoek. Soal psycholo- 
gis milah jang mendjadi poela 

salah satoe sebab, perginja Sjah- 
rir ke New Delhi. - 

MENENTANG KEZALIMAN 

PENDJADJAH 

New Delhi, 1 April. — Sebeloem 
menerima laporan dari bagian 

Gerakan Nasional, dalam siang 
lengkap Konperensi Inter Asia 

hari ini terdjadi debat jg hebat. 

Ketika seorang wakil salah sa- 

toe negeri menerangkan tentang 

baiknja gerakan ahimsa (tidak 
menggoenakan kekerasan), ma- 

ka seorang wakil wanita Birma 

mendjawab dgn berapi2 : ,,Kami 

sangat mengagoemi bangsa In- 

donesia jang dgn sendjata me- 

lawan pendjadjah. Kami bangsa 

Birma adalah bangsa-pahlawan, 
dan kami tjinta kepada orang 

jang soeka berkelahi oentoek 

' membela diri. Kemerdekaan ha- 

roes diperdjoangkan.” 

“Ali Sastroamidjojo dari Indo- 

nesia menerangkan : ,Kita ha- 

roes berani melawan kezaliman 

jang dilakoekan orang didoenia 

ini. Gentoek ini perloe dibentoek 

organisasi diseloeroeh Asia goe- 

na menghapoeskan sistim kolo- 

nial dinegeri mana sadja di Asia 

ini. Semoea negeri Asia haroes 

merdeka.” Ali menjokong pen- 

dapat oetoesan Tionghoa, oen- 

toek mengadakan pertoekaran 

berita dan djoeroewarta. . 
Oetoesan Vietnam mengan- 

djoerkan dibentoeknja federasi 

Asia (sematjam federasi Eropa 

jang hendak dibentoek oleh 

Churchill), tetapi federasi ini ti- 

dak boeat melawan Eropa atau 

Amerika. 'Toedjoeannja ialah 

memerdekakan  semosa negeri 

Asia dan mendjaga perdamaian 

doenia, 

. BEBERAPA LAPORAN JANG 

DITERIMA 

Laporan2 jang ditarima po- 

oknja sbb : 

egeri2 Asia haroes bertindak 

ena an 'mengachiri ya 

simpati atas perdjo- 

erdekaan jang berko- 
, teroetama di In- 

    

  

20.000 PEMOEDA SEDOENIA 

Akan berkoempoel. 

London: 1 April. — Da- 

doenia jang akan diadakan di 
Praha (iboe-kota Czechoslos 

wakia) dari 20 Djoeli sampai 

27 Agoestoes jad., didoega 

akan hadir 20.000. pemoeda, 

diantaranja dari Tiongkok, 

India dan Indonesia. — Ant- 

Reuter.     
  

Mengandjoerkan soepaja ne- 

geri2 Asia djangan membiarkan 
negara2 "pendjadjah memakai 
pelabcehan dan lapangan ter- 

bang, oentoek mengangkoet ten- 

tara, perbekalan dan alat2 sen- 
djata, djika semoea ini digoena- 

kan boeat menindas negeri? 
Asia. 

OESOEL2 JG DIMADJOEKAN 

Oetoesan Birma minta ban- 

toean soepaja negeri2 Asia se- 
mogtanja mendjadi anggauta 

Perser. Bangsa2. Oesoel ini diso- 

kong oleh Tiongkok dan India. 

Cetoesan Indonesia  mengan- 
Gjoerkan soepaja semoea negeri 

Asia mengakoei Repoeblik Indo- 

nesia. — Ant. 

Iiam pertemoean pemoeda se-f. 

| DJENDR. U AUNG SAN. 

NASIONALISASI TENTARA 

BIRMA 

Rangoon: 2 April. —Lem- 

'baga anti-Fascis oentoek Kemer. 

dekaan Birma, jaitoe partai dari 

djenderal U Aung San (kepala 

pemerintah-sementara Birma) 

mengadakan perdjalanan kese- 

loeroeh Birma dan antaranja 

“S smengoendjoengi-72 tempat. 

Diwartakan, bahwa Lembaga 
tsb moengkin akan mendapat 88 
koersi dalam Dewan Perantjang 

Oendang2 Dasar, dan paling se- 
dikit 12 orang akan dipilih kem-. 
baji oentoek dewan itoe. 

