
    
   

  

— JOGIAK ARTA 
Gondomaenan 1 

    

   
K ln Tasional 

an aennan, Handa Internasional 

:, Nana | Indonesia mero€pakan kesatoean tentera Indonesia 
laan internasional, — demikian kata Menteri Pertahanan, Mr. Amir 

  

    

      

   

   
   

  

ui S i me- 
: njeberang selat Soenda mence. 
3 . joe ke Soematera. Di Tan- 

: Karang mereka akan 

Olah goebernver Soe- 

- Teukoe Hassan serta 

| kereta api 

Peiyoaai- 

asai Sims abi Holan se- 

erti Pal Merah dan Kebajoran, 

semangat rakjas tampak tidak- 
| bisa dibelenggoe, Dimana2 ter. 
: sea pekik ,Merdeka”. 

1 
3 
aa 

-Teroetama disetasicen Pa- 
roeng Pandjang, dimana rom- 

kongan Wajikota Djakarta Soe- 

wirjo jang mengiring Hatta, toe- 
rben, penjambcekan hebat se- 
kali. Tampak disana barisan 

rakjat jang 'bersendjatakan 

bamboe roentjing sambil me- 
.mantjangkan Sang Merah Poe- 
tih. Ketika Hatta bertanja apa- 

ikah di Paroeng Pandjang ada 

partai Pasoendan, apakah rak- 
jat mace Gipisah-pisahkan, dja- 

wabnja dgn serentak : Tidak. 
- ta. PRP”. Kemoedian se- 

4 di Serang, wakil-pre- 
Ka. mengadakan pertemosan 
n wakil? badan pemerintah, 

      

   
   

  

   

      

       

  

- mengadakan paka 
ne ke Eu 3 dan Amerika, se- 

: A. Moesim Da- 

Indonesia 

2 “aepen 

. Berhocboeng dgn kedoedoekan 
Indonesia Gilacetan Pasifik, ma- 
ka politik pertahanan Indonesia 
haroes disesoeaikan poecla dgn 
politik pertahanan didaerah 
itoe, Oleh menteri Amir Sjari. 
foedin dikatakan, bahwa dijika 

pada soeatoe waktoe verdjadi 
pertempoeran, tidak ada satoe 
negara jang dapat memperta- 

hankan Pasifik, djika tidak me- 

ngadjak bermoesjawarat mem- 
bivjarakan pertahanan - dengan 
Indonesia. Sebaliknja, Indons- 
Siapoe:i tidak bisa dipertahan- 
kam sendiri sadja, djika tidak 
mendapat banioean dari negara? 

sekitar | Pasifik ini. Ini tiada lain 
Tang lebih djaoeh, karena 

  

ada Giritik-poe- 
sat daerah pertahanan Pasifik. 

Djoega dikatakan, bahwa di- 
bentoeknja. “Tentara Nasional 
Indonesia perloe centoek meng- 
hilangkan intriges (hasoetan2 
boesoek) dari locar dalam bagi- 

an-bagian tentara kita. Dan 
disampingnja itoe TNI jang 
telah dibentoek di Djawa dan 

Soematera haroes djoega mem- 
bantoe pembentoekan T.N.I. di- 

loer Djawa dan Soematera, se- 

hingga dalam lingkoengan tede- 

rasi jang akan dibentoek kelak 

hanya ada  satoe tentara 

nasional dengan tiada tjampse- 

ran fihak Belanda. 

Kewadjiban oetama Tentara 
Nasional pada zaman pemba- 
ngoenan ini, kata menteri kita 

itoe, jalah menjempoernakan 

alat negara -satoe per satoe, 

Poesat pengerahan kekoeatan 
negara Indonesia adalah terta- 

ra, Berdirinja badan2 perdjoa- 
ngan pada tingkat pertama re- 

- voloesi, diakcei keperloean dan 
| kepentingannja -0entoek mem- 

. pertahankan kemerdekaan dan 

mendjaga adanja  kesatoean 

pertahanan di Indonesia. Dgn 

adanja persetoedjoean dlm. th. 

1945 antara Tentara Sekoetoe 

  

- Djenderal-major Baay, ko- 

Bi mandan Divisi ke-II Belanda 

da Senen pagi tiba An 

  

tai naek Bam Taft, ber- 

   

djipan internasional 

menen ng rentjana 

“Borneo Barat satoe daerah jg, 

1 i pada malani Selasa. Selandjoetnja m. 
: enteri Amir menja 
“perloe oentoek memengehi kewa 1 ia 

sean oentoek menghadapi kemoengkinan serangan dari 
dari negara 

loear, 

    

Kembali ke Djakarta, 

Amsterdam: 8 Djoeni— 

Setelah 10 hari tinggal di Ne- 

derland, pada Minggos pagi ko- 

misi-djenderal berangkat dari 

Schirhol ke Djakarta. 

Kepada Aneta, Schermerhorn 
menerangkan bahwa ia berha- 
rapan baik akan mendapat pe- 
njelesaian jarg memeeaskan. 
Tetapi tidak maoe memberi ko- 

mentar atas pernjataan Sjahrir 

“dalam perskonperensi baroe2 
ini. ,Betapa djoega, saja tidak 

soeka merintangi Sjahrir,” 

kata  Schermerhorn, 

hanja mienocenggoe djawaban 

dari Repoeblik.” —Ant, 

KEKOERANGAN DOEA HAL 

,Saja 

s "Po ru £ 9 Djoeni.— pa- 

| tg 1 Dioeni jl. e 8 
1 Mesir telah mengambil — $ 

Mmengakaeci 

  

   
8 Rep. 

t Indonesia, serta mengadakan ! 

L 

pa2teesan 

'perdjandjian persahabatan : 

1 dan persetoedjoean dagang : : 
Agn, Rep. Indonesia, demi- ' 

kian boenji kawat dari ment, 

! moeda Kep. Hadji A3ots Sa- 

tim jang kini berada di Mesir 

jang dialamatkan kepada Mr. 

| Getojo, 'sekr.-djendr -kemt. ! 

Y.N. Ren Indonesia. —Ant. ' 

: 

ga SERIKAT 
SEKERDJA AUSTRALIA 

DAN INDONESIA. 
. Meibourne, 9 Djoeni.— Dewan 
Serikat2 Sekerdja Australia me- 

moetoeskan  oentoek memiberi 

bantoean sebesara-nja kepada 

wakil Serikat Sekerdja Iadone- 

sia, jang kini berada dalam per- 

Gjaranannja ke Australia De- 

mikian menceroet Aneta. Da- 

lam sepoetjoek soerat kepaua 

SOBSI, dewan itog menerangkan 
bahwa perhoeboengan baik an- 

tawa serikat2 sekerdja Australia 

dan Indonesia adalah penting 

sekali bagi perbaikan kembali 

perniagaan antara kedoea hegeri 

itoe, 

Sementara itoe dikabarkan, 
bahwa kaoem exporteur Austra- 

la tidak mengerahoei djelas 

tentang poetoesan serikat bse- 
roeh pelaboehan Australia oen- 

toek membantoe mengangkoet 

barang2 boear Indonesia. Mere- 

ka tidak tahoe dg». pasti apa- 
kah poetoesan itoe berarti peng- 

hapoesan boikot centoek selos- 

reehnja atau hanja sebagian. 

