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DE FACTO REP: INDONESIA 

'Diakoei Amerika. « 

Washington: 11 Apr. — 

2 Pemerintah Amerika Serikat 
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hari Senin jl memberitahoekan 
kepada p.m. repoeblik Indone- 

sia, Soetan Sjahrir, bahwa sela- 
ras dgn Nederland, Amerika 
Serikat mengakoei de facto re- 
poeblik Indonesia, seperti dite- 

5 tapkan dalam persetoedjoean 
Linggadjati, Ta Aneta. 

' 'Berhocboeng ten berita, jang 
tersiar tentang pengakoean de 

facto Pemerintah Repoeblik 
oleh Amerika Serikat ,,Antara” 

mendapat keterangan dari kon- 
soel djenderal Amerika Serikat 
di Djakarta, Dr. Walter Foote, 

bahwa ia hingga hari ini beloem 
mengetahoei apa? tentang soal 
ini. Djoega P.M. Sjahrir mene- 

rangkan bahwa hingga hari ini 
beliau -beloem menerima kabar 

apa2. 

- 

Ps Ioear negeri menjatakan, bahwa 
perizakosan - Amerika Serikat 

atas de facto Pemerintah Re- 
aki- 

bat jang logis dari penandata- 

nganan Linggadjati dan mengi- 

koeti pengakoean pemerintah 

Inggeris. Keberatan2 Belanda 
. dalam perhoeboengan loear ne- 

geri jang langsoeng dilakoekan 

oleh Repoeblik Indonesia dapat 
| dimengerti, kata kalangan tsb. 

| oleh karena Belanda merasa ter- 

“desak sekali oleh prestige Re- 

poeblik jang tinggi diloear ne- 

geri dewasa ini. 
Selandjoetnja dinjatakan, bah- 

wa perhoeboengan  Repoeblik 

“dgn loear negeri akan dikerdja- 

16 jl. didaerah kota 

New Delhi diadakan 

&i 25 Selama Soe 2 ming- 
| g0e, tentara gerilja Joenani ke- 

e , 1381 orang tewas, 31 

  

Na .Slangan 3g 182 ditawan dan 71 
ag wat 1 bonibak tentara pe- 

aa 

malapetaka jang Menaa di 
Amerika.  Menceroet taksiran 

217 Bela Ha Te 

Kalangan politik dalam dan 

hg langsoeng oleh 5 ata 

     

| Demiklaniah dipoetseskan da- 

  

lam rapat g diadakan kema- 
rin di ra oleh sauda- 

' gar3 Tionghoa dan madjikan jg 
kapal2nja ditahan dan moeatan- 
nja sepenuh oleh. Dengarkan 
Hindia Belanda.” 
Dalam rapat itoe dipoetoeskan' 

djoega, soepaja Lee Kong Chian- 
menghentikan peroendingan dg. 
Belanda, tentang pembajaran 

£ keroegian: peroendingan itoe di. 

rasa tidak akan memberi hasil. 
Rapat dgn sosara boelat me- 

nolak tawaran Belanda sebesar 
50.000 dollar, sebagai pengganti 
barang2 jang dibeslah dai 6 

botah kapal. 

Solain dari itoe dipostoeskan 

- djoega, meminta kepada 'kacoem 
importir dan exportir "Tionghoa 
di Penang dan Kualaloempoer, 

soepaja menjokong sikap Tiong- 

hoa jang ditentoekan Calam ra- 
pat itoe.- j 

- Xx 
BELANDA TETAP MEMBLOKIR 

Sementara  itoe  menoeroet 
Radio Moskow, Belanda kini ma- 
sih teroes-meneroes memblokir 

pelajaran bangsa Indonesia, wa- 

laupoen Persetoedjoegan Lingza- 
djati soedah ditandatangani. 

Dinjatakan djoega bahwa se- 
perti dikabakan sendiri oleh RVD 

Belanda pada tg. 14 hczian jl, 3 

kapal dagang Indonesia jg. be- 
tangkat dari Soelawesi telah di- 

tahan oleh Marine Belanda. 
Permintaan Belanda oentoek 

memeriksa kapal2 itoe ditolak 

oleh pelaoet2 Indonesia jg. ber- 
akibat Belanda melakoekan ike- 
kerasan dan 40 pelaocet Indone- 
sia ditahan. Radio tb. menjata- 
kan djoeza, bahwa pada: kedisa 
belah pihak djatoch beberapa 
korban. —Ant-Tass. 

Aha 

HARAPAN LORD KILLEARN. 