Sementara itoe U Ba Pe, men- 

teri pertahanan baroe Birma ki- 
ni sedang menjiapkan rentjana 

oentoek menasionalisir tentara 

Birma.Sekarang sedang diada- 

kan pendaftgran dari orang2 jg. 

pernah mendapat latihan mili- 

ter, Ia menerangkan moelai 

boelan ini semoea ongkos tenta- 

ra India dan Inggeris di Birma 

akan dipikoej oleh pemerintah 

Birma. 
LA— 

INDONESIA DIOENDANG 

BIRMA. 

Rangoon: 2 April. —Ment. 

keoeangan Birma baroe, Thakin 

Mya ketika kembali dari sidang 

IARC di New Delhi, menerang- 

kan, bahwa ia telah mengoen- 

dang peroetoesan Siam, In d o- 

nesia, Malaya dan Ceylon 

soepaja mertka sesoedah sidang 

IARC, singgah di Rangoon. 
2g 

KONGRES PEMOEDA MOE- 

SLIMIN SEDOENIA 

New Delhi,2 April. — 

Atas inisiatif pemoeda2 Islam 

dari Tibet, India, Indonesia, Me- 

sir dan Malaya, maka pada hari 

Senen jl telah dibentoek seboe- 

ah panitia oentoek merantjana- 

kan konperensi Pemoeda Moesli- 

min sedoenia. Diharap bahwa 

konperensi itoe bisa dilangsoeng- 

kan selekas?nja. Tempatnja ia. 

lah di Cairo. 

MADAGASKAR 
TOENTOET KEMERDEKAAN 

Kaocoem pembrontak merampas sendjata 

Tananarive, 1 April.— Tentang pemberontakan di 

Madagaskar, lebih djaoeh dikabarkan, bahwa pemberontakan 

itoe dipimpin oleh gerakan nasional jang menghendaki pemba- 

haroean dan perobahan bagi 

kemerdekaan dalam lingkoengan . 

Pembercntakan tsb. dimeelai 

2 hari jl. dan sekarang meloeas 

kesetloaroeh poelau. Tanda2 me- 
noendjoekkan, bahwa pemberon- 
takan itoe telah disiapkan bebe- 
rapa waktoe jg. laloe. Demikian 

diterangkan oleh pemimpin ter- 

tinggi Perantjis di Tanananrive, 

iboe.kota Madagaskar. 
Bala-bantoean militer sedang - 

dikirimkan ketempat2 pembe- 
rontakan, sedangkan tindakan2 

balasan militer didarat dan dari 

oedara dilakoekan hari ini. Be- 

berapa pemimpin gerakan rak- 

jat ditangkap. Tanda2 pertama 

akan adanja pemberontakan di- 

ketahoei oleh ' pemerintah Pe- 

rantjis pada Des. jl. Sesoedah 

tindakan seperloenja diambil, 

keadaan kelihatan aman kem- 

bali. 

  

hebat jang dilakoek 

oem Da FN 

400 km. sebelah s » api     

Madagaskar, Mereka menoentoet 

Uni Perantjis. 

moelai pada Senen El dapat di- 

patahkan dgn. serangan bala- 

san dari darat dan oedara. 3 

orang Eropa tiwas, dan bebera- 
pa ratoes orang pemberontak 
ditangkap. Keadaan di Mora- 

manga, dimana kaoem pembe- 

rontak Minggoe jl. menjerang 

den. golok dan tombak, soedah 
aman kembali. 9 orang Eropa 
tiwas dalam gerakan pembersi- 
han. Keadaan di Vehipeno me- 

noeroet pihak militer djoega 

aman lagi. 
Lebih djaceh dikabarkan bah- 

wa keadaan dioetara Madagas- 
kar kaoem pemberontak seko- 
njong2 menjerang kamp militer 
didekat Diego Suearez dan ber- 

hasil merampas senapan, sena- 

pan? mesin dan mesioe. 
Hari ini Kena tinggi Pe- 

  

      
   

keorang penjelidik isti- 
& Tamanarive. —Ant.- 

: Reuter. 

rombongan Indonesia, 

“Indo Tjina 

“IM 

1947. 