Sekretaris serikat sekerdja tsb., 
Healy, tidak maoe memberi ke- 

terangan lebih djaoeh. ,,Artinja 

tidak lebih daripada jang ter- 

toelis itoe,” kata Gia, 

5 —0— 
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'ABDOEL KARIM MENGHADAP 

— RADJA FAROUK 

Cairo: 9 Djoeni. — Bekas 

pemimpin soekosbangsa Riff- 

Kabyla di Maroko, Abdoel Ka- 

rim, jang baroe2 ini dim per- 

djalanannja ke Perantjis dgn 

tiba2 mendarat di Mesir, 

hari Mimggoe diterima oleh ra- 

Gja Farouk. 2 
Seperti diketahoei, Perantjis 

memperotes kepada Mesir ten- 

tang adanja Abdoel Karim di 

Mesir. 

Isi Nota K.D. mengenai “Soal Militer 

Djakarta: 9 Djoeni. —.. mencerter KB Belanda, per- - 

himpoenan »Nederland- -Indonesia” 

| terboeka kepada Dewan menteri Belanda jang maksoednja sbb: 

,Perhimpoenan sepakat dgn 

vesoel mendirikan badan? fede. 

ratif dgn kekoeasaan sementara. 
Tetapi berpendapat, bahwa 

djoemlah koersi menoceroet nota 

kom, djenderal oentoek badan2 

tsb. jarg diberikan kepada Re- 

poeklik “dan kepada pelbagai 

JOKE WOGaIp Suel Yeioep 
soenggoeh ditentoekan dgn ti- 

dak memperhatikan betapa koe- 

atnja kedoedoekan Djawa dan 

Scematera dilapang ekonorni 
dan kepoedajaan Dalam se. 

moea 'Ibadan2 federal, paling 

sedikit haroes separoh koersi2 
itoe didoedoeki oleh Repveb!ik. 
Borneo Barat dibentoek sesoe- 

dah persetoejoean Linggadjati 

dan ini bertentangan dgn pasal 
doea dari persetoedjoean itoe, 

3 Pee 

  

telah mengirimkan soerat 

sedikit 'sekali pendoedoeknja, 

dan karena itoe dim perwakilan 
sebesar itoe sebenarnja Borneo 
Barat tidak masoek hitoengan. 

Terhadap masalah militer dim 

nota ito ada kekoerangan doea 
matjam, 1) setelah persetoe- 
'djoean Linggadjati diadakan, 
segera dan soenggoeh hasces 

imoelai mengoerangi tentara, 

tetapi ini tidak dlakoekan oleh 
Belanda, 2) Perhimpoenan ber- 

pendapat, bahwa repoeblik tidak 

boieh didesak oentoek membi- 

arkan tentara Belanda dalam 

Kemoedian  diterangkannja, 
bahwa seandainja nota itoe 

ditolak bagi Belanda tak ada 
alasan oentoek memoetoeskan 

: —Ant, 

pada 

     

  

   sjarat2 Sman Tea 
peroendingan perdamaian ialah, 
pem, Perantjis .iharoes mem. 

    

   

perti rentjana Inggeris 
kepada India dan Birma, Selan- 
joctnja ia menambah, bahwa 

persatosan Vier Nam dan .Ke- 
daulatan Viet Nam adalah per- 
mintaan jang paling sedikit se- 

    

JINNAH BEROENDING, 
PARTAI SOSIALIS TAK 

: SETOEDJOE 

New Delhi: 9 Djoeni. — 
Hari ini Dewan persatoean Moe- 

 Slimin India mengadakan sidang 

aa menentoekan sikapnja 
erhadap rentjana pemindahan 

belon Na Inggeris kepada 
India Sesoedah Moh. Ali Jinnah 
memberikan keterangan2, si- 

Gang akan bebas menjatakan 

pendirian masing2. Sidang de. 
wan itoe tidak akan mengambil 

resoloesi, 

Sementara itoe menoeroet Ant. 

Reuter, Jaiprakash, pemimpin 
partai sosialis India menjatakan 

tidak setoedjoe dgn pemetjahan 
India. 

—O— 
SEPANJOL DJADI KERADJAAN 

Tapi Franco tetap diktator, 

Madrid: 9 Djoeni. — Dgn 

soeara boclat dan dalam soeasa. 

ra gembira, pemerintah Sepa- 

njol menerima ocendang2 peng- 
.gantian kepala negara. Menoe- 

“roet “cendang2 itoe Sepanjol 

mendjadi keradjaan, tetapi dlm 

pada itoe Franco tetap mendjadi 
diktator Franco sendirilah jang 

menetapkan bila seorang radja 

akan menggantikannja. 
ga 

HAK SEMOEA BANGSA. 

“Kansas City, 8 Djoewni— Pre- 
siden Amerika Ser. Truman me- 
“nerangkan, Amer:ka membantoe 

| dasar-oesaha  Perser -Bangsa2, 
jai bahwa semoea bangsa ker- 

hak memilih gan 'menentoekan 

cendang2 dasarnja sendiri dan 

hidcep bebas dari 
diserang. 

Amerika Serikat, — kata Tru- 

man, — dapat memenoehi ke- 

wadjiban menjelenggarakan 

perdamaian, kalau negeri itoe 
tetap koeat. Karena itoe angka- 

tan darat, laoet dan oedaranja 

haroes selaloe siap- -sedia meng. 

hadapi segala kemosengkiman. 

—Ant.-UP. 

Hae 

SARI BERITA 
— Sajap kiri Italia membentoek 

blok koeat oentotk menentang 
pemerintah baroe dibawah PM 
de Gasperi. Dalam pemerintah 

ini tidak doedoek wakil2 Sajap 

Kiri : 

x 
— Persatoean wartawan Tiong- 

hoa di Singapore 

jang ditangkap ketika demon. 

strasi maha-siswa2 Tiongkok 

baroe2 ini, segera dikeloearkan, 
x 2 

— Menoercet kalangan jg. me- 
ngetahoei di Inggeris, Amerika 

Ser. gan Inggeris moengkin ai 

akan minta soepaja Tiga Negara 

Besar (Amerika, Inggeris, Roe- 

sia) menjelidiki peristiwa pere- ( 
boetan kekoeasaan di Hongaria ea 

oleh komoenis. 

bagai sun. DEnEK San 5 

ketakoetan 

menoentoet 

soepaja wartawan2 Tionghoa, . 
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“jang aoi ga dengan isi 
| dam maksoed persetoedjoean. - 

   

  

   
Dengan ditanda tangani per- 

setoedjoean ini Pemefintah Re- 
publik Indonesia mendoega, bah 
wa dalam tindakan? seperti dia- 

dakan oleh 'tentara Belanda di 
Bogor, Krian, Sidoardjo dan Mo 
djokerto dihentikan, dan Nana 
blokade terhadap pelabc 
Republik dit 1 dye 

tetapi, sangat sajang, tem- 
bak - menembak masih ada, 
blokkade beloem dihentikan, ga- 
ris demarcatie jang ditetapkan 

  

' bersama diliwati djoega, perge- 
rakan separatis kan me- 

ngatjau didaerah2 pendoedoe- 
kan jang disitoe tentara Belan- 
da bertanggoeng djawab sepe- 

noehrja atas keamanan dan ke- 
vertiban oemoem, kesemoeanja 
itbe menambah rasa keragoe-. 
ragoean tentang maksoed Pe- 
merintah Belanda terhadap In- 

donesia. 

