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ini makin keras. 

Harian Katholik »De Maasbo- 
de” toelis bahwa menceroet ka- 

| langan politik sekarang roepanja 
sOedah dapat dipastikan bahwa 

prof. Romme akan diangkat 

' mendjadi goebernoer.djenderal, 

sebagai pengganti v Mook. 

"ag 
sg 

Poen djoega sk Katholik di 
den Haag ,,Het Binnenhof” me- 
wartakan, bahwa dewan menteri 

Belanda. dalam prinsip xoedah 
setoedjoe, oentoek mengangkat 

prof. Romme mendjadi goeb.- 
djend. Dikatakannja, bahwa se- 

achirnja Romme menerima pe- 

ngangkatan itoe. 

Berhoeboeng dgn desas-desoes 
itoe, maka menoeroet Aneta, sk 

Belanda ,Njeuwsgier” jang ter- 
bit di Djakarta telah menjata- 

kan kechawatirannja. Harian 
itoe menegaskan, perloe sekali 
oentoek meneroeskan beleid pe- 

merintah sekarang ini. 

.Sekdrang ” kita menghadapi 
pertjobaan dari rentjana-per- 

djandjian, karena itoe, kini iboe- 
Pala saatnja oentoek melakoe- 
, kan bermatjam2 experimen,” — 

ocelis ,/Njeuwsgier”, : 

Harian itoe mendoega Ibah- 
wa reaksi dikalangan repoeblik 

akan sangat boeroek. ,,/Moengkin 
sekali, — demikian ,/Nieuwsgier, 

— ,ypembesar2 Repoeblik salah 
tarka, djika mereka berpenda- 

pat bahwa antara v Mook dan 
Romme ada perbedaan paham, 
tapi tjobalah menginsafkan 

pembesar2 itoe bahwa mereka 
salah terka! Perasaan djengkel 
dan sikap menolak, jang seka- 
rang mendjadi djelas sekali di- 

daerah peda dan moeng- 
kim bisa dilenjapkan hanja dgn 

»  tindakan2 sabar dan tepat, akan 
Tnnlan lebih hebat dan .me- 

  

     

  

oleh desas- desoes Z 
3 

: ja F »Kabar2 terachir dari Neder- 
f 13 “land,” — demikian toelis harian 

“& 

z7 

tadi sebagai penoetoep, — ,,me-. 

'njebabkan kita melihat dgn ra- 

sa-chawatir kemasa depan.” 
Berhoeboeng dgn desas-desoes 

tadi, Aneta mengadakan hoeboe- 

ngan dgn kalangan Repoeblik di 

Djakarta. Kalangan itoe beloem 
sedia memberi keterangan jang 

pasti, selama kabar2 tadi masih 

- merocepakan kabar angin. Mare- 
ka berpendapat, ada kemoengki- 

“4 nan bahwa desas-desoes itoe 
3 . akan mempoenjai akibat pada NN

 

“ sosasana peroendingan. antara 

Indonesia dan Belanda seka- 
rang. Lebih2 dipedaleman, orang 
tentoe akan bersikap lebih ber- 

- politik Belanda demikian pen- 
| dapat kalangan repoeblik. 

: Apabila — seperti didoega oleh 
sk ,,Nationale Roterdamsche 
Conan” — dr yv Mook, setelah 

o diangkat, tetap mendja- 
di  letn, -goebernoer-djenderal 
oOentoek memimpin oeroesan pe- 

merintahan oemoem, maka me- 
noeroet kalangan Rep. tadi hal 

itoe moengkin sekali akan me- 
| ngoerangi hebatnja reaksi dika- 

Ae. 

  

PROF. P.C.M. ROMME 

langan repoeblik. Tetapi, kala- 

ngan tsb beloem maoe pertjaja 
bahwa v Mook akan tetap sedia 
menjdjabat pangkatnja sekarang, 

djika antara dia dan goebernoer- 
djenderal ibaroe terdapat perse- 
Ikihan paham jang prinsipieel. 

