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dirinjassesiap2nja dalam 

: dalah mengingatkan kita 

  

kili Maluku Utara. 
Hasil pemilihan ini iatg men- 

Gjadi gambaran kesadaran dan 
keinsafan serta kejakinan rakjat 
Maluku Utara, mendjadi bukti ke 
pada kita“bahwa penduduk Ma- 
luku Utara bukan sedja.insaf a- 
kan kebangsaannja, tetapi tahu 
dan insaf benar2 pula akan ke- 
wadjibanaja untuk meletakkan da 
sar2 kokoh masjarakat Indonesia 
jang sekarang perlu menjiapkan 

: segala 
2 kearah kesatuan masja- 
idonesia -uituk menerima 

taulatan jang 
dapat dihi- 
idalam diri 

pUrerdapat sja- 
p bila “kita 

     

  

“Den pendek, selang wa 
Arnold  Mononutu memberikan 

“tenaganja dalam N.I.T., maka te- 
rang njata kelihatan, bahwa te- 
naga dan sjarat2 rochani jang di 
miliki, beliau adalah amat perlu 
urituk pembangunan sesuatu Ne- 
gara Muda. Baik dalam kalang- 

- an Parlemen sebagai Badan Pem 
buat.undang2 oleh rakjat dan un- 
tuk rakjat, maupun dalam kalang- 
an Pemerintah, Arnold Mononu- 
tu dibutuhkan amat. : 

Arnold - Mononutu, didalam 
GAPKI telah membuktikan pula, 
bei asanja Indonesia ini tak. da- 
pat dipetjah2kan dengan alat jg 
bagaimanapun kuatnja untuk me- 
nembus tembok persatuannja, se- 
bab Konperensi Inter Indonesia 
(Konperensi Indonesia Raja)" jg 
diusulkan “oleh “GABKI dan 
mendapat sambutan penuh. dari 
seluruh Indonesia telah mengha- 
silkan suatu Indonesia jang bulat 
antero dalam perdjuangan kemer 
dekaannja, hal mana djuga telah 
banjak memainkan peranan. pen- 
ting dalam K.M.B. jang telah ber 
achir dengan hasil jang kita te- 
lah sama tahu. : . 

Keinsafan .rakjat Maluku de- 
ngan meletakkan. kepertjajaannja 
keatas bahu Arnold Mononutu a- 

pada 
perasaari ,,Satu Indonesia”, di- 
mana kita suku bangsa Minahasa 
harus berbangga hati, bahwasa- 
nja putera Minahasa pun boleh 
mendapat kedudukan sebagai Ba- 
pa Rakjat dari sesuatu daerah di 
luar daerah kita sendiri, tegasnja, 
suku bangsa Minahasa tak dipan 
dang asing didaerah lain. 

HENK RONDONUWU. 
Bukan Awneld Mononutu sadja. 

Telah tiba pula berita dari Ma- 
kassar, bahwa Henk Rondonuwu, 
pun seorang “putera Minahasa 
tulen, telah terpilih djuga sebagai 
anggota Parlemen:tetap untuk 
Disterik-Pemilihan Haminte Ma- 
kassar (sekarang Henk Rondonu- 

“ wd memang sudah mendjadi ang 
'gota Parlemen “Sementara, seba-" 
gai tjalon dari Sulawesi.Selatan). 

Djadilah, rakjat Maluku Utara 
dan Haminte:Makassar telah sa-: 
ma memberikan kenjataan persaiu 
daraan dengan kita di Minahasa. 

: Indonesia Timur'chususnja, In- 
donesia- umumnja,- oleh “keadaan 
kedudukannja sebagai kepulauan, 
'memang “adalah tertjerai2, tetapi 
pada hakekatnja jang banjak itu 
adalah satu djua adanja, 
2 Ta &   

anggota “Parlemen-tetap” 
Negara Indonesia Timur, mewa- 

    

San SAN te 

# Aneta-Roio). 

“Indonesia untuk melihat 

Dalam menjongsong 

untu 
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penjerahan kedaula- 

      

# 

tan, djanganlah keamanan dan ketertiban 
diganggu. 

Pandji anarchie dan nihilisme 
menghalang perdjuangan ke- 
merdekaan jang murni. 

(Aneta). Menteri djustisi me- 
rangkap wakil perdana menteri 
NIT, PJ.M. dr. Soumokil, pada 
hari Kamis malam dalam pidato 
jang diftjapkan didepan tjorong 
radioMakasar antara lain me- 
ngatakan&,,bahwa kini dalam be 
berapa'min akan 

  

   
     

      

                  

ih untuk Indonesia”. 
ia memberikan ich- 
dari pembangunan 

Im pada itu ia menga- 
wa pemerintah terdo- 

ngjiwa. sintese, nasiona- 
Megaliteit telah mentja- 

     

    

   

    

   

  

    
   

  

   
    

    

  

   
   

  

   

        

ik? rakjat jang meru- 
Irlemen, diwaktu seka- 

£ Dengan tidak merasa 
merintah telah mengu- 
Ga persaudaraan ke- 
Bang2.. kemerdekaan 
icbhlas-dan pemerintah 

Minjai Skejakinan, bahwa da 
Ba.itu tindakap pemerin- 

elah mendapat persgtudjuan 

Pt Fa 
uigarera itu pemerintah sangat 

nenjesalkan, “bahwa's beberapa 
1 iftebe lum penjerahan ke- 

"segolongas anasir2 ig 
anggu “ Me 23 3    

     

      

   

   kirkan konsekuensi? kedudukan 
negara, baik dalam lapangan in- 
ternasional maupun dalam lapa- 
ngan federal”. 

