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KEMERDEKAAN MALAYA 
Soekar ditjari dalam Rentjana O. O.D. 

80 Organisasi Malaya Menolak 

Singapore: 20 Djan. — Hari ini di Singapore diadakan rapat jang dihadiri 
oleh lebih dari 200 orang2 wakil dari 80 organisasi politik. Rapat terseboet telah me- 
ngambil kepoetoesan oentoek menolak rentjana oendang2 dasar Malaya jang disoesoen 
oleh UMNO (Serikat Pergerakan Malaya) baroe2 ini. 

Ketoea rapat, M. A. Malal, 
menerangkan, bahwa oen- 
dang2 dasar itoe disoesoen 
oleh orang2 jang tidak tjakap. 
Sedang Sjamsoeddin, ketoea 
partai Nasionalis Malaya, me- 
ngatakan, bahwa  oendang2 
dasar tsb. tak memberi djami- 
nan sama sekali. tentang ke- 
moengkinan Malaya merdeka 
dikemoedian hari, sebab da- 
lam rentjana OOD itoe soal 
pertahanan dan oeroesan 1. n. 
masih tetap ditangan Ingge- 
ris. Selandjoetnja dikabarkan, 
bahwa partai Konggres India 
jang berada di Malaya akan 
mengadakan demonstrasi be- 
sar2an menentang OOD tsb. 

ja 

Pro dan Kontra. 
Konperensi London. 

Gaaro, 20 Djan. 
Pentang Konperensi Palestina 
jang akan diadakan di Lon- 
“don, Hadji Emin El Husseini, 
moefti-besar Daroessalam, jg. 
sekarang ada dalam pengasi- 
ngan didekat Cairo, pada hari 
Sabtoe jl. menerangkan kepa- 
da UP bahwa Arab-Palestina 
dan semoea pemerintah Arab 
tidak akan maoe toeroet ha- 

dir. 
Sementara. itoe kalangan 

Arab di London menjatakan 
bahwa sekretaris . djenderal 
Persatoean Negara2 Arab, Az- 
zam Pasha, didoega tidak 
akan datang kekonperensi tsb. 

kabarnja karena sakit. Doeloe 
pertama dari 

konperensi itoe Azzam Pasha 
mendjadi pemimpin delegasi 
persatoean tsb. : 

Beberapa negara Arab jang 
ketjil seperti Libanon dan Si- 
ria ingin mengemoekakan si- 
kapnja sendiri, 'bebas dari 
Persatoean Negara2 Arab. Me- 
reka chawatir kalau persatoe- 
an itoe akan mendjadi alat 
politik Mesir. Kabarnja nega- 
ra2 Arab jang ketjil itoe men- 
tjela anggauta2 Persatoean 
Arab lainnja jang menjokong 
toentoetan Mesir tentang Soe- 
dan. Mereka djoega tidak se- 
toedjoe kalau Persatoean A- 
rab tidak mengirimkan wakil- 
nja ke London. Ant. / UP. 

Selandjoetnja — diberitakan 

“seini dalam soeatoe perskon- 
ferensi menerangkan, hila Pa- 
lestina djadi dibagi-bagi ma- 
ka segala negara2 Arab akan 

bertindak. 
Za 

— Permoesjawaratan oentoek 
mengoper maskapai kereta-api ' 
Inggeris di Argentina kepada 

boleh pemerintah Argentina, 
dianggap gagal. 

  

Atas: 
raksasa tg. 7 Dian. jl. 

     
Boeng Amir memberi wedjangan pada rapat 

'Kita mempoenjai boekti tjoekoep, 
bahwa Belandalah jang menjebabkan kesoekaran2 sekarang 
aah 

Bawah: 
tjapkan 

Lihatlah gaja sidalang v. Mook mengoe- 
samboetannja pada hari pemboekaan kabinet In- 

donesia Timoer. Dalam hatinja ia tertawa bangsa Indone- 
sia sebagian masih sesempit itoe. — Ipphos. 
PESAN LL LL ALL LL LL 

TERSERAH PADA UN.O. 
Kran Oo 20 Ong — Dika 

barkan, bahwa Djamal Hous- 
seini anggauta panitia Arab 
tertinggi di Palestina de. lain- 
lain anggauta jg. akan me- 
ngoendjoengi konperensi Lon- 
don telah tiba di Kairo. 