Kalangan Repoeblik itoe me- 

rasa menjesal sekali, bahwa ber- 

hoebceng dgn kabar2 jang achir 

ini tentang penggantian goeb. - 

Gjenderal, keadaan sekarang se- 
kali lagi mendjadi tidak terang 
dan membimbangkan hati. 

x 

Berhoeboeng dengan adanja de- 
sas desoes tentang pengangkatan 
Prof. Romme sebagai Goebernoer 
Djenderal ,, Hindia Belanda”, Men- 
teri Penerangan, Moh. Natsir dlm. 
pertjakapan deugan pers di Dja- 
karta kemaren mengoetarakan pen- 
dapatnja antaranja sbb: Pihak 
Repoeblik beloem lagi menerima 
berita resmi tentang pengangkatan 
Romme itoe, Hanja baroe didengar 
dari soerat2 kabar sadja. 

Bila pengangkatan itoe benar, 
kata Natsir, maka ini berarti 
pengoendoeran besar dalam oesa- 
ha melaksanakan persetoedjoean 
Linggadjati. 

Romme adalah dianggap sebagai 
woedjoednja (personifikasi) dari 
golongan Belanda jang tidak se- 
toedjoe tentang peroendingan 
Linggadjati. Romme menganggap 
Repoeblik dan?wakil2nja sebagai 
angin sadja. Dan tidaklah meng- 
herankan timboelnja kemoeng- 
kinan kembalinja tragedie Hoge 
Veluwe dalam mendjalankan per- 
setoedjoean Linggadjati jg. telah 
ditjapai dengan soesah pajah. 
Demikian kata Natsir. 

Sepak 

INDONESIA, SAINGAN INDIA. 

New Delhi, 14 April. —Seorang 

tjalon wakil oaroesan perdaga- 
ngan India di Australia mene- : 
rangkan, bahwa export teh In- 
dia ke Australia akan mendapat 

saingan dari pihak Indonesia. 
Karena 'itoe ia berpendapat, 

bahwa pasar India haroes diper- 

koeat dalam tempo 3 tahoen. 

Dilapangan lainnja, seperrti 
pertenoenan dsb, India akan 
mendapat persaingan dari Dje- 

pang : soal ini perloe djoega di- 

perhatikan. 

  

“'enderal pada hari2 jang achir 

rena mereka 

  

Belanda maoce Na ank Politik lain ? 
»Soeatoe hal ja. mengchawatirkan," 

| D jakar : ac April. — Desas-desoes tentang kemosngkinan pengangkatan prof. Romme, 
. ketoea fraksi Katholik di tweede kamer, mendjadi nang 

kata Nieuwsgier 

Eu 

PER 

  

PILAR RKAP LA 

SOKONGAN BOEAT BANGSA 
TIONGHOA. 

Di Asia Tenggara. 

Namgking: 14 April — 
Bade Pekerdja dari Dewan 

Execytif Tiongkok mengadakan 
seboeah — fonlds,  sedjoemlah 
1600: 4) dollar-Tiongkok, oen- 

toek mengoerces orang2 Tiong- 
hoa jang menderita sengsara 
di Asia Tenggara, diantaranja 

korban2 insiden Palembang. 
aa 

KOMPROMI 

Moskow: 14 April. — Mn- 

tari LN Amerika Ser. Marshall 
mengadakan kompromi dalam 

konperensi di Moskow, dimana 

ia mengakoe hak Sovjet-Roesia 
atas ganti-keroegian jang diam- 
binja dari prodoeksi Djerman 

sekarang. 

Wakil Roekia, Vyshinsky, me- 
herangkan berhoeboeng dengan 
kompromi itoe, bahwa negara- 

nja selaloe berdjoang . oentotk 

hak tsb. Ia berpendapat, bahwa 

4 negara ibesar tidak bisa men- 

tjapai persetoedjoean tentang 

pelbagai soal jang penting, ka- 
tidak saling-me- 

ngerti. Vyshinsky menoedoeh, 

bahwa Inggeris-Amerika men- 

dapat ganti-keroegian dari dae- 
rah Djerman jg. didoedoekinja, 
tetapi disamping itoe tidak maoe 
mengakoei hak itoe bagi Roesia. 

AG 

DJANDJI, SEKALI LAGI 

DJANDJI. 