Kemudian J.M. menerangkan 

  

- 

Indonesia, 

  

untuk berhubungan - 

“babnja padjak kopra — jang 

1.000.—, Menteri mendjawab sbah 

penurunan besar dari 

terdjadinja penjerangan atas pos 
polisi di Masamba dan mengata- 
kan selandjutnja, bahwa setelah 
dipertimbangkan  sematang-ma- 
tangnja, pemerintah menganggap 
perlu mengambil tindakan2 keras 
untuk memperbaiki kesadaran 
hukum dari rakjat jang telah di- 
langgar itu. Pemerintah tidak da 
pat membiarkan, bahwa keama- 
nan dan ketertiban diganggu o- 
lehikekuasaan2 jang sama sekali 
tidak bersangkutan dengan per- 
djuangan kemerdekaan jang mur 
ni itu dan jang sebaliknja berpan' 
dji anarchie dan nihilisme. 

Achirnja J.M. dr. Soumokil me 
njerukan, supaja penduduk sudi 
memberi bantuannja. 

mg 

ANGGARAN BELANDJA KE- 
UANGAN DALAM PARLE- 

MEN NIT. 

(Aneta). JM. Menteri san 
Tek Heng dari NIT dalam par- 
lemen telah memberikan djafta- 2 
ban tentang anggaran belandja 
tambahan dari kementerian keu- 
ngan. Atas pertanjaan, apa ..se- 

mula ditaksir £..7.500.000.— Jini 
telah dikurangi mendjadi f. 3500 

sha hal ini berhubungan de 

pra diwaktu.ini. (Har 
$.250-$ 350 dalam bul      

turun mendjadi $ 135 per long 
ton). Pt s 

'Mengenai kekurangan perso- 
“ nil dalam kementerian keuangan, 

NE AA Ea Asas Asas 

- 2 

Pengalimztan lengkap dokumen? 
K.MB. teleh diterima di Djakarta. 

Pengalimatan2 
lengkap dari dokumen2 K.M.B. 
telah diterima di Djakarta. Isi 
dari teks2 itu telah diketahui. 

Beberapa soal belum dinjatakan 
dalam kawat2 jang ringkas itu. 
Tentang perhubungan luar negeri 
dinjatakan, bahwa masing2 akan 
menjelenggarakan mperhubungan2 
luar negeri sendiri serta menen- 
tukan politiknja luar negeri sen- 
diri, dalam hal mana sebanjak 
mungkin diadakan koordinasi dan 
perembukan bersama. 

Persetudjuan dalam lapangan 
militer berdasar'atas pendirian, 
bahwa tiap2 anggota bertanggung 
.djawab penuh atas pertahanan da 
erahnja sendiri. Bagi Koninklijke 
Marine, suatu alat Belanda, tidak 
terdapat kewadjiban lagi dalam 
R.I.S. Pemerintah Belanda berse- 
dia pada penjerahan kedaulatan 
menjerahkan 2 kbrvet dari K.M. 
untuk mendjadi kepunjaan R.L.S., 

Selandjutnja pemerintah Belan 
da djuga menjerahkan lagi 2 kor- 
vet dan lain? keperluan untuk la: 
lu lintas dilautan dan udara. 

Setahun sesudah penjerahan ke 
daulatan, maka Belanda sedia a- 
kan memberi” sebuah torpedo- 
bootjager kepada R:I.S. Sjarat2 
berhubung dengan penjerahan itu 
akan dibitjarakan lagi. 
Kepunjaan2 Pemerintah Hindia 

Belanda -akan mendjadi kepunja- 
an Pemerintah RIS Sjarat2 un: 
tuk hal ini akan selekas mungkin 
diperbintjangkan. "5 
" Berhubung dengan dugaan, bah 

KL: tidak dapatsditarik sama se- 
kali“dalam waktu 6 bulan, maka 
Pemerintah Belanda akan membe- 
ri kesempatan pada- pembesar2 

segala 
tindakan2 jang telah diambil ber- 
hubung dengan penarikan kembali 
itu, t- 

  

Tentang misi penukaran Belan- 
da di Indonesia dikatakan, bah- 
wa ini akan terdiri dari satu ba- 
hagian dari Angkatan Laut, satu 
bahagian Angkatan Darat dan 
satu bahagian Angkatan Udara. 

Anggota2nja akan tetap ting- 
gal termasuk pegawai2 pasukan2 
Belanda. 

Susunan misi akan diatur da- 
lam perundingan dengan Peme- 
rintah R.I.S.. 

Achirnja dikatakan djuga da- 
lam persetudjuan perekonomian 
dan peruangan, bahwa R.I.S. me- 
ngakui hak2, konsesi2 dan idzin2. 

, Hak2, konsesi2 dan 'idzin2 ini da- 
'pat dibatalkan berdasar atas ke- 
pentingan umum dan dengan dja- 
lanvdamai. 

