
   
    

' Hidup dan Beri Hidup 
23 2 ERUNDINGAN politik akan mulai lagi. Ini kali tentu : 

7 tihak . masing - masing | diusahakan | sekeras-kerasnya 

B0. Misupaja keinginarnja tertjapai. Dalam pada Kw» ta lihat. 
23 'satu batas jang kedua fihak mungkin tidak bisa mSI tinja, 

batas jang ditetapkan oleh kedaulatan ng-masing. Bagi 

Indonesia hubungan luar negeri dan tetap adanja tentera - l 

lah satu hal jang tidak bisa dilepaskan, Melevaskan itu ber. 

| arjt mendjadi tanah djadjahan kembali. 3 

Partai-partai sebagai P.N.I. dan Masjumi dahulu sanggup 

masuk dalam kabinet Hatta, katanja, dengan perdjandjian, 

bahwa hubungan luar negeri itu djangan sekali-kali dilepns- w 

kan, Suara itu bukan suara Masjumi dan PNJ. sadja, mP. : 

laimkan suara seluruh rakjat kita. wa Rakjat , pertjaje. bahw 

partai? itu akan tetap memegang djandji jang sudah dipe- 

“gang rakjat. 1 1 
5 

Rakjat melibat, menunggu dan siap membantu! 

Kita tahu dengan ptndirian jang rasii dari masing? fihak 

| tentu suasana — perundingan akan bertambah tegang, tetapi 

dimana hidup.matinja sesuatu negara akan - ditetapkan, pasti 
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Konperensi Bandung politik kepungan Bld 

— -. cma aa. Sma - u — Pan » 

  

5 
ng Lan aa tidak bisa disingkirkan. Dalam DAN Ae, 

— JOGJA, 26 MEL — Redaktur ik g Haa Ra Bk a pertjaja, wa bagaimana tegang suasana jang meling- 

: Na hama ini di SN Kaka aga 5 
kungi perundingan, namun masing-masing betul-betul mentja 

akan dimulai konperensi jang dihadiri oleh wakil? dari 
F3 

: Pa 
. 

£ » 

' iaerah2 atau negara?” tjiptaan Belanda, Menurut istilah pihak sana, wakil? tsb adalhh kaum KAN Peang sakegs Pagi: 
an 

»hidup 

pasti masih dapat djuga 

      

Jang akan diperSoalkan ialah 

bentuk NIS, perhubungan 'anta 
ra -Gaerah2nja sendiri an an 

tara NIS dgn Ned. Dan kalau 

kita boleh pertjaja tjerita Abdul 
Kadir kpd sk. .Miecuwsgier”, Kon- 

perensi Bandung itu dapat dina- 

dung itu mendjadi salah satu 
alasan pula pagi Bld utk mela- 
rang konperensi Nasional Indo. 

nesia di Djakarta. Bukankah di 

Bandung sudah “ada. persiapan, 

Dem. federal seme€ntara.” | & 

  
ig terlebih dahulu sudah diada- 

kan oleh Bld, jg ternjata harus 

menghasilkan sesuatu, maka ti- 

Gaklah berlalu lantjang Kita ber. 

kata» bahwa Bandung akan me- 

nelorkan sesuatu lagi menurut 

pang, disana pula dilahirkan 

nfgara Pasundan dan sekarang 

akan mendjelma «disana Suatu 

keinginan” kaum federalis ten- 

jang NIS € Ak 

LIBANON:- TUNDUK 
Washington, 26 Mei — Ke- 

menterian LN, USA mengumum- 

kan bahwa Libanon telah me. 

akan. dikembalikan ke tempat 

asalnja. 
LS 

A 

PEMBOIKOTAN KAPAL? 

SPL LLETPLS LL AA 

Republik harus ingat akan 
Janda chususuja, disamping kepentingan ' 

demikian mudah-mudahan » berpendirian 
djuan.' 

Jang mendijadi ii sekarang 
Disitulah letak sumber sjak-wasangka, 
pat dihilangkan. Bagaimana misalnja, 
rim itu diliwati sadja, hingga kedua 

NS, sudah btres. 
PELAN 

ARAB DIPERSIMPANGAN 
IKLAN AS AHA 

tederalis. Ketika melantik walinegara Pasundan, tg. 24 April jl, 
ditjapai satu persetudjuan jang baik, 

. Mena as Nan : : a18. yan Mook telah menu Belan 1 

| 'akan adanja pertemuan di Bangung dibulan Mei int antara WK? negara dan daerah”, na da | hayik | meleyaakan, semangat pendaahhaa 
kebutuhan. dunia umumnja, Be- 

Indonesia. Dengan 

bisa didaat persetu- 

ialah pemerintah-interhu. 

jang tidak mudah da- 

kalau  pem@rintah-inte. 

ag t konSep Bid. . Memang Banduna ngabulkan desakan USA spj me- nudju ke. NI.S.? Atau ditetapk 3 TP wa 

