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sebagaimana pada tg. 12 il 
| diberitakan dengan resmi, para 

“ ketua dan wakil-ketua dari ke- 
tiga delegasi 
pul untuk menindjau tindakan2 
jang mungkin akan dapat dila- 

| kukan, agar supaja dalam bulan 
- ini djuga K.M.B. berhasil. Pec- 
—  njataan bersama-sama ini telah 
—eerdaja meringankan ketega- 

ngan jang dalam, pekan-pekan 
jang terachir memenuhi suasana 
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| 
f politik, dan jang terutama dise- 

babkan oleh djauh dan dalamnja 
1 perbedaan Han aka antara ke- 

- dua delegasi Indonesia disatu 
| fihak dan delegasi Belanda di- 
: lain fihak, tentang tjara p njele- 
| saian masaalah ang dan exo- 

nomi. 

: Djikalau otang Bamanok kem 
: bali akan perkembangan umum 
| dari pada K.M.B. maka dua tjo- 

rak menarik perhatian. Didalam 
?.. perkara-perkara jang dipandang 
, sebagai pokok, garis perundi- 

. ngan kerap kali nampaknja seo- 
/— Jah-olah terputus, kemudian ma- 
4 dju lagi. Sebuah tjontoh ialah 
|. pembitjaraan mengenai ' Statuut 

|. Unie, jang umumnja berachir de- 
5 ngan hasil jang memuaskan de- 

ngan tiada perlu dilepaskan 
prinsip-prinsip masing-masing. 
Karena atjara-atjara sedjenis ini 
terasa sebagai mendjadi pokok, 
dengan sendirinja garis. madju 

“ larnja K.M.B. diukur menu- 
r serkembangan soal-soal jang 
p .ok itu. Akan tetapi toh tidak 
Loleh orang mengabaikan sifat 
garis perundingan jang - menge- 
nai afjara-atjara 

umumnja. Dilapangan lain-lain 
ini, seperti perhubungan kebu- 
dajaan, urusan sociaal, urusan 
militer, telah nampak benar te- 
nang dan landjutnja garis perun- 
'dingan-perundingan. Malahan, 
soal memempatkan kedudukan 
golongan2 apa jang Na 
ssignificant interests” sepert 
,.Twapro” dan ,,P.T.B." didalam 

- batas2 jang pantas pada K,M.B. 

5 sel h gara diusahakan. Pe 

ae Dalam hal-hal : an, 

betapa. sikap memegang teguh 

sesuatu prinsip bukan berarti ba- 

hwa pertemuan fikiran dan dja- 

lari jang praktis sukar ditjapai. 

Mengingat akan kemungki- 

nan2 ini, serta mempertimbang-” 
kan situasi politik, baik diluar, 
maupiL didalam, tidak sukar un- 

—' tuk dimengerti, mengapa ketiga 

delegasi sependapat tentang per- 

lunja K.M.B. berhasil didalam 

" waktu jang direntjanakan semu- 

Ianja. rang merasa, betapa be- 

sar tanggun ar K.M.B. 

ini, Pai bagi nesia, maupun 

bagi negeri 5 ataupun 

bagi dunia internasional. Fihak 

“kedua delegasi Indonesia telah 

berhasil menghindarkan suatu 

| alasan untuk — betapa remeh- 

1 pun djuga — meletakkan tang- 

| gung-djawab itu kepada mereka. 
5 “3 : 
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1 madjuka 
ss Belanda. 

     
   it ngusulkan setjara informil 

| dasar  penjelesaian “ masaalah 
sangan ekonomi, initiatief dja- 

li kepada masing-ma- 

sendiri. Delegasi 
- Republik bersama- 

'sama melakukan - penindjauan 

“tab dduknja “perkara, sambil 

ap berpegangan kepada pen- 

1'Semulanja bagi mendekati 
fjahan soal. Hasil penin- 

“ini diletakkan dalam se- 

morandum — aide me- 
i sambungan ke- 
adapat jang le- 

ahui oleh 

    

   

    

   

    

  

   
   

  

     

    

   

CL ga 

   

  

ak Selanda se pada | ang 
2 Ti tg. 12 tersebut mengadakan 
S3 hubungan sampai tiga djam la- 

| manja dengan 'pemimpin2 fraksi. 
| parlemen na Dengan had- 

aa sa Gotzen 

  

    

  

   
     

      
   

    

    

pa aa internesior t 

     
    : aa $ Nanti jang Tebik 

aa Mentang” djalannja penjelesai- 
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K.M.B. berkum- 

K.M.B. pada - 

      

   

ngenai 

 banjak hasil jang 

- politik internas 

.nja. Mitsalnja 

  

   

  

    

   

  

   

  

      

   
    

   

    

“(United Press). Walter Judd, 
wakil golongan republikan, telah 
men umumkan sebuah laporan 
srahasia" tentang pemerintah na- 
sional Tiongkok pada hari Rabu. 

Judd menerangkan, bahwa do- 
'kumen jang disusun oleh John 
Service ini, merupakan salah satu 
laporan essentieel jang tidak di- 
muat dalam Buku Putih tentang 
Tiongkok jg telah dikeluarkan ba 
ru2 ini oleh sekretaris negara uru 
san luar negeri Amerika. Ia ber- 
kata, bahwa laporan ini dan me- 
moranda lain sematjam ini telah 
menjebabkan, bahwa pemerintah 
mendjalankan politik terhadap 
Tiongkok jang akan menjebabkan 
suatu ,,bentjana jang tidak dapat 
diketjilkan bagi Amerika didae- 
“rah Pasifik. Selandjutnja ia me- 
'nerangkan, bahwa state depart- 
ment tidak melihat faedahnja un- 

Lan 

  

  

Didalam suasana sekitar kedu- 
dukan-hutang, dan hubungan ke- 
uangan serta perekonomian an- 
'tara Indonesia jang merdeka dan 
berdaulat dan negeri Belanda se- 
mentara ini nampak berdiri be- 
berapa pedoman, sebagaimana 
tersedia dalam . putusan-putusan 
pada Konperensi Inter-Indone- 
sia. Kiranja tidak perlu ditegas- 
kan, bahwa hal itu semua tetap 
mendjadi dasar pendirian fihak 
Indonesia pada K.M.B. didalam 
usahanja mendekati sesuatu pe- 
njelesaian setjara jang praktis. 
Beberapa tanggal-pun berguna 
bagi pedoman, mitsalnja, bahwa 
menang asn pantas, djikalau 