Dalam hal onteigening atau pak 
saan, maka harga benar dari ba- 
rang jang dituntut.itu harus di- 
tentukan oleh hakim, berdasar a- 
tas peraturan2 hukum. Perobah- 
an2 dalam koers wissel2 dari ma- 
ta uang dari Belanda dan Indo- 
nesia tidak boleh berlaku sebeluni 
diadakan pembitjaraan bersama 
lebih dahulu. Mengenai tindakan2 
penting dalam soal peruangan, 
maka R.I.S. harus berembuk da- 
hulu dengan Belanda, selama R. 
LS... mempunjai hutang kepada 

“ Belanda dan selama kepentingan2 
bersangkutan dengan tindakan2 - 
itu. 

Berhubung dengan perdagang- 
an, maka dinjatakan, bahwa Be- 
landa termasuk dalam lingkungan 
'Eropah dan Indonesia dalam ling- 

6 Ing cenga | “'kungan Asia: 
wa berdasar'atas alasan2-tehnis ... D alam hal ini diandjurkan, su- 

paja Belanda mempunjai perwaki- 
lan perdagangan pada Komisaris 
Tinggi Belanda di Indonesia dan 
sebaliknja. Indonesia mempunjai 
perwakilan perdagangan pada Ko 
misaris- Tinggi Indonesia di Be- 

   

PMB. 

£ sak 

1 

   
      

    

.M. Dr. Soumokil 

  

, mengatakan, bahwa kemen 
erian tersebut sangat kekurang- 
an tenaga inspektur keuangan. 
Diwaktu sebelum perang di In- 
donesia terdapat 97 orang inspek 
tur keuangan, sedang kini hanja 

ada-.33 dan 8 diantaranja sedang 
perlop karena sakit. Di Indone- 
sia Dia sebelum perang terda- 
pat 9.orang inspektur dag pada 
waktu ini hanja 2 orang. Berhu- 

bung dengan ini, maka telah di- 
adakan djabatan praktek-inspek 
tur, Untuk mana orang2 jang me- 
megang djabatan ini diharuskan 
Menuntut peladjaran dalam kur- 

'kain dari pada itu dari Ne- 

akan didatangkan 25 o- 
ontroleur padjak untuk di- 

it mendjadi praktgk-inspek 
iiga orang diantaranja akan 

i patkan di NIT. 

aban pemerintah menge- 
engadjaran — jang telah 

    

    

    
     

   

    
   
    

   

    

    

   
    

3 

beta). Hari Kamis malam 
mah Dr. Tjoa Sik Ien telah 
gsungkan pertemuan jang 
enggarakan oleh lembaga 
grakat dihadiri oleh pemim- 
9 partai2 “dan organisasi2 

“Antara lainnja (P.N.L, 
tai Murba, Angka- 
muda)t 

     
    
   
   

   

  

      

tan koma 

pari sebagai ketua, Dr. Tjoa se- 
bagai wakil ketua dan Sauw Gio 
Tjanisebagai "penulis. Sehabis 
pertemuan, lembaga masjarakat 
mengeluarkan pendapat tentang 
politik Amerika Serikat terhadap 

. Indonesia sebagai berikut: 
Keterangan State Department 

Amerika Serikat seperti jang di- 
umumkan oleh Usis baru2 ini me 
njatakan bahwa ,.politik Ameri- 
ka Serikat terhadap Indonesia di 
dasarkan atas pengakuan kepen- 
tingan kedua belah pihak untuk 
mentjapai penjelesaian perselisi- 
han Indonesia-Belanda dengan 
djalan harmonis. 

Mempekerdjakan orang2 Be- 
landa oleh R.LS. bukan sadja 
berarti menguntungkan rakjat In 
donesia, melainkan djuga mem- 
bantu mendjamin kepentingan2 
Belanda di Indonesia”. 

Dalam hal ini perlu diperhati- 
kan adanja angkatan perang la- 
ut Belanda di Surabaja dan per- 
istiwa Irian, jang selama setahun 
dikuasai penuh oleh Belanda, dja 
di Belanda dapat djuga menem- 
patkan angkatan perang di Irian. 

Keterangan wakil menteri pe- 
nerangan Ruslan Abdulgani, se- 
bagai reaksi terhadap politik A- 
merika Serikat itu adalah seba- 
gai berikut: Djalan pikiran kete- 
rangan Amerika Serikat sangat 
berat sebelah dan tidak berdasar 
kan keadaan njata, melainkan su 
atu harmoni paksaan. Kemerde- 
kaan politik bagi rakjat Indone- 
sia bukan tudjuan jang terachir, 
-melainkan hanja suatu djalan un 
tuk kesedjahteraan rakjat, djuga 
dalam perekonomian. 

Wakil Presiden menerangkan 
kepada pers dalam perdjalanan- 
nja ke Den Haag, bahwa kemer- 
dekaan politik tidak berarti, apa 
bila tidak disertai kemerdekaan 
ekonomi jang tentu sadja berarti 
Republik akan berkuasa penuh 
untuk mendjalankan azas ekono- 
mi sebagai pasal 33 dari undang? 
dasar Republik Indonesia. 