Darwin, 17 April. — Ba- 

roe2 ini cetoesan istimewa Ing- 
geris di Asia Tenggara Lord Kil- 

Iearn telah tiba dengan isterinja 
di Port Darwin dalam perdjala- 

nannja ke New Zealand. Dalam 

pertjakapan pers ia menjatakan 
harapannja soepaja persetoe- 

djoean Linggardijati hendaknja 
memberi hasil jang sebaik2nja. 

— Ant: 

cengkai 

DEBAT DALAM KABINET. 

Paris: 17 April. — Perde- 

batan sengit terdjadi pada tg. 16 
jl. antara anggauta2 parlemen 

waktoe mereka membitjarakan 

tentang “peristiwa Madagaskar, 

demikian dioemoemkan sesoe- 

dah sidanjz kabinet selesai. 
Dalam pada itoe anggauta2 

i sean 

di Beliberer Mentor baroe2 ini, di. 

lepaskan, tetapi kabinet minta, 

2 200 besi merek Len | soepaja Pn, menarik kem- 

2 DJENDR. CHANG CHUNG 

Koo, ketoea panitia Tionghoa di daerah Lacetan Sela- 
tan diberi koeasa oentoek meminta kepada orang2 Tionghoa di Amoi, Swa Pow dan Sjanghai, 
soepaja @jangan melajani kapal? | Belanda atau membantoe dgn Aaan Jain, 

LL AN LL LAIN LIP AAL 

BOEKAN TANGGOENG 
DJAWAB. 

Inggeris. 

“Londen, 17 April. — ,Pe- 
“merintah Inggeris tidak maoe 
menanggoeng akibat2 jg moeng- 

Kin 'timboel karena oetjapan2 
Wallace di Inggeri: baroe2 ini”, 
demikian dikatakan oleh seorang 
pembesar tinggi Inggeris. Pem- 
besar itoe mengatakan selan- 

Gjoetnja, bahwa Wallace dalam 
percdjalanannja di Inggeris men- 

dapat samiboetan hangat dari 

pihak fbeberapa kacem terpela- 
djar. Tetapi oetjapan2 Wallace 
itoe sekali-kali tak dapat mem- 

pengaroehi politik loear negeri 

Inggeris. 

Menoeroet beberapa, kalanga 
koendjoengan Wallace ke Ingge- 

ris, telah memperkokoh kedoe- 
doekan partai boeroeh dimadje- 
lis rendah jang selaloe menen- 

tang politik ment. Ln. Bevin. 
Itoelah sebabnja, maka partai 
boerogh tsb. menjamboet penda- 
pat Wallace tentang politik jg. 

harces didjalankan oleh Ingge- 

xis. Hendaknja menoeroet partai 
tsb. Inggeris beroeraha mengam 

bil djalan tengah dalam politik- 
nja terhadap Roesia dan U.S.A. 
— Ant. 

—0— 

—Atas perintah Presiden Fin- 

landia Juock Paasikivi, maka 
Sakari- 'Tuomiaja dari Partai 

Liberal mentjoba  membentoek 
Kabinet Finlandia baroe. 

DASAR SOESOENAN 
TIONGKOK BAROE 

Nangking: 11 April. — 

Hari ini di Nangking akan dioe- 
moemkan persetoedjoean dasar2 
baroe dalam sogsoenan pemba- 

haroean pemerintah Tiongkok. 
Ment. penerangan repoeblik Ti- 
ongkok kemarin telah mene- 
rangkan bahwa partai Kuomin- 
tang telah menjetoedjofinja dg. 

beberapa perobahan ketjil, se- 

dang 
serta partai sosial 

soedah menjetoedjoei sebeloem- 

nja. 

Selandjoetnja dikabarkan, 
bahwa djendr. Chang 'Chun, 
g0ep. prop. Szechuan telah dipi- 

lih mendjadi p.m. repoeblik Ti. 

ongkok sebagai ganti Dr. T.V. 

Soong, sescedah. ia menanda ta- 
ngani sebocah perdjandjian jg. 

terdiri atas 12 pasal dan menge- 
nai pembaharoean pemerintah 

Tiongkok. 
—G— 

DATIREN — P' ARTHUR. 