: Belanda 

  

   

    

“dirinja berpindah ke 
donesia. Malahan memperguna- 
kan tgl. 17 Agustus 1945 sebagai 

“garis demarkasi psychologisch 
tjukup menarik hati. Tidak sukar 
untuk dibenarkan pula, bahwa 
hutang kepada rakjat Indonesia 
sepantasnja dipikul dan dibajar 
oleh Indonesia. Membudjur di- 
tengah-tengah azas-azas itu se- 
mua adalah pedoman, sebagai 

termuat dalam putusan Konpe- 
rensi Indonesia-Raja 2 — Agustus 
1949, bagian B. bab H huruf d, 
bahwa djangan sampai sesuatu 
kewadjiban keuangan terlampau 
banjak memberatkan kedudukan 
keuangan dan perekonomian In- 
donesia. 

Seperti “diingat, 
ada timbul dikalangan Indonesia 
sesuatu pendapat jang logis me- 

penjelesaian masaalah 
uang jang sulit ini. Terutama ba- 
gian jang mengenai soal perong- 

2 kosan aksi2 militer dan akibat2- 
nja menimbulkan pikiran, sebaik- 
nja perietjahan hal ini diserah- 
kan kepada sesuatu fihak jang 

. netral, jang tidak mungkin di- 
terpengaruh 

per- 
pandang ' sebagai 
oleh sentimen. Tuan Palar 

- soonlijk, diwaktu hendak ter- 
bang kembali ke New York, mit- 
salnja telah menjebut nama Bank 
Dunia. Sedjalan dengan ini, tidak 
akan mengherankan. kalau ke- 
mungkinan tersebut tetap mena- 
rik perhatian dikalangan Indo- 
nesia. Akan tetapi tidak meng- 
“herankan pula, kalau fihak Indo- 
nesia, mengingat akan besarnja 
tanggung djawab K.M.B., lebih 
suka melakukan daja upaja Jebih 
dulu mempergunakan kemungki- 
nan-kemungkinan konperensi ini, 
selama kemungkinan itu dipan- 
dang masih ada. Sebab - ma 

diperoleh 
— K.M.B, makin kua Ta 

        

  

  

nesia nanti, Bagi nd 
sedang bersiap-siap untuk me- 
nempati kedudukannja ditengah- 
tengah dunia internasi 
lah menda aa buat nek 

    

   
   

  

   

pangan perekonom 
knja djangan dirugikar 

ai sesuatu persetudjuan “dengan » ne- 
Ba ae Belanda... 

      
“Negara Ina 

“ada dimuka Kweiling, 

pernah atau . 

wat, Na Tn an 
dan dokumen2 tertentu” jang — 
menurut Judd—telah digunakan 
untuk menjusun Buku Putih ter- 
sebut tadi. 

Kemudian Judd menerangkan, 
bahwa ia telah mendapat lapo- 
ran dari John Servise itu dari 
djenderal major Patrick Hurley 
jg telah menjelidiki keadaan di Ti 
ongkok untuk pemerintah Ameri- 
ka. Anggota kongres itu berkata, 
bahwa memorandum dari Service 
ini—jang mungkin telah dikirim- 
kan kepada kementerian luar ne- 
geri—menggambarkan, — bahwa 
wakil2 pemerintah ' Amerika— 
bahkan dalam peperangan jang 
baru- lalu—telah mengabaikan 
kesalahan2 dari pembesar2 Ti- 
ongkok. : 
Kesimpulan2 dari Service me- 

ngenai gerakan komunis di Tiong 
kok adalah bukti baik dari per- 
hitungan2 salah, maupun dari pe- 
mandangan jang salah dari hal2 
disana.Kesalahan demikian dari. N 
fihak angkatan perang jang da- 
pat menjebabkan suatu bentjana 
akan. menjebabkan dibentuknja 
suatu mahkamah' tentera didalam 
kementerian luar negeri. 

- Laporan Service ini jang ditu- 
djukan terhadap djendral 
well, bekas komandan 
perang Amerika di Tion 
ngambil sebagai pokok - 
tuhan akan realisme jang 
besar lagi dalam. pena 

   

  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

    

Kini pasukan2 Komunis  de- 
ngan tjepat menduduki seluruh 
Tiongkok Tenggara. - Orang 
mengharap, bahwa mereka akan 
membelok ke Utara dan akan 
mengepung Chungking dari sua- 
tu pihak. Sebagaimana diketahui, 
maka pasukan merah telah ber- 

. ibu" kota 
propinsi Kiang-Si. Sesudah pere- 
butan kota ini, maka Chungking 
adalah satu2-nja kota jang ter- 
penting dalam daerah ini jang 
masih berada dalam tangan 
kaum nasionalis. Pasukan2 me- 
rah akam harus melalui pegunu- 
ngan Kweichow jang tak dapat 
didiami itu. Diharap, bahwa pa- 
da waktu jang sama,.. pasukan2 
jang telah merebut Nangking pa- 
da 6 bulan lalu akan menjerbu 
kedjurusan Barat. -Dari udjung 
Barat-Daja diperoleh kabar, ba- 
hwa kaum Komunis telah mere- 
but Tinwa, ibu-kota propinsi 
Singkiang. Singkiang mempunjai 
satu batas dengan Rusia dan 
Pakistan. Pada 4 tahun jang 
achir ini, maka penduduk pro- 
pinsi ini jang umumnja adalah 
berigama Islam, telah mendapat 
suatu tekanan jang kuat dari Ru- 
sia. Pada permulaan tahun ini, 
maka penduduk ini telah mengu- 
mumkan kemerdekaannja. 

  

KONPERENSI KAUM DI- 
PLOMAT AMERIKA DI TI. 

5 MUR DEKAT. 
(AFP).Tidak lama lagi di 

Kairo akan diadakan konperensi 
kaum diplomat Amerika, diba- 
wah pimpinan Jefferson Caffery, 
duta Amerika di Mesir jang ba- 
ru diangkat. 