Diterangkannja, bahwa dji- 
ka soal Palestina tak dapat 
dipetjah dg. memoeaskan di 
London, soal itoe akan dibawa 
ke. Madjels Perserikatan 
Bangsa2 di New York. 

Fa 

TENTARA INDIA-INGGE- 
RIS. 

London, 20 Djan. 
Pemerintah India sementara 
memberi tahoe kepada peme- 
rintah Inggeris tentang mak- 
soednja menarik kembali ten- 
tara India dari Birma. Menoe- 
roet delegasi Birma jang kini 
ada di London, penarikan tsb. 
akan selesai dalam 2 - 3 boe- 
lan jad. 
Menoeroet berita dari Cairo, 

minggoe ini tentara Inggeris 
akan ditarik dari Cairo dan 
Alexandria. — Antara. 

  

MEN NANLA LL ALAA 

  

Sd 

Sialin Diprotes. 
London, 20 Djan — Ke- 

menterian L.N. Inggeris telah 
mengirimkan nota . kepada 
djendr. besar Stalin tentang 
toelisan jg. termoeat dalam 

sk. 'Pravda?' jg. mengeritik 
oetjapan2 menteri L.N. Ingge- 
ris, Ernest Bevin baroe2 ini. 

Nota Inggeris tsb. menge- 
moekakan ikeheranannja de- 
ngan tjara sk. ,,Pravda?”” me- 
njadjikan keritikannja terha- 
dap Ernest Bevin, jang seo- 
lah2 menggambarkan, bahwa 
perdjandjian antara Inggeris 
dan Roesia dibatalkan oleh ' 
Madj. Perserikatan Bangsa2. 

Selandjoetnja nota itoe me- 
ngatakan, bahwa oleh “Bevin 
telah berkali kali dinjatakan 
keinginan Inggeris memper- 
loeas nerhoeboengannja de- 
ngan Roesia, Hal itoe ditolak 
oleh Sovjet Roesia. 

— Menoeroet sk. 'New York 
Times” di Singapoera telah ti- 

    

  

   
   

  

3 
Athene, 20 Djan. — 

Kapal penoempang Joena- 
ni jang baroe2 ini tengge- 
lam kena randjau laoet di- 
tenggara pantai: Joenani 
membawa korban 300 pe- 
noempang mati, antaranja 
banjak terdapat anggota 
parlemen jang hendak me- 
ngoendjoengi sidang di 
Athene dan sedjoemlah ta- 

  

    wanan politik. 

BERENBROECK KE INDO- 
NESIA. 

Ten uaar, 20 Djan. 
— Jhr. Ruys de Berenbroeck 
pada tanggal 11 boelan ini te- 
lah berangkat bersama tentara 
Belanda jang dikirim ke In- 
donesia. Berenbroeck adalah 
anggota Katholik dalam ma- 

djelis.rendah... jang anti nas- 
kah. Kedatangannja ialah se- 
bagai anggota anggaran . be- 
landja marine Belanda. 

Didoega ia akan kembali 
kenegeri Belanda dalam 'boe- 
lan Mei jad. 

Pp 

PEMOGOKAN TERBESAR. 

Di Djepang. 

Piorkio, @ Djan. — Pe- 
mogokan ternbesar dalam se- 
djarah Djepang menoeroet 
Reuter akan terdjadi pada 1 
Pebr. jad. Kaoem boeroeh ke- 
reta api dan pesawai2 peme- 
rintah jang berdjoemlah 27 
djoeta akan toeroet mogok bi- 
lamana perselisihan tentang 
gadji dengan pemerintah ti- 
dak dapat dipetjahkan sebe- 
loem tanggal tsb. — Antara. 

—0— 

2.000.000 PENGANGGOER 
AMERIKA, 

Washington, 80 Djan- 
Pemerintah Amerika Serikat 
mengoemoemkan bahwa ka- 
oem. penganggoer di Amerika 
Serikat bertambah dengan 
190:000--orang, sehingga djoe- 
mlah pada Des. th. jl. mening- 
kat sampai kira2 2 djoeta. 

    
    

    

  

  

2. SELASA 
JAN. 21, 1947. 

Beloem lagi selesai. 