Dalam empat setengah tahun 
ini Belanda terus menerus beru- 
saha dengan rupa2 tjara, dianta- 
ranja dua kali perang kolonial 
untuk memaksa rakjat Indonesia 
merobah azas ekonomi tersebut 
jang merugikan kedudukan isti- 
mewa dari Belanda dalam lapa- 
ngan ekonomi Indonesia, xetapi 

landa, SU Pa rakjat Indonesia menundjukkan 

5 Pa AI 2. It by engan tegas kepada dunia kebu 
" : g : | ' 

Dk Pj - 
Tan, 

    

“Nae 

Rapat dipimpin oleh Dr. -Dia-. 

  

£ 

mendapat kritik hebat — diutjap 
kan oleh J.M, wakil Menteri Do- 
ko. J.M. menerangkan, bahwa pe 
merintah nasional Indonesia Ti- 
mur telah berdaja upaja sekeras2- 
nja untuk menanam djiwa nasio- 
nal dalam pengadjaran. Selandjut 
nja dikatakan oleh J.M., bahwa 
hasil suatu sistim pengadjaran ti 
dak dapat dilihat dalam waktu 
215 tahun. 

Keberatan penggunaan baha- 
sa Belanda sebagai bahasa peng 
antar pada sekolah2 menengah 
semakin banjak dihapuskan (on- 
dervangen)”, demikian J.M. Men 
teri Doko. Dikatakan selandjut- 
nja, bahwa kini sedang ditjetak 
buku2 peladjaran dalam bahasa 
Indonesia, sedang personil sele- 
kas mungkin akan harus mema- 
hamkan bahasa Indonesia. 

Selandjutnja diterangkan oleh 
nja, bahwa urusan pengadjaran 
rendah. telah diserahkan kepada 
daerah2 otonoom, sehingga apa- 
bila terdjadi penutupan sekolah2 
(di Sangihe dan Talaud 23 buah 
sekolah), maka hal ini pada ha- 
kekatnja adalah urusan daerah 
otonomi, Sebab2nja adalah keku 
rangan anggaran belandja dari 
daerah. 

latan tekadnja untuk memperta- 
hankan azas ekonominja itu' se- 
bagai isi kemerdekaan nasional, 
dengan rela melakukan - segala 
pengorbanan, sekalipun azas eko 
nomi itu belum dapat didjalankan 
sebagaimana mestinja. 

. Gambaran RIS jang diberikan 
oleh keterangan State---Depate- 
ment itu tidak dapat “ memenuhi 
tjita2 rakjat Indonesia dan setiap 
tekanan berupa “apapun djuga 
dan dari pihak negara manapun 
djuga untuk memaksakan pem- 
bentukan RIS dengan sjarat2 jg 
dimaksudkansdengan keterangan 
State Departement itu bertenta- 
ngan dengan hak rakjat Indone- 
sia untuk menentukan nasib sen- 
diri, sebagai "termaktub dalam 
Atlantic Charter dan United Na 
tions Charter. Rakjat Indonesia 
senantiasa rela dan sedia menen- 
tukan djalan damai untuk menje 
lesaikan perselisihan Indonesia- 
Belanda,, tetapi dengan tidak me 
ngurangi haknja untuk menentu- 
kan nasib sendiri, dalam arti ke- 
merdekaan politik dan ekonomi 
jang bulat. : 

Lembaga Masjarakat pertjajia, 
bahwa semua partai2 politik dan 
organisasi2 akan menjatakan si- 
kapnja terhadap politik Amerika 
Serikat itu dan mengadakan tin- 
dakan2 dengan program perdju- 
angannja, “demikian statement 
dari Lembaga Masjarakat jang 
berkepala ,,Lembaga Masjarakat 
menolak pendjadjahan”, 

maa 

Drs. HATTA TIBA DI CAIRO. 

(Aneta-Roio). Perdana Mente- 
ri Republik Indonesia, Drs. Moh. 
Hatta kemarin dahulu dengan 
pesawat terbang K.L.M. tiba di 
Cairo. Dalam perkundjungan be- 
law selam dua hari, beliau a.l. a- 
kan diterima oleh perdana menteri 
Hussein Sirry Pasha dan lain2 pe- 
mimpin politik dan agama. 

Pada lapang penerbangan, Drs. 
Hatta menerangkan kepada para 
wartawan, bahwa konperensi 
Den Haag tidak sama sekali me- 
muaskan. Beliau menambahkan, 
bahwa dalam keadaan ini tidak 
dapat ditjapai hasil2 lebih. Lebih 
dari itu beliau tidak mau menje- 
but. Beliau menjatakan penghar- 
gaan beliau terhadap bantuan se- 
tjara moril jang diberikan oleh 
Masir pada Indonesia dan beliau 
menambahkan, bahwa beliau akan 
'mengusahakan, supaja perhubu- 
ngan2 antara kedua. negara akan 
dipererat. : 

Duta Belanda di Cairo berhu- 
bung dengan perkundjungan Drs. 
Hatta menjelenggarakan pertemu 
an makan dan minum, 

di 

    
PERDANA MENTERI N.I.T. DI- 
TUNGGU DI MAKASSAR. 