IARC SELESAI 
Pesan Sjahrir, 

NEW DELHI: 2 April—Dlmsi 
dang terboeka Konperensi Inter 
Asia jg berachir pada Rebo sore 
ini dan dihadiri oleh 20.000 orang 
dari pelbagai pelosok doenia, an- 
tara lain berpidato PM Soetan 
Sjahrir, Mahatma Gandhi dan 
Pandit Nehru. 

Sjahrir menerangkan, bahwa 
dalam konperensi inilah Indone- 
sia boeat pertama kali sesoedah 

6 tahoen, dapat berhoeboengan 
dgn doenia loear. Ia mengan- 
Gjoerkan saling mengerti dan 
kerdja sama antara bangsa? 

Asia, berdasarkan keadilan dan 
kemanoesiaan. 

Kemoedian Sjahrir berkata, 

bahwa tjita2 Satoe Asia kearah 

Satoe Doenia akan lekas terwoe. 
djoed. 

Gandhi laloe memberi peman- 
dangan tentang kedoedoekan 

India di Asia, jaitoe laksana sa- 
toe mata dari oentaian rantai 
berlian. 

Nehru kemoedian menjatakan, 

bahwa bangsa Asia sesoenggoeh- 

nja mentjintai perdamaian. Ia 

berpesan, hendaknja para oetoe- 

san menjebarkan pesan kema- 
noesiaan Asia kenegerina ma- 
sing2. Kemiskinan adalah soal 

APRIL 3, 

  

" otmoem bagi Asia dan kewadji- 

ban bangsa2 Asia ialah meng- 
hindarkan kemelaratan itoe, 

x 

Dalam sidang jang terachir 
itoe dipoetoeskan oentoek mem- 

bentoek Badan Perhoeboengan 
Asia jang tetap. Badan itoe 

mempo€njai Dewan Oemoem, jg 

terdiri atas 30 anggauta, dianta- 
ranja doedoek Dr. Abu Hanifah 
sebagai wakil Indonesia. Nehru 
menjadi ketoea Dewan. Achir- 
nja atas oesoel oetoesan Tiong- 

kok, sidang IARC jad akan dia- 
dakan di Nanking dith, 1949. $ KP 

MENOEDJOE MESIR 

New Delhi, 2 April. — Hari 

Rebo ini berangkat ke Bombay 
terdiri 

atas menteri - moeda IN H.A. 

“Salim, H. Resjidi, Abdul Karim 

Pringgodigdo, MN. Dt Pamon- 
tjak, menteri-moeda Penerangan . 
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A.R. Baswedan, dan djend.-ma.- 

jor Abduj Kadir. 
Pada Djoemaat jad. rombo- 

ngan tsb akan berangkat ke Me- 
sir, dgn diantarkan oleh konsol- 

djenderal Mesir di Neranen Ab- 
dul Moen'im. 

pema (Y rmt 

FADJAR PERDAMAIAN 

MENJINGSING 

Saigon: 2 April. — Komisa- 
ris tertinggi Perantjis baroe, 
Emille Bollaert, - menerangkan 

sebagai djawaban atas pidato 

samboetan wk. pres. Cochin-Tji- 

na, bahwa kedatangannja di 
ialah oentoek me- 

njoembangkan segala pengeta- 

hoean oentoek keperloean Indo- 

Tjina. 

Sementara itoe kalangan poli- 

tik jang mengetahoei di Saigon, 
menidoega bahwa tak lama lagi 

bekas radja Viet Nam, Bao Dai, 
akan tiba di Saigon sebagai oe- 

toesan Dr. Ho Chi Minh, pres, 
negeri Viet Nam oentoek membi- 

tjarakan sarat2 perletakan sen- 

djata Ign segera. 
Ba 

RADJA JOENANI MENINGGAL 

Athena, 1 April.- Radja 
George II dari Joenani hari ini 

meninggal doenia, karena sakit 

djantoeng. Saudara-moedanja pa- 

ngeran Paul, akan menggantinja 

sebagai radja dan moengkin dilan- 

tik hari ini djoega. 
Dari Washington Reuter menga- 
barkan bahwa Joseph Martin. ke- 

toca madjelis rendah Amerika 

Serikat menerangkan, meninggal- 

nja radja George tidak akan 

mempengaroehi terlaksananja oen- 

dang2 Amerika tentang bantoean 

Kegpan Joenani. Ant/Up 
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DELEGASI DI- 
Ts AANII? 