Nangking: 17 April. — 

Pada tg. 16 jl. oleh Kement. LN. 
Tiongkok dioemoemkan, bahwa 
Roesia telah memberi djawaban 

atas memorandum Tiongkok 
tentang persediaan oentoek pe- 

ngoperan pemerintah sipil di 

Dairen dan Port Arthur oleh 
Tiongkok. Dalam djawaban ito 
diterangkan, Roetia menjang- 

goepi bantoean kepada pemerin. 

tak sipil dikedoea tempat tsb. 
Dolom pada itoe dinjatakan, 

bahwa sebeloem mengoper Dai- 

:r€En dan Port Arthur, Pemerin- 

tah- Tionkok -ingin -soepaja ka- 

oem komoenis Tionghoa pergi 

semoea dari kedoea tempat itoe. 
—Ant-AP. 

x 

Dalam pada itoe dilapat ka- 

bar, bahwa Menteri LN. Tiong- 

kok telah mendesak kepada 
Ment. LN. George Marshall, soe- 

paja Konperensi Menteri2 4 LN. 

mengakosi kemerdekaan Korea 

selekasanja. 
—O— : 

— Pemcgckan 8000 boeroeh bus 
dan tani di Bombay jang telah 

berdjalan 23. hari pada tg. 16 jl. 

telah berhenti. 

MENEMOEI DJALAN BOENTOE 
Peroendingan di Moskow 

Meskow: 1! April, — Pada hari Selasa jad ment. Ln. 
Inggeris Ernest Bevin serta delegasi Inggeris disidang ment2 In 

di Moskow akan bertolak kembali ke Inggeris. 

Adapoen ment Ln. Amerika 
rangkat pada waktoe itoe djoega. 

Menoceroet djofroewarta- BBC 

sogasana dalam sidang ment2 In 
sangat merosot, sesoedah ment. 

In. Sovjet Roesia, V.M. Molotov 
menolak ogsoel Marshaij jang 
terachir, 

-sidang itoe akan lekas seselesai 

dgn tiada poetoesan2 jg. menge- 
nai dasar2 perdjandjian dengan 

Djerman, 

Lebih landjoet Antara-UP me- 
nerangkan, bahwa malam Rebo 
jl. Marshall mendjoempai Stalin 

di Kremlin centoek mentjoba 
menghindari djalan boentoe da- 

lam pembitjaraan tentang Djer- 
man tsb. 

Hasil peroendingan tidak di- 
oemoemkan, tapi menoeroet ka- 
langan delegasi Amerika hasil- 

nja nihil. : 

Dalam pada itoe. menoeroet 

New York Times, tidak ada tan- 
da.tanda akan adanja perpisah- 
an antara Amerika dan Roesia. 

x 3 1 
Sementara KB. Tass membberi- 

takan,      
  

dan moengkin sekali 

bahwa pada hari Tn 

G. Marshall didoega akan ibe- 

menteri2 LN. 4 Negeri Besar me- 

landjoetkan pembitjaraamnja 

tentang laporan Panitia Ahli 
Batoebara, kemoedian sidang 
memeriksa laporan dari Wakil2 

menteri tentang perdjandjian 

perdamaian Austria. 

Berita terachir menjatakan, 

bahwa dalam peroendingan ten- 
tang perdjandjian dn Austria 

telah didapat kata sepakat me- 
ngenai 11 dari 15 pasal. 

Dalam pada itoe diterangkan, 

bahwa Inggeris dan Amerika 

setosdjoe mempergoenakan oe- 

so€12 Roesia mendjadi dasar 

peroendingan. : 
x 

MINTA DIPOETOESKAN. 

Washington, 17 April. 

— ,Amerika Serikat hendaknja 
dengan segera memoetoeskan 

perhoeboengan diplomatiknja 
dengan Reoesia” kata John Ran- 
kin dalam madjelis rendah Ame. 

rika tg. 16 jl. Rankin adalah 
wakil partai demokrat Mississip- 

partai Tiongkok Moeda 
demokrat 

  

Jeroesalem 
David Don Gruner 
mist” Jahoedi lainnja 
pagi jl. telah digantoeng 

pendjara. Ketika menoed 
tiang gantoengan, Gruner 
njanjikan Hatikvak G.la, 
pengharapan). 
hogi, kaoem .extremist' ” Jaho 
itoe didjatoehi hoekoeman ma 
pada tg. 1 Janceari jl. An 

Segera setelah mereka digan- 
toeng, didaerah2 Jahoedi di Pa- - 
lestina oleh pemerintah Inggeris 

diambil tindakan2 keras oentoek 
mentjegah adanja serangan2 
kacem Jahoedi, diantaranja | 
pendoedoek tidak boleh keloear 1 

roemah. 

                  

   

        

    

x ig 
Menoeroet berita dari Jeroe- 

salem, gerakan Jahoedi ,,Irgun 
Zwai Leumi” dalam siaran radio- 
nja sore hari ini mengoemoem- 

kam, bahwa 10 opsir tinggi Ing- 
geris akan digantoeng didjalan 

didaerah Jahoedi sebagai peng- 

ganti tiap pendekar Jahoedi jg. 
diboenoeh oleh Inggeris hari 

ini. Ta 
men aya 

MENDJELASKAN PENDIRIAN. 