New De Ih i : 20 Djan, 

Hari ini sidang ke2 Badan Pe- 
kerdja India akan beroending 
lagi. « Didoega pembitjaraan2 
akan singkat sadja dan mema- 
kan waktoe Ik. 7 hari, S3 

Dalam sidang itoe akan di- 
bitjarakan amandemen? dan 
soal jang berhoeboengan dg. 
rentjana Inggeris tg. 6 Des. 
tentang pembagian India da- 
lam daerah2. 

Poela akan dibitjarakan re- 
soloesi Pandit Nehru jang me- 
ngenai proklamasi India Mer- 
deka jang berdaulat dan de- 2 
mokratis. 

xx 

— 00 peladjar India di Ing- 
geris kemarin mengirim ka- 
wat kepada Nehru soepaja 
ikoet-tjampoer dlm. aksi Ing- 
geris terhadap anggauta2 par- 
tai Komoenis di India baroe2 
ini. 

—0Oo— 

PEROENDINGAN 

BIRMA/INGGERIS. 

Dimoelai lagi. 

London, 20 Djan. De- 
legasi Birma dan pemerintah 
Inggeris hari ini meneroeskan 
lagi peroendingan tentang ke- 
doedoekan Birma. Kemarin 
delegasi Birma iberistirahat 1 
hari  dipasanggrahan Sir 
Stafford Cripps. 

Menoeroet soember jg. bo- 
leh dipertjaja, peroendingan 
hari ini mengenai penetapan 
tanggal moelainja kemerde- 
kaan Birma. Sesoedah soal imi 
selesai, maka 'akan dibitjara- 
kan soal oendang2 dasar, jg. 
baroe meroepakan babak per- 
siapan. 

  

PERLOE INTERVENSI U.N. O. 
50 Wanita Viet-Nam ditangkap 

Hanoi, 20 Djan. — Politik pintoe . terboeka be- 
serta pangkalan2 oentoek pesawat2 terbang dan kapal di- 
tawarkan oleh Vietnam kepada negara? sahabat dalam pe- 
ngoemoeman resminja kemarin. Sebagai gantinja diminta 
soepaja Dewan Keamanan U.N.O. melakoekan intervensi 
dalam perang di Indo-China sekarang. 

Dalam pengoemoeman tsb. 
pemerintah Vietnam menjata- 
kan kepertjajaannja atas per- 
loenja pemeliharaan keama- 
nan oleh organisasi itoe. 

Sementara itoe Perantjis di- 
toedoeh telah mensabot politik 
pintoe—terboeka jg. ditawarkan 
oleh Viet Nam ditahoen 1946. 
Dikatakan poela, rakjat Vietnam 
jakin bahwa mereka sekarang 
bezrdjocang oentoek mempertahan- 
kan hak mereka, lagipoela oen- 
toek mentjapai toedjoean jg.lebih 
loeas, jaitoe penjampoernaan soem 
ber2 ekonomi, organisasi jg. le- 
bih efficient dan keamanan di A- 
sia Tenggara. 
Pengoemoeman resmi tsb. disiar- 

kan oleh radio—gelap di Hanoi. 
Sementara itoe menoeroet KB 
Vietnam, presiden Ho Chi Minh 
mengandjoerkan kepada seloeroeh 
rakjat Asia soepaja bersatoe dgn 
Vietnam dim perdjoeangannja 
mentjapai kemerdekaan. Hojakin 
bahwa di Algeria, Tunisia, Ma- 
rokko, Madagaskar, dan djadjah- 
an2 Perantjis lainnja djoega akan 
timboel pemberontakan. Perantjis 
berniat menghantjoerkan rakjat 
Asia, terhitoeng poela Vietnam, 
“ Bila pertempoeran melawan 
Perantjis teroes dilakoekan Pe- 
rantjis nanti akan semakin ter- 
pentjil dan achirnja tak mempoe- 
njai kawan lagi, “ kata Ho Chi 
Minh,  Ant—UP, 

Tentang keadaan perang di 
do-China kantor AFP (KB 

  

KIRIM BANTOEAN 
BOEAT VIET-NAM, 

New Delhi, 20 Djan. — 
Dikabarkan, bahwa pemim- 

pin partai Komoenis India 
mengandjoerkan soepaja Per- 
serikatan Bangsa2 mentjam- 
poeri soal Vietnam sekarang 
dan soepaja pemerintah India 
memberi bantoean kepada 
Vietnam beroepa obat2an.       