Lenny Maag ari rapat “mendjadi kota jg beriwajat. Dj" jepaskan 41 orang Jahudi-war- merintab-interim itu Manek abang” Ken aa esa 

perkatjang WNORngA: BEST. sanalah pem, Hindia-Bld alm. gancgara-Amerika jg ditahan apa? jang oleh fihak jang bersangkutan dianggap soal hidup- 

Adanja pembitjaraan.di Ban! bertekuk lutut dihadapan Dje.  Gipelabuhan Beirut. Orang itu mati, tetapi dengan kepastian, 5 sesuatunja dalam 
N. 

bahwa gegala 

AAA PA PEP 

DJALAN 
dimana semua masalah dgn mer Dan hasil ini : BELANDA : 

1 2 Aa : asil ini penting buas: Bld , 2 - 

P. deka Gapat dibitjarakan clek wa. mungkin sekali GA Dihapuskan Pa : 

1 Dn | k . akan bergun : “KA. Menerima meno ak Ge ire 

| 3 3. 2 berbagai aliran poli- hasi mereka didim fase Peru. Meibourne.. 26, Me — ' ri atau 1 2sc Fir : ? 

-. 
ngan jg sekarang. Berapa lama- . Rapat serikat kuruh “angkutan : 

Alasan jang sebenarnja “ialah, 
CAIRO, 26 MEI. — Wakil? 5 nggara Arab hari Selasa 

| "1 3 nja pembitjaraan di  Bandun abuhan AustreYa me- 1 : i 

Belanda takut menghadapi ke- belumlah diketahui, Kabar Tg Tg Ly Ta ta NN ah S3 ding Si! Amman, ibu-kota Transjordania, | Utk menjusun 

hjataan2 sebagai hasil . konpe- 
rensi nasional itu. Takut, bah. 
wa putusan2 jang akan diambil 

nja manti ISbih meresap: kehati 
rakjat Indonesia ' didaerah pen- 
dudukan Belanda jg djuga “ber- 

achirnja mengatakan 3 minggu, 

sesudah itu wk2 akan pulang 

dulu kedardah masing2 buat 

meryudingkan (apa jang telah 

ditjapai. “Tetapi Belanda ten- 

tu tidak segan  melambatkan 

Australia, antara 
bahwa boikot 

kepada pem. 
lain mengatakan, 
terhadap kapal2 

'an Australia harus dikendotkar, 

mengingat persetudjuan ig telsh 

Bid dipelabuh- . 

| djiawaban Arab kpd PBB 

bak. Menurut kalangan 

tut perlutjutan sendjata 
atas Palestina. 

menerima sjarat 

atas 

Orang berpenda pat, 
demikian, sementara mercka menguasai 

mengenai seruannja utk berhenti ' tem- 

Arab, djawaban itu akan menan- 

Jahudidan pengakuan kedaulatan Arab 

bahwa Jahudi tidak akan 

daerah pantai je subur dan Jeruzalem is modern. 

. Wita2 NIS jg merdeka dan ber. perundingan dgn ' sampai  ditjapai oleh Re». dan Bid di- 

daulat. Dan djumlah ini tentu- Bandung Ane an Ph pengawasan KTN baru2 Sekretaris-djendral — Lembaga di Jeruzilam akan lenjap, sedang 

nja tidak sedikit. 
Sebaiknja Belanda menelan 

kembali tuduhan2" jg dilempar- 

kannja “kepada - Rep., bahwa 

| Rep. takut “menghadapi kenja- 

- Jaupun agak terlambat 

Ditambah lagi dgn penggele- 

dahan terlladap anggauta. dele- 

gasi Rep., mr. Ali Budiardjo dan 

angauta “ sekretariat delegasi, 

Taufik Salim baru2 ini di Dja- 

karta, Maklumat Kom-3, - wa- 
sampai 

ditangan kita, menjatakan dgn. 

' tegas sikap Kom. terhadap pet- 

buatan Bki. itu. Pihak Belanda 

melanggar immuniteit jang ada 

pada angeauta deregasi Rep. 

sampai maksud Bld dgn kaum 

federalis itu, maka delegasi Bld 

akan dapat menjodorkan suatu 

usut, usun dgn bahan2 dari 

Sebaliknja konperensi di Ban- 
dung ini nanti akan menjatakan 
sifat dan watak mereka jg meng 
hadirinja, jz katanja memper. 
djuangkan kepentingan rakjat. 
Akan ternjata nanti apakah we- 
kiI2 itu adalah patriot jg mem- 
perdjuangkan suatu Negara In. 

donesia Serikat jg merdeka dan 

berdaulat, ataukah ikut mendja- 

hit badju baru bagi pemerintah 

'ini. Mosi itu djupa mina supaja 

Jarangan kiriman sendjata ke In- 

donesia diteruskan. Djuga di- 

minta supaja perdagangan biasa 

——, 

SIKAP INGGERIS BEROBAH? 

|Ihd soal Palestina. 