Panitia Tertinggi Arab. 

Jerusajem: 17 April. — 1 
Panitia Tertinggi Arab baroe2 

ini telah memoetoeskan mengi- 1 
rimkan oetoesan2 ke Tiongkok, Ba 
India, Iran, Toerki, Roesi,a, Ing- 3 
geris, Perantjis, Sepanjol, dan tai 

Skandinavia oentoek, mendje- : 
laskan pendapat panitia terting- 

gi Arab tentang soal Palestina, 
demikian berita dari Jerusalem. 
Selandjoetnja dikabarkan, . 

bahwa delegasi oentotk Amerika 
Serikat jang telah diangkat, da- 

lam minggoe jang akan datang 

ini akar berangkat ke New York, 

sedang 'jang oentoek Amerika 

Selatan akan segera berangkat 

poela. —Ant-AFP. 
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ANGKATAN LAOET U.S.A. 

Di Laoetan Tengah. 

Teloek Soeda, 17 April. 

Angkatan laocoet Amerika di La- 

oetan Tengah jg. sedang menga- 
dakan manouvre oentoek sela- 
ma 6 minggoe kini berlaboeh di 

Teloek Soeda, “di poelau Kreta 
centotk seminggoe lamanja. 

Angkatan laoet itos jg. dian- 
taranja terdiri dari kapal indoek 

sLeyte” dan pendjeladjah ,,Day- 

ton” ada dibawah pimpinan 
laks. moeda Bernhard H. Bieli, 

kepada angkatan laoet Amerika 
di Laoetan Tengah. —Ant-UP. 

—0— 

SEKITAR PENINDJAUAN 

Dr. Beel ke Indonesia. 

Djakarta: 17 Aprik — 

Tentang. maksoed kedatangan- 
nja Dr. L. Beel dan minister 

Jonkman ke Indonesia. pada 
achir Iboelan Ki “akan 

oleh Belanda lebih landjoet, 
bahwa koendjoengannja itoe 
hanja bercepa penindjauan per- 

soon belaka. « 

Hal jang Jemikian itoe kata- 
nja telah lama dicesoeikan oleh 

Komisi Djenderal. 

Berhoeboeng- dgn itoe, djika 
sekiranja dilangsoengkan per- 

toekaran pikiran antara mereka 

dan Kom. Djendral, maka itoe 
tidak berarti bahwa peroendi- 
ngan antara Kom, Djendral dan . 
Delegasi Indonesia perloe dihen- 

tikan, t 
Ba (ion : 

DJOEGA KE INDONESIIA. 

Kruls dan Lieftinck, 

Den Haag: 17 April— 
Didapat iberita, bahwa Lt. Djen- 

deral Kruls ja'ni kepala Staf 

Tentara Belanda dan djoega 
Lieftinck, ment. keoeangan Be- 

landa pada achir boelan ini 
akan berangkat ajoega ke Indo- 

nesia. 
Lain dari itoe didapat berita 

djoega, bahwa Jonkman akan 

diantarkan oleh Dr. HJ. Friede- 

rick kepala bagian persiapan 
perobahan staatsrechterlijik dae- 

rah2 seberang laoetan, —Ant, 
5 
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AKSI B BELANDA » 
EMARIN 

  
pang 2. sadja oentoek ngan 

'roes Ginomer satoekan. 

Oentoek Mana sikap 
dan tindakannja itoe, memang 
feanparg Ka uan sebab: serta 

  

Jama Belanda, .sanggoep mem. 

“dan negeri2 lainnja, ini tiada 

lain melainkan Belanda sendiri 

      

    

  

Dengan aksinja tsb. Belanda 
rang” tidak akan mendapat 

oent soeng : keperloean loear ne- 
geri akan hasil kekajaan Indo- 

Eka" jg. tidak bisa ditanggoeh- 
tanggoehkan lagi itoe, lambat 
atau tjepat bentoe akan mende- 

. sak segala tetek-bengek jang di- 
“adjoekan Belanda mendjadi 
alasan ocentotk menghalang-ha- 

“langi mengalirnja hasil boemi 
Indonesia dipasar doenia. 

      

   

   

     

   

  

  

 'Doenia tidak akan bisa men- 
. dapat bahan2 jang sangat diper- 

loekan dari Belanda, doenia ha- 
- nja bisa mendapatnja dari Re- 

poeblik Indonesia jg. mtngoea- 

-sai segala ibahan2 itoe dan doe- 
nia tahoe benar akan hal ini. 