Dalam sebuah konperensi pers 
Caffery menerangkan, bahwa 
Amerika sangat memperhatikan 
Timur Dekat terutama Mesir, 
karena ,letaknja jang penting 
bagi siasat didalam mas'alah 
jang terpenting bagi kemanusia- 
an: bantuan bagi pertahanan du- 
nia melawan perang”. 

Caffery mengachtri ketera- 
ngannja dengan mengatakan, ba- 
hwa dalam politik Amerika ter- 

- hadap Timur Dekat jang teru- 
tama diperhatikan ialah diperta- 
hankannja perdamaian, 

terpenting, jang tak dapat 

tu itu Chiang mendjadi Repa- 

'alam suatu bagian dari memo 
mnja: ini Service menulis, 

a situasi di Tiongkok dlm. 
bun 1944 mempunjai kepenting- 

“militer maupun politik jang 
gat luas. Ia memberi nasehat 
ada Stillvell, bahwa pemerin- 

. Kwomintang berada dalam 
#8, karena ia dalam lapangan 
iter adalah tidak berfaedah 

1 bahwa pemerintah ,,mende- 
ati suatu bentjana dalam lapang- 
1 kon" : 

elandjutnja ia menerangkan 
dalam memorandum-nja, bahwa 
Amerika Serikat  kelihatannja 
ingin ,mentjegah reorganisasi da 
ri pemerintah Tiongkok setjara 
demokratis” dengan ,,meneruskan 
bantuannja jang eksklusif kepada 
Kwwomintang”. 
“Djuga dalam Dewan Perwakil- 

an Amerika, Judd telah membatja 
kan sebuah pidato dari” letnan 
djendral Elbert Wedemeyer jg te 

diutjapkannja berkenaan de- 
gan perajaan Republik Tiongkok 

ew York dalam tahun 1946. 
Vedemeyer telah menggantikan 

Stillwell sebagai komandan ang- 
katan perang Amerika di Tiong- 

    

   

— “Achirnja Judd berkata, bahwa 
Na jang telah mentja- 

hasil2 jang berharga di Ti- 
@rigkok, dimana Stillwell gagal da 
lam usahanja, telah banjak minta 
bantuan bagi Chiang Kai Shek, 
tetapi, demikian Judd, bantuan 

« ini tidak diberikan. 

PEMERINTAH PERANTJIS 
BELUM LAGI DIBENTUK. 

Oleh sebab kini Jules Mock 
dan Rene Mayer tak berhasil 
membentuk suatu Pemerintah Pe- 
rantjis baharu, maka pemimpin 
Gerakan Rakjat Republik, Geor- 
ge Bidault, akan berusaha men- 
tjahari pemetjahan dalam hal ini. 
Akan tetapi umum orang berpen- 
dapat, bahwa kesempatan untuk 
mendapat -hasil adalah sangat 
kurang  baginja. Penindjau2 
adalah berpendapat, bahwa si- 
tuasi pada masa sekarang ini a- 
kan mengakibatkan pembubaran 
Parlemen Perantjis serta diada- 
kannja pemilihan2 baharu. Diha- 
rap bahwa djenderal de Gaulle, 
jang telah lama meminta supaja 
diadakan pemilihan2 baharu, a- 
kan memerintahkan kepada ka- 
wan2 separtainja untuk memper- 
pandjangkan pembubaran kabi- 
net sekarang 

George Bidault menerima pe- 
rintah ini, sesudah Presiden Per- 
sidangan Nasional, Auriol, telah 
gagal dalam usahanja untuk 
memperdamaikan partai sosialis 
radikal dengan partai sosialis. 
Sebagaimana diketahui, Rene 
Mayer pada hari Minggu j.l. te- 
lah menjerahkan perintah kem- 
bali, oleh sebab kaum sosialis 
menuntut djabatan2 menteri jang 

1- 

luaskan oleh Rene Mayer, jang 
sendiri adalah sosialis radikal. 
Bidualt adalah jang ketiga jang 
akan berusaha membentuk sua- 
tu Pemerintah Perantjis baharu. 

PESAWAT TERBANG ING- 
GERIS DITEMBAKI MESIR. 

Sebuah pasawat terbang Ing- 
geris jang sedang terbang ke 
Lydda telah ditembaki oleh me- 
riam2 penangkis Mesir. Meski- 
pun pesawat itu kena tertembak 
dan tenk bensinnja botjor, ia da- 
pat sampai ketempat jang ditu- 
djuinja. Pesawat terbang itu ada- 
lah ,,Faiflight Cy” kepunjaan se- 
orang bekas letnan RAF. Seka- 
rang telah dikirimkan perotes 

AN hal ini, 3    
  

Indonesia Timur 

  

— PEMILIHAN WAKIL MAKA- 
SAR UNTUK PARLEMEN 

NT, 

(Aneta). Telah diadakan pe- 
milihan wakil Makasar dalam 
parlemen. Pemilihan tersebut di- 
lakukan setjara ,,getrapte verkie- 
zing” oleh kiesmannen. Untuk 
kursi tadi telah ditjalonkan wali 
kota ' Makasar,  Abdulhamid 
Daeng Magassing, Henk Rondo- 
nuwu, Hadji Mochtar Lutfi dan 
Moh Saleh. Tidak seorangpun 
mendapat suara terbanjak. De- 
ngan demikian akan harus diada- 
kan ulangan pemilihan diantara 
Rondonuwu dan Abdulhamid 
jang keduanja memperoleh suara 
terbanjak. 

an (Ye 

  

NOTA YUGOSLAVIA SEBAGAI 
TUDUHAN ATAS TJEKOSLOWA- 

F KIA. 
Sabtu malam sebuah nota Ju- 

goslavia menuduh Tjekoslowa- 
kia mendjalankan suatu politik 
terang2an jang bersifat bermu- 
suhan dan semakin agressif ter- 
hadap pemerintah Jugoslavia 
atas perintah dari luar. Nota 
jang sebanjak 3000 perkataan itu 
disampaikan kepada duta Tjeko 
di Belgrado dan diterangkan, ba- 
hwa pemerintah Jugoslavia di 
Praha segera sesudah resolusi 
Kominform dan dengan tidak 
ada alasan mendjalankan politik 
jang bermusuhan. 