London. 26 Mei -— Menurut 

sumber jg boleh dipertjaja, men- 

teri LN Inggeris Bevin dgu ke- 

ras mendesak kpd regara2 Arab 

spj menerima cease-fire. Dim no- 

ta itu kebarnja ditegaskan, ka- 

lau negara2 Arab menolak ce- 

ase-fire maka Dewan Keamanan 

Arab Azzam Pasha, jg ikut berun 

ding di Amman, tidak mau mem 

beri keterangan apa2  tenizig 

djawaban Arab. Pihak Arab kXini 

  

Sari Berita 

— Tent:ra Belanda diberi izin 

' utk mengadakan latihan perang 

di pegunungan di t elgia, 
x : 

—Buruh diseluruh Fin'andia mo- 

gok sbg perotes atas pemetjatan 

menteri komunis Leino. Kabinet 

kan pelabuhan Arab Jaffa tetap 

ada ditangan Jahudi. . 

Tentang pertempuran di Pa- 

fihak terus Jangsung me- 

lestina dapat dikabarkan, bahwa 

on i Band . Nanti ' " berada dim keadaan jang sulit.” “Jaffa telah dibombardeer. oleh 

taan2, djika mereka sendiri ti eranemisaia Ea ng an antara Bustralia dan Indonesia Mereka mendapat tekanan dari angk udara Mesir, Pertempuran 

dak berani menghadapinja. Hen mereka jg bukan Rep. dan .me- diteruskan dankapai2 serta pe- PBB dan dari Inegeris, jg meng” jg paling sengit di Jeruzalem ter 

dakaja tindakan2 Belanda HU ' wakili” rakja4 Indonesia djuga.  Sawat2 terbang Bid akan dito- hendaxi spj Arab menjetudjui djadi di asrama Notre Dame de 

& menambah pengertian KAUM Rep. akan didesak kesuatu sudut long didalam membongkar dan seruan cease-lire. Sebaliknja ka. Paris, jg mempunjai 9 tingkat. 

pzdgresif didunia akan faham dan dapat ditjap lagi sebagai memuat barang2, demikian ra- lau Arab setudju, maka segala Perkelahian jg banjak menga 

demokrasi jang dianut Olen ihak jg tidak raau akan perse dio. Australia. keuntungan jg didapat oleh Arab — tirkan darah terdjadi dari kamar 

Beianda. 
/ tudjuan. 1 

: ke kamar. Di kota-lama, pasukan 

pasukan Arab dgn tidak berhen- 

ti2 menggempur pasukan Jahudi 

jg masih dapat mempertahankan 

Giri disuatu .kantong”. Menurut 

wartawan AP jg ikut dan Legiun, 

pasukan Jahudi itu makin lama 

makin kehabisan tenaga. . 

Di sektor selatan, menurut p?- 

r2umuman J ahudi, barisan2 me- 

reka meninggalkan Yad Merde- 

chai antara Gaza dan Madjal. 

Menurut wartawan U.P. jang 

: Mera djadjahan Bld di Indonesia kem : Lana vinet “Xut dengan Legiun Arab, Ik. 

& 2g Ne ar Nana in b:u. Sedjarah akan membukti- akan menganggap mereka sebagi Kala gia kini mengadakan Si- aa an 3 see, terjebak 

mendjadi perhatian bagi bagian kan Siapa ix emas dan siapa js  @9TesSsOTr, sedangkan USA- akan ang darurat. dipegunungan dekat Bab 1 

4 

pers delegasi kita, bahwa ada 

baiknja mengawatkan pokok ko- 

Bi, pemerintah peralihan, per- 

“tembaga. 

Marilah kita m€njambut kon- 

jang mungkin kita hadapi di- 

menben bantuan jg besar bagi 

menghapuskan larangan pengiri- . 

man sendjata ke Israel dan ing- 

misi-3 pada malam Kemis din 

— Norwegia, Inggeris dan Aus-» 
Wad, 18 km. barat Jeruzalem 

gidjalan raja ke Tel Avi”. 

. minike Kom.3 kalau tidak dapat perensi Bandung itu dengan me geris akan menanggung segala  tralia memperotes keras kepada Pihak Arab mengatakan bah- 

seluruhnja, mengingat tjara laksamakan apa jang tertjantum putusan jg diambil oleh PBB,ter- pem. USA berhubung cgnyem- Wa pasukan2 Jahudi mengalami 

pemberitaan pihak Belanda. | didalam maklumar bersama da- masuk djuga pembagian Pales- bentukan armada - penangkap- banjak kerugian. me 

Barangkali waktu jang dipilih Ti partai? dan organisasi rakjat tina dan melakukan sanctie2. ikan-paws Djepang jg ke 3. Kominike “Ipangion an aa 