: Oleh karena itoe, barang sia- 
, pa mengerti apa artinja kabar- 

angin jg. datang dari seberang 

Laocetan Tedoeh itoe tentang 
mpengakoean de facto Amerika 
atas Repoeblik Indonesia” maka 

Ta bisalah dia membajangkan apa 

| jang mendjadi background dari 

“kabar angin itos dan apa poela 

“jang akan terdjadi dalam boe- 
lan2 jang mendatang ini. 

“ Djika pada soal ini kita tam- 
'bahkan pernjataan Lord  Kil-- 

g learn di Port. Darwin dan 
“sikap Pemerintah Australi se 
Na dikatakan oleh C.H. Camp- 

— bell serta poela tindakan tegas 
dari kacem Tionghoa di Asia 

. Tenggara ini, maka semoea itoe 
banjak sedikit ventoe ada hoe- 

- boengannja dgn harapan doe- 
nia terhadap Indonesia ini, jg. 

—. meskipoen telah ada Linggadjati 
masih beloem djoega bisa kita 
penoehi, tiada lain karena tin- 
dakan Belanda jg. serba ingin 
mendapat oentoeng sendiri itoe. 

Tetapi disamping mencenggoe 

akan kedjadiaan2 jg. akan da- 
tang itoe baiklah kita memper- 
ko€cat barisan kita disegala la- 

pangan, sebab selain anasir dari 

loear, pertama-tama kesanggoe- 

pan dan kekoeatan kita sendiri- 
lah jg. akan bia melemahkan 

dan menghantjoerkan aksi Be- 

janda dgn segala tipoe dajanja 
itoe. 

ADPERTENSI 
TIDAK BERPRATEK. 
DOKTER KOESMARGONO ti- 

dak bekerdja moelai 17 2 

20-4-47, 

Praktek sore diteroeskan oleh 

Dr. Soeprapto, 

  

telah kita -ke- 
moekakan akan sikap dan 
tindakan Belanda dila- 

inja jang macenja mereka ian : 

    

“Wogja: 17 April. — Berhoe- 
-boeng dgn pengembalian paberik 
tenoen Pleret di Pasoerocan ke- 

“pada jang poenja semoela, ma- 
ka Sobsi di Jogjakarta telah 
menerima kawat dari Menteri 
Kemakmoeran jg boenjinja sbb : 

Politik Pemerintah berdasar 
Persetoedjocan Linggadjati me- 
ngembalikan Onderneming Par- 

tikelir bangsa asing. Mereka di- 
beri kesempatan memimpin kem- 

bali peroesahaannja. Sebagai 
pertjobaan tentang goodwill Re- 
poeblik jang adil pertama dimoe- 
lai Pabrik Tenoen Pleret Pasoe- 
roean dan oentoek menambah 
prodoeksi jang seloeroehnja kita 
boetoehi. 

Peroesahaan ini toendoek ke- 
pada peratoeran Pemerintah 

Repoeblik teroetama dim soal 
cendang2 sosial dan agraria. Jg. 
berkepentingan F. Wood beserta 

isterinja, Ashworth, A. Johnson, 

van den Bijtel beserta isterinja 
akan berangkat dan tinggal di 

Pleret. Mohon soepaja tindakan 
tentara sesoeai dgn politik eko- 

nomi Pemerintah dan mendja- 

ga keselamatan jang berkepen- 
tingan. — Ant. 

Bean 

EKOR O.R.I. PALSOE. 

Jogja, 17 April. — Antara” 
memberitakan, 'bahwa harian 

Tionghoa Chen Pao' jang di- 

rektoernja memalsoe oeang-O. 
R.I. moelai tg. 15 jl. tidak terbit 

lagi. 
Selandjoetnja ada kabar, ber- 

hoeboeng dengan perboeatan 

Yang Wei Phing memalsoe oe- 

ang O.R.I. karena merasa maloe, 
semoea staf redaksi dari soerat 

kabar Chen Pao' telah #emoefa- 
kat minta berhenti bersama2. 
Berhceboeng dengan itoe Yan 
Wei Phing mengandjoerkan, ka- 

rena jang bersalah itoe dia sen- 
diri, dialah jang ibertanggoeng 

- djawab, maka dialah jang minta 

berhenti. Tindakan ini diambil 

centoek mendjaga langsoeng 
terbitnja soerat kabar tsb. 