PENJAMBUTAN KAPAL ,,AME- 
THYST" DI DJIBRALTAR. 

(Aneta). Kapal ,,Amethyst”, 
kapal perang Inggeris jang telah 
berhasil melarikan diri dari pela- 
buhan Shanghai, akan disambut 
di Djibraltar dengan meriam: te- 
tapi didapat kabar, bahwa ko- 

tersebut, John andan kapal 
ia sakit pileksi 

   
   

  

nerimaan 
menghormatinja itu. 

AUSTRALIA DAN K.L.M. 
(Aneta). Oleh departemen Pc- 

nerbangan Australia pengumu- 
man KLM minggu jang lalu jang 
mengatakan bahwa perseroan 
tersebut tahun jad. bermaksud 
hendak mengadakan dinas pe- 
nerbangan dengan Australia, di- 
anggap terlalu ,,terburu-buru ': 
menurut departemen tersebut 
hingga kini KLM belum menga- 
djukan permintaan untuk mempe- 
roleh izin mendarat dan persetu- 

“No, 287. TAHUN KE IV. 

Se 

jang jetakan ntah "ka, 

   
REDAKSI Tomohon 
ADMINISTRASI (TI No. 7. 
EXPEDISI PENGADUAN) 
Pemimpin UMUM (rumah) Thn tlf. 55 

  
Langganan f 4.— sebulan 
Adpertensi #1.— sebaris sekolom, 
(sekurang2nj3a f 3.— untuk 3 baris 
atau kurang). 
UNTUK KOTA MANADO: 

TOLLY PHOTO STUDIO 
PASSERSTRAAT TELF. No 209.   
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GEROMBOLAN PENDJAHAT 
MENJERANG 2 PEGAWAI 
POLISI DIDEKAT KAKAS 

Kemarin, ketika dua ora: 
gawai polisi mendjalank 
da didekat Kakas, mereka « 
rang oleh segerombolan pendja- 
hat sedjumlah 12 orang. Seorang 
diantara kedua pegawai polisi itu 
ditetak dengan parang dan men- 
dapat luka parah jang boleh mem 
bawa kematiannja.. Jang seorang 
lagi mendapat luka €nt£4ng. Pega- 
wai polisi jang mendapat luka 
€nt€ng itu melepaskan tembakan 
pada gerombolan tersebut dan me 
lukai pemimpinnja jang djuga da 
pat ditangkapnja. Jang selebihnja - 
lari melalui sawah menudju “ke 
Passo dan disana mereka dapat 
ditangkap semua. 

Disini polisi negara kita mem- 
perlihatkan kesanggupannja un- 
tuk mempertahankan keamanan : 
terhadap siapapun djuga jang 
hendak mengganggu ketertiban 
umum. 

Bukti, bahwa Pemerintah N.I. 
T. dengan alat2nja jang bersang- 
kutan, tetap mempertahankan Ne 
gara Hukum. 

Pemimpin gerombolan tersebut 
iu adalah seorang jang bernama 
M. 

      — 3 

djuan dengan KNILM dahulu 
kini sudah tidak berlaku lagi. 

Menurut Stanley  Brodgen, 
pembantu penerbangan ,,Brisbane 
Courier Mail” Australia sama 
sekali tidak berkehendak mem- 
berikan kesempatan kepada fihak 
K.L.M. untuk bersaing dengan 
monopoli ,,Ouantas” jang diban- 
tu oleh pemerintah dan dengan 
demikian sama sekali tidak se- 
nang kalau KLM mengadakan 
dinas perhubungan dengan Aus- 
Paha, 

Berhubung. d 

Ouantas” tida, . mendara Tata 
Djakarta, hanja dengan maksud ' 
supaja Australia tidak akan ber- 
ada dalam kedudukan jang me- 
maksa sebagai ,,hutang budi” 
membolehkan KLM mendarat di 
Australia. Ini adalah selandjutnja 
sebab2nja mengapa dinas pener- 
bangan ,,British Overseas Air- 
ways Corporation”  (BOAC) 
kini memasukkan Djakarta dalam 
dinasnja, meskipun . sebetulnja 
Djawa itu termasuk daerah 
.Ouantas 

    

Indonesia. 

  

Keterangan Abdulgani 

tentang kedatangan 2 
anggota delegasi Re- 

pub'!ik pada K.MB. 

(Aneta). Sesudah sidang kabi- 
net untuk mendengarkan dan 
mempeladjari lapuran K.M.B. jg 
dibawa oleh Sukiman dan Sujono 
Hadinoto berachir, wakil menteri 
penerangan Republik, Ruslan Ab 
dulgani menerangkan kepada A- 

'neta, bahwa kedatangan kedua 
ota delegasi Republik pada 

KMB, itu besar sekali manfa- 
atnja bagi eratnja perhubungan 
pemerintah dengan delegasi Re- 
publik di Den Haag. Ruslan te- 
rangkan, bahwa hal ini berpenga- 
ruh dalam sikap dan pendirian 
pemerintah Republik. 

1. Tentang soal keuangan dan 
perekonomian diterangkan, bah- 
wa pendirian delegasi Republik 
di K.M.B, tetap, seperti dinjata- 
kan dalam aide memoirenja tang- 
gal 10 Oktober. Berdasarkan pen 
dirian pembagian jang patut, ma 
ka R.L.S. sedia menerima 3, 4 
miljard rupiah hutang pada saat 
penjerahan kedaulatan. Sekali- 
pun demikian, Republik sedia tun 
duk pada pendapat komisi hu- 
tang piutang jang akan menetap- 
kan angka itu lebih landjut, asal 
satu saat pengoporan kedaulatan 
tidak digantungkan kepada sele- 
sainja pekerdjaan komisi. 

2. Bebas dari mengadakan per- 
sediaan tjadangan mengenai ha- 

PE AN Da RENA pe RU ek PN BEAN ak Tara Pe 

“ 

sil eksport dalam valuta jang !a- 
ku dan lain2 garansi lagi bagi ne- 
geri Belanda. 