: oleh Bid mengadakn perundi- Ben a Pe nasional . 
3 njetakan, Maa. Na Den

a - 

' ngan itu tidak setjara kebetulan tg. 20 Mei jl. Djanganlah  di- 
Oa . puran trun, 5 t 

| sadja- Apalavi kalau diingat ting  tangguhkan iebih lama lagi. ca aa n : iter enan g Bab el Wad, 600 Jahudi disapu 

'L kat perundingan jg dihadapi oleh yen lekas terwudjud isi maKk-.. 
NN Kana Sa Kn aa 

Gel i Rap. dan Bid sekarang Iamat itu lebih baik buat kedu- 
28x tjoba menembus £ 

delegasi OP. aah harus dipe- Sukan kita. : Laporan Penindjau2 Militer Kom.-3 “Aan. 0 Komite” peran 

221 Ini sia- - 4 
Se « - enutu Ink erang 

tjahkan soal NIS, Uni Indonesia Apalagi mengingat  kfadaan JOGJA, 26 Mei — Dim kominike 3 diketunikan oleh Ko. Mesir, tentara Mesir telah mas 
Irag Suweidan,. 24 km 

i 2 Ng 
takan, bahwa Komisi-3 telah suk kota 

hubungan Ln. ssh dll. jg me hari2 jad. Hendaknja penglak. . menerima laporan dari pembantu? militernja mengerai keadaan timur-latt Gaza. Kota itu pen. 

yupakan soal pokok. sanaan maklumat tsb. dapat - 'antara 14 dan 20 Mei. Menurut laporan itu keadaan diwaktu ting sebagai pusat hubungan 

“Konsep Rep. tentang NIS ten- 

tunja sudah djelas bagi Bid. Kita 

menghendaki suatu NIS jg be- 

tul2 merdeka dan berdaulat. Be 

lum tertjapainja persetudjuan 

sampai sekarang mungkin per- 

delegasi «tia menghadapi pihak 

sana dan tetap mempertahan- 

kan ter bentuknja suatu Negara 
Talaga merdeka dan berdau- 
at. 5 

itu adalhh sangat tenang, 

Tidak atla laporan2 mengenai . 

infiltrasi atau pelanggaran thd 

perdjandjian gentjatan sendja- 

ta, ketjuali sebuah laporan ten-. 

Bogor dan Pandegiang kini s€- 

dang mentjari kemungkinan utk 

memperbaixi 5 jembatan kere- 

ta-api didaerah ig di-demifliteri- 

2 

Jahudi dengan selatan... | 

“ Berita terachir, Pertampur 

merebut Jerudolea ANAAA lagi 

den dahsjat/) Pasukan? . baru. 
Transjord anis menjerang — dae- 

rah Gapura Damaskus, sadang. 

: hubungan endirian Bli jz x tang tindakan kekerasan didae. seer. Kalau Gjembatan2 itu Su “kan pe sawat2 terbang Arab buat 

: agak lain Kai NIS, jg sampai 
rah Banten. Seluk-heluk insiden dah diperbaiki — Wemikian la kali dim sedjarah mem 

sekarang masih belum dapat di- 

tkrima oleh delegasi Rep. 

Artara mengabarkan dari Ka - 

Hurang, bahwa perundingan ' 

Ekonomi dan ktuangan jg mes- 

itu tidak diumumkan. Selain 

dari itu, tidak ada pula laporan 

tentang insiden? dilaut djanta- 

tadi — poran | 
sangat” menamib ah “kemadjuan 

ekonani didaerah itu. , “fordania dan | 

pombardeer Jeruzalem Menurut 

kominike Arab, tentara Transr 

tentara Mesir me- 

: Pe Man Sania. dibitokah ea Ig MSS yg kedua tanggal tadi. PK kaliurang (Dembus daerah Ramos. Rachel 

Tae Ma MN ANE AaRAN Ma la SG aa kas tanke — Tebih djauh dikabarkan, bahi- ' hisri Rebo in diketuai oleh Hei |dan telah tiba dibagian selatan. 

barug fat, Gimana tidak: ada ba Da panitia @konomi-keuangan wa evakuasi keluarga tentara remans (wk Belgia) dan dihadi- Kota Jeruzakm. nbuan, Jar 

jangan NIS jang merdeka dan Bid, Van Hoogstraten jg sampa: dan tawanan2 perang masih di- ri pula oleh penindjau2 militer | “mudi dikirimkan. ke timur Tel 

Fa berdaulat . jkini belum tiba di Jogja. Pun teruskan. ” Komandan daerah diantaranja kapten Green (Aug: Aviv utk meriahan gerakan terk- 

B ce : : 0 (ketua, wk ketua delegasi Belan Mautup di Djawa Tengah sebe-  tralia), major Deckers. Belgia , tara Arab menudju - keibu-kgta 