Kuala Lumpur, 14 April. — Mal- 

cclIm MacDonald, goebernoer . 

djenderal Malaya, dalam seboe- 
ah perdjamoecan jang diseleng- 
garakan oleh perserikatan bang- 

sa Ceylon di Malaya, mengoela- 
ngi djandji Inggeris, oentock 

memimpin rakjat Malaya kearah 
kemerdekaan. Tentang konpe- 

rensi Inter Asia jang baroe2 ini 

diadakan di Delhi, MacDonald 
menerangkan bahwa kedjadian 

itoe adalah tanda kebangoenan 

negara2 di Asia. 

HAK PEMOGO 

takan tjela dan kritieknja terha- 
dap politik loear negeri Amerika 
sekarang ini. Kekajain Amerika 
hanja  dipergoenakan  oentoek 
memperkoeat angkatan perang 
negeri lain, tidak oentoek meno- 
long kemakmoeran negeri lain jg. 
memboetoehkan pertolongan itoe. 
Ia menoentoet bahwa Amerika 
hanja menggoenakan kekoeasaan 
dan kekoeatan. Amerika 

“melihat bahwa didaerah2 jang 
djadi koloni dahoeloe telah bang- 
kit semangat kebangsaan jang 
sehebatnja. 

Dan negeri2 ini dalam oesaha- 
nja dipengaroehi oleh sifat2 koe- 
moenistis jg. mengarahkan mata- 
nja ke Sovjet. Amerika haroes 
insjaf bahwa abad sekarang boe- 
kanlah lagi abad kekerasan dan 
kekoeatan sendjata tetapi abad 
kekoeatan rakjat djelata jang ter- 
tindas dahoeloe, 

EYE 

POLITIK »NEW DEAL” 

3 Oentoek doenia. 

London: 14 April. —Henry 

Wallace, bekas menteri pernia- 
gaan dan bekas wakil-pres. Ame- 
rika Ser. menerangkan dalam 

pidato-radibnja: bahwa seloe- 

roeh doenia pada waktog ini 
perloe mendjalankan politik 

,New Deal”. Selama politik itoe 

beloem didjalankan, selama itoe 

poela doenia tidak akan menge- 
nal perdamaian. 
Menoeroet Wallace keadaan 

doegnia pada dewasa ini sama dg. 

keadaan Amerika dith. 1933 : di- 
beberapa daerah terdapat pro- 

doeksi besar, dilain2 daerah ter- 

dapat sedjoemlah besar orang 
jang tidak ibisa membajar pro- 
Woeksi itoe. 

Wallace ternjata melawan 

Truman, ketika ia menerangkan 
bahwa kita haroes mengirim 
waloekoe dan alat2 pertanian 
lainnja kenegeri2 jang memer- 

loekannja, dam boekan meriam2. 

Djika kita berbosat demikian, 

maka barcelah komoenisme akan 
mendjadi soeatoe hal“ jang 
moestahil, dan boekan soeatoe 

hal jg. tidak ibisa dielakkan. 

2 — 

KEPOENGAN TERHADAP 

ROESIA 

Dipererat. 

Washington: 
/Kalangan pemerintah Amerika 

Ser... mengoemoemkan, bahwa 
kepada parlemen 'akan diminta 

200.000.000 dollar 'botat menjo- 

kong Korea Selatan dalam oesa- 
ha menentang aksi Kimoenis. 
Ogcang itos akan dipakai ozntotk 

melak-anakan rentjana 3 ta- 
hoen, jang memerloskan ongkos 
500—600 djoeta dollar. Pemerin- 

tah Amerika tidak akan memberi 

bantoean militei. Moengkin so- 

kongan itoe akan ditoenda sam- 

pai parlemen selesai membitja- 
rakan soal bantoean kepada 

Toerki dan Joenani. : 

La Han 

— Menoeroet  pengofmceman 

bersama di Moskow dan New 
Delhi, maka antara Roesia dan 
India sekarang diadakan hoe- 
boengan diplomatik. 

KAN DIBATASI 
Rantjangan Oendang2 ditoedjoekan 

pada 

Washington: 14 April 
roehan dari Dewan Perwakilan 

Lewis 

— Panitia oeroesan perboe- 
Amerika Serikat menerima ran- 

tjangan oendang2, oentcek mem batasi hak pemogokan, dan ke- 
koeasaan Serikat2 Sekerdja. 