3. Perlengkapan tentara Belan 
da ditinggalkan. 

Selandjutnja diterangkan, bah- 
wa sesudah R.L.S. dibentuk, kita 
tentu bersedia mengadakan pem- 
bitjaraan dengan pihak Belanda 
tentang soal keuangan dan pere- 
konomian penting. 

Achirnja Ruslan berkata: ,,Se- 
kalipun kita setudju dengan azas 
pembajaran hasil modal Belanda, 
tapi kita tetap berpendirian, bah- 
wa R.I.S. berhak membatasi pem- 
bajaran itu untuk mentjegah ke- 
runtuhan perekonomiannja. 

Bagi negara muda jang dalam 
perekonomiannja memangku bi- 
bit2 pertjerai-beraian, tidak ha- 
nja berbahaja bagi kesedjahtera- 
an rakjatnja, tetapi djuga bagi 
krediteurennja. 

KETERANGAN P.J.M. ANAK 
AGUNG. 

(Aneta-Roio). Berhubung de- 
ngan warta tentang siapnja per- 
aturan negara untuk sementara 
waktu dari R.I.S., maka Perdana 
menteri Anak Agung menerang- 
kan pada Aneta, bahwa satu dari 
azas2 jang penting disini adalah 
azas dari pembangunan federatif. 
P.J.M. Anak Agung menambah- 
kan, bahwa akan diusahakan supa 
ja dalam satu tahun sidang con- 
stituante akan diadakan untuk 
menetapkan undang2 dasar defi- 
nitip. Dalam undang2 dasar kita, 
demikian P.J.M. Anak Agung, 

: pergumuman kemauan rakjat tja- 
ra demokrasi tentang perhubung- 
an ketatanegaraan dari R.LS, se- 
nantiasa akan dihormati, 

  

KSM AN KAN MN am DA sen NAN 

      

   

  

      

  

   



   

    

    

  

     
    

   PARE 
   P ngan akan didapat MA 

bahwa penjerahan 
: Ea “akan terdjadi dalam 

“bulan Desember”, demikian wa- 
erdana menteri Haman: 2 

ono, ketika. memberikan 
-terangan pemerintah dimuka T 

1 "ng terbuka B, P. Knip hari Se- 
 Xagi. 

“g ini. dihadiri oleh se- 
TN Menteri jang ada di Diokja, 
pembesar2 sipil dan militer, se- 
.dang perhatian umum adalah be- 
'sar sekali. Selandjutnja Sultan 
menerangkan, bahwa delegasi 
Republik tidak pernah -melang- 
gar batas mandaat jang diberi- 
kan oleh Pemerintah. Haluan po- 
'litik negara tetap dipegang Pe- 
'merintah. 

Delegasi Republik memper- 
“djuangkan politik negara di 
“KMB dengan pedoman: a. mem- 
“pertahankan tudjuan KMB, jani 
mempertjepat penjerahan kedau- 
“latan penuh, sungguh dan tidak 
bersjarat. 

   

  

      

     

  

    
     

   

    
   

   
     

  

   

    

  

   
         

       

     

  

     
    

    

  

      

   

     

   

   
   
   
   

   
    

  

    
   

    
   

    
   

       

     
     
   
   

  

   
     

    
         

     

   
      

    
    

    

    
   

   

  

     

    

     
    
   
    
    

   

    

    
     

   
   
     

    

    
    

    
    

    
     

   
    
    

     

    
    

    

    

      

   

      

    

     

    

      

   
    

      

     

     

   

b. menolak segala Gel belia 
“bersifat tjampur tangan pihak lu- 
car dalam urusan intern RIS, ka- 
rena hal ini berarti mengurangi 
kedaulatan RIS. 

c. mendasarkan kerdja sama RIS 
— Belanda atas dasar sukarela 

| antara dua negara jang .berdau- 
— lat. Tentang penglaksanaan Ro- 

yen-Rum-statement, Sultan Ha- 
mangku Buwono menerangkan, 
bahwa pekerdjaan semua panitia 

' tidak dapat berdjalan dengan lan 
tjar, karena pihak Belanda tidak 

tjukup memandang maksud dan 
tugas semua panitia dalam ling- 
kungan persiapan melantjarkan 
djalan penjerahan kedaulatan jg 
didjandjikan. Tentang situasi di 
Djawa. Timur diterangkannja, 
bahwa apabila TNI tidak taat ke 
pada pemerintah, disana pasti su- 
dah meletus pertempuran2. Pe- 
-merintah perlu menegaskan, bah- 

wa ini seluruhnja tetap taat pada 
pemerintah, sehingga kechawatir 
.an, karena berita2 tentang infiltra 

si dari anasir2 jang tidak  ber- 

| Perbedaan faham 
letak 'pada mara apakah 

ang menjebabkan timbulnja situ- 
itu. Sebenarnja ialah, bahwa 

pada umumnja TNI sesuai de- 
ngan sifat gerilja sudah ada di- 
“daerah2 itu, tetapi baru memper- 
lihatkan diri sesudah berlakunja 
cease-fire. Kalau terdjadi pemin- 
dahan2 TNI ini, maka adalah ter 

paksa, karena supply jang didjan 
'djikan Belanda sudah dua bulan 
sedjak cease-fire belum djuga di- 
perolehnja. Daerah Belanda ha- 
“nja diakui sesudah ada penetap- 
an dari kumisi bersama setempat 

an ini belum ada sama sekali. An- 
dci kata pendapat Belanda me- 
mang benar dan djika pasukan2 
NI baru masuk kedaerah2 itu, 

maka penangkapan2 jang dilaku- 
kan Belanda tetap tidak sesuai de 
ngan peraturan cease-fire, karena 
menurut peraturan itu, segala pe- 
langgaran harus dilapurkan ke- 
pada kumisi bersama setempat, bi 

lamana perlu kepada Kumisi Ber- 
“sama Pusat “untuk  diselesai- 
| kan dengan damai. Mengenai u- 
sul Belanda jang terkenal de- 
ngan rentjana 's Jacob, Sultan 

terang berat sebelah, karena pe- 
merintah Republik jang ada di- 
aerah negara harus dikeluarkan 

Si sekali, sedang didaerah lu- 
ri hanja ditawarkan peme- 

an bersama. Sesudah dele- 
asi Republik menjampaikan dja- 

waban atas usul 's Jacob, maka 
“dengan tidak tersangka2 delegasi 
Belanda memadjukan usul baru 
dengan alasan, bahwa rentjana . 
's Jacob itu adalah &£n en ondeel- 
baar (tidak: dapat dibahagi). 
Dan usul baru itu menjimpang da 
ri jang lama, karena daerah ber- 

diperketjil dan waktu ber- 
pemerintah bersama itu 
lagi sampai achir KMB. 