Peristiwa2 jang terseboet dia- 
tas menimboelkan soeasana DPSy- 
chologis jang mempersoekar pe- 
njelesaian soal2. - 

Dalam nota Komisi pjenderal 
selaloe dikemoekakan, bahwa 
dalam daerah Republik tidak 
ada ,rust en orde” dan ,recht 
en veiligheid”. Sesoenggoehnja 
delegasi Indonesia, heran mem- 

batja goegatan jang sematjam , 

itoe dalam nota Komisi Djende- 

ral, sedangkan penindjau2 jang 

datang dalam daerah Republik 

jang tidak sedikit djoemlahnja, 
djoega bangsa Belanda, jang 

' resmi dan tidak resmi, memper- 
saksikan dengan mata kepala 

sendiri bahwa daerah Republik 

ada aman dan sentausa, bah- 

"kan sebaliknja didaerah jang 

dikoeasai Belanda terdapat tan- 

| da - tanda ' jang menjatakan 

- tidak adanja djamiman ter- 
kembangnja azas demokrasi jg. 

ebenarnja : antara lain penang - 

pemimpin2, penahanan 
orang dengan tidak beralasan, 

penggeladahan wartawan, lara- 
“ ngan memakai bendera merah 

poetih dan menjanjikan: lagoe 

Indonesia Raya jang asli, masih 

berlakoenja ,exorbitante rech- 

ten”, pasal 153 bis dan ter, 161 

hoekoem pidana Hindia Belanda 

jang bersifat koloniaal dan anti 

. demokratis, jang menimboelkan . 
rasa diantjam bagi aliran2 jeng 

-pro-Rebublik. 

“ Sebasai boekti2 jang njata 
dapat kami tegaskan disini, 
bahwa tidak ada daerah di In- 
donesia ini jang didalamnja be- 

gitoe locas kemerdekaan berge- 

rak, bersocara dan menoelis se- 
'bagai dalam daerah jang dikoe- 
asai oleh Republik, 

Tidak (perloe Sitegaskan lagi 
bahwa 

2 penentuan « 

daerah R: 

#r Ang, ajug 

        
      

        

  

     

   

    

    
        

     

lenggarakan 'Peretuajuan La Ling. 

mengoetjapkan dengan 

gadjati sedjudjur-djudjurnja. 

Kalau perundingan tidak lan. 
tjar, kesalahan 'bukan terletak 
pada pihak Pemerintah Repu- 
blik, melainkan karena dipenga- 

ruhi oleh berbagai matjam pan- 
dangan pihak Belanda terhadap 
persetudjuan Linggardjati dan 
karena pihak Belanda jg. berun- 

ding ada kalanja tidak dapat 
menjesuaikan pandangannja dg 
Susunan baru jang yaa lahir 

2 di Indonesia. 

Oleh karena itu kami hargai 
bahwa Komisi Djenderal mau 
menempuh djalan baru untuk 
melaksanakan — persetudjuan 

| Linggardjati jang pada pokok- 

nja sesuai dengan pendapat ka- 

mi, Bukankah telah berkali-kali 
pemimpin2 Republik Indonesia 

lisan 

dan 'tulisan, bahwa persetudjuan 

Linggardjati itu harus dileksa- 

nakan integraal ? 7 

.L. Dari hal pembentukan pe- 

merintah Peralihan dan per 

hubungan dengan Luar Ne- 
geri, 

1, Djalan perundingan untuk 
menjelenggarakan Persetu- 
djuan Linggardjati, mem- 

beri kenjataan kepada 

Delegasi Indonesia, bahwa 

   

       
     

  

     
    
      
      

  

   

  

bentukan seterusnja jang 

harmonis dari pada Indo: 

gasi Indonesia | a oleh: meng 
hendaki daripada Delegasi 
Belanda supaja penentuan 

status Borneo dikerdjakan 
bersama oleh Pemerintah 
Belanda dan Pemerintah 

Republik sesuai dengan se- 

mangat Persetudjuan Ling- 

gardjati. $ 

Selama masa peralihan ini, 
jaitu sebelum terbentuknja 
Negara Indonesia Serikat, 

“kedudukan de facto Repu- 

Kiinsasi djendr. Inggeris Lambert bersama agn isterinja “pada 

hari Sabtoe jl oentoek pertama kali 

man. Ia mengadakan perofndingan ggn pres. Soekarno dan pm 

Seetan Sjabrir, —Ipphos. 

|. Persetudjuan  Linggadjati 
itu tidak dapat diselengga- 

rakan pasal demi pasal, me- 

 Jainkan hendaknja diseleng- 

Arakan seluruhnja. Oleh 
karena itu delegasi Indone- 

sia bersedia  menjetudjui 

usul Delegasi Belanda supa- 
ja diadakan Pemerintah 

- Peralihan ke Indonesia Se- 
rikat, 

“ Pemerintah Peralihan. 

selandjutnja disebut 

MA ran 

Oleh karena menurut Per 
setudjuan Linggadjati In- 
“donesia, Serikat akan terdiri 
“daripada tiga Negara, jaitu 
Republik Indonesia, Borneo 

dan donesia - Timur, Pe- 

merihtah Republik bersedia 

mengakui adanja Negara 
Indcnesia Timur, sungguh- 

pun tjara membentuknja ti- 

dak sesuai dengan semangat 

kerdja- bersama jang dimak 
sud dalam Persetudjuan 

“Linggadjati. Pun susunan 

dacrahnia jang mengeluar- 

kan Nieuw Guinea dari In- 

donesia Timur dengan tidak 

persetudjuan rakjatnja, ti- 
dak sesusi dengan maksud 

Persetudjuan Linggardjati, 
|. Dflegasi Indonesia bernen- 
|. dapat supaja daerah terse- 

but. dimasukkan kedalam 

Negara Indonesia Timur. 
Pengakuan ini tidak mengu 

rangi hak aliran? jang seka   

“Dalam 

a. 

blik Indonesia tidak boleh 

dan tidak akan dikurangi 

dalam kekuasaannja seper- 

ti jang telah diakui oleh Pe- 

merintah Belanda dalam 

Persetudjuan Linggardjati. 

Dengan menjusun Pemerin- 

tah Peralihan ini Delegasi 

Indonesia berpendapat, bah 

wa kedudukan Gupernur 

Djenderal dengan sengaja 

berobah. 

    
mengoendjoengi pedala- 

    

EA LAI 

Oleh karena itu selajaknja 

kedudukan baru itu ditegas- 

kan pula dengan mengganti 

namanja dengan nama jang 

baru te Komisaris 

Tinegi 

Pemerintah Peralihan terdi- 

ri atas wakil-wakil Republik, 

Negara Indonesia Timur 

dan Borneo dengan pene- 

tapan bahwa sekurang-ku- 

rangnja separoh dari djum- 

lah anggorvanja terdiri dari 

wakil-wakil Republik. 

Pemerintah Pera- 

lihan putusan diambil de- 

ngan suara terbanjak. 

Dalam beberapa hal jang 

tentu jang langsung mengt- 

nai kepentingan Negeri Be- 

landa, dalam masa pera- 

lihan ini, diperlukan- per- 
setudjuan Komisaris Ting- 

gi, 

Pemerintah Peralihan itu 

berkewadjiban terutama se- 
perti berikut: 

mengadakan persediaan 

untuk membentuk sebu- 

ah Persidangan Pemben- 

tuk Negara (Comstituante) 

jang menurut pasal 5 

Persesudjuan Linggadja- 

ti akan menjusun Un-- 
dang.Undang Dasar Ne- 

gara Indonesia Serikat. 