CX AJAP Kiri” jang melipoeti 
mx Ypartai2! serekat boeroeh 
-FS dan pergerakan2 jang    

  

       

njokong dam mempertahankan 
"5. politik pemerintah terhadap pi- 

. hak oppbosisi seperti antaranja 
Masjoemi dan P.N7. telah me- 

.ngelotarkan makloemat jg agak 
| mengagetkan bagi orang biasa. 

Setidak-tidaknja menimboeikan 
berbagai pertanjaan, apakah ge- 
rangan jang menjebabkan se. 

| hingga ,,Sajap Kiri” menoentoet 
P- penggantian Delegasi Indonesia? 

ini bagi kita cemoemnja terasa 
lebih radikaal daripada misal- 
nja poetoesan konggres P. N. I. 

    

. Betoel dikatakan bahwa ,,Sa- 
ap Kiri” menjesal poetoesan 

jang diambil oleh Delegasi Indo- 
'nesia seperti dioemoemkan da- 
lam makloemat bersama dari tg 

“80 boelan jl., akan tetapi oe- 
—-..moemnja orang menghendaki 
1. keterangan jang lebih djelas. 

“ Misalnja dari sebab komunike 
atau makloemat bersama dari 

— delegasi Indonesia dan Belanda 
tg-30 boelan jl itoe tjoema meng- 

caakan pihak Belanda semata- 
. mata, padahai merekalah jang 

terang salah. Apa sebabnja Mo- 
.  djokerto haroes di de-militeri. 

| seer atau ditinggalkan oleh ten- 
“ tara, djoega tentara Repoeblik 

Indonesia, padahal menoeroet 
Linggadjati daerah itoe adalah 
daerah kita ? Tindakan dari de- 

legasi kita jang demikian itoe 
memang baik sekali boeat me- 

| nimboelkan kesan bahwa dalam 
| peroendingan dan tawar-mena- 
“war selandjoetnja pihak kita 

“akan terlaloe Lkas dan terlaloe 
-. gampang menjerah, sekalipoen 

sampai sekarang pekerdjaan de- 
legasi tidak mengetjawakan. 

    

   

  

   

            

   

   

  

   

              

   

  

   

   

  

   

  

Pada hemat kita sebagai tin- 

'dakan sementara sospaja daerah 
 Modjokerto dan Sidoardjo lekas 

| dikembalikan, apa boleh boeat, 
akan tetapi djanganlah itoe 
maoe meniadakan hak kita cen- 
toek menempatkan tentara kita 
Gimana kita anggap perloe. 

— Selain dari itoe sebagai siasat 

boekan tidak bisa berfaedah per- 
gantian delegasi, sebab dalam 
mewoedjoedkan isi naskah Ling- 

'gadjati memang diperloekan se- 

5 kali orang2 jang koeat jg agak 

perloekan selama peroendingan 
- doeloe. Itoelah jang dimaksoed- 

kan ? | 
Lain dari itce setelah dengan 

penanda tanganan Linggadjati 
. dasar2 politik kita terhadap Be- 

Et 

landa dan jogar negeri soedah 
- pasti, memang - telah datang 
waktoenja bagi para menta'i ki- 

ta oentoek bekerdja lebih njata 
dalam japang kementeriannja 

masing2. Poen kewadjikan para 

    

sampai sekarang senantiasa me- 

lain sifat-sifatnja daripada .di- 

KEMBALI DARI AMER 
|. 240 poetera Indonesia . 
“Djakarta:2 April — 

Priok 240 poetera Indonesia | 
dari Amerika dgn selamat. 