D gasi Republik menolak usul 
u, tetapi tetap bersedia 

penjelesaian. Sesudah 
berunding Sa hari, tertjapailah 
meeting of minds jang pokoknja 

menundjuk er keresidenan un- 
erintahan bersama, ialah: 

mas, Kedu, Solo, Madiun, 
. dan Bodjonegoro. Dalam 

pada itu dinjatakan dengan te- 
Na, bahwa meeting of minds ig 

33
7 

ra
 

  

: Mer angan, Wakil : 

bahwa KMB akan berachir: 
jl. 2 Nopember dan dapat 

gunakan 

djawab. sama sekali ti-- terbesar “alam perunding 

jang bersangkutan dan penetap- ' 

| nerangkan tidak berkehendak un- 
“tuk didengar oleh subkumisi jang 

menerangkan, bahwa rentjana itu 

“konstitusi sementara, 

' Delegasi Belanda memasukkan su 

. lagi. 

' serudjasan dalam subkumisi, ialah 

5 "salsa tentang piagam penje- 
.rahan kedaulatan, terketjuali sta- 

  

tertjapai itu da 5 Aa Asta 
takan pengesahan pemerintah ma 
sing2. Sesudah meni 
merintah Republik m an 
tidak dapat menerima usul itu, 
karena tentang daerah recomba 
pun sebenarnja sudah terdapat 
persesuaian faham, sedang” jang 
masih perlu dirundingkan hanja 
mengenai daerah negara. Dalam. 
soal pemerintahan, Belanda meng ' 

istilah schaduwbestuur 
atau pemerintah bajangan untuk 
alat2 Republik. Dengan tegas Pe 
merintah menolak istilah itu, ka- 
rena dalam fasal 7 dari R.R.-sta- 
tement telah diakui kenjataan a- 
danja pemerintah Republik dise- 
luruh daerah luar keresidenan 
Djokja dengan tidak mengefjuali- 
kan daerah negara. : 

   
I. Pemer tah Vera 

'pat, bahwa ini adalah 2 (3 
jala: pada saat ini untuk    

    

   

  

Ta sesuai dengan persiapan2 p : 
narikan tentara Belanda pada s: 
at penjerahan kedaulatan. Per : 
rintah Belanda menolak usul itu. | dengan Presiden Sukarno. 

merinta Naa sama "En SAS 

   
   
     

     

      

ngan era 2 
gan “et ta Belanda, R 
publik menerangkan, bahwa u 
jang dimadjukan itu semata2 
lah mengenai soal militer dan 

| Dalam pada itu keadaan di lepas dari politik atau admini | Indonesia harus memilih de- 
Djawa-Timur, Djawa Tengah si. Pemerintah Republik menje- | mokrasi Barat atau komunis- 
dan Djawa-Barat mendjadi demi- sal, bahwa Belanda telah mei me. 
kian genting, sehingga pemerin- lak usul itu, tetapi akan melan- Ear 
tah memandang perlu, bahwa djutkan usaha untuk memelihgan (Aneta). Dalam pertjakapan 
Wakil Perdana Menteri segera Peak dengan wartawan ,,/Merdeka”, ke 
bertemu dengan W.T.M., supaja : pala Directie Verre Oosten dari 
segera diadakan perundingan an- namun kementerian luar negeri Belanda 

di Indonesia, mr. dr. de Beus me- 
Mera mana Indonesia di- 

  

Tea idmailihi antara Ilikiasi 
Barat dan komunisme. 
Dengan kemadjuan2 komunis 

me sekarang ini Indonesia menu- 
rut pendapat saja sendiri akan ti 
dak bisa lagi menjatakan tidak 

New fork “Tak “dengan 
tadjuk rentjananja: | 

. Desakan atas Den Haag    ar pertentangan demokrasi Barat 
dan komunisme. Djalan ketiga 
tidak mungkin”, demikian mr. de 
“Beus dalam menjatakan pendapat- 
nja, dan menambahkan, bahwa 
memang mungkin beberapa pe- 
mimpin Indonesia ada berpenda- 
pat lain tentang ini. 
Mengenai garis politik peme- 

merintah Belanda terhadap Tiong- 
kok-komunis kepala DIRVO itu 
menjatakan, bahwa sampai waktu 
ini tidak ada dipertimbangkan un- 

telah tertjapai ka Beta 
ditolak oleh Djokja. 

Salah satu dari perdjandjian2 
dari persetudjuan gentjatan sen- 
djata adalah, bahwa selama pe- 
rundingan2.berlaku tidak akan di 
keluarkan keterangan2 jang da- 
pat menimbulkan kepanasan dian 

| tara rakjat. Keterangan2 jang ba- 
ru2 diberikan oleh menteri perta- 
hanan Republik tentu tidak dimak 
sudkan untuk memperbaiki suasa- 

: tuk memutuskan perhubungan de- na perundingan2 di Den Haag 
serta untuk mempermudah pene- ngan Tiongkok-nasionalis. Ten- 

'tang hari kemudian-dinjatakan, etudjuan2 jang telah 
Pena an : "3 'bahwa hal itu bergantung kepada 

(Aneta). Dalam tadjuk rentja- 
na, berkepala , Desakan atas Den 
Haag”, maka surat kabar ,,New 
York Times" dari hari Djum'at 
jang lalu menulis sbb.: 