TK Den te 

-ngan selekas mu 

“3 Pia ora: ganisasi 
“federal dan Negara Ba- 
“gian (Deelstaat). 

b entuknja Pemerin- 
talt Peralihan ini, maka di- 
mulai dengan mengadakan 

4 Kementerian - - ementerian 

federal. “Tentang pimp 

: mana Thn ataukah 

a oleh seorang 

   

     
       

ngenai — penjelenggaraan. 
Persetudjuan. Linggadjati te 
tap diurus oleh kedua dele- 

gasi bersama. Putusan- -pu- 
tusan jang ditetapkan oleh 

kedua delegasi itu, didjalan- 

kan oleh Pemerintah Pera- 

lihan dan oleh Pemerintah 
pemerintah Negara-bagian. 

— 9. Pemerintah Peralihan me- 
ngangkat seorang wakil di 
Negeri Belanda sebagai pen- 
dahuluan kepada pedjaba- 
tan Komisaris Tinggi, 

10. Dari mulai terbentoeknja Pe- 

merintah Peralihan, Peme- 

rintah Belanda mengusul- 

“kan Indonesia  mendjadi 

anggota U.N.O. dan dimulai 

pula membentuk perwaki- 

lan Indonesia sendiri di 

Luar Negeri. jaitu kedutaan 

dan konsulat. : 

11. Republik berhak menem- 
'patkan seorang wakil da- 
gang pada kedutaan-kedu- 
taan atau konsulat dari Pe- 

merintah: Peralihan di Luar 

Negeri untuk menjelengga- 

rakan kepentingan Istime- 

wa dari Republik, 

“12. Untuk menjempurnakan ke- 

dutaan dan perwakilan In- 

donesia diluar Negeri maka 

Gitempatkan sebagai volon- 

tair tenaga-tenaga Indone. 

sia dalam kedutaan Belan- 

da diluar Negeri untuk 

mendapat pengalaman. 

13. Ketjuali dari pada itu Pe- 

merintah Republik tidak 

berkeberatan kalau Pecme- 

rintah Beianda mergangkat 

orang Indcnesia dalam ke- 

dutaan Belanda, 

II. Dari hai urusan militer. 

1. Urusan militer didaiam pe- 

rundingan Indonesia Belanda 

ini gapat dibagi mendjadi dua 

bagian: 

A, Usaha jang akan menghi- 

langkan permusuhan dan rasa 

permusuhan antara kedua-dua 

tentara: : 

B. Usaha jang mesti dilaku- 
kan sebagai akibat daripada ker- 

dja-zama berdasarkan persetu- 

Gjuan Linggadjati. 

2. Untuk mentjapa! apa jang 

disebut pada (1) A., rnaka da- 

pat menjetudjui, dengan me- 

ngen.ukakan sekali lagi apa jg 

telaah diusulkan oleh fihak In- 
donesia dalan: - memorandum 

pertama tentang urusan militer 

dalam garis besarnja usul dele- 

gasi Belanda jaitu: 

a. mendemiliteriseer daerah 

Gemarkasi dengan menjerahkan 

pendjagaan zone itu kepada po- 
lisi kedua belah fihak berdasar. 

kan atas pendjagaan besar 

Didalam usaha ini d ea 

  

  

      
    

   

Sidoardjo-Krian- V 

.gjumlah tenteranja masing-ma- 

| siang Hal ini patut dikerdjakan 

| selekas mungkin sebagai akibat 
| pasal 16 Linggadjati dan seba- 

Soal-coal “adi jang .me- 

   
       
    
     

   

  

    
    

    

    

  

  

hingga 6 5 

termasuk Ji ngan Republik 1 

berangsur-angsur tentera  Be- 
   
   
   

landa Gent oleh peubah Re- 

publik: 

ga segera oleh Kan belah 

fihak dimulai mengurangi 

      

      

  

    

  

   

gai usaha. Ken ng mengura- 4 

kan dalam pasal 16 Linegad 

(1) B, maka perlu dikemukak: 
dasar-dasar kerdja sama itu 
djadi sjarat mutlak. | 

Dasar itu ialah: 

a, pertahanan nugara Lado 

.nesia Serikat adalah urusan ne 
gara itu sebagai satu kewadji 

ban nasional jang Sean 

manja: 
b. pada dasarnja Dena : 

itoe mesti dilakukan dengan 

tentara nasional, selab ha- 4 
nja tentera nasionallah jang 1 
dapat melakukan pertahanan 
dengan seluruh djiwanja. Tidak 
menjalahkan dasar tadi. kalau 
ada tentera asing membantu 

tentera nasional itu, asal dapat 

dipastikan lebih dahulu, bahwa 

kedua-dua tentera itu berdju- 
ang untuk tudjuan jang satu: 

Cc. oleh sebab a. dan b: tadi 

maka usaha pertama jang mes- 

ti dilakukan di Indonesia 

ialah memperkuat tentera Na- 

sional Indonesia Serikajt supaja. 

dapat melakukan pekerdjaannja 

dalam segala tjabang usaha per- 

tahanan. Dalam keadaan demi- 

kian maka mulai sekarang su- 

dah musti diletakkan dasar-da- 

sar pembentukan segala matjam 

bagian tentera jaitu al. kesa- 

tuan-kesatuan operatie-onil di. 
dalam tentera Nasional Indone- 

sia Serikat. - 

dl. Usaha pembangunan tak 

vera di Negara2 luar Repub 
pada masa peralihan ini adalal 
usaha bersama- -sama' antar: 

satu pihak Republik serta : 
gara2 tadi dan dilain pihak Ne- 

geri Belanda, 5 

e. Kerdja sama didalam Hai 

san pertahanan adalah urus: : 
antara Indonesia Serikat dan 
Negeri Belanda. Pada masa per- " 

alinan dapat dibentuk saru ba- 
dan didalam Pemerintah Pera! 
han jang dapat turut meng 
djakan petundjuk2 lari € 5 
belah pihak delega. 1 , - 

dasar dikemukakan | 

Indonesia: 2 

1. Perbantuan 
merupakan Pp 
dan kalau peri 
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Na
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1g akan 

SELA dengan 
. intah Republik 

, vember 1945 . ketjuali 

ut anggapan Peme- 
Ik perlu dinasio- 

n mengganti keru- 

    

   
   
    

          

    

   

    

   

   

    

1 Supaja produksi di- 
jakan dengan setjepat.tje- 

L Untuk memenuhi kebu- 
dalam Negeri dan kebu-. 
jang mendesak dari du.    

dari Indonesia, Djuga politik 
Derekonomian Republik jg. beru- 
djud hendak mengembangkan. 
kemakmuran disegala lapisan 
rakjat seluruh Indonesia,  me- 
mandang Indonesia terhadap 
dunia luar sebagai satu kesatu- 
an Ekonomi. 

Untuk mendjalankan produk. 
si kembali dengan se-baik2nja 
perlu ada suasana saling me- 
ngerti dimana ada kerdja ber- 
sama antara kapital dan buruh 
dgn. dasar: rendement jg pan- 
tas bagi kapital dan upah is. 
selaras den peri kemanusiaan 
bagi kaum buruh. Untuk mem. 
bertinggi tingkat produksi, su- 
baja barang penghasilan Indo- 
nesia dapat bersaingan dipasar 
dunia, perlu diadakan rasionali- 
sasi setjara ekonomis pula. Arti- 
nja rasionalisasi didjalankan dg 
tidak menjingkirkan tenaga pro- 
Guktif dgn pertjuma, jg. pada 
hakekatnja menimpakan tang- 
gungan kepada masjarakat. Ba-. 
gi tiap2 tenaga jg dikeluarkan 
harus diadakan pekerdjaan ba- 
ru ig, produktif pula. 