Mencoeroet rantjangan oen.- 
dang2 itoe, djaksa-agoeng diberi 
izin leh mahkamah-agoeng, 

centoek mengambil tindakan? 

bocat mentjezah terdjadi pemo- 

g0kan2 besar, jang membahaja- 
kan kepentingan nasional, 

Selain dari itoe akan dihapoes- 
kan segala peratoeran jang me- 
netapkan bahwa hanja kaoem 

boeroeh jang tergaboeng dalam 
sesoeatoe serikat kekerdja boleh 
bekerdja dalam seboeah an 

sahaan. 

    

2 

Rantjangan oendang?2 itoe ter- 
Oetama ditoedjoekan kepada se- 
rekat2 sekerdja jang besar2, se- 

perti serikat boeroeh dari John 
L. Lewis, AFL., C.I.O., dsb. 
Rantjangan tsb mengadakan 

perobahan besar dalam politik 
parboeroehan dari zaman pre- 

siden Roosevelt. 
Dalam panitia oeroesan per- 

boeroehan tadi, hanja 4 anggau- 

ta demokrat melawan rentjana 
tsb. Jang pro ialah 15 anggauta 
repoeblik dan 3 anggauta de- 
mokrat dari negara2 selatan, 

  

Henry Wallace kemaren, menja- 

tidak 

14 April. 

OESOEL AMERIKA 
.. DI MOSKOU 
Moskeu: 14 April. — - Pa- 

lam sidang 4 ment. Im,, Besar, 
Amerika mengoesoelkan 'menga- 

dakan perdjandjian empat nega- 
ra itoe selama 40 tahoen. 
soed perdjandjian itog 
sebagai djaminan soepaja naa 

Djerman tidak ibisa bangkit lag 
memperkoeat angkatan perang 

nja bila tentara” pendoedoekan 
Serikat telah meninggalkan ne 
geri Djerman. 

HAK PEMILIHAN DI PILIPINA 

Aguinaldo protes. 

Manila: 

deral Emilio Aguinaldo, presi- 

den pertama dari repoeblik Pili- 

Dina jang djoega. pernah men 

Bek Amerika, memadjoekan 
perotes kepada presiden Manu. 
el Roxas,' “berhoeboeng dengan 
tjara pemilihan di Pilipina ba- 
roe2 ini dimana bangsa Ameri- 

ka diiberi hak jang sama dengan 
bangsa Pilipina. Karena itoe, 

Aguinaldo minta soepaja hasil 
p€milihan jang laloe itoe tidak 
dianggap sjah dan diadakan pe- 

milihan baroe. —Ant.-AP. 
2 ne 

“LANGKAH PENTING. 
Tokio: 14 April. —Djende- 

ral Besar Mac Arthur, menjata- 

kan minggoe jl bahwa sidang 

madje€lis permoesjawaratan se- 
mentara dari rakjat Korea Se- 

latan adalah langkah jg penting 
dalam menoedjoe pemerintahan 
sendiri bagi Korea Selatan. 

Lea 

CHIANG DI SJANGHAI. 

Sjanghai: M April — 
Djendaralisimo Chiang - Kai 
Shek, 'jang kini bersama ister- 
nja mengoendjofngi Sjanghai, 

kemaren beroending dgn pem- 
besar2 ripil, militer dan kala- 
ngan perdagangan dikota itoe. 
Ia djoega bertemoe dgn Sygh- 

man Rihee, pemimpin partai re- 

vologsioner Korea. 
Didoega, Chiang (besok tg. 15 

April akan kembali ke Namking. 
me 

SELESAIKAN SENDIRI. 

New Delhi: 14 April. — Da- 

lam soeatoe pidato, Panidit 
Nehru, wakil Presiden Pemerin- 

tahan India sementara mengan- 

djoerkan soepaja kalangan2 po- 

litik di India selekasnja menga- 

dakan pertemogan oentoek ber- 

toekar pikiran menjglesaikan 
perbedaan paham jang timhoel 
antara mereka. Nehru berkata, 

seharoesnja rakjat India pandai 
menjelesaikan nasibnja sendiri 

dan djangan hendaknja menje- 

rahkan penjelesaian nasib India 

kepada Radja Moeda Mourtbat- 

ten, 
—AMI— 

SARI BERITA 
— Or. P. Honig, penasehat eko- 
nomi dari v Mook, akan me- 
ngoendjoengi Malaya 1 mingzoe 

lamanja, oentoek mempeladjari 

keadaan ekonomi disana. 

x 

— Liaguat Ali Khan, menteri 

keoeangan India moengkin akan 

mengepalai delegasi India ke 
London - oentoek membereskan 

soal sajdo. India sebesar 1.250. 