Dari djoemlah tsb 40 orang 
Ikabarnja akan tinggal di Dja- 
|karta, sedang selebihnja akan 
melandjoetkan perdjalanan- | 
“3 ke Poerwokerto, -   3   
“Jogja: 2 April — Sikap 

  

ian harta benda asing tetap 
mempertahankan dasar? jg te- 

Pemerintah terhadap pengemba- 

cendang Dasar, jaitoc mengoca- 
sai tjabang prodoeksi jang pen- 

. Sekarang Pemerintah sedang 
menjediakan oeang, paling sedi- 

'kit oentoek membeli kereta api 
dan perkeboenan2. Dalam pada 
itoe akan digiatkan pemasoekan 

oeang padjak, termasoek djoega 

padjak vennootschap, keoentoe- 

ngan perang dll. —Ant. 2 Ai 

BLOKADE EKONOMI 

Dihapoeskan ? 
Djakarta, 1 Apr— Me- 

noeroet kabar Aneta, kemarin 

di Medan diadakan peroendi- 
ngan antara pembesar2 sipil dan 

. Militer Belanda dan Indonesia. 
Diantaranja mefoendingkan 
penghapoesan blokade ekonomi 
“disekitar Medan. Pembagian air, 
hoeboengan telepon dan radio 
antara Medan dan Pematang- 

siantar diadakan kembali. Dike- 
doea belah pihak diadakan op- 
Sir penghoeboeng. Hal poelisi 

epoeblk dibitjarakan djoega. 
NN t 

denada 

— Dalam konperensi K.R.ILS. di 

Jogja tg. 27 ibl. ji. diadakan pe- 
roebahan pimpinan. Ketoea oe- 

.moem Manai Sophian, wakilnja 
O. Rondonuwu dibantoe 8 orang 

anggauta. 

  

mendjadi lebih berat, teroetama 
sekali Kementerian Loear Nege- 
ri, Kemakmoeran dan Dalam 

Negeri. Maka dipandang dari 

soedoet itoe, ada djoega baiknja 

sekarang ditjari lain2 orang 
boeat delegasi. Akan tetapi ada- 

kah orang2 itoe? 

Memilih orang memang tidak 

kampang, akan tetapi- agaknja ' 
boekan tidak moengkin. Dan ka- 
Jau sekiranja tidak semoea ang- 
gauta delegasi, maka sebagian 

Giantaranja pasti bisa diganti. 
Apa jagi kalau dipikirkan bahwa 
pekerdjaan beberapa atau ba- 

rangkali semoea kementerian se- 
karang ini moengkin diperbaiki 

kalau menterinja tidak terlaloe 
. diganggoe oleh pekerdjaan2 lain. 

Maka dengan penglihatan di- 
atas itoe, sebenarnja kita tidak 
ada alasan sedikit poen oentoek 

kaget atau tanja2 agak tjemas 

karena toentoetan ,,Sajap Kiri”. 
Selandjoetnja dengan adanja 

 toentoetan pergantian delegasi 

itoe roepanja Sajap Kiri akan le- 

bih mendekati sajap kanan, se- 
hingga kitapcen akan berdiri le- 

Tadi pagi telah tiba di Te. | 

LIAN MILIK ASING. — pa 
annja dari timoer kearah barat. 

x 

  

— Besok tg. 5 jad. 'Benteng Re- 

'poeblik Indonesia' akan menga- 

dakan rapat pleno di gedoeng 
Pengoeroes Besar P.N.I. Jogja. 

ae x 
— Ketika tg. 30 Maret jl. kira2 

19.00, di Serang pantai se- 
itar tampak 2 boeah ka-' 

jang ta' dikenal kebangsa- 

  

  

x 
— Tg. 3/4 April (hari ini) Ma- 
sjoemi daerah Jogja mengada- 

kan rapat oemoem bertempat di 
serambi Mesdjid Besar dimoelai 
djam 8 malam, : 

Kk 
— Te. 1 jl. Menteri Penerangan 

Moh. Natsir  mengoendjoengi 
Manindjau bersama2 Agoes Ya- 
man, Marzoeki Yatim dari B.P. 