Fihak redaksi menerima baik 

cesoel ini, maka sebagai ganti- 
nja ditoendjoek Lim Tiauw Yong 

Centosk menghindarkan salah 
faham, dioesoelkan agar dalam 

soerat kabar itoe dimoeat toeli- 
san jang menerangkan bahwa 
kesalahan itoe terletak di poen- 

dak Yang Wei Phing sendiri: 
ini tidak dimoeat. Oleh karena- 

nja fihak staf redaksi merasa 
keberatan, laloe meletakkan dja- 

batannja. Selandjoetnja didapat 
“kabar bahwa soerat kabar tsb. 

akan direorganiseer dan nama 

Cheng Pao' tidak dipakai lagi. 

Oentoek menghemat waktoe, 

tjoekoep TOEAN 

TELPOEN 601, 
dan 

ADPERTENSI 
tocan tentoe beres! 

  

SEKOLAH MENENGA 
LELAKI dan 

« Dibuka: 3 Mei 1947. Waktuj djam 3-6 sore. 
WS. 

Ft n 2 M, Sek. Menengah Kidul Lodji dan S. R. Sosrowidjajan, 
Gucarae kot ek 
: Tempai : 
x Jang diterima : Tamatan S. R. 
« Pendaftaran : 0. 5. Marzoeki Danoerdjan Blakang Hotel Islam dj. 9-7malam 

Kantor OE.P.LI. Margomoeljo - dj 10—3 siang. 4/ Aa 

  I (Sore) 3 tahoen. 

PEREMPUAN. 
HE KSSo di, 

  

mag” PERHATIAN!! 
Oentoek Lasikar2, Djawatan2 & Badan2 Resmi. Ribosean PASANG 

SEPATOE TENTARA sedia! 

Bisa toekar-menoekar atawa dengan 

Keterangan pada: R. SOEPANGAT, Dj. Kemasan 8 Tel. 718-SOLO. 

  

Pena 

  

lain atoeran.   BAPERSI — P.S.O. 
4/329   

— Pada tg. 20 — 28 Mei ja.d. 
Djawatan Kehoetanan seloeroeh : 
Djawa dan Madoera akan me- 
ngadakan konperensi di aan 

x 

— Pada tg. 16 jl. telah tiba kem- 
bali di Jogja Men. Per. Amir " 
Sjarifoedin, Peng. Besar Soedir 

man dan Lt. Djen. Oerip Soemo- 
hardjo dari Djawa Timoer. 

x 
— Perkoempoelan Warga Nega- 
ra toeroenan Belanda ,Indone- 
sia Belanda” mengharap sangat 
pindahnja P.F. Dahler kedaerah 
Repoeblik. 

Ie 

— Tg. 16 jl. kapal terbang Be- 
landa djatoeh disebelah timoer 
Tjileungsi ketika terbang dari 

Bogor ke Djakarta. 2 Orang 

anak boeahnja selamat dan di- 

serahkan kepada Belanda: 

Kw 

— Agar oemat Islam dapat naik 
hadji, sekarang oleh pemerintah 
sedang didajacepajakan, siapa 
jang akan naik hadji diharap 
mentjatatkan namanja pada As- 
sisben Wedana atau Tjamat di- 
tempatnja masing2. 

—0— 

'NASIONAIL' HARI SABTOE. 

Seperti biasa hari Sabtoe be- 
sok 'Nasional' terbit 4 halaman, 
dgn karangan2 jang serba isti- 
mewa dan tentang India. 

Para pemasang advertensi, 
bisa mengirimkan naskah-ad- 

vertensinja paling lambat pada 

Djoem'at ini pk. 3 siang bisa 
djoega disampaikan dgn peran- 

- taraan telpon No. 601. 

POLITIK PERKAPALAN 

lasja: :18 April — Kemarin C. H. | imp 
niagaan Indonesia di Australia telah mengada k 
wartawan di Jogja. Ia datang dari Singapoera bersama? dengan 

Ketjewa atas Manna blo 

bd 

rombongan kita jang datang dari New Delhi. 

Waktoe ditanja, (bagaimana ia 

datang di Indonesia dengan pin- 
toe belakang atau pintoe moeka, 
ia mendjawab dengan terse- 

.njoem, bahwa ia adalah wakil 
dari Rep. Indonesia, djadi tak 
cesah memerloekan izin dari 
pihak Belanda. 

  

TIDAK TOEROET. 

Menado: 17 April. — pe- 
ngoeroes Barisan Nasional Indo- 
nesia di Menado dalam pengoe- 

moemannja jang ditoedjoekan 
kepada selosi-oeh anggauta dan 

tjabang2nja serta seloeroeh rak- 

jat di Minahasa menjatakan, 
bahwa Barisan Nasional Indone- 

sia tidak toeroet ambil bagian 
dalam  pemilihan2 anggauta 
»Parlemen Negara Indonesia Ti- 
moer”, karena ,/Parlemen” ini 

beloem disetoedjoei oleh Peme- 
rintah Repoeblik Indonesia. 
Ant. 