000.000 pond. 

x 

— Gerakan tentara pemerintah 

Joenani terhadap kaoem zeri!ja 
dipegoenoengan Joenani Te- 

ngah, jang soedah berdjalan 1 
minggoe, beloem mendapat ke- 

madjoean seberapa, xarena ke- 
adaan hawa sangat boeroek. 

x 
— Menoeroet ssk jang pro kuo- 

mihtang, panglima tentara ko- 

moenis ke-4, djenderal Chen Yi 
meninggal. Kabarnja Mao Sze 

Tung, “pemimpin komoenis Ti- 

ongkok kimi bermaksoed me- 

“ngangkat Yeh Chien Ying s€- 
bagai pengganti. 

14 April. — Djen- 
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tidak meminta korban banjak. 

- Pekan protes dari Djenderal 

: Filipina. Berita jang tjoema ter- 
“diri dari beberapa kalimat ini 

sescenggoehnja tjoekoep terang 

menggambarkan . betapa besar 

“dan Ilocas pengaroeh politik 
Amerika dalam kemerdekaan Fi- 

“Apa sebab bisa terdjadi perts 

toe? Hal itoe tidak gampang di- 
terangkan dalam sepatah doea 

patah kata. Tetapi jg. penting 
bagi kita ialah mengetahoei ba- 
gaimana negara2 besar, dianta- 

mempoenjai jang 
ak ketjil. 

se gampang dimengerti ka- 

kita memperhatikan berita2 

ar negeri. Jaitoe perang doe- 
kedoea baroe sadja selesai, 

pi negara2 jang bersangkoe- 
soedah moelai berselisih ten- . 

. tang perdjanidjian2 perdamaian 

jang nanti moengkin mendjadi 
'alasan oentoek perang doenia 

' ketiga. Sekarang negara2 masih 

| terlaloe tjape, akan tetapi kalau 
| “soedah tjoekoep istirahat  ba- 

“rang kali & 10 tahoen sadja, ki- 
“ranja sadja socara negara2 be- 
“sar akan mendjadi lebih galak 

mengantjam satoe sama lain. 

Dajam keadaan demikian itoe- 
lah Indonesia sedang berdjoang 

centoek kemerdekaannja jang 

- sepenceh-penoehnja. 
Beberapa negara2 tetang oa ki- 

' tamendjadi tjonto atau peladja. 

ga diperhatikan. Diantaranja 

ialah beroesaha sekosat tenaga 
dgn segala kerelaan dan kedjoe- 

djoeran dari semoea pihak, agar 

soepaja jang tidak baik dine- 
gara2 tetangga dapat kita hin- 

darkan. 
meta pa 

PEMBANGOENAN 

PEREKONOMIAN 

| Didaerah Modjokerto. 

Malang, 12 April.— Ber- 
'hoeboeng den. percendingan 
dgn. anggauta Kom.-Djendr. 
tentang penjelesaian Mpodjoker- 
to, Mr. Indra menerangkan, bah- 

“wa perbaikan perhotboengan 
“ Modjokerto—Djombang akan ba- 

njak menjoembang kepada 
pembangoenan perekonomian 

| rakjat didaerah  Modjokerto. 
Dengan kereta api akan dapat 

€ dibawa. kedaerah tsb. bahan2 

  

Kemoedian menjoesoel berita 

ja Amerika, akan tetapi 
-menjewa kapal .Hadji”. 

“mendjalankan roekoen 

“jang kelima. 

ran bagi kita, sehingga berhar- 

adjoerit India, 

Repoeblik. 

kepada Pemerintah Ingegeris, 

melainkan kepada Pemerintah 

Nasional India (Indian Natio- 
nal Government). — Ant. 

mngut Jeng: 

RADIO  TELEPONI. 
Djawa — Soematera. 

Jogja, 14 April.— Moelai 
tg. 17/4-1947 oemoem diberi ke- 

sempatan berbitjara dgn. Radio 

Telepon antara Jogja dgn. Boe- 
kittinggi, Palembang dan Pema- 

bangsiantar serta dari Djakarta 

dagn. Boekittinggi dan Palem- 

bang. Djoega dgn. Madoera 
akan diadakan perhoeboengan 
radio.teleponi. 