K.N.I. Soematera Barat. 
Kk 

— Di Pati telah berdiri Panitia 

Persiapan Model Desa. Tiap2 
kaboepaten akan didirikan mo- 
del desa. Jang terpenting jaitoe 

menjeroecaikan pekerdjaan di- 

desa. : 

x | 
—SOBSI. dan B.TI. telah 
mengetok kawat kepada sekre- 
tariat Dewan Menteri minta per- 

wakilan dalam menjelenggara- 

kan pasal 14 Linggadjati dan 

Planing Board. 

x » 

—'Menoeroet Panitia Peran- 
tjang Iboe Kota 'Repoeblik di- 

toendjoek salah satoe dari kota 
Malang, Magelang dan Ban- 
doeng. Setelah gambar2 dan bia- 

ja lain2 soedah siap akan segera 

disjahkan. 
x 

— Didapat kabar, bahwa ber- 

hoeboeng dgn kominike bersama 

dari Delegasi Indonesia dan Be- 
landa baroe2 ini ,,Sajap Kiri” 
antara lain akan menoentoet 
adanja pergantian soesoenan 
Delegasi Indonesia. 

  

TOR-FACTOR BAROE DI ASI 
..  Haroes diperhatikan Doenia Barat 
N ew York: 1 April. — Sk ,,/New York Herald Tribune” 

toelis tentang konp. Inter Asia, bahwa delegasi Vietnam menda- 

pat samboetan jang hangat. ,/Tak salah kiranja oentoek menga- 
takan”, — toelis sk tsb, — ,,bahwa pemimpin? politik pada kon. 
perensi itce membantoe bangsa Vietnam dalam pertempoeran- 

         
nja lawan Perantjis. 

Peristiwa ini berarti bahwa 
faktor2 baroe haroes betoel2 di- 

perhatikan oleh negeri2 jang 
mempoenjai kepentingan di 
Asia. Satoe diantaranja ialah, 

' reaksi dari negeri? Asia pada oe- 
moemnja terhadap kedjadian2 

disalah satoe negeri itoe. 

  

BOENG KARNO DIMOEKA 
5 PELADJAR. 

. Tasikmalaja, 3 April,— Kema- 
rin pagi di Tasikmalaja dilang- 
soengkan pertemoean antara pa- 
ra peladjar dan Presiden, Soe- 
pardo dari Badan Kongres Pe- 
moeda membentangkan doea -ke- 
wadjiban jang. terpenting bagi 
pemoeda jaitoe kewadjiban se- 
bagai moerid dan kewadjiban 
sebagai pemoeda, 

Presiden mengandjoerkan be- 
ladjar keras dgn. membatja boe- 
koe banjak2 dari penoelis2 jang 
masjhoer.— Ant, 

Den 

MOSI P.P. DJAWA BARAT. 

Garoet, 2 April,— Konperensi 
Pamong Pradja seloeroeh Djawa 
Barat jg. baroe2 ini diadakan di 
Garoet telah mengambil mosi 
sbb,: a, menjetoedjoei sepenoeh- 
nja beleid pemerintah. b, taat dan 
berdiri tegak dibelakang peme- 
rintah Repoeblik -Indonesia. c, 
berdjoeang teroes ocntoek men- 
tjapai kemerdekaan 100”/,.— Ant. 

na 

— Baroe2 ini didapat kabar 
bahwa A. M, Sangadji, P. S.L, I. 
ditahan Belanda di Kalimantan 
Selatan, dimasoekkan dipendjara 
Samarinda. Di pendjara tsb. di- 
tahan djoega Moh, Roeslan dan 
Dr. Diapari, 

MODJOKERTO WAKTOE SEKARANG 
Dji.Timoer: 2Maret.— Pada waktoe ini Modjokertc ma- 

sih terkoeroeng serta terpentjil dan keloear masoek kota tidak 

bebas dari bahaja. Pendjagaan2 dari kedoea belah pihak masih 

sama kerasnja dipelbagai sektor, pertempoeran? ketjil antara pa. 

troli Belanda dan pihak kita masih terdjadi disana-sini. 

Keamanan dalam kota Modjo- 

kerto sering terganggoe oleh 

serdadoe2 Belanda. Meskipoen 
M.P. Belanda telah mengambil 

tindakan, namoen tidak dapat 

ditjegahnja seloeroghnja. 

Fluistercampagne meradjalela, 

sengadja oentoek mengeroehkan 

keadaan. e - - 

Keadaan Modjokerto kini, di- 
mana disamping pendoedoekan 
tentara Belanda masih tetap 
lengkap Pemerintahan Repoe- 

blik mendjalankan kewadjiban- 

nja, soenggoeh meroepakan kea- 

daan baroe bagi Djawa Timoer. 