.(Aneta-Roio), J.M. Perdana 

Menteri Anak Agung Gde A- 

gung pada hari ini ditunggu ke- 

datangannja di Makassar bersa- 
ma2 dengan Menteri Peruangan 

J.M.. Hamelink, serta beberapa 

anggota delegasi N.IL.T. dalam 
K.M.B 

TANDA2 DJASA UNTUK 

PEMBESAR2 NIT. 

(Aneta). Beberapa pembesar2 

NIT telah menerima surat tanda 

djasa dari Lake Success jang di- 

tandatangani oleh sekretaris-djen 

dral PBB, Trygve Lie, berkena- 

an dengan usaha mereka guna 

kepentingan UNAC. Surat2 ter- 

sebut telah dikirimkan kepada J. 
M. perdana menteri 

gung Gde Agung, J.M. menteri 

penerangan Doko, van Emstede 

dan nona Soh Lian Tjie. 

  

  

dapat Lembaga Masjarakat tentang 
politik Amerika Serikat di Indonesia. 

merdekaan Nasional harus diisi dengan 
ndjalankan azas ekonomi. 

  

ANGGOTA2 DELEGASI REPUBLIK 

DI LONDON. 

Seorang djuru bitjara Kemente- 
-rian Luar Negeri Inggeris dengan 
resmi memberitahukan, bahwa Pe 
merintah Inggeris telah mengun- 
dang ketudjuh anggota Delegasi 
Republik untuk  mengundjungi 
Inggeris selama satu minggu. Me 
reka adalah tuan2 Leimena, Dju- - 2 

anda... Sastro: Amidjojo. Darma 
setiawan, Margono, Subidrtesdah 
Latumeten. Ha toa 

Kemarin mereka tiba diiburkotg 
Inggeris, dimana mereka mengada 
kan pembitjaraan2 tidak remik 
ngan berbagai2 menteri. 

KONPERENSI PESURAT KABARAN. 
INDONESIA DI DJOKJA. 

Kedua surat kabar jang terbit 
di Djokja bermasud hendak me- 

ngadakan konperensi direksi dan 
hopredaksi surat2 kabar 

da permulaan Desember jang a- 
kan datang di Djokja. Mr. Su- 
manang dari direksi harian ,,Na- 
sional” menerangkan, bahwa se- 

lain akan membitjarakan soal2 
komersiel, “djuga akan ditindjau 
soal2 pesurat  kabaran dalam 

menghadapi terbentuknja RIS, 
misalnja soal pers dan undang2. 

Selain itu djuga akan diadakan 
perbandingan pesuratkabaran di 

Indonesia dengan negara2 lain 
jang telah mengalami perobahan 

ketatanegaraan. Dalam  konpe-, 
rensi itu akan diusahakan terben 

tuknja serekat perusahaan surat 
kabar Indonesia. Surat2 ' kabar 

jang tidak merdeka, misalnja su- 
rat kabar RVD, bilamana ada 2 

minat terhadap 'konperensi ini, 
dapat hadir sebagai penindjau, 

demikian mr. Sumanang kepada 
Aneta, 

& 

JAJASAN PANTJASILA UN.- 
TUK PEMBANGUNAN - 

ROHANI. 

Pemerintah Republik memutus 

kan-untuk mempergunakan uang 

sumbangan rakjat dari luar dae- 

rah Djokja jang berdjumlah 300. 5 

000 rupiah sebagai modal suatu 
jajasan pembangunan, jang dina 

makan jajasan Pantjasila. Usaha 

jang dipentingkan ialah pemba- 

ngunan rohani, misalnja derma- 

siswa, penerbitan2 dll. Modal a- 
kan ditambah oleh pemerintah 

sampai 1 djuta rupiah. Presiden 

telah meningkat - mr. Sumanang 
mendjadi ketta jajasan Pantjasi- 
la tersebut, 

    

  

     

  

     

Anak. A- 

1 

jang 2 

merdeka diseluruh Indonesia pa- 4 
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'erauran ini akan 
pada tanggal 4 No 

     
    

itu bunjinja de 

d) Aaisesi Khana kepada 
ajang tidak berbangsa a- ' 

wu tidak p: aa salah 

  

5 sa 15 as” 
tetapi sebelum 15- Agustus: 
telah melakukan perbuatan 

| dapat menerbitkan huku- 

  

Dari amnesti in: diketjuali- 
ereka jang  . 

ngan dari apa jang perlu, di- 
“dalam pertempuran jang dju- 
djur atau terang-terangan ma 

| upun gerilja, telah mengakibat 
kan kematian atau luka parah 

- pada badan dari orang lain, 
telah merusak barang2 orang 
lain atau telah merampas ke- 
merdekaan diri orang lain: 
merugikan peri sopan orang 

lain, 
lain dari pada “didalam hubu- 
ngan dari apa jang perlu un- 

| tuk kepentingan perdjuangan 
gerilja telah mengambil ba- 

sendiri atau menguntungkan 
diri sendiri dengan barang o- 

- rang lain: 
. telah bersalah, karena nalar 
“ba melakukan atau bekerdja 

|..sama dengan ajat a, b atau c. 
Pasal z 

. Pokrol Djenderal padu Mahka 
Agung Indonesia djuga dibe 

ugas mendjalankan apa jang 
alam ordonnansi ini 

ja selaku djaksa 

onansi ini ne dapat ber 
gi orang jang ada dida- 
kuasaan mengadili dari 
jang mengadili dengan di 

da arkan pada ordonansi tanggal 
(8 lari 1931 Sean No. 