. H0 Untuk lebih mudah mentjapai tia belum. tiba, : lah timur setudju utk memper- dan kol. Meyer (USA): Kabar: . Semehtara Israel ant, 

maksudnja, maka Bld perlu me.' Rebo pagi delegasi. Rep. me- lues daerah jg di-demiliteriseer 
1 Kabarnja Transjordania telah 

ngadakan politik pengepungan . 

jg baru terhadap Rep. . Kalau 

kisa mengingat akan konperensi3 

ngadakan rapat di Jogja. Djuga 

Komisi-3 berapat di Kaliurang 

satu ajam lamanja, 

dari 1Y9 km mendjadi 21, sam- 

pai 4 km lebarnja. : 

- Ahli tehnik Rep. 5: 
ddaeriah 

  

nja- panitia keamanan akan be- 

runding di Kaliurang hari Ke- 

mis ini, 5 PEN 
A 

menolak seruan PBB spj dihen- 

tikan tembakan. Menurut kabar, 

Mesir djuga menolak seruan itu, 

 



   

  

  

MEMPERBAIKI. DE 

aya Barat dan sebagian 

- siap sedia menghadapi 

  

Test 

“Besar : (1 JOGJA: 26 Mel 5 WK Pan: 
H. Nasution dalam 

- kan, bahwa beberapa 
“sendjata belum dapat 
“Terutama jg. mengenai. pasal 

4 dari prinsip2 persetudjuan 
Renville. jg. menjebutkan go 
tang | pengur: berangsur- 
angsut pasukan bersendjata da- 
ri kedua belah ihak” sagha san 
penanda tanganan persetudjuan. 

Djendral Major Nasution se- 
terusnja menjatakan, bahwa hal 
itu adalah sjarat mutlak untuk 
mentjiptakan suasana sehat se 

lama perundingan2 selandjutrja 
Dari pihak . Republik kini.se, 
dang dilakukan tindakan? radi- 
kal kearah itu. Diharapkan se- 
karang, supaja dari . pihak Be- 
landa 

dfuga. g 
'Penglaksanaan gentjatan. sen... 

djata adalah termasuk - dalam 
rentjana.. rasionalisasi. Pokok2 
terpentine dari -rentjana rasio- . 
nalisasi selain sa. 
truce jtu ialah: a. penglaksana- 
an program kabinet untuk me- 

kekaskan terbentuknja NIS. dan 
b. memperbaiki deradjat tentara 
den mempergunakan pengala- 
man? dalam waktu perang kolo- . 
mial jl. f 

Dikstakan seterusnja oleh Dj. 

Ma, Nasution, bahwa dengan 
pengiaksanaan program kabinet 
mengenai pembentukan NIS itu 

dimaksudkan pula pembentu- 
kan. alat ketentaraan jg lengkap 
pula: Kini utk itu diadakan ten- 
tara mobil angkatan perang jg" 
terdiri atas tenaga2 tentara is 

terpilih, baik” dalam arti sema.., 
ngat maupun kepandaian Kemi- 
Meran.. 

Seleksi untuk tertjapainja ten 

tara jg berderadjat” tinggi itu 

telah dilakukan pada bagian" 

tentara kita jg datang dari Dja- 
1 dari Dja 

wa Timur, Dilakukan ' diantara 

peradjurit2 kita: 1: pemeriksnan 
“badanj 2. pgrneriksa- 

an kotjerdasan dan budipekerti 

dan 3. pemeriksaan kepandaian 

sebagai peradjurit selama pe- 

rang jl.” . : 

“Pendirian pihak Belanda is 

menjatakar, bahwa untuk men- 

tjapai tentara jg “berderadjat 

(ingei dalam NIS jad, perlu dia. 

Kakan pembubaran seluruhnja 

fentara kita dan sesudah tut ba- 

Tu diadakan pemilihan, tidak 

Gapat kita setudjui", “kata WK 

Panziima Besar. 

sPihak kita selalu berpendiri: | 

an, bahwa seleksi sebagai jg Ki- 
ta djalankan sekarang ini ada. 

Jah djalan satu2nja jg dapat 

kita tempuh untuk mentjapai 

alat ketentaraan ig berderadjat 

tinggi”. : 

Dj. Maj. . Nasution seterusnja 

menjatakan, bahwa dalam 1ne- 

Jakukan rasionalisasi itu harus 

kita ingat pula, bahwa sebagai 

tentara, kita masih harus tetap 
segala 

Kemungkinan. Dari perang ko. 

tonjal H kita mendapat peladia- 

ran, bahwa pertahanan rakjat 

tosaal adalah satu2nja tjara 

KIA, menjelamatkan perdjua. 

ngan Kita. Pertahanan rakiat 

totaal berarti mempersiaP. ten- 

tara dan rakjat Gen tiara-be- 

kerdia sama je terteatu. 