Ini bagi Djawa barat soedah la- 

ma didjalankan. SN 

Pada oemoemnja dapat dika- 
takan, bahwa tjorak Pemerinta- 

han tetap berdjiwa dan berse-. 

dja masih ditangan Boepati, 

meskipoen Belanda mentjoba 

menempatkan seorang Assistent 

Wedana, tapi ia hanja meroepa- 
kan seorang-penghoeboeng bela- 

ka 2 

Bendera Belanda berkibar di 

Markas Besar Tentara Belanda 
dan diroemah Assistent-Resi- 
dennja. 

. Lentjana Merah Poetih tidak 

'boleh dipakai dimoeka oemoem, 
katanja oentoek mentjegah ke- 

riboetan. ORI masih tetap ber- 

edar, tetapi Belanda boleh ber- 
belandja dgn oeangnja sendiri. 

| Kantorpos Nica minta tempat 

sedikit diroeangan Kantorpos 
kita. Hanja irigasi diletakkan 

dibawah pengawasan Belanda, 
katanja berhoeboeng dgn “slui- 

    

menteri selandjoetnja akan bih kocat menghadapi Belanda. mangat Repoeblik. Pamong Pra- zen-politik' mereka. —Ant. 

  

  

ADPERTENSI 
Oentoek menghemat waktoe 

tjoekoep TOEAN 

TELPOEN 601, || 
5 dan Sen 

ADPERTENSI | 
toean tentoe beres! 

Mentjari: 
Agen? diloear kota oentoek 
mendjoealken lim— kajoe. 

1 Kwaliteit sama dengan bikinan 
loear negri. Konditie boleh 
berdamai. 

KHO TJJE TIAN 

Pontjowinatan 79. 

Agen Diokja: 
Tn. Ong King Djiang 

| Toegoekoelon 12. —284— 

  

Telah lahir anak kami jang pertama 

NOENIEK TRISNOWATI Pen 
pada hari Rebo tgl. 1 April 1947 djam 12,40 malam. 
Iboe dan anak dalam keadaan sehat, Atas pertolongan 
keloearga Klinik Lempoejangan kami oetjapkan banjak 

“terima kasih. “Nalk Et 5 
NOEGROHO Pn 

aa sekeloewarga.   —284—1 vV    

    

| PENGOEMOEMAN KEMENTERIAN KEOEANGAN 

"a21 Bs tian ye Sie ena en 2 sea se sedia yesa ya la. uan banar Raden 

    

   
    

  

    

    

(p-255-— 

      
  

Berhoeboeng dengan maksoed akan mendirikan Bagian 

»Oeroesan Gadji dan Kedoedoekan Pegawai Negeri” pada Ke- 
menterian Keoeangan di Magelang,- maka diminta kepada para 

bekas pegawai ,,Bezoldigingsbureau” dari Departement van Finan- 

cien dahoeloe, dan orang2 jang mempoenjai pengalaman dalam hal 
oeroesan pegawai, jang mempoenjai hasrat akan bekerdja pada 

Bagian terseboet, soepaja selekas moergkin mendaftarkan namanja 

dengan djalan mengirimkan soerat kepada Kementerian Keoeangan, 

Pedjabatan Oemoem (Oeroesan Pegawai), di Magelang. 
Mereka jang dimaksoed diatas haroes melampirkan pada soerat 

lamarannja, keterangan2 tentang riwajat hidoepnja disertai salinan 

soerat2 jang bergoena boeat pengangkatannja kelak pada Bagian 

terseboet. sn 
Mengingat betapa pentingnja bagian ini, maka diharap ban- 

tocan sepenoehnja dari djawatan2 jang mengerdjakan bekas pegawai 

»Bezoldigingsbureau” dahoeloe, soepaja memberi kesempatan ke- 

pada mereka meninggalkan djabatannja sekarang oentoek pindah 

terseboet. 
MAGELANG, 1 April 1947. 

  

ke Bagian ,,Oeroesan Gadji dan Kedoedoekan Pegawai Negeri” | 
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  KEMENTERIAN KE GAN.     