. pm VA 

KOMISI DJENDERAL DGN. 

Konsoel Asing. 

Djekarta, 4 April — 
Aneta mengabarkan bahwa pa- 

da tg. 12 malam jl. Kom.-Djend. 
mengadakan pertemoean tidak 

resmi dgn. para. konsoel jang 

ada di Djakarta. Dalam perte- 
motan itoe didjelaskan tentang 

arti persetoedjoean Linggadjati. 
—Ant. 

saban : 

BAHASA INDONESIA. 

Sebagai 'kehareesan' 

di Sekolah2 Tionghoa. 

.SoLo, 12 April.— Moelai boe- 
Ian depan - sekolah2 Ticngihoa 

di daerah Soerakarta akan di- 
moejai peladjaran bah. Indone- 

sia sebagai 'keharoesan”. Sam- 
pai sekarang bahasa Indonesia 

itoe hanja sebagai peladjaran 

facultatief. Djoemlah moerid di- 

sejoeroeh daerah tsb. ada 5000 
orang. “— Ant. 

—AO— 

KAPAL HADJI. 

“Jogja: M April, — Didapat 
kabar, bahwa Pemerintah seka- 
rang sedang beroesaha oentoek 

Mak- 
soednja ialah soepaja tahoen 
ini orang2 Islam berkesempatan 

Islam 
—Art. 

BLOKKADE PROBOLINGGO. 

iama berselang s€boeah kapal 

penarik Belanda telah mende- 
kati pelaboshan Probolinggo. 

BNN baka pemehen me. 5 
t airnja semoea orang bekas 

jang hingga 
ang masih berada didaerah 

  

    

Mereka itoe tidak diserahkan  pardiri 

: dimoelai — dari 

   
   
   

    

              
  2 Mantan San won 

tg. 14 hingga 30 ini para stoeden 
Akademi Pe olisi aa melang- 

    

— Dara na “1 Mei jad. akan 
dirajakan disemoca iboe kota 

Propinsi seloeroeh 'Soematera. 
Akan toeroet merajakan 30 per- 
koempoelan 'boeroeh Maa 
dan Tionghoa. 

2g kes - 

— Didapat berita, bahwa pada 
tg 16 — 19 ini Bapersi atau Ba- 
dan Permoesjawaratan Sandi- 

wara Indonekia akan mengada- 

kan kongres djoega di Jogjakar- 

-. Fi f : 

BERITA TATA OESAHA. 
Hari Rebo besok 'Nasionat' ter- 

bit 4 halaman, para pemasang 
advertensi oentoek hari itoe di- 
harap mengirimkan naskahnja 
selambat-lambatnja yada hari 
Selasa ini djam 3 sore. 

1. 

itoe dgn. kota Soerabaja jang 
Semarang tidak banjak mengalami « 
pceran. Hingga kini masih beriboe2. (£ 
sia mendiami kota itoe. 

di Semarang, maka Belanda 
membentoek sematjam pemerin.- 
tahan sipil dgn. Dr. Angenent 

sbg. kepalanja berpangkat Resi- 
den, Soeatoe Sikap jang boleh 

Jogja: 14 Apri. — Bila kita 

maka njatalah bagi kita dewasa ini djac 

Setelah pihak Belanda meng- 
hapoeskan pemerintah Repoeblik 

pernah 

         
    
    
    
    dipoedji pegawai2 Indonesia di- kas“ 

sana tetap dan tegas menolak 

bekerdja sama dgn. Belanda. 
Mereka masih menganggap diri- 
nja pegawai Repostblik dan ti- 
  

GANT - — .v. HOOGSTRATEN. 

Djakarta, 14 April.— 

Atjara pembitjaraan antara Ga- 

ni dan v. Hoogstraten di Dja- ' 
'karta tg. 11 dan 13 April jl. ia- 

lah: mendirikan toeatoe badan 
bersama ceroesan barang? dan 

deviezen: “mengembalikan on- 
derneming kepada jang poenja 
dan kembalinja orang2 itoc ke- 
ondernemingnja: mendirikan 

fonds bersama oentoek bahan2 
makanan dan hal pemboikotan 

orang2 Australia. Diharapkan 

dalam waktoe jang pendek ha- 
sil2 jang njata dari permoesja- 

'waratan itoe. 