—a— 

MENENTOEKAN SIKAP. 

Jogja: 17 April. Hari ini 

Poesat Lasjkar Rakjat Daerah 
Jogjakarta berapat”jang dikoen- 

djoengi oleh tjabang2nja seloe- 
roeh Jogjakarta. Dalam rapat 
tsb, diantara lain diambil kepoe- 

toesan “tentang sikap Lasjkar 
Rakjat Daerah Istimewa Jogja- 
karta dalam kongres Poesat Lasj 
kar Rakjat di Magelang besok 

tg. 25 April ja.d. 

Monopoli dipegang tegoeh oleh Belanda 

Jogja: 16 April. — Departement Economische Zaken ba- 

gian Scheepvaart baroe2 ini dalam konperensi-pers telah me- 
nerangkan politik perkapalan Belanda di Indonesia sbb : 

Politik perkapalan internasio- 
nal tidak iberobah, sedang poli- 
tik perkapalan interinsuler Be 
landa (jaitoe perhoeboenjgan pe- 
lajaran diantara poelau2 di In- 
donesia), jang pada masa kebe- 

loem perang dimonopoli oleh 

KPM. sekarang poen tetap di- 
tangan KPM. Dalam pada itoe 

pelajaran pantai pada waktoe 

sebeloem perang djoega dimo- 
nopoli oleh K.PM. 

Pelajaran pantai itoe seka- 

rang akan dioesahakan oleh 

Stichting jang bernama ,Ge- 
meenschappelijk Schepenbezet”, 
jang didirikan pada ts. 14 Maret 
1947 dan berpoesat di Djakarta. 

Stichting itoe pada boelan Djoe- 
ni 1947 akan mempoenjai paling 

sedikit 20 kapal dari 180 ton, se 

bagian dibeli di Australia dan 

sebagian di Nederliand. Dalam 
Stichting itoe tak ada mata 

Indonesia. 

Berkenaan dgn itoe, Sekreta- 
ris Djawatan Oeroesan Laocet 

seloeroeh Indonesia diantara 

lain menerangkan sbb : 
Politik perkapalan Belanda 

itoe tidak xesoeai dn politik 

perkapalan kita jang bermak- 

sted hendak mengoesahakan 

perhoeboengan perlajaran in- 
terinsuler dan internasional 

Serta pelajaran pantai. Menoe- 

roet rantjangan Pemerintah se- 
perti telah dikatakan oleh Ment. 

Kemakmoeran peroesahaan oe- 

moem jang vitaal kepoenjaan 
peroesahaan2 modal asing akan 
dinasionalisir. Perkapalan ada- 

lah peroesahaan vitaal. Tentang 

hal2 ini pemimpin2 Djawatan 
O€roesan .Laoet akan beroen- 

ding”, 
Dalam pada itoe didapat ka- 

bar, bahwa Gapelin (Gaboengan 

Pelajaran Indonesia) tidak lama 
lagi akan mengadakan rapat jg. 

akan dihadiri oleh wakil2 SPI, 
PPI dan Perdaplin oentoek me- 

roendingkan sikap dan tindakan 

bersama terhadap politik perka- 

palan Belanjia itoe. Ant. 

(INDONESIAN SHOW CONCERN 
SOBO HARSONO, Moelai 19 April 1947 

Perseroan Indonesia jg. pertama, jg. akan bekerdja dalam 
lapangan sandiwara, bioscop, film hiboeran, sambil mem- 
perkenalan diri kepada chalajak, menjamboet 

KONGGRES SANDIWARA SELOEROEH DJAWA 
dengan persembahan istimewa : 

  

,DJAOEH 

      

di MATA” 

  

Goebahan ANDJAR ASMARA, dimainkan oleh keloerga sw. 
"TJAHAJA TIMOER" dengan pemain2nja jang terkemoeka: 
RAINA ASMARA, HAROEN DIREDJA, Is. SUCARNO, SOE- 
LASTRI, SUCARDI, Tun dll. pada t5. 19 dan 20 April 1447. 

HARGA KARTJIS 
PERHATIAN : 

"R70: R5-:R250 dan R 1.—. 