    

   
   

    

    1 MATA MOESOEH |! 

Perloelah kiranja bagi tiap ne- 

geri jang berkepentingan di 
Asia centoek menentoekan soea- 

toe politik, dgn mengingat kepa- 

da pendapat oemoem di Tiong- 
kok, India dan Indonesia, wa- 
laupoem politik tsb tidak lang- 
soeng mempengaroehi negeri? 

itoe. Karena India jang koeat 

moengkin dapat mempengaroehi 
seloeroeh Asia Tenggara, Tiong- 

kok jang koeat dapat poela 

mempoenjai pengaroeh besar 
terhadap negeri2 di Asia dan In- 
donesia jang koeat moengkin 

poela mempengaroehi kepenti. 
ngan2 seloeroeh Asia Tenggara 

dan daerah2 dikeposlauan Pasi- 

fik. : 

Mengingat akan kemoengki- 
nan semceanja itoe, walaupoen 

sangat tipis, tidaklah terlaloe tje 

pat kiranja entoek mengata- 
kan, bahwa negeri2 Barat perloe 
betoel2 mempertimbangkan kei- 
nginan rakjat Asia. Sedikit good. 
will dalam beberapa tahoen ini 

moengkin dapat memberi keoen- 

toengan bagi toeroenan2 jad.” 

Demikian toelis sk ,/Herald Tri- 

bune”. —Ant-UP. 
Hana 

WAKILL NVV OENTOEK 

KONGRES SOBSI 

Amsterdam, 1 April. — Sekre- 

taris Perserikatan Sekerdja Be. 
landa (NVV), C. vd Lende telah 
men€rima oendangan SOBSI 

oentoek menghadiri kongresnja 

di Malang pada 16 Mei jad. Ia 

akan mewakili drganisasi boe- 
roeh Belanda, jang termasoek 
dalam Perserikatan tadi. 

—0— 
COMMISARIAAT AMPRI 

SOEMATERA. 

Jogja: 2 April. — Atas poe- 

toesan poetjoek pimpinan Ampri 

tg 30 Maret jl telah dibentoek 
commisariaat daerah Soematera 

sbg wakil pengoeroes harian poe- 

sat Ampri. Djoega badan itoe 
djadi coordinator dari tjabang2 - 

Ampri seloeroeh Soematera dgn 

berkedoedoekan dipoesat propin- 

si Soematera. 
PE y Te 

PEMBATASAN PEREKONOMI- 

AN DAERAH DIHAPOESKAN. 

Jogja, 2 April— Menoe- 
roet peratoeran Menteri Kemak- 

moetran ttg. 1 April 1947 No. 11, 
bahwa makloemat Kemt.-Ke- 

makmoeran tg. 25/2-47 No. 9, 

Pengoemoeman Kemt..Kemak. 

bg. 11/3.46, 18/5--46 dan Pera- 
toeran Kement.-Kemak. tg. 81/ 
10-46 moelai tg. 1 Mei jad. dita- .... 

rik kembali. $ ea , 
Sebeloem peratoeran itoe moe- 

lai, idzin2 dilakoekan oleh: Kep. 
Kantor pengawafan harga dari 

Kemt.-Kemak. oentoek Keresi- 

denan Banten Besoeki dan Ma- 
doera. Kepala djawatan perda- 

gangan oentoek Jogjakarta, Tji- 

rebon dan Pekalongan dan-dja- 
watan koperasi entoek lai 
nja (termasoek Wali Kota Soe- 

rakarta). « 
Tn 

4 en 
BERITA TATA OESAHA. | 

Berhoebeeng dgn. Hari2 Besar: 2 
Djoem'at Besar, Tsing Bing dan 
Hari Paska, maka hari Djoem'at 

besok 'Nasional' tidak terbit. Te- . 

tapi oentoek mentjoekoepi ba- ”X 
tjaan para lengganan 'Nasional 

hari Sabtoe akan terbit seperti: 

biasa dgn 4 halaman. 
Ini kali akan kita sadjikan sa- 

toe peristiwa diwaktoe perang 
Doenia II jang menggemparkan 

kota New York. 
Disana haroes ditjari 1 orang 

“jang beloem pernah dikenal, be- 
loem diketahoei moeka-romam- 
nja, beloem diketahoei tempat 

kediaman dan asal oesoelnja, di- 
: , 8.000.000 manoe- 

sia jang berdjedjal-djedjal itoe. 

Orang itoe adalah : MATA-