Perantjis) mewartakan dari 
bandar Teurane, bahwa angk. 
oedara, laoet dan darat Pe- 
rantjis bersama? menjerang 
Hue, iboe-kota bekas keradja- 
an Annam. Sedjak pertempoe- 
ran di Indo-China berkobar, 
kota tsb. dikepoeng oleh ten- 
tara Vietnam dan :hanja di- 
pertahankan oleh 1 'bataljon 
tentara kolonial Perantjis dan 
terpisah dari daerah Perantjis 
di Vietnam lainnja. Tentara 
Perantjis mengoemoemkan 
bahwa mereka 'teroes-mene- 
roes mendapat serangan dari 
pasoekan2 Vietnam jg. ber- 
djoemlah 5.000 orang. 

-Menoeroet berita terachir 
terdapat 50 wanita” Vietnam 
diantara orang2 Vnetnam jg. 
ditawan tentara Perantjis di- 
sekitar universiteit Hanoi, 
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       “hak Piaun, 
ar haroes diroe- 

: dapat mendja- 
|ini hanja KN 

ra jang ditetap- 

      
   
   

    

    
    
     

     
      

    
     
    

     
         

    
    
    

  

    

   

  

    

      

      

   

      

   

   
   

   

            

   

      

   
    
   
   
   

  

      

    
   
     

    

     

  

   
   
    

   

   
   
   
    

  

    

    

  

Santan jang tidak 
tertjantoem dalam OOD sama 
'koeatnja dengan hak jang di- 
“tetapkan dalam OOD. Djikh 

3 tjana oendang2 ditolak 
| BP maka pihak ketiga jg. 

atoet memoetoeskannja ialah 

at dalam OOD. : 
'Oesoel PNI dalam B P pada 
akekatnja menjangkal salah 

hak Presiden. Jang ber- 
- melakoekan ini  ha- 

1 KNIP. Poen oesoel PNT j js. 
vea 'hakekatnja menjang- 

hak Presiden. 
Sartono (PNI) Dioe- 
soepaja kedoedoekan - 

K la Negara dan perhoe- 

ngannja dengan Kabinet 
Badan Perwakilan dite- 

alam OOD., sehingga 
perloe tertjegahlah 

ian seperti sekarang 

jalah pertjaja 

perwakilan 

g partai2 sangat menjo- 

“Jok. PNI mendapat 10 korsi, 

oemi 4 dan Partai Sosia- 

“Iis 5, sehingga kehendak par- 

tai jang mempoenjai wakil le-: 

h besar, moedah terleksana- 

“nja, seperti apa jang terboek- 

- ti dalam sidang B. P. ketika 
i Peratoeran 

jaan BP selama enam 
g dapat dilakoe- 

oleh BP adalah koerang, 
dibandingkan. “dengan 

djaan jang doeloe2. Dja- 

toe-satoenja verhoek me- 

remboebarkan BP jang Sea 

ang ini soepaja dapat digan- 

i dengan soesoenan -baroe 

dan anggota anggotanja diha- 
rapkan lebih sempoerna. 

: Prosa akan bidjaksana 
beliau memboebarkan 

ah Pekerdja BP jang ti- 
k sehat ini, katanja. — Ant. 

OA 

4, La an 

    
   

    
       
        

    

   
   
   

    

n, Dan hak ini tidak - 

-soedah : dioesoelkan 

: Ratmono, 

ae “pada tg tgl. 10 Mean jad. 

  

| pleno KNIP, sam- 

nja para wakil dari lain dae- 
x rah loear 'Djawa, maka disini 

telah dibentoek satoe panitia 
oleh sekretariat B. P. oentoek 
mempersiapkan hal ihwal jang 
berkenaan dg. Siaran, angkoe- 
tan, penginapan, oendangan 
dsb. lagi jg. berkenaan dg. 
sidang itoe. 