Pada MALAM PEMBOEKAAN ISTIMEWA (tg. 19-4-1947) 
. harga tempat rata?R 7.50. Pendjoealan kartjis Tn ter- 
batas. Dapat dibeli dari sekarang pada: 

Toko OEN: BAPERSI, Toegoe 2 Toegoe 38: 
P. PE, 
“Hotel 

MERDEKA dan Toko INDONESIA. Oentoek malam tsb. 
diloket tidak mendjoeal kartjis.— 

Toenggoe seteroesnja: 

Tari, Njanji, Leloetjon, dsb.): 
»sMALAM HIBOERAN I.S.C." (Moesik, 

"»SEPANDJANG MALIOBORO". 
Goebahan Kotot Sucardi jang paling baroe. 

Diselenggarakan oleh : 

— INDONESIAN SHOW CONCERN. 
      

Selandjoetnja ia sean, 
bahwa lantjar dan tidaknja per. 
dagangan Indonesia — Australi 

itoe tergantoeng dari poetoesan 

peroendingan Indonesia — Be- 

landa. Dan djika poetoesan ito 
tidak 

djoega soedah menjediakan ran- 

jangan jang lengkap. Pemerin- 
tah Australi sangat ketjewa de- : 
ngan adanja blokkade : 

walaupoen naskah soedah: ditan- 
datangani. 

Australia memboetoehkan ba- 
han2 dari Indonesia jang negeri 

lain tak moengkin dapat membe 

berikannja. Sebaliknja Australia 
dapat memberikan apa jang di- 
boetoshkan Indonesia. Djoega- 

kapital dengan tak oesah men- 
tjampoeri politik negeri ini. Poen 

dikatakan, bahwa ia di Australia 
telah mengadakan perhoecboe- 
ngan dengan wakil2 dari pme- 

rintah dan peroesahaan. 

Nanti pekerdjaannja ini akan 
diserahkan kepada seorang In- 

donesia jang lebih tjakap. Achir 
nja ia menjampaikan salam dan 

terima kasih dari rakjat Austra- 

lia atas perlakoean jang baik ke- 
pada orang2 Australia jang: mati 

dan djatoeh sakit dinegeri ini 
dalam perang jbl. 

Aan 

PERATOERAN PEMERINTAH 
No. 6 TAHOEN 1947. 

Jogja: 16 April — Peme- 
rintah mengelosarkan peratoe- 

ran No. 6/1947 tertanggal 30/3 

antara Jain sbb : Dalam dan se. 
lama satog 'boelan sesoedah 

Peratoeran Pemerintah ini moe- 

lai 'berlakoe, maka diadakan 

atofran keloear-masoek barang 
sbb : 

1. Oentoek mengeloearkan atau 

memasoekkan barang2, ke- 
tjoeali barang makanan tsb. 

dalam ajat doea paal ini, 
“dari satoe daerah kedaerah 

  

lain haroes didapat izin le-- 

bih dahoeloe. 

a. didaerah Jogjakata, Tjise- 

bon dan Pekalongan 

Kepala Djawatan Perdaga- 

ngan atau pegawai js. di- 
koeasai Olehnja: 

b.dirain2 daerah, jang beloem 
ada tjabang djawatan itoe, 
dari Kepala Djawatan Kope- 

rasi Keresidenan, Kepala 

Kantor Pengawasan. Harga 

atau pegawai jang dikoca- 

sakan olehnja. 

2. Oentoek mengeloearkan atau 

memasoekkan padi, gabah, 

beras, kopi, teh, djagoeng, 
gaplek dan kedele dari sa- 

toe daerah kelain daerah 

haroes didapat izin lebih 
Goeloe dari Menteri Negara 

Oeroesan Makanan atau 
atas namanja oleh Pemim- 
pin Djawatan Persediaan 
dan Pembagian Bahan Ma- 
kanan (P.P!B.M.) daerah. 

2 —9— 

JANG KE DJAKARTA. 

Jogja, 17 April. — Mengi- 
ngat banjak pegawai jang pergi 
ke Djakarta oeroesan dinas, oleh 
Djawatan Kereta Api Repoeblik 

di ambbil sikap moelai tg. 21 iboe- 
lan ini, kegempatan pergi ke 
Djakarta diadakan tiap2 hari 
Selasa, Kemis dan Sabtoe. Pen- 
daftaran diadakan tiap2 hari 
kerdja antara djam 8,00 sampai” 
djam 14.00. 

# Pendaftaran oentoek hari be- 
rikbetnja ditoetoep djam 11.00, 
oentoek hari Sabtoe ditoetoep 
hari Djoem'at djam 10.00. 

5 Pe Haa 

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

Djoem'at 18 Apri 1947. 
13.15 Sweet and lovely. $ 

13.30 Pendidikan anak2. 
14.00 Lagoe terkenal. 

17.09 Permainan cello, 
1745 The Henderson Twins. 

19.20 oi Pera $ , 

memoeaskan, Australi 

dari » 
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