  

C.H-C.H. MENOENTOET. 
Soepaja Yang Wei Pin cs 

ditangkap. 

Jogja: 14 April. — Pada tg. 
12/4 t. Lie Hay Ting, Ketoea 
Poesat 

Djakarta di Poerwakarta menge- 
C.H.C.H.  keresidenan | 

tok kawat kepada Presiden sbb : 
s»Kami sangat sesalkan orang2, 

Tionghoa pemalsoe O.R.I. jang 

Probolinggi, 14 April —Beloem sekarang tertangkap di Djakar- 
ta. Perboeatan ini soenggoeh 
sangat boercek dan djahat, sa- 
ngat merocegikan kepada Peme- 

Kapal 'Boerochan' kepoenjaan rintah Indonesia dan meroesak- 
SPI. jang keloear dari pelaboe- kan ekonomi, pervatoean dan 
han hendak berlajar ke Madcera . persaudaraan Indonesia—Tiong- 

kira9 3 mil dari pantai telah di- 
tahan oleh kapal tsb. oentoek di- 

periksa. Dalam pada itoe keliha-- Tionghoa 

tan poecla seboeah kapal pem- oendijoek 

hoa, bahkan meroesak kepertja- 
jaan Indonesia terhadap orang2 

jang soedah begitoe 

simpatinja tentang 

boaroe angan moendar-mandir perdjoangan Indonesia. 
5 mi djaraknja dari 

« —Ant. 
antara 
ma 

ADPE RTENSI 
Maoe djoeal atau foekar 

Sebidang tanah dan roe- 
mah dengan beberapa poe- 
hoen kelapa dil. terletak Tt 
4 KM. loear kota akan di- 
dioeal atau ditoekar dengan 
roemah dikota. 

Tawaran pada -a sk. ini No. Ps1 
  

  

  

Beladjar bahasa, Inagris, Frans, | 
Duit. Olah-raga, sepak bola, 
berenang, Badminton dan Pentjak: Alat 
sedia didjocal moerah. 

Per. Psk Suakawinadi. 
Djenggotan 11— Jogja.     4/313   
  

Batja dan ikoeti setiap pagi sk. dan Ha p 
Nasional 

“ 

Tngin madjoe: 1 i 

| ai 
“DepotAgen Nasional 
Dalam kota: Beka Huis, Petjinan. Koo Gie Sian, Sindoe- 

| Inegaran 12. Ag. Sin-Po djl. Kadaster. Toko ,,Aneka”, Malioboro. 
,Karoehoen”, Malioboro. 

Solo: Marbangoen, Timoeran, dep. PT. Poerwodadi: 

T 

  

A
R
 

Beberapa selintir orang Tiong- 

hoa jang berboeat djahat, hing- 

  

Barioseangan | 

Per. DJ Moertinah 

re. A Soekardjo | 
Bidan ,,Panti Rapih” Jogjak aorta 

Poesat Djaw Listrik & Gas 
4—316 

Oeang palsoe dan alat2nja jg. 
diketemoekan 

oleh C.P. kita. 

di Djakarta | 

(Photo- Ipphos). 

  

s€emoeanja orang Tionghoa 

mendjadi korban sampai negeri 

Tiongkok mendapat nama djt- 
Jek. Oleh sebab itoe kami mem- 

perotes sekeras2rfja soepaja pe- 
malso22 itoe oleh Pemerintah 

Repoeblik Indonesia ditoentoet 

hotkostman  seberat2nja agar 
orang Tionghca semosanja men- 

. dapat kepoecasan. Hal ini kami 

telah bitjarakan pada P.J.M. 
Konioel Djenderal Tiongkok di 

Djakarta soepaja djoega bertin- 
dak sebagai wakil Tiongkok ter- 

hadap rakjatnja jang soedah 

menodai nama negeri Tiongkok 
dan merecsak masjarakat  Ti- 

Onghoa di Indonesia. 2. Ant. 

. 

Mave Beli 
Sebidang. tanah dan. roemah di 

Pakem atau didjalan ke Pakem, 

Tawaran pada Adm. sk. ini No. Ps 2   
  

  

  

  

P3 Wardojo, djl. SMP IL. 