55 5 

-jang Seda Pemain le- 
ut dengan Pena 

penjelasan aa pe- 
pan itu antara lain dikatakan: 

lalam proklam si bersama 
ng dikeluarkan oleh Pemerintah 
Janda dan Republik pada tang- 

gal 3 Agustus 1949, berkenaan 
jengan perintah untuk menghen- 

“tikan permusuhan, fihak2 jang 
rsangkutan antara lain telah 

- menerima sebagai kewadjibannja, 
bahwa mereka jang sedang ditun 

atau te jatuhi hu! , 
“karena m lakukan kedjahatan2 

    

   

  

    
   
   

  

   
   

  

   

   
   
   

   
     

   

  

    

    

n mereka, sesuai dengan tindak- 
“jang sah atau tindakan2 lain 
g akan berlaku. selekas. mung- 

   

Isi dari pasal proklamasi seper 
ang dimaksudkan diatas itu ha 

at dilaksanakan, djika- 
mkan suatu amnesti de 

i. Betul ar tiga 

ngga .se-. 
A iketa- 

-gartontu “angt: Gkesikaa 

hukuman dengan ordonansi, 

ga tidak masuk akal, menga- 

pa hukuman sedemikian itu tidak 
dapat Tp aan ordo- 

  

| si bersama itu Anas 2 
sudkan da 

5 :' “tak 

  

“Jain dari pada didalam hubu- 

| rang orang lain untuk dirinja 

5 menikan, 

s adalah akibat 

      

    

  

     

        

    
    

itu dapat : 

Se-- 

naan aa pasal dal 

n' 

diantara 

  

musjawaratan, dimana peraturan 
sanken akan dibuat itu de- 

n sendirinja mempu . hubu 
      

itu mengenai pasal ini, tel: h 
ngakibatkan adanja sua | ketera- 
ngan bersima jang bunjinja (ter- Ta), 

.diemahga T bahasa aan : 

    

     
atau telah didjatuh 

“karena kedjahatan2 jan 
“adalah akibat dari KN 2 
“litik diantara Keradjaan Belanda 
dan Republik, diadakan suatu pe 

ran amnesti dan sebagai aki- 

  

   

  

    

    

   

   
    

   

    
   
   
   
    
   

  

   

  

    
   
    
    

  

    
   

     

    

  

   

    

    

   
   

     
   

  

    

      

  

   
   

    

    

  

   
   
   

      

    

     

  

        

  

   
    
   

  

   

  

    

    

   

      

   

    

an Pak ag dari tu: 

   human 
Dean ini aga memuat ba- 

tas2 lebih tandjut tentang perbu- 
atan2 jang djelas adalah akibat 
dari pertikaian politik jang dimak 
sudkan itu. 
Kedua delegasi telah mentja- 

pai kata sepakat tentang pikiran2 
dasar dari peraturan amnesti itu. 
-Peraturan2 lebih landjut 

tang mereka jang tidak djatuh ke 
dalam kekuasaan peraturan itu, da 

pat dibitjarakan lebih djauh dida- 
lam sub-komisi Bagi hal2 jang 

| njata” : 
Rantjangan jang dilampirkan 

ini memuat pikiran dasar dari per 
aturan amnesti jang dimaksudkan 

  

- itu. Dianggap, bahwa peraturan 
'itu telah djelas dan hanja membu 
tuhkan pendjelasan sedikit sadja. 
Dalam hal ini dengan 

aa 

Amerika Serikat Sai R 
| jang akan dibentuk. 

Djawaban Aa erika Mengenai pindjaman2. (Aneta). 
Serikat atas penjelesaian KM.B., 
menurut dugaan Washington, 
akan merupakan bantuan, 

mian, maupun. 
tuan setjara : lomatik kepada 
R.LS., djikalau negara itu telah 
dibentuk sean achir tahun ini. 

Menteri “omar Luar Anas 
Amerika Serikat dalam ketera- 
ngan2 beliau mengenai hasil2 K. 
'M.B., bahwa pemerintah Amerika 
menjelidiki usaha2 ,,serta tjara 
atas mana” bantuan itu dapat di- 
Besa, djikalau hal itu diminta. 

. Pemberi 

  

    li Washington me- 
wa bantuan ini ter- 

diri dari bantuan “perekonomian 

serta mempertimbangkan pembe- 

rian pindjaman oleh Bank Import 
'dan Export Amerika untuk pem- 

bangunan negara baru ini, djika- 

lau telah berdiri setjara resmi. 
Orang menduga, bahwa hal ini 

akan terdjadi sesudah pengesah- 
an hasil2 K.M.B. dan orang dju- 
ga mengharap, bahwa Amerika 

Serikat akan memberi bantuan, 

djikalau negara itu berkehendak 
mendjadi Sanga 2 B. B. 

  

Bantuan F. te t aftak ha 

   
   

n Republik, suatu Te 

bat beberapa bagi 

'buatan2 jang Tea 

n- pertentangan politik jang dilak 
| kan sesudah tanggal 15 Agustus . 

