
Indonesia. 2 

2 Dalan Maa segala. sesua- 
A ta disekitar kedjadiana d lam se- 

Negar ud 
Se: n satu hal 

jang a ho h Ta. Tupakan, jakni, 
paus usianja baji Indonesia ini 

muda, Sebagai tiapa baji 
penjakit kanaka 
memasuki alam 

aa pula R.LS. harus 
mengalami kesulitan2 sebagai 
t dari usia jang muda 

. nina akal, bila kita me- 

Pu jang baru lahir 
segera berdjalan sebagai o- 

3 dewasa, begitu pula tidaklah 
vadjarnja bila kita minta dari 

gara kita Ne aan mentjip- 

1 g dapat mengakibatk an Y 

ada daan jang kini 

an lama sudah - 

d g sesuatu untuk TE 
sempurna. Itu tak dapatlah kita 

€lakkan. 
. Dalam 
pat mengf 

la itu, kita djuga da- 

3 sebabanja, “bahwa 

K ini dini” “rakat kita orang me- 

- nanti da: menunggu dan meng- 

v harapkan « #djadinja perobahana, 

“dari mana vakiat dapat merasakan 

akibata jang langsung dari hidup 

dalam Negara merdeka, sebab itu- 

lah jang pada achirnja akan me- 

'nentukan dalam mata rakjat, apa- 
' kah kemerdekaan jang kita peroleh 

"sekarang ini bermanfaat atau tidak 

. bagi rakjat umum. Mengetahui hal . 

1. perlu adanja waktu untuk mero- 

“bah segala sesuatu itu, bukanlah 

berarti, bahwa bolehlah kita dja- 

Tan . perlahan2 'sadja, tidak perlu 

tegesa-gesa . dengan mengadakan 

" perobahana agaimanapun suasa 
sana, kesklipat harus timbul dari 

1 seb berwajib dan dari rakjat un- 

tuk menjingsingkan' lengan badju 

dan berusaha sekuat tenaga untuk 

mentjipka dan membangun jang 
baru, sesuai. 

disekeliling kita.ini. Dinamik atau 

gerak dalam hidup didunia serba 
ngat diperlukan dari 

Pan atur tidak 

an aa Serba 
3 pesenan dengan pesatnja, dan 

dapatlah m adjadi negara jang ter 
unia ini. 

2g letak salah satu kewa- 

iban dari masjarakat seumumnja 
: Indonesia ini, jakni mendjadi- 
“kan masjarakat Indonesia jang ma- 
3 | atau diam ini .mendj 

masjarak at jang hidup dan Fara 
gga dapat menimbulkan 

cita jang timbul karena do- 
ongan dari diri aa Sebab 
Te matan itu sudah