Kalau pertahanan rakjat to- 
taal didjalankan disetiap  pelo- 
sok seluruh Indonesia, maka 

tentara asing jg menjerbu disini 
terpaksa — terpetjah mendjadi 

1 bewakings-detachemente
n” k bi- 

3. 
| Dencan tjara jg demikian 

em maka 10 aan tera 

xr tidak mung: mengema 

Ba pulau Agan dalam, bebe. 

rapa tahun... 3 
Pp eh 

Karena berbagai kesukaran, 

baik matericel megah: tang 3 

- ian - bekas  perdjurit2 

kita kemasjarakat biasa, kini 

tidak dapat berdjalan sebagai- 

Tetapi disamping itu diberba- 

eat daerah Djawa-Tengah. Ma. 

gelang dan sekitarnja) dan Dja- ' 

wa Timur usaha kearah itu da- 

pat dikatakan memuaskan,  , 

Dengan adanja bantuan dan 

kerdja-sama jg baik axtara rak- 

jatdan tentara maka dibarapkanke 

sukaran? dan kedjadiaan2- jg 

tidak kita harapkan, berangsur- 

angsur dapat wita atasi, 

   

Interview Ugn wartawan ,, 

ADJAT, TENJAP 
  

tetas Na 

mengenai penglaksanaan & 
dikata kan lantjar djalannja. 

PENINDJAU MILITER KTN 
: A biGANTI TN yunn 

: DJOMBANG, 26 Mei — Wa- 

kil KTN Sauadron Leader Yxir- 
.pank di'Djawa Timur jang kini 

dipanggil ke Jogja, digantikan 
'oleh Majoor D.C. Han. 

Pada tg. 25 Mei ji. .Mi. Han 
mengadakan pertemuan. perke- 
aalan dengan para pembesar 

“sipil dan “militer dari “daerah 
Surabaja, - antaranja Residen 

“daetah 'Surabaja di Kabupaten 
-“Djombang. 

Selandjutnja akan  diperke. 
naikan djuga dengan Gupernur 
Djawa "Timur, Ant. 

« 

. Major A. .5£ an PE TN 

    

T 1 nan : | 

se PEP RATULANGI 
P gja 26 Mei— Ane e- 
ngabarkan, aan 

djumlah 35 orang dalam perdja- 
lanannfa kedaerat Republik telah 
sampaidi Makassar. 

1 a- 
PENGGEREBEKAN Di 

TJIANDJUR 
JOGJA, 26 Mei — Didapat 

kabar, bahwa pada tg. 29 Mei 
Belanda mengadakan penggere 
bekan terhadap ,,Badan Pemba- 
gian Sokongan Bagi Pagawai2 
Republik” di Tjiandjur. Apa se- 
bab2nja belum diketahui. Ant. 

INDONESIA. DLM. KONGRES W.E.D.Y. 
Kesan2 Francisca dan Supeno. 

3 olo.26 Mei — Fransisca 
dan Supero, jg baru kembali 
dari luar negeri mengundjungi 
kongres . World Federation of 
Democratic Youth di Praha se- 
bagai wakil Badan Kongres Pe- 

. muda Rep. Indonesia, dan kemu- 
dian memenuhi undangan maha 
siswa Inggeris di London dan 
menghadiri konperensi Pemuda 
As:a Tenggara di Caicutta, da- 
lam Konyerersi pers di Solo 
pagi ini menerangkan, bahwa 

. pemuda internasional menentang 
perang dunia ketiga, mentjela 
tiap2 agressi jg bisa menimbul- 
«kan perang « dan. menjatakan 

- Simpatinja terhadap perdjuangan 
Indonesia melawan agressi. 

" “Sebagai telah atjap “kali di- 
kabar an, dibeberapa tempat ,W. 
F.D.Y. besar djasanja da am 
usaha “membantu perdjuangan 
Indonesia. . 

Mergenai konperensi pemuda 
di Ca'icutta diterangkan oleh 

sdr2 tsb,, bahwa atjara teruta- 

DIDJUAL: 
| Microscoop merk: CARL ZEISS 

JENA dengan: olie-immersie, 
4 objeetieven (lene) 
3 ceulair (lens atas) 

: “5 miecro-polarisator 

keadaan: 900/o. 

Dapat dilihat: : 
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PERLU KERTAS ? 
Kita menjediakan kertas 
merang harga R 340.— 
per riem: 

23 Adm. ,BADAN PENERBIT 
MA NASIONAL" 
9 72 Gondomanar I. 

ma mengenai usaha2 mentjari 
djalan praktis guna meninggi- 
kan deradjat kehidupan pemu- 
da2 sedunia. sei 

Supeno menjatakan, bahwa 
organisas12 pemuda Viet Nam 
dan Indonesia bersa naan sifat- 

nja. La, itu dikatakan, 
bahwa wakii2 Viet Nam diluar 
negeri sangat aktif dalam pem- 
berian penerangan kepada rak- 
jat, baik dg menjiarkan brosur2 
maupun dg mengadakan propa- 
ganda. D.bandingkan dg usaha2 
wakii2 Viet Nam ini, kata sdr 
Supeno, usaha2 wakil2 Republik . 
diuar negeri kurang memuas- 
kan. Kabar2 dari lad-onesia se- 
dikit sekali jg disiarkan di Ero- 
pah dan Asia. 