1945, tanggal pada waktu mana 
sebelumnja si 'Djepar 

ja mereka dengan selekas2: 
ut-- nestisitu, diketjualikan sedjumlah 

perbuatan2 jang dapat dikenakan 
| hukuman jang dapat dianggap sa 

ma sekali tidak ada hubungannja 

ten- 

sengadja 

baik 

dalam bentuk bantuan perekono-. 
lalam bentuk ban. 

bukaannja ketua pa: 

gat: ka a 'apa jang ter 
ama sekali djangan: 

diinterpretasi menurut penetap- 
an2 hukuman jang ada, jaitu, bah 

   

    sehingga pada umumnja Manan 
kan amnesti mengenai semua. per 

paikena 1 

  

hukuman, didalam 

   g takluk dan 
tanggal 15 Agustus 1949, pada. 
hari mana penghentian permusu- 
han diseluruh Indonesia seharus- 

nja -.mendjadi kenjataan. Dari am- 

dengan pertentangan politik itu 
dan djikalau ini terdjadi didalam 
peperangan biasa, akan meng 
batkan diadakannja tuntutan2 ka 

   

         

    

  

   

    

    

rang 
Dukrol Djendral diberi 

melaksanakan ordonansi | 
Keterangan didalam 

itu dengan sendirinja ha 
punjai sifat umum. Djadi 

MS 
nesti 
mem 

rena   

itu tidaklah tertutup kemungkin-. 
an, bahwa diluar keteranc 
ada perbuatan2 tertentu j 
ga seluruhnja atau sebah: 
pat dibebaskan dari huku 
lam hal2 jang demikian : 

dengan ampun atau Apa 

3
 

   

   
    

    

    

      

    

-Bank Import dan 
djumlah jang 3 i 
adalah antara 50 dan 100 
dollar. Karena perdamaian seka. 
rang sudah ada, maka di Was- 
hington diramalkan, bahwa Bank 
tsb. dengan senang hati akan me. 
nerima permintaan2, walaupun 
sampai sekarang hal itu belum ber 
laku. 

Export, 

Dalam sana itu sa Baltora 
we Serikat segera akan men 

awab permintaan Indonesia un- 
aa mengirim lagi 7 orang penin- 

djau militer berhubung dengan 
“penjerahan kedaulatan. 

— Pada waktu ini terdapat 36 P. 
. rang penindjau militer al. 
Indonesia, antara mana | 
dari Amerika Serikat 
dari negara2 lain. 

   

    

    

  

    

    

   

      

   

  

   

  

(CHILDRENSWEEK" DI 
Pada hari Senin 

Djokja telah dilangsungkan 
bukaan ,,childrenweek” 
bagi anak2) dengan di 
rapat umum jang di 

ngunsarkoro. Balam G 

sia jang dimaksudkan, baik untuk lenggara, njonja Susanto “ em 

setjara langsung memperbaiki ke bentangkan Ld 

in .adaan rakjat, maupun untuk mem 
ar export Indon. guna pem- 

“bangunan Indonesia dan Eropah djiban kita kaum Ta 
Barat, tahun lalu ditunda, berhu- 
“bung dengan permusuhan kem- 

— bali di Indonesia... 

  

pe 

      

childrensweek” 
ta a..: 

inanam bibit tjinta Bian 
dan lebih2 lagi tjinta kemerdeka- 

Pada waktu an didalam djiwa anak2, Dengan 

itu E.C.A, telah menjediakan 60 gembira kita kaum ibu Indonesia 
djuta dollar untuk pembelian be- 

tenunan 

dan lain2 barang2 jang harus di 
pergunakan untuk na 

ras, gandum, barang2 

Pe : 

-MENJATAKAN SESALNJA. 

Perkumpulan wartawan di So- 
— lo, Persatuan Wartawan Solo”, 
| pada hari Sabtu j.l. telah mengi- 
"rimkan kawat kepada. Presiden dan penghidupannja, 
Sukarno, dimana mereka menja- 

mu- takan, bahwa perlakuan jang ku 
rang menjenangkan terhadap pa 
ra wartawan pada waktu peraja 
an peringatan Indonesia Raja di 

PERSATUAN WARTAWAN s0L0 

menjambut rberita tentang pero- 
tes kaum ibu Belanda “terhadap . 
pengiriman tentara Belanda ke” 
“Indonesia. Hendaklah kita de- 
ngan kaum ibu diseluruh dunia 
umumnja bekerdja sama — untuk 
mentjegah sekuat2nja perang du- 
nia ketiga dan segala | jang dapat 
menimbulkan kesengsaraan dan 
penderitaan. Achirnja diminta 
perhatian dari seluruh lapisan 
masjarakat Indonesia terhadap 
anak2 jang karena akibat revo- 
lusi dan perdjuangan kemerde- 
kaan kini terlantar . 

    

  

    

Njonja Susanto. Hari p tama da 
“ri ,childrensweek” itu diachiri 
dengan pembukaan suatu paru 

“djukan, dalam pertundji 
na dipertundjukkan  bermi idm2 

Istana itu, sangat disesalkan dan jang berhubungan dengan Tan 
diharapkan supaja, jang sedemi- 
kian itu dihari depan tidak akan 
terulang lagi, 

kanak2, 
B3 

Ka ter: ' & 

  

“ “Timur Laut Chungking. 
dari amnesti itu dapat diperjuas 

' telah berhasil merebut kota Then 

  

untuk angkatan udara. 