Kapan sidang itoe akan di- langsoengkan : Hoa. "Kita mempoenjai  pahamnja 
ih an ,. Kepema dina sendiri2 tentang Oendang2 

: : Lan Para pemimpin sering- 
Tag Zi ali tidak mempertjajai satoe 

PLANNING BOARD. sama lain. Sering kali jang 
Nasionalisasi segala tjabang — satoe memandan” dirinja jang 

prodoeksi. paling pintar. 
Jogja, 20 Djan — Pada Kemanakah rakjat  haroes 

tg. 19 boelan ini di Djakarta 
sdiadakan sidang pertama ten- 
tang 'Planning board? jang 
kira2 selesai pada hari Rebo 
jad. Sehabis rapat akan di- 
bentoek panitia2 goena men- 
djalankan rentjana2. Dari pi- 
hak Kementr, Kemakmoeran 

soepaja 
dalam “panitia? itoe doedoek 
djoega wakil2 boeroeh. 

Toedjoean "planning board” 
itoe teroetama ialah mengenai 
hasionalisasi segala - tjabang 
'prodoeksi soepaja politik pro- 
doeksi dapat teratoer dg. sys- 
tematis. Lang 

le 

— Redaksi jth., 
2. Dalam Makloemat Dewan 

: “NWanberi tg. 

kan bahwa Peratoeran Presi- 
den No. 6 tidak mengenai 
tanggoeng djawab para men- 
teri. Boekankah semendjak 

“ 2 Kabinet-Sjahrir soedah ada 
-90 Pb kece mimposbonseele verantwoorde- 

ai. dioendoerkan. ljkheid” atau  pertanggoe- 
ngan djawab para menteri ! 

lannja revolusi kita sekarang 
ini, maka ibanjak hal2 jang 
membikin kepala kita 
alias gojang, Mengapa hing- 
ga begitoe ? 

berpedoman ? Pemimpin ma- 

soepaja kita tetap merdeka. 

— Baroe2 ini daerah - Tjiko- 
neng Tasikmalaja oentoek ke- 
doea kalinja diserang taufan 
dahsjat. Seboeah roemah dan 
seboeah bangoenan 
roesak. 

  

19-1-47 dinjata- 

Minta keterangan. 
Pendoe doek 
Kaloerahan Trihardjo. 

xx   Ant:     

  

'oentoek meng- 

serserikatan nega- 
endang poela, Di- 

| di Mesir akan me- 
'epoeblik Indonesia, — 

  

- 

dari Mesir me 
erintah Repoe- 

jaan tahoenan jg. | 
ngkan boelanini. 
ih djaoeh menja- | 

anegara2 jg terga- | 

itia Kemerdekaan 
   

      

    

Redaksi jth., 
Djika kita mengikoeti dja- 

Jog 

gedegd 

Beberapa pemimpin politik 

Rakjat J cewono. 
Dari redaksi : 
Lain kali kita bitjarakan 
bih landjoet.”— “. 

EN LEEMNG — 
satoean 

bengkel 
kesana. 

4 

dan Belanda. 
harapkan dari 

INGIN MASOEK RE. 

Ba- 

dan oesaha pembangoenan In- 
donesia Merdeka (di Samarin- 
da) dalam kawatnja kepada 
Perdana Menteri baroe2 ini, 
menjatakan kepoetoesan me- 
noentoet pengesahan rentjana 
persetoedjoean Indonesia — 
Belanda dan pergaboengan 
Kalimantan Timoer 
Repoeblik Indonesia. 

Seloeroeh Kalimantan Ti- 

moer beserta daerah zelfhes- 
turen ingin digaboengkan dg. 

POEBLIK. 
ja, 20 ma — 

nakah jang haroes kita ikoeti? Repoeblik Indonesia. Selan- 
Berikanlah pada rakjat satoe djoetnja 'dinjatakan, bahwa 
pedoman jang pasti, oentoek Kalimantan Timoer berniat 
memperkoeat negara kita dan ejekas moengkin mengirim- 

“kan delegasi oentoek memper- 
“bintjangkan hal itoe dg. 
merintah Repoeblik Indonesia 

da. Kemoedian di- 
Repoeblik ke- 

melaksana- 
'kan pergaboengan daerah Ka- 
limantan Timoer 
Repoeblik, djoega soepaja Re- 
poeblik selekas moengkin me- 
ngirimkan 

tindakan 

dg. 

wakil jang 

ngan sampai kita mendjadi 

dengan 

pe” 

daerah 

resmi 

  | SELAMAT BE BELADJAR. 
' Mereka “jang telah loeloes 

dalam oedjian masoek Univer- B "1
. 