»Kabar2 tentang antjaman ter- 
hadap suasana perdamaian di 
Djawa Timur datang pada suatu 
ketika jang menambah kesulitan 
keadaan. Sudah njata, bahwa 
KMB mendapat hasil2, walaupun 
dalam beberapa soal hal ini ada- 
lah sangat sukar. Suatu kegagal- 
am dari Konperensi ini sebagai a- 

.kibat desakan jang ternjata dia- 
tas atas pertemuan2 di Den Haag 
tidak dapat diterima. Maksud KMB adalah meletak- 
Umumnja telah diketahui bahwa kan dasar pembentukan suatu . an 273 : 
salah satu dari kesukaan. gara an peka ang Bi ana be pentingan2 Ma 

€ 24 itu apat ber. : ari pihak Belanda dimadjukan 
dalam suasana kerdja sama jang kebaan terhadap Dekkaiaan 
perlu antara Belanda dan Indone substantieel, 

sia, terketjuali, djikalau. terdapat Satu dan lain masih akan dibi- 
tjukup kepertjajaan dan kemauan tjarakan lagi. 

Naga 353 Ya Nya Ria kohasan Mengena perhubungan2 mone- 
baik ito nadi wakai Ka 5. fair, subkumisi jang bersangkut- 

kan hanja membahajakan K an pelan Sana ap sekali Pa 
remi, akan tetapi dia Kiri “ke tara lain belum ditjapai persetu- 

mudian dari segenap Negara, : djuan tentang pembajatan peng 
setanah air mereka jang radikal. bagaimana hal itu telah direntja- gengae Tenan 
Mereka telah melihat dengan nja nakan” : TE Tentang tentara dan tjara 
ta, apakah telah terdjadi dengan ee ine mengorganiser angkatan darat 
Sjahrir, ketika persetudjuan jang 2m jang berada dibawah komando 
: Belanda, menurut perslah ming- 

guan ini, telah ditjapai persetu- 
djuan dalam garis2 besar. Masih 
ada 3 pasal jang berhubungan de 
ngan ini akan dibitjarakan lebih 
landjut. Dalam hal ini, termasuk 
pengachiran pemusatan 

  

          
disebabkan oleh peristiwa, bahwa - 
wakil2 Indonesia tidak mengeta- 
hui benar tentang penerimaan jg 
nanti akan didapat mengenai ke- 
putusan2 jang diambil oleh mere- 
ka, sehingga mereka sekarang ter 
paksa memberikan “konsesi2 atau 
.mentjapai persetudjuan2, jang 
menurut perasaan mergka nanti 
akan memuaskan kepada orang2 

    
     

  

     
   

    

    

  

Dari perslah mingguan Kc 
perensi Medja Bunda pengangkutan dan reorganisasi 

tentara. Pada azasnja sekarang 

(Aneta). Porsulah mingguan tjapai persetudjuan. Tn terdapat persetudjuan 7 an 
KMB memberitakan a.l, bahwa Tentang perhubungan2 luar kerdja sama dalam lingkungan 

pertahanan. 
Perundingan2 mengena marine 

berada sekarang dalam tingkat 
jang sudah mendapat kemadjuan 
banjak. 

Mengena babakan waktu pena 
rikan pasukan2 Belanda telah di- 
tjapai persetudjuan. Pasal2 jang 
belum ada persetudjuan masih lu- 
as. Pasal2 itu melingkungi baha- 
gian jang akan diberikan oleh Be 
landa dan Republik kepada RIS 
dalam lingkungan marine selang 
waktu penarikan dan kedudukan 
basis marine di Surabaja. Perun- 
dingan2 dalam lingkungan pener 
bangan militer baru dimulaikan 
belum lama berselang, sebab ah- 

telah diputuskan untuk mende- 
ngar wakil2 dari apa jg disebut. 
skepentingan2 istimewa”, sesuai 
dengan petundjuk2 jg diberikan. 
dengan  mengetjualikan PTB, 
TWAPRO dan KKM jang me- 

negeri telah ditjapai perse 
mengena: 
a. perundingan bersan 

lum satu diantara bana 
Uni membuat perdj andj n 
ngan lain negara, dim: 
pentingan anggota ja 
tersangkut. 
memperhatikan Mn ama 
lain anggota oleh pihak lain. 
mengusahakan kebidjaks 
an luat negeri jang -dikoordi- 
ner. 
pertanjaan, sampai dita 
RIS bersedia mengambil opor 
perdjandjian2 jang telah ada. 

e. soal pegawai2. 

Masih sedang dilakakan perun 
dingan tentang kemungkinan : un- 
tuk menjelenggarakan perhubung 
an diplomatik bersama dan ten- 
tang kekuasaan Uni untuk meng- 
ambil bahagian pada perhubung- 
an hukum internasional atas na- 
mia sendiri, 

Persetudjuan2 keuangan ” dan 
perekonomian diselidiki lagi lebih 
dalam pada hari Djum'at jang Ia- 
lu, dimana ditjapai persetudjuan 

“dalam beberapa pasal lagi. Per- 
selisihan tentang azas »lebih di- 
untungkan” mengena penanam- 
an2 modal telah diselesaikan. “ 

Mengena penjelenggaraan ke- 
bangsaan, dari pihak Indonesia 
hanjalah didjandjikan, bahwa ti- 
dak akan berlaku hal membeda2. 
kan bangsa setjara substantieel 

bersangkutan. b. 

— Dalam subkumisi suk urusan 
kebangsa- £-. 

an, kewargaan dan hak menentu- 
kan nasib sendiri dari bangsa2, 
telah ditjapai persetudjuan me- 4. 
ngena penetapan warga2 negara 
pada penjerahan kedaulatan. So- 
al pelaksanaan hak2 kewargaan 
kedua pihak masih dipeladjari. 

  

hadir lebih dahulu. 
Tentang hal2 sosial telah dima 

djukan suau pikiran baru, dima- 
na orang mempunjai dasar jang 
sama, jaiu pemindahan seluruh 
golongan pegawai dalam pedja- 
batan RIS. 
Orang2 Belanda tidak menghen 

daki kumisi penasehat bersama, 
asal sadja dalam waktu peralih- 
an, peraturan2 pegawai jang ada 
sekarang ini tidak akan diubah- 
kan begitu rupa, sehingga meru- 
gikan pegawai2 Belanda jang di- 
oporkan, meskipun RIS berkuasa 
untuk mengadakan .segera peru- 
bahan2 sesudah. aa ke- 
Oa 

atu perumusan, tentang mana de- 
legasi Indonesia harus berunding 

Jang belum: dibijarakan, “ialah 
konstitusi sementara dan hak. me- 
nentukan nasib diri sendiri. 