   

    

     

  

    

Angkatan Udara Amerika Serikat sekarang mempi : 

ru jang dinamakan X4. Pesawat ini dipakai untuk penjelidikan2 dalath lingkungan ketje- g- 

patan2 jang lebih besar dari ketjepatan suara. : 
Nortrop di Hawthorne, California dan adalah pesawat jang terketjil jang pernah dikuat 2 

Pandjangnja pesawat adalah 20 voet dan lebarnja” udjung sajap : 

    

  

:25 voet. Peak ini menganja dua motor gas-turbine. : 

  

  

Luar : Negeri | 

- TENTARA MAO MENJERBU 
“TERUS. 

.. # 

Kini mulai terang, bahwa ka- 
um komunis berniat membagi da 

rena melakukan kedjahatggr pe-.- erah2 jang masih diduduki 'kaum 
' nasionalis dalam tiga bagian. Se" 

rangan kaum komunis kini diba- 
“gi atas kedua arah utama, satu ko- 
lone begerak ke Chungking dan 
kolone jang lain bergerak menu- 

“dju Kweiyang, ibu kota propinsi 
Kweichow. Kolone jang pertama 
kini telah mentjapai suatu tem- 
pat jang letaknja 30 km dari 
Enshih, ibu kota sementara pro- 
'pinsi Hupeh dan 300 km sebelah 

Kolone 
jang bergerak menudju Kweyang 

Chu jang letaknja 200 km sebe- 
2 lah Barat Kweiyang. Dari Then 
.chu pasukan2 penggempur komu 

2 nis bergerak ke Selatan kearah 
| Kweiling. Sebuah kolone kaum 

' komunis dari Kanton telah ber- 
gerak kearah Barat Daja dan kini 

3 merupakan: antjaman jang sangat 
“ bagi kota Woochow jang letak- 

diperbatasan propinsi2 
ngtung dan Kwansi. Agak- 
asukan2 ini disediakan un- 

rebut Kweilin. 
a2 nasionalis, kaum komunis 

dalam suatu usaha-pendaratan di 
pulau 'Tangpu telah banjak men 

      

    

Jadu mati atau tertawan. Te- 

AI 2LUEGAND membikin .. 

  

- 
4 

Menurut 

ta kerugian, al. 7000 orang 

tapi dalam berita itu djuga dika- 
takan, bahwa kaum komunis te- 
lah menjiapkan pula lima pasu- 
kan besar untuk mengadakan u- 
saha pendaratan baru. 

PASUKAN2 KOMUNIS TE- 
TAP MADJU DARI PO TUNG 

MENUDJU ENSHIH, 
(Aneta-U.P.). Kongres nasi- 

onal wakil2 rakjat di Chungking 
telah mengirimkan kawat kepada 
djenderalisimo Chiang Kai Shek 
dan wakil presiden Li Tsung 
Jen, dimana kedua ahli negara 
itu diminta supaja Pi? sama 
lebih rapat lagi untuk dapat men 

ongkok nasionalis. : 
Selandjutnja “diminta, su 

diadakan tentan jang : ena 
terhadap pengun AN Ja tentara 
nasionalis  dib a 
perang dan memb 
ngan2 tentang 

Dalam pada itu pa 
munis tetap madju dari Pa ' 1 
menudju Enshihs aura 

Djuga tentera kosbap” jang 

     
   
   

ke 47 jang bergerak dari Chuan 
Chieh dibagian Utara 

     

  

ra, propinsi 
Kwangsi tetap mend Nama: 

uan, Ez - 
PSALKAN PAN Kn VE 

BANGAN SANCHAU. 

(Aneta.Reuter). Menurut beri- 
ta2 Tionghoa, maka kaum nasio- 
nalis telah meninggalkan lapangan 

   

erganekan pesawat penjelidikan ba- 

Pesawat ini dibuat oleh paberik pesawat. 

.2000 ORANG2 PELARIAN 
Hjegah runtuhaja pemeelattah “Ti- e BANGSA ARAB KE PALESTI 

'besar2 imigrasi 
—lah diadakan untuk memasukkan / 
di Palestina 2000 

   

      

larian tsb. dalam '40 hari. 

BLUE BAND 
ANN aa 

    

     

      

        

   

    

   

   

(Usis). tg 

penerbangan Sanchau, terletak 5 
mil Barat Daja dari koloni Por- 
tugis Makao. Walaupun tidak 
terdapat lagi kaum nasionalis, na- 
mun kaum komunis belum mendu- 7 
duki daerah Tionghoa samp 
perbatasan Makao. Mak 
diri tenteram, setelah 
riam dari kaum nasio 
galkan tempat itu jang ti tk mau 
dilutjuti sendjata oleh orang2 | 
tugis beralaskan pemberian te 
pat tinggal. Hanja sedjumlah ke- 
tjil kapal2 meriam menerima pe- 
lutjutan sendjata. : : 

    

     

  

   

  

    

   

   NA, 

neta- Reuter). Menurut pem 1 
persediaan2 te- 3 

  

arian2 bang ' 
sa Arab dari Libanon, Orang me " 
nunggu kedatangan orang2 pe- » 
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