      

siteit ,,Gadjah Mada” adalah 
iB Pratomo, Soemarsono, Kis- 
wan,  Ngadjioprodjobaskoro, 
Soekamto Soebadar, Soejono, 

-M. Bagoes. AW 
Tjokrosapoetro, Anwar Mer- 
towidjojo, Nn. Dami Sigit, As- 
san, Ahmad Tarnoezi, “Soegi- 
to, Djoemani, Boesono, Ad- 
nan... 

Para” peladjar jang tidak 
danat loeloes diberi kesempa-: 
tan mengadakan oedjian lagi 

MOENGKIR LAGI ! 

Lebih djaoeh dikabarkan, 
Tedutiseng dengan protes 
golongan Tionghoa berkenan 
dengan keroegian jang dideri- 

ta oleh mereka ketika Belan- 
5 3 m@njerang Palembang ma- 

“pemerintah Hindia Be- 
ara dengan resmi menga- 

“takan sedia oentoek memberi 
.sokongan kepada korban2, 
tetapi — seperti biasa — dika. 
takannja bahwa sebagian dari 
korban itoe disebabkan oleh D 

Dalam nota itoe pemerintah 
Tiongkok meminta poela, soe- 
paja diadakan 
oentoek para pelarian Tiong- 
hoa. Menoeroet 
Kim Sze, ketoea Perserikatan 
Dagang Tionghoa 

- bang, korban “Tionghoa kira2 
. 1000 orang mati, 
loeka2 dan  keroegian “harta - 
benda ditaksir 
Singapoera. 
orang tidak 
mah lagi. 

  ANDA TAK MERASA BERTANG- 
GOENG DJAWAB 

$ Sebab Palembang dalam keadaan perang 

Singapoera, 20 Djan — Berhoeboeng dg. korban 

daerah aman 

toean Chang 

di Palem- 

hilang dan 

10.000 dollar 
Sedang 5009 

. mempoenjai roe- bahwa 

Pertempoeran dimoelai tg. 1 
janoeari dan -berachir pada 

lang jg. 

moengkin 

da Belanda 

orang Tionghoa jg. ditimboelkan oleh gerakan Belanda di 
Palembang, maka pemerintah Tiongkok di Nanking telah 
menjampaikan seboeah nota toentoetan kepada pembesar2 
Indonesia dan Belanda soepaja mengambil tindakan2 oen- 
toek melindoengi orang2 Tionghea di Indonesia. 

segenap angkatannja, baik di- 
darat laoet dan oedare. Dja- 

dikata seloe- 
roeh atau sebagiannja roesak. 
Dioesahakan soepaja sciekas 

- menjoembangkan 
pakaian2, makanan dan obat- 
obatan kepada korban di Pa- 
lembang tadi. 

Poen atas protes nota kepa- 

mengatakan, 

Belanda tak bertang- 

goeng djawab atas peristiwa 

Palembang itoe,: 

itoe berlakoe dalam keadaan 

ramai 

ia 

karena hal 

-I, Maka 

  

  

  

terror dari pihak Indonesia. tg. 5. Belanda menggoenakan perang. — Antara. 

ADPERTEN SI p SUP Fedak OL Ae San an Lai 
4 baarann PERUVIA. 

Ta Na Rgne 
Pen iarBoekoe Kemadjoean: Ba - MIKALIN, |   Maoe djoeal : perabotan roemah     

tangga lemari katja, tempat 
tidoer dgn kasoer, satoe stel 

pera 

  

zitie, box anak, strika listrik 
“dan mesin diait berdiri. 

Keterangan pada : 
TOEGOE 36- JOGra. 

—041—1 

   
   

      
    

       
      

  

Telah: terbit beokoo: | 
wajat Peg 25 

WANGA INDONESIA et 
arangan 

Nj. Sri Mang 
“per boekc 

in di leah kepada 

  

  

  

  

      
    

   narkoro 

enan n 31      
Oendian Oecang: P. M. 1 - B P. K. K. P. 