Pemerintah Republik berse- 

dia mendjadi koordinacor dalam 
segala hal ini. Tetapi selandjut- 
nja Pemerintah Republik berke- 
hendak supaja kaum pengusaha 
jg akan kembali kepada peru- 
sahaan mereka dalam daerah 

Republik dapat menjesuaikan 
Girinja dgn suasana hidup jang 
mendjadi tudjuan dunia inter- 
nasional sekarang dan dapat 
melepaskan dirinja dari sikap 
kolonial seperti didjaman lam- 
pau. Kalau sjarat ini dipenuhi 

diadakan pendjagaan istimewa 
untuk keselamatan mereka. Per- 
setudjuan Pemerintah Republik 
jg. berdasarkan Negara Hukum 
tjukuplah untuk mendjamin ke- 

selamatan '“segala2nja. : 
erundingan antara Delegasi 

dan Delegasi Belan- 
g berbagai soal eko- 

guangan kandas sam- 
2, karena tak ada 

pusat, jang mengikat 
, Indonesia Gjadi satu. 

  

Sedangkan. dari djurusan €ko- 

nomi Indonesia seluruhnja 
harus dipandang satu, pa- 

  

da waktu sekarang susunan ke- 

negaraannja tidak satu. 
Tetapi dengan terbentuknja 

Pernerintah Peralihan jang me- 
liputi seluruh 

adalah instansi. 

  

   
   

                      

   

atu Lembaga Sta semen-      

  

ang didaragya dandan -5. 
gala hasil dari pendjualan | 
rang2 export dan : pembajeran 
djasa2 jang diberikan kepada 
luar negeri. Dengan adanja 
Pemerintah Peralihan sebagai 
organisasi pusat, Delegasi In- 
Gonesia tak berkeberatan diti- 
adakan Lembaga Deviezen ma. 

sing2 Negara-Bagian. 

    

Delegasi Indonesia per-. 

pendapat bahwa pengurus Lem- 

baga Deviezen ini bertanggung 

dijawab kepada Pemerintah Per- 
alihan, Lembaga ini hendaknja 
dipimpin oleh satu pengurus jg 
terdiri dari 4 wakil Republik, 
1 wakil Indonesia Timur, 1 wa- 
kil Borneo, 2 wakil Pemerintah 
Belanda, Presiden  Javasche- 
Bank dan Presiden Bank Ne- 

gara Indonesia. Segala Putusan 
diambil dengan suara jang ter- 

banjak, manakala suara setim- 

bang, Pemerintah Peralihan jg 

Te Manan. 

. 3. Pengurus Lembaga iri 
menetapkan peraturan tentang 
perdagangan ex»ort - dan im- 

| port seluruh Indonesia. Badan? 
dalam daerah Republik dan Ne- 
gara-Bagian Indonesia lainnja 
jang telah bekerdja dalam hal 
ini #tau jang akan didirikan 

kewadjbiannja hania mendia- 

lankan peraturan2 jang ditetap- 

kan oleh pengurus Lembazi. 
Pengawasan atas berdjalannja 
peraturan jni dilakukan oleh 

Negara2 Bagian sendiri atas p2- 

tundjuk dan Pimpinan Pengu- 

rus Lembaga. Segala pembaja- 

ran sepada luar negeri jang 

“timbul dari import atau djasa 
dari luar negeri kepada Indone- 
sia seuruhnja atau kagian2nja, 
Gibajar dari Lemkasa Deviezen 

ini. 

4, aa sembukboshya Ne- 

gara Indonesia Serikat, Repu- 

blik Indonesia tidak minta ba- 

gian jang tertentce daripada 
Deviezen diluar negeri, melain- 

kan hanja berkehendak supaja 
disediakan keperluan2 jang ver- 

penting ibagi rakjat Republik 

sebagai textiel, obat-obat dan 

chemicals, alat-alat pertanian, 
alat-alat transport dan alat-alat 

perhubungan, menurut daftar 
jang akan menjusul. Pada da- 

sarnja Deviezen jang didapat 
daripada export barang-barang 

penghasilan rakjat Indonesia 

“dipergunakan untuk memadju- 
kan kemakmuran rakjat. 

  

5. Perdagangan  import-ex- 

port didjalankan menurut pe- 

tundjuk dari Pemerintah Per- 

6, Sesudah memenuhi keper- 

luan vitaal untuk seluruh Indo- 
nesia, maka kelebihan Deviezen 

| Gibagi-bagi kepada negara-bagi- 
an masing2 menurut perbandi. 
ngan banjaknja pemasukan ma- 

sing2. : 

7. Lembaga Deviezen menie- 
diakan untuk memenuhi kewa- 

djiban financieel diluar negeri 

jang diakui oleh “Pemerintah 

Peralihan, 

8. Selandjutnja akan dipe- 

rundingkan lagi kemungkinan 
bahwa keperluan-keperluan Re- 
publik dibeli di luar negeri de- 

ngan perantaraan Organisasi 

Belanda dibawah pengawasan 
wakil Republik. 

B. Pusat pendjualan bahan-ba- 
han export perkebunan, 

Untuk menjatakan good- 

wi pihak “Indonesia, maka 

Pe Indonesia Mela berke- 

   
“yaaa Elit perkehunan besar 

jang berada didae h Republik 

: gasi Belanda supaja 

“ sedapat-dapatnja dan 

Kang na Mak ut, 8 

Kab yak Ba tanin Dah an 

Belanda, Delegasi Indonesia 

dewan pengurus jang terdiri da- 
ripada: 4 wakil pengusaha (ter. 

masuk orang Tionghoa dan 

orang Indonesia). 2 wakil Repu- 
'lik dan 1 wakil Pemerintah 

Belanda. 

3. Hasil dari pendjualan ba- 
rang2 export perkebunan besar 
ibu dimasukkan seluruhnja ke- 

. dalam lembaga Deviezen. Hasil 
netto dari pendjualan itu akan 

dibajarkan oleh pusat pendjua- 
lan ini kepada jg berhak sesudah 

ditentukan siapa jang berhak 
atds barang2 itu. 
Oleh karena kesatuan uang 

untuk seluruh Indonesia be- 

lum ada, maka perlu dirunding- 
kan lebih djauh matjam uang 

apa jang akan divakai untuk 

melakukan pembajaran tersebut, 
4. Daripada hasil pendjua- 

lan barang-barang tewsebut di- 

bajar kemudian ongkos2 jang 
Gikeluarkan cileh Republik un- 

tuk memelihara barang2 itu dan 

menjelenggarakan pendjuaian- 

nja, sebelum hasilnja itu diba- 

jarkan 

berhak. 

C. Pengembalian harta-benda 

orang jang bukan warga 

hegara Indonesia, 

1. Delegasi Indonesia sepen- 

kepada orang2 jang 

" dapat dengan Delegasi Belan- 
da bahwa pengembalian integral 

dan tjepat adalah sjarat p»en- 
ting untuk menimbulkan peng- 

hidupan ekonomi jang sehat di 
Indonesia -ini. - Tevapi.Delegasi 

Belanda patut mengakui bahwa 
hai jang demikian itu mesti di- 

lakukan menurut aturan jang 

tertentu. 

Aturan itu mengenai : 

a. mengadakan inventarisasi. 

b. mengadakan perhubungan 

jang baik dengan kaum 
buruh jang sampai sekarang 

mendjalankan perusahaan itu 

jang 
akan meneruskan pekerdjaan 

itu dibawah pimpinan baru atas 

perusahaan itu. 
2 Terhadap perkebunan Jan 

perusahaan partikulir jang 

akan dinasionaliseer dengan 

mengganti kerugian, akan dia- 

Gakan inventarisasi bersama Gan 

seteroesnja dikuasai oleh Re. 

publik. 