Tentang India sdr2 itu men- 
dapat kesan, bahwa meskipun 
negeri ini sudah mendapat ke- 
merdekaan-politik, ekonomi ma- 
sih dikuasai oleh kaum modal 
Inggeris. Ini berpengaruh pada 
kehidupan rakjat sehari2. “Ant. 

IL Selalu sedih : 
Stalen ,PAPIERCLIPS dan 
VEILIGHEIDSPELDEN” 

maa 

Didjual atau ditukar de- 
ngan bahan pakcian : 
untuk perijonicoan 
mesin alat PEMINTAL BE- 
NANG semaijam garabo 
salat untuk. MERANGKAP 
BENANG (iwijlaparaat) 
ABULAN KAPAS lelekiris) 
IKATAN BENANG. 
GILINGAN DJAGUNG. 

Dapat dilihat aniora djam 
3 — 6 siang 

LANGENASIBAN z3, logja 

20
 
sa
e 

ma
r 

  5. 

5 Untuk menjambut berdirinja N. V. Bapindo dan 

mendjundjung tinggi hasrat Persatuan mulai tgl, 1-5-1948 

| Imexi bag: Advertensi ditutup, 

: Segala urusan Advertensi harap langsung kepada 

NN, V. Bapindo." 
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-a Dau 

PE A. 
» tx : 

   
  

Bintaran Lor.59 P.A. 
Jegjakarta. 

  

— PEN GU MUMAN. 
Mulai tgl. 1-6-1918 ,,GAKA" mem- 

buka ,Pusat Pendjual Rokok tjap: 

BANTENG dari Solo. — Menerima 

pesanan untuk: 

Badan perdjoangan dan Umum. Harga 

pas Banderol. Buat Perdjoangan 
kurang dari. Banderol. 

a/n - Pusat Pendjual Rokok: 

Pem, Harian: S. DJOJOPRANOTO. MEA ALAM A AA 
s Pa 

- | 5 5.152 

Pengurus Advertensi Bureau ,IMEXI” 

Tentara, Djawatan2, 

tiap ,BANTENG' - Jogjakarta 

bahwa keluarga Dr, ' 
Ratulangi dan pengikatan, se- 

men 

  

dewan Kalimantan Timur 
'buskan untuk mentjalonkan Ir, 
Pangeran Mohammad Noor dan 
Mr. Tadjuddin ' Noor mendjadi ' 
walinegara Kalimantan. Demi- ' 
kian menurut KB Bld. 

5 Seperti diketahui 
ran Noor dulu mendjadi guber- 

Ir. Pange- 

nur Kalimantan dan kini berada 
di Djakarta, Mr. Tadjuddin Noor 
pernah mendjadi 

NIT dan kini 

Jogja. 

ketua parie- 
tinggal ' di 

KONPERENSI BANDUNG 
UNTUK PINDJAMAN. 

Jogja 26 Mei— Kalangan politik 

di Tjirebon menerangkan kepada 
. djuruwarta APB, bahwa konpe- 
rensi Bandung itu tidak dapat 
dikatakan. konperensi federal jg 
sebenarnja, karena tidak mewa- 

“kill seluruh rakjat, 
Atjara ig terpenting katanja, 

adalah mengenai pindjaman dol- 
: Iar ke Amerika jg sedang dibi- 

tjarakan antara van Kleffens dan 
Wk, Menteri L. N. Lovet. Pi- 
djaman ke Amerika dgn alasanun 
tuk membangun Indonesia tidak 
kurang dari 400 djuta dollar. 
Oleh karena itu Belanda jg akan 
untung, rakjat Indonesia jg akan 

- 

memikul risiconja. Ant. 
AN 

tr 

Pada hari 40 tahun Kebangu- 
nan Nasional pada tz. 20 Mei jl. 
di Blitar telah dibuka dengan 
resmi Women People University 
atau Universiteit Rakjat bagi 
wanita. 

? Sedjak 
t 

ditanda — tanganinja 
rsetudjuan .Renville hingga 

ini, pengungsi Tionghoa , dari 
Kediri jang telah pulang k€ru- 
mahnja masing2 
orang. 

ada. 70.000 

Tail 

BERITA TATA USAHA, 

Harian ,,Nasional” “jang terbit 

hari SABTU jad. terbit 4 hala- 

man sebagai biasa, Harap para 

pemasang 
adanja. 

    
Selesai ditjetak: 
px #POLITIK-don REVOLUSI KITA" 

ngat terbatas | 1 
Pasangan 10 sampai 
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advertensi maklura 

. nia. 