Dr. Moh. Abdoellah Kepatihan. 
Koedoes: 

Majang: Agen Bapena,   
Trio H. Dji. Raya 96, Poerwokerto: 

Joemarsono, Djl. Sekolah 7. Magelang: 

jeman-Tegal 581. Salatiga: 

Martosoeprodjo, Dji. Sidawajah. 

Demak: Dalari, Aloon2. 

Mioesdiman, Ba- 

Pramdjono, Djl. Toentang 24. 

Kajoetangan 14 Klaten:   
  

     

' kelbearganja, 

     

     
      

rah sakit rakjat Se- 
») aa para dok- 

  

    
     

     

  

     
Indonesia jang berdjiwa Eanoen 

blik. Roemah sakit itoe dipimpin 
oleh “Dr. Soekarjo. Disamping 
itoe ada yaa reemah Sakit 

impin oleh Dr. 

    

F c Belanda 
Maan poela roemah sa- 
kitssendiri 4 

Sekolah2 Rakjat in Mene- 

ngah tetap diboeka di Semarang 
dan IPI. masih berdiri di-ana. 
Walauposen masih tinggal sedikit 
pegawainja, djawatan2 jang ma. 
sih tinggal di Semarang ialah: 
djawatan pengadjaran bg. kota, 
djawatan kereta-api, Balai Kota 
Semarang, Polisi, Pekerdjaan 
oemoem. Djoega di Semarang 

sebagai di Soerabaja, gadji pe- 
gawai” Repoeblik tidak  diba- 

jar dgn. oeang Repoeblik, te- 

tapi dgn. oeang Nica memakai 

nijai 100 : 80. 
Pihak Belanda di Semarang sa- 

ngat sekali kekoerangan tenaga 
boeroeh, sehingga banjak sekali 

tenaga kacem perempoean oen- 

toek berbagai pekerdjaan kasa:. 
Terdorong oleh keadaan roa- 

mah tangga serta kehidoepan 

tidaklah dapat 
poela disalahkan djika ada djoe- 

ga beberapa orang Indonesia be- 

kerdja dipihak Belanda. Tapi. » 

walaupoen begitoe djiwa Repoe- 
blik tetap hidoep dalam hati 
mereka. 

Tentang partai politik di Se- 

marang kini, dapat dikatakan 

kahwa disana tak satoe djoea- 
poen ada partai politik. Karena 

hak2 berbitjara, berridang dan 

berkoempoel tidak ada disana, 

besar kemoengikinan partai2 itoe 

tidak 'bisa djoega dapat hidoep. 

Meskipoen telkh ada kabarnja 
tentang penanda  tanganan 

Linegadjati, gerakan jang ber- 
sifat politik beloem bisa berge- 

rak lagi disama. 
Ada doea harian di Semarang 

dewasa ini. Jaitoe "Het Midden' 

dan 'Soeloeh Rakjat' diterbit- 
kan oleh R.V.D. Disamping itoe 

ada poela harian 'Sin Min pe- ' 
“ nerbitan Ticnrhoa jang. 

dibatja pendoedoek. 2 
Ma 

Tentang makanan agak soe- z: 
sah di Semarang. Apalagi sa- 
joer2.an. Harga iberas sekilo sa- 

dja Sampai 

Nica. : 

Demikianlah keadaan Sema- 
rang sekarang ini setjara ring- 

kas. —Ant. 

5,50 dan 6 roepiah 

Ag 

HERCRIENTASI KEMT, D.N. 

Jogja, 14 April— Beberapa 
hari jl. Menteri Dalam Negeri 

telah mengadakan pertemoean 

dem, kepala2 bagian dari Ke- 

menteriannja di Poerwokerto. 

Atjara terpenting” ialah hero-” Ne 
rientasi bagian dan tjara Pan 

kementerian itoe. 
Pada malamnja dilangsoeng- 

dari para pegawai kementerian 
tsb. dan dihadiri poela oleh 
Menteri D.N. serta residen Ba- 

njoemas dll. 
ika Jaman 

KONGRES G.P.LL JG. KE-H 

Jogja 14 April— Kon. 

gres GPII. jang ke-II tetap 

dilangssengkan pada tg. 18 sam- 

pai 21 April 1947, bertempat se 

iboe kota Jogjakarta. 
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