3. Segala perusahaan negara 

tetap dikuasai dan dipimpin 

oleh pedjabatan2 Rev»ublik se- 

dangkan dapat dirundingkan 

lebih landjut siapa diantara pe- 

gawai dulu jang akan dipeker- 

djakan kembali sebagai pegawai. 

4. Perkebunan dan perusa- 
haan bangsa jang kalah perai. 

buat sementara waktu dikuasai 

oleh Pemerintah Peralihan dan 

mendjalankan usahanja dapat 

diserahkan kepada Pemerintah 

Negara-Bagian, 

5. Usul Delegasi Belanda un- 

tuk mengadakan suatu daerah 

pertjobaan mendjalankan pasal 

14 Persetudjuan Linggadjati da. 

pat diterima dan hal ini dapat 

dirundingkan lebih landjut. 

D. Pusat Pembagian Bahan 

Makanan, 

Delegasi Indonesia sependa- 

pat dengan Delegasi Belanda, 
bahwa dalam urusan pembagian ' 

bahan makanan, seluruh Indo- 

nesia mesti dipandang sebagai 
satu kesatuan, Untuk mengatur 

  

   
     

     
   

   
   

  

      
      

          

     

    

      

Hove mantan Peranan 
lah jang memutuskan. 

2. Pusat pembagian 
makanan mempunjai kewadji- 

ban: 

2. Menentotkan menurut mi- 
nimum untuk seluruh rakjat 
Indonesia: 

| b. Membagikan surplus ba- 
han makanan antara Negara- 
Bagian: 

c. Pembagian bahan maka- 
nan untuk luar negri. 

3. Djawatan Pembagian ba- 

han makanan daripada Negara- 

Bagian tetap berdiri dan me- - 

lakukan pembagian bahan ma. 

kanan ditiap Negara-Bagian ma 
sing-masing, 

4. Pengumpulan surplus di- 

dalam tiap-tiap Negara-Bagian 

dikerdjakan oleh Djawatan Pem 

bagian Bahan makanan Nega. 
ra-Bagian sendiri atas insiruk- 

Si daripada pusat pembagian 

bahan makanan. 

E, Dari hal mendirikan tata- 

pabean (douane - regiem) 

dan corps douane bersama. 

1. Segera akan diadakan tin. 
dakan2 seperlunja agar supaja 
untuk seluruh Indonesia ber- 

laku satu aturan pabean (ter- 

maSuk peraturan tentang pemu- 

ngutan bea-masuk dan keluar, 

peraturan tentang tjukai, berla- 

kunja statuut pelabuhan laut 

ds.). 

Dalam pada itu Delegasi In- 
donesia tidak 'berkeberatan 

apabila sedapat-dapatnja dia- 

Gakan persesuaian dengan per- 

aturan-peraturan pabean Hin- 

dia-Belanda jang sekarang ber- 

laku, dengan memperhatikan 

kewadjiban2 dan kedudukan 

Indonesia terhadap Dunia In- 
ternasional ketjuali jang ber. 
tentangan dengan kepcatingan 

Ingonesia pada umumnja dan 

Republik Indonesia pada choe- 

Soesnja.s Ketjuali itu ditudju- 

kan terutama kepada kewadji- 

ban Internasional jang timbul 

daripada perdjanjian2 jang te- 

lah dibuat oleh fihak Belanda 

selama masa perang dan sesu- 

dahnja dengan tidak ada ban- 

tuan atau pengetahoean dari 
fihak Indonesia. Tentang hal 

ini Delegasi Indonesia: bersedia 

mengadakan perundingan. 

2. Delegasi Indonesia menje- 

tudjui Indonesia dipandang satu 

daerah-pabean kesatuan (een 

itolgebied). Pengawasan terha- 

dap mendjalankan peraturan- 

peraturan im- dan erport dan 

urusan Deviezen akan diserah- 

kan kepada satu corps-douane 

bersama untuk seluruh Indone. 

sia, sambil menanti terbentuk- 

nja Negara Indonesia Serikat. 

Pimpinan cOrps douane ber- 

sama ini dibentuk oleh Peme- 

rintah Peralihan dan dari corps 

douane jang ada diluar Re- 
publik. 

Sambil menanti Yerbentuikna 

corps donane untuk seluruh Ins 
donesia ini pekerijaan tersebut 
dilakukan oleh pedjabatan pa-' 
bean masing2. Dalam masa ini - 

sedapat-dapatnja akan didja- 

bahan I 

      

    

  

     

  

   

  

    

    

  

     

  

Bean itu aa 
Bea dan tjukai jang dipungut 

dalam daerah Republik, jang 
dikuasai. oleh Belanda Kn, 

Deinda uan tenan 

hal jang mere export- dan 
agak Deviezen dan Tan Es 

maka peraturan2 dari tihak pe- 
merintah Hindia Belanda, jang 
merintangi perdagangan Repu- 

blik Indonesia, harus segera 
ditarik kembali dan controle 
jang dilakukan didarat dan di . 
laut oleh tentera dan marine 
Belanda dan jang didasarkan 
atas keadaan perang, dihenti- 
kan. : $ 

F, Perhubungan Uang Semen- “3 

tara. 

Selandjutnja Delegasi Indo- 

wesia berpendapat, bahwa un- 

tuk melantjarkan perekonomian 

dan melaksanakan segala se- 

suatu jang kelak akan mendja- 
di persetudjuan dari kedua be- 

lah fihak, menanti adanja per- 
aturan jang pasti tentang soal 

uang untuk seluruh Indonesia, 

perlu diadakan, aturan tentang 

perhubungan antara uang Repu- 

blik dengan uang Hindia-Be- 

landa, Ta 

IV. BEBERAPA SOAL LAIN, 

1. Dengan terbentuknja € 

merintah Peralihan maka hi- 
langlah alasan bagi adanja dja 

batan2 Gubernur dan Jain? jang 
mengenai Borneo, Sulawesi, Ma- 
luku dan Sunda Ketjil, sebagai 

propinsi Republik. 
Maka timbul keperluan bagi 

Pemerintah Republik untuk m 
ngadakan kantor Perwakilan 
Republik di Negara Indon 

Timur dan Borneo untuk 
pererat perhubungan antara 
tu dengan lain. 2 : 

Sebaliknja di-Ibu-kot: Repu 
blik diadakan kantor 

kilan dari Negara I yes 

Timur dan Mena 5 5 
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ana de facto 
dihapuskan pula. 

3. "mapan 
      

      

   

     

Serta. pembentukan keabni 'efs 

wakilan2 jang tersebut diatas, 
harus  Gilakukan pada yen : 

   
   

   
   

  

   

  

    

   
   

    

  

mua na sebagian na 
ditangan Belanda. 3.       



    

    

   
    

    

    

   

   

n, bahwa Pe W.FD.Y.    

   

    

   

aan 

    

   hub: ingkan se Da sjarat me- 
: makan dari ' Maklumat 

    

  

Ts Delegasi mn anaa sebalik- 
nja sependapat dengan Komisi 
Djenderal bahwa dimana-mana 

kepastian hukum dan berkem- 

bangnja aliran2 politiek. 