No. 1 R, 5.000. — hadiah pertama 
“No. 2 R. 1.000.— 4 hadiah 
“No.3 R. 250 — 8 1 
No. 4 R.. 100 — 40, 

so. 9 t. 10. — SO Tg 
Harga selembar 5/5 lot 4 R 5.50 — 
Dikirim per pos-tertjatat a R 6.25 (Persedisan terbatas,) 

Ta Sea langsoeng pada: 

Te BADAN 

at Gondomanan 1 
PENERBIT NASIONAL 

     

     

    
       
   
   
   
   

    

  

Sa BERAMAL - Tama 

  

   
      

  

— Jog jakar ta. 

    

“ Rakjat, kita sekalianlah jang t 

  

    
           

  

   

    

    

      
    

   
     
    

  

    

    
   

  

     

    

“ 
1 bisa denda 
'ojang2”” seha- 
an oleh seo- 

     

   

  

    

   

    

   

  

rat kepada Redaksi.” 
Lebih doeloe, djagalah dja- 

  

CN 

»bingoeng”” melihat atau me- 
mikirkan. Demokrasi atau ke- C 
daulatan rakjat berarti tang- 
goeng djawab kepada semoea 
rakjat jang itoeroet memerin- T 
tah dengan perantaraan wa- € 
kil-wakilnja. Jaitoe sebeloeimn 
didjalankan. pemilihan oe- : 

moem, boeat sementara ini wa- 
kil2 rakjat ialah Badan Peker- 3 

      

dja K.N.I. dalam sidang seha- 
ri-hari. Dalam hal2 jang loear ' .' 
biasa seperti rentjana per- 3 
djandjian Indonesia — Belan- 
da misalnja, jang meroepakan 
perwakilan rakjat ialah si- 
dang K.N.I. di Malang nanti 
jang djoemblah anggautanja 
koerang lebih 500 orang. 

Dalam Makloemat Dewan ! 
Menteri te. 17 bl. ini pertang- $ 
goergan djawab tentang pe- 
nambahan anggauta K.N.I. di- ( 

tolak oleh para menteri. Ala- 2 
san para menteri ialah karena 
itoe termasoek hak kekocasa- 
an Presiden menoeroet oen- 
dang2 dasar. Sebab, Presiden 
kita itoe sedjak doeloe kedoe- 
doekannja memang -istimewa, 
boekan seperti radja Belanda 
atau Inggeris, tetapi lebih mi- 
rip pada kedoedoekan Presi- 
den Amerika atau Tiongkok, 23 
begitoelah agaknja kira2" me 1g 
dja. : 

Dengan djawaban atau ke- 
terangan itoe sebagian anggo- , 
ta Badan Pekerdja poeas, se- 4 

| 

    

bagian tidak. 
Para anggota jang tidak 

poeas berpendapat bahwa dja- 
waban itoe tidak benar: Sebah 3 

sedjak ada Kabinet Sjahrir i 
moestinja Dewan Menteri jg. 

haroes bertanggoeng “djawah, 
djadi soedah ada pertanggoe- 
ngan djawab menteri (minis- 
terieele verantwoordelijkheid). 
Dengan begitoe maka masing2 
mempoenjai tafsiran sendiri“. 
tentang oendang9 dasar. Ma- 

na jang benar ? 1 

Boeat mentjari kepastian £ 
tentang pertanjaan itoe maka - L 
dioesoelkan rantjangan cen- 
dang2-0entoek mentjaboet Pe- 
ratoeran Presiden No. 6. Arti- 
nja ,oendang2”” atau ,,wet” 
haroes ditentoekan bersama- 

sama oleh Presiden dan K. N. 
dalam sidang jang 

membitjarakan rantjangan 
oendang2 tsb. itoe nanti akan 
mendjadi rame sekali. & 

Disitoe nanti para menteri 

dan wakil2 rakjat sementara 
akan mentjari kepastian ten- 
tang isi dan batas2 oendang2 
dasar kita. Sampai dimana 
batas kekoeasaan Presiden 
dan apa isinja pertanggoe- 
ngan djawab para menteri. 

Kedjadian begini biasa se- 
kali dalam negara demokrasi 
dan selama masing2 djoedjoer 
tidak akan ada 'apa2. Dan 1 

akan mengawasi siapa. jang 

djoedjoer dan siapa jang ti. 
dak. Pemimpin jang tidak 

“ djoedjoer haroes kita singkir- 
'kan dari pertjatoeran politik 
dengan tjara jang tidak me- 
langgar tata tertib negara de. 

mokrasi, : 
   
 