Konperensi Bandung 
ini dimulai. Wakil2 ,neg 
bagian pre-federal” hadi 
mua, Apa jg dibitjarakan eni R 
sama soalnja dgn perundingan 
di Kaliurang. Bedanja, disaaa 
para wakil ,,negara2” 
tidak berani bilang tidak 
mau”. Tentunja, nanti apa jg 
diputuskan dlm konperensi 
itu disodorkan sebagai fait 
accompli kepada Republik. 
Kata Bld tentunja: Republik 
ini putusan pemerintahan fe- 
deral. Tinggal mau atau tidak! 
Putusan bangsamu sendiri, lo. 
Kalau tidak mau ikut, pint 
saaj tutup- 

PR 
Memang harus diakui. Bld 

pintar dgn politik pengepung- 
annja. Pernah v. Mook bilang. 
bahwa pintu.masih terus ter- 
buka bagi Republik. Tapi di- 
samping itu pintu perlahan2 
ditutup. : 
Memang dasarnja, orang jg 

kuat, sering mengundang orang 
lain sambil mengedjek dan 
menjakitkan hati. Lebih2 ka- 
lau mengerti lawannja lebih 
lemah. 

k 
Kalau Rep. tidak mau. Bld 

lantas akan bilang. Lihat, du- 
Rep. tidak mau ikut 

membentuk .. negara federasi, 
Tidak mau membantu pem- 
bangunan di Indonesia. Adpies 
saja, lebih baik di ,,polisionil” 
lagi sadja. 

fa 

  

Karangan 
Harga R.15,— sebuah terhitung ongkos 
Pesanlah sekarang djugal Djangan somp3i kehabisan! Persediacn sa- 

50 buku korting 10 pCt. Lebih dari 50 bk: 20 rCt. 

Mr. Safrudin Prowiranegara. 
kirim, 

Tata Usaha ,INDONESIA-RAYA" - 
Setjodiningratan 3 par., Jogiakarta. 

  

  
» EKONOMI” 

“INDIA MERDEKA" 

5-161, 

LL LL 

AKAN TERBIT 
.PERS MERDEKA" 

Ka 

2 1 

oleb: Mr. MOH. YAMIN 

Menggambarkan tumbuhnja pengekuan paham kemerdekaan 

pers di berbagai Negara, 

oleh Mr, SUMANANG 

Menerangkan setjara ringkas dan gampang sedjareh dan teori2 

ilmu ekonomi serta beberapa tjara organisasi ekonomi seperti 

N, V., Koperasi, Firma, Trust. Kartel dil. 
oeh Mr, MULJADI Pd. 

Mentjeritakan perdjoangan India sampai merdeka. 

Badan Penerbit NASIONAL n v 
Gondomanan1—Jogjakarta 
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25 | Till in dalam Tindjauan lntenan sional 

Stenografisch verslag (bah, Inggeris) si 

di Lake Success tg. 1, 12,14 dan 25 Au 

(sidang) R 35,—. Ongkcs kirim tertjatet R 2,50. 

TOKO BOEKOE & KERTAS HIEN 

ape Lor Pasar 14 

  

dang Dewan Keamanan 

g. 1947. Harga tiap copy 

HOO SING 
Djokja: 

TIENS Ben anta TE aan     

  

  

  

INI MALAM 
27 MEI 

  

  

Tjetakan ke III 

3    
  

wa, orang2 perger 

jang radikal dalam 
a. : 

Harga »     

. DASAR SOSIOLOGI DAN KEBUDAJAAN 
7 Untuk pendidikan Indonesia Merdeka 

Karangan S$. 

Memenuhi permintaan banjak orang (guru?, mahasis- 
akan politik dan pamongprodio), 

buku tersebut telah ditjetak untuk ketiga kal 

Buku ini dikarangkan untuk kepantingan perubahan 

dasar dan susunan pendidikan 

Badan Penerbit NASIONAL Jogja: 

Mangursarkoro 

inja. 

.. R12,50 

Stars of LB.C,, terdiri dari: 

SRI KUNTARI — Bing SLAMET, NAPU dil. 

di SOBOHARSONO djam 7.30 malam 

ATRAKSI LUAR BIASA! 

Gabungan besar ! 

BINTANGTIMUR dan HARDYS BOYS 

and MISS (Six Genders and “4 Goose) 

Kundjungilah ! 
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jih itu . 
“ 

  
  

  

LAGU PEM 

BELADJAR SAMBIL MENJANJI. 
Dengarkan peresmian 

Siaran R,R. 

DENGARKAN D 

BERANTASAN BUTA HURUF » 
IL, tanggal 28.5-1948 djam 20-30-21. 

dan setiap kali siaran orkes Radio jogja 

AN TERUSKAN! 
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, PENGA DJABAN DAN KEBUDAJAAN: 

5-158 

  

    
  

    EN daa 

    

   

      

   

        

    

   

| 

NN 

- N 

| aa 

 