8. Sesuai dengan pendapat 

itu Pemerintah Repulolik bolen 

mengharap supaja pembebasan 

tawanan politiek dilakukan oleh 
pihak Belanda dengan tjara jg 

memuaskan, Jemikian djuga ter 

hentinja tindakan2 jang berarti 

  

   
   

  

      

  

     

  

sebut, sebaliknja mengambil tin- 
dakan2 jang njata untuk mem- 

- berantas aksi jang bersifat me- 

. nierang kekuasaan Sepak di- 

  

   

  

   
   
   

     

   

    

     

      
      

   

2 Berhu ubung dengan ini per 
gan segera diadakan 

auran “jang disusun bersama 

— untuk menentukan sikap bersa- 

Ke. ma dan mengalirkan serta me- 
Sa .njambut dimana perlu aliran2 

je. timbul sesuai dengan pasal 3 

Tapa 

SEKITAR MEMORANDUM 

Esai a, sana “hasi pe 

hak jang mengetahoei, Ancara 

mendapat kabar, bahwa memo- 
.randum Amerika soal export 

dan import itoe dikirim oleh pi- 
hak Amerika kepada Belanda 
Gan Belanda menerceskannja 
kepada Repoeblik. Djawabannja 

k antara lain ialah, 

bahwa hasil2 keboen asing akan 

 didjoeal keloecar negeri dgn. ti- 
“Gak menariakan lebih dahoeloe 

siapa jang empoenja dan siapa 

jang berhak. Tentang pembaja- 

Ae AAN atas harang2 itoe dgn. de- 
5 | viczen jang dikoempoeikan da- 

Yam soeatoe bank atas nama Re- 

  

  

   

    

   

  

akan 29-3-1947. mengenai ta. 

harus terdjamin sjarat2 untuk 

dan 4 Persetudjuan Megan 5 

SA $ Telah lahir pada tg. 7- Tn 

3 : anak kami laki' bernama: 

“daerah Asia soedah ditetapkan 
“ Madioen, 

Pe 

a kan, bahwa Mohan 

| Bagan” kesebelasan India pada 
achir September akan datang ke 

dan | Djawa oentoek mengadakan 
-pentandingara. 

tx 

& Pada hari lahir Presiden, di- 

seloerceh Madoera diadakan ra- 

pat2 cemoem dan kawat tanda 

kesetiaan rakjat Madoera telah 

disampaikan. 

: & 
x Baroe2 ini pemoeda Indone- 

sia menerima cendangan dari 

Pers Peladjar- Nasional Sweden 

Oentoek toeroet serta dalam. 
,Kamp2 ,/Boeroeh” jang akan 
diadakan selama 1 boelan, 

: t 

x Wanita Rakjat dalam rapat- 
nja barce2 ini memoetoeskan : 

menolak nota Belanda dan men- 

djalankan perdjoangan kemer- 
Gekaan dgn. keboelatan tekad, 

atas dasar kejakinan. 
5 z 

x Oleh Mahkamah Tentara di 

Garoet barce2 ini telah didja- 

. toehkan hoekoeman 2 boelan 
kepada Eddie Endang Lt.-I T. 
R.I, : oleh karena menganiaja 
dan menghina pegawai negeri, 
jang sedang melakoekan kewa- 

b La da wimnar 9 

1 eta.api dan Kn Brantas, 

seorang polisimati 
t patroeli — Belanda, 

Tiap serangan Belanda selama 
pekan belakangan ini  di- 
daerah tsb dapat dipetahkan Garis 

| pertahanan kita tetap tidak ber- 
obah. 
'Djoega disebelah Timoer Laoet 

Modjokerto pasoekan kita ber- 
hatsil menangkis serangan Belan- 
da kearah Oetara. 

Selain dari itoe, pasoekan2 
Belanda dim minggoe jl giat 
poela disegala front “Tjiandjoer/ 
Bogor. Garis2 demarkasi difront 
Soekaboemi Timoer tiap hari 
dilanggar Belanda. “Di Bogor 
Selatan pasoekan Belanda me- 
nembak2  kesegala djoeroesan 
hingga rakjat banjak djadi korban. 
Sementara itoe pesawat2nja se- 
nantiasa mengintai2 diatas front 
dan kota Soekaboemi. Didoega 
tindakan mereka itoe, semata2 
oentoek memantjing serangan 
pembalasan pihak kita.—Ant. 

.0OENTOEK PEMBANGOENAN 

DOENIA : 

“Hapoeskan blokkade Belanda. 

Jogja, 9 Djoeni.— Diberi- 
takan, bahwa koendjoengan wa- 
kil2 Sobsi Setiadjid dan Oei Gee 
Hwat ke kongres W, F.T.U. 
(Dewan Oemoem Serikat Boe- 
roeh Sedoenia), tg 9 Djoeni 1947 
di Praha (Tjeko-Slowakia) tidak 
sadja meminta pengakoean Sobsi 
sbg anggota W.F.T,U. tetapi 
djoega oentoek mendesak kepada 
'semoea Sarekat Sekerdja anggota 
W.F.T,U. soepaja beroesaha: 
agar tentara Belanda selekesnja 
ditarik kembali dari daerah Re- 
poeblik Indonesia: — hapoesnia 
blokkade Belanda terhadap Re- 
poeblik dan mendesak kepada 
masing2 pemerintahannja soepaja 

' berhoeboengan resmi dgn Re- 
poeblik Indonesia, 
Semoea ini berdasarkan toeng- 

toetan soepaja boeroeh Indonesi- 
dgn bebas dapat menjoembanag 

ra2 10 km. sebelah Barat-Daja Modjokerto dihoedjani pe- 
(meriam Belanda selama 7 djam tg, 7 jl. 
terdjadi didaerah sebelah Barat Modjokerto antara djalan 

Haa — . Darah dekat Trowoe- 

Pertempoeran 

  

SIKAP BADAN KONGRES 
PEMOEDA REPO EBLIK 

Jogja, 9 Djoeni— Mengi- 
ngat situasi politik dan perdjo- 
angan sekarang ini, Badan Kon- 

gres Pemoeda Repoeblik Indo. 
nesia dalam rapatnja te. 8 bi. ini 

di Jogja memoetoeskan antara 

- Iain: 1) memperkoeat persa- 

toean rakjat dari segenap lapi- 

san, 2) memberantas infiltrasi, 

sabotage dan 'oesaha kolonne 

ke-V dari pihak pendjadjah: 

3) 

nal Indonesia dan angk.-perang 

Indonesia: 4) menjelenggara V5 
kan pertahanan rakjat jg. an 
dan oelet. : 

Selain dari itoe rapat memoe. 
toeskan poela mengoendoerkan 

hari kongres, jang tadinja akan 

diadakan dalam boelan Dyoeli 

jang akan datang. 2 Arit 

Ia an ha 

BELANDA GIAT DI SELAT 

  

  
Banjoewangi, 7 Djoeni— Pa- 

da te 1-6, 2 pesawat Belanda 
berbolak - balik  disepandjang 

pantai Banioewangi. Pada tg 

5-6 siang di Selat Bali terlihat 

seboeah kerjil. —Ant : 2 

MEMPERSATOEKAN 
|. Keloearga, 

Djakarta, 7 Djoeni— 

Hasil pendaftaran tentang oe- 

saha pengangkoetan orang2 In- 

Gdonesia Timoer dari daerah Re- 

poeblik ketempat asalnja ma- 
sing? ialah 4 atau 5000 orang 

Maloekos 4000 orang Soelawesi, 
1200 orang Timoer lainnja dan 
beberapa ratoes orang Kaliman- 

  

b/530 Jogjakarta 1/6—47 

ME RPAP PPAP AAA 

PE MAAA AKAN PEP AL APP ALA 
  

“di roema 
Tiiptosoepono, 

    

wati 

2 BR, Tri Toengga! Soeksmonoso 
? Iboe dan anak dalam keadaan baik 

Keloearga R, Soesanto : 
Mangastoeti ? 

me Banan 

I
N
A
 

eh
 
n
a
 
W
A
N
 

3 6-533| 

  

PELAN 
  

: Hanan mmm PENA 

-5 aa OEPOMO — 
Praktek cemoem di Poerbajan Ngasem 

(Roemah B. P. H. POEROEBOJO) 
diam 5—6 sore 

Panggilan malem di Tediokoesoeman 
(Koelon Beteng) Tilp. 

6-519 
ALAN 

    

  
THE VOICE OF PARE PE ON ana 
bh. Berg PAS R4.-1 bl, SADAR mi nga, 

450 1 pi, INDONESIA LIFE 
beli'/langg. 
Haa   

BAROE TERBIT: 

Kantor berita "REUTER” 
Seboeah rrissallah tentang 

riwajat kantor berita, Inggeris. 
aik diketahoei oleh mereka 
ng menaroeh minat pada pe- 

ran berita choesoesnja dan 
oleh kacem pergerakan pada. 
gemoemnja. Harga R. 2,25. 
.. lah pada Badan Pener- 

: awanal, Moana tt: 

  

      

  

BI mna pembangoenan doenia, tan. —Ant. 

Tetek berboesannn E Moelai bekerdja lagi Pabrik Beskoeit 
Sa 5 ” 

M. Joesoef Effendi - si ».LODJI REDJO 
R. S. Sri Noerjatt 6/518 Djl. Magelang 21 — Jogjakarta. 
  

  

  

poeskan diganti dengan lentjana sbb.: 
1 Boeat anggauta Pepolit Poesat bertanda 

merah poetih diatas obor merah, 

diatas obor merah. ' 
3, Boeat anggauta Staf Pepolit AL L. R, 1. 
poetih diatas obor merah. 
4. Boeat anggauta Staf Pepolit A. OR. 1 

poetih diatas obor merah, “1 

keatas,   6/531 

jas MAKLOEMAT 
g KEMENTEIAN PERTAHANAN Staf PEPOLIT POESAT (Pendidikan Polilik Tentera) 

mengoemoemkan bahwa lentjana Pepolit obor koening ditengah2 boelatan hitam diha- 

2, Boeat anggauta Staf Pepolit Angkatan Darat bertanda bintang ditengah2 merah poetih 

Jang diwadjihkan memakai lentjana ferseboet ialah Pa Pepolit- moeiai Letnan IT 

Te aaan ini berlakos moelai di oemoemkan. 

  

bintang, sajap, djangkar, (saoeh) ditengah2 

bertanda djangkar tea ditengah2 merah 

bertanda boeroeng Sia ditengah2 merah 

Dioemoemkan tu. Ta 6—19471— 

- PEPOLIT POESAT, 
    
  

— BISADAPAT— 
Pe RIBOLAN — 

SEPATOE TENTARA 
Pada R, Soepangat — Kepatihan 

aa Ci Kemasan 8) lets 

Berdagang 'besar2-an dalam arti. 
selosas-loeasnji g Minta — berhoeboengan 

— Dj. Djadjaway 5—7—9 
tel, 103— Tasikmalaja. 

  

      

Tosan ingin Sroetoe ARMADA? Rizona, 
Globe dan jain2 merk. Datanglah di Toko 
»PLORIDA”. Sebelah Hotel Merdeka (kios 
10. 8) Dk, Djoeya sedia temb. Virginia. 
A-532 
  

Merdeka, Terawat, Tan 
Pondokan ,, Putri Bersalin“ Sukiah . Seb 
A, Kadir, judonegaran Di 
lindoeng: Dokter. Pemb 

  

  

        
O- KERTAS KORAN, oek. biasa atau besar,' 

O- KERTAS COUVERTURE oek 65/100 cm. 
O- HOEROEF ZET TANGAN DARI 8 PUNT. : 

O- BAGIAN2 (onderdeel) dari mesin-zet Interiype dan Tilanin Herk. 

Penawaran disertai keterangan lengkap kepada 4 : 

    

   

  

       
   

    

2 Adp No. T2:       
  

.membantoe Tentara Nasio- 

   
     

        
       

      
    
    
    

  

      
      

   

. ajorga. Boekan sadja soal beaja 
tentara, 
“dari UNRRA jang tidak akan ' 

“diterima lagi, akan tetapi djoe- 
ga lain2 pertimbangan politik 
“internasional. 

    

ngepalkan tang: 

   

         
   

Tjoema bedanja kite. tida 
-ultimatum, 

Toedoeh- menaena Be ada 

jang dalam daan Na menja- 

lahkan Indonesia dibalas seke- 
dar perloe, tidak berlebih-lebih- 

8 rseran pada pihak ketiga 
din bila perloe. 

tau rantjangan Be- 

la djoega mendapat djawa. 
ban jang sepadan, 'beroepa oe- 

jang njata. Dan menoeroet 
pikiran kita, oesoel2 pihak kita 
itoe dioega tidak 'berkelebihan 

sama sekali. Tidak menjalahi 

atau melampaui batas2 perse- 

   
   
   
     
   
    

toedjoean Linggadjati, Bagi be- ! 
berapa golongan diantara kita, 

malahan dalam banjak hal oe- 
s0el delegasi Indonesia itoe me- 
nimboelkan kesan jang lembek. 

Bcekan sadja koerang banjak, 

tetapi djoega koerang tegas, 
koerang galak. 

Moengkin karena oesoel2 jang 

tidak berlebihan dan sama se- 
kali mengingat 'batas2 Lingga 

djati itoe, maka perdana men- 

teri Sjahrir optimistis” dan 

akan menghilangkan lelahnja 

dgn beristirahat beberapa ha- 

ri di hawa sedjoek dari Lingga- 
djati 

Sekarang gilirannja Ceommis- 

sie Generaal jang tg. 8 imi ter- 

bang ke Indonesia oentoek ber-. 

ganti memikirkan balasan kita. 

Dan mereka boleh memikir de- 

ngai enak-enak, sebab kita sa- 

ma sekali tidak main ultimatum 

atau mengeroehkan soeasana 

dengam tindakan2 kita Nota-ba- 
lasan Indonesia itoe seakan- 

akan mentjerminkan senjoem- 

nja perdana menteri kita jang 

terkenal itoe. Kita beloem be. 

rani meramalkan apakah bala- 

san kita itoe akan memoeaskan 

Belanda atau tidak, Akan tetapi 

roepairoepanja sadja Belanda 

tidak 

boca: menghentikan peroendi- 

ngar., 

tairis, 

kaoem . neo-fasisten Belanda 
sekarang ini djoega ingin sekali | 
mentjcba kekoeatan sendjata- “4 
nja. Karena itoe, maka hati-hati 
dan awaslah kepada ea 

dimasa datang ! SN 

Kerelaan kita Mn dan - 
memberikan seperti digambar- 

kam dalam nota-balasan dan 

kemaseean kita oentoek memilih 

djalan damai sehingga. mace ti- ' 

dak maoe memperpandjang pe- 

   
   

    
    
    
      

      

    

    

     
              

           

      
       

        

   
       
         

         
        

  

      

    

  

   
       

      
       

     

             

        

        

     
        

           
      

akan atau beloem berani | 

2 
Sekalipsen kaoem mili- r 

kacoem reaksionair dan — 

Porn : -tentoe mendjadi 

    
    

   

          
     

       

     
     

doeri 
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La bagi 1 Belanda agak pajah 

'Sdal sokongan bahan 

Maka “kalau kita tidak keli- 

roe, kepoetoesan boleh diharap " 
tidak begitoe lama lagi. Sg. 
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