Apa-jang telah mendapat per- 

tentang semua pasal dari Statut 
Uni, dengan mengetjualikan pe- 
laksanaan hak2 2 kewargaan kedua 
belah pihak, tentang mana masih 
ditunggu Pernah dari. suatu 
subkumisi lain, 

Selandjutnja telah ditjapai per- 

  

tus Uni. Djuga terhadap pertuka 
ran Komisaris2 Tinggi telah di- 

. 

  

Pertjetakan Kementerian Penerangan N.I.T, : Tomohon, 

  

en nampak paila rata ini sedang bertjakap- Yakap 

  

2 Ke Di mnlarasi Barat atau Mit 
, gantung dari pada sifat .mendapat kedaulatan”, 

js “mau ikut tjampur dan berdiri dilu. 

tentara, ' 

li2 jang bersangkutan tidak dapat “ 

RAL U.S.A, J. D. BEAM DI DJOKJA. 

       

      
      
      

   

       

    

         
      

(Ipphos-Aneta). 

Hape 

perkembangan2 dihari kemudian 
pula, tetapi tidak dinjatakan per- 
kembangan2 apa. Sedangkan jang 
mengenai Indonesia hal itu nanti- 

-nja akan mendjadi urusan peme- 
rintah RIS sendiri. 

Pembitjaraan dengan Repu- 
blik. : 

Mengenai pembitjaraan2 jang 
telah dilakukan oleh fihak DIR- 
VO dengan fihak kementerian lu- 
ar negeri Republik — telah dua 
kali diadakan pembitjaraan2 itu 
— dikatakan, bahwa pembitjara- 
an2 itu telah diadakan dalam sua- 
sana jang baik sekali. 

Soal2 jang dibitjarakan ialah 
terutama mengenai kerdjasama 
antara Republik dan Belanda da- 
lam menghadapi terbentuknja per- 
hubungan luar negeri RIS sendiri 
nanti sesudah penjerahan kedau- 
latan, jaitu terutama menjiapkan 
suatu kern kementerian luar nege- 

“ri RIS itu. 

Atas pertanjaan, mr. dr. de 
Beus menjatakan, bahwa di Den 
Haag memang telah didapatkan 
persetudjuan, bahwa orang2 Indo- 
nesia jang dididik sekarang oleh 
pemerintah Belanda dalam urusan 
luar negeri akan dipakai nanti da- 
lam RIS. 

Pada hari kamis digedung Pe- 
gangsaan Timur 56 telah diada- 
kan lagi pertemuan antara Dirvo 
dengan fihak kementerian luar ne- 
geri Republik, demikian Merdeka. 

Ruslan Abdulgani: Demokrasi 
atau Komunisme bukan hanja 
mengenai Indonesia. 

(Aneta). Berhubung dengan 
adanja keterangan dari mr. dr. 
de Beus, kepala Dirvo, jang me- 
ngatakan, bahwa Indonesia harus 
memilih demokrasi atau komunis- 

Tata 

  
  

T 

mu Ta 
gara, 
ataupun 
angkannp 
banjak ter. - 
senasib-seper.. 

Kita tidak da, : EN 
kenjataan, jang 'hidu, «. 
bangsa2 di Asia Tenggara: sua- 
tu kenjataan mentjari djalan ke- 
hidupan sendiri, lepas dari sega- 2 
la pertentangan ,,perang dingin” 
sekarang : didalam kehidupan po- 
litik didaerah Republik sekarang, 
dengan beberapa pengetjualian, 
masih tegas hidup pendirian tidak 
mau djadi objek, melainkan seba- 
gai suatu subjek jang berdjiwa. 
Dalam tingkatan perdjuangan se- 
karang ini, menilik aliran2 jang 
terdapat dalam negara Republik, 
fihak jang akan dipilih, ialah jang 
hanja dapat mendjamin terlaksa- 
nanja penjerahan kedaulatan 
jang penuh dan tidak bersjarat. 

Bilamana regional nasionalis- 
me di Asia tersebut, tersinggung 
oleh suatu fihak, maka seluruh 
Asia akan bersatu merupakan 
satu front. Buktinja ialah dengan 

- diadakannja konperensi di New 
Delhi, ketika Belanda melakukan 
aksi militernja jang kedua. Dan 
bilamana nasionalisme Asia ini 
tersinggung oleh demokrasi Ba- 
rat, maka seluruh Asia dengan 
tiada ragu2 lagi akan berdiri d' 
belakang Sovjet Rusia, dengan 
berpendirian semata-mata untuk 
mempertahankan  nasionalisme- 
nja jang terlanggar itu. Siapa jg 
mengikuti perdebatan dalam PBB 
akan mendjumpai kenjataan ini, 
demikian wakil menteri penera- 
ngan, Ruslan Abdulgani, berhu- 
bung dengan adanja pernjataan 
dari mr. dr. de Beus. 

( 
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LOTERY-WANG B.L.F. II £. 13.-, 
(RA Tes 
vri. 
VITANOL-PILLEN: Menamba tona- 
ga laki & 13:—, 2 f. 25.— TAHAN. 
LAMA F. 13—  BEDAK TELOR 
f. 8.-—. LEPRA-PILLEN £ 13.— 

BLOEDDRUK-PILLEN f#. 13... Prijsc. 
gratis tamba f. 1.50 ongk. kirim. 

Firma DE INDISCHE KRUIDEN 
Gang Tengah 22 — SEMARANG. 

  

  

PEMBERITAHUAN. 

Berangkatnja kapal ,,SWARTEN- 
HONDT" ke Amurang, Leok, Dong- 

- gala en Makasser ditetapkan pada 
hari Djumat tgl. 28/10 djam 10 Pagi 
(sehari dikemukakan). 

Agent K.P.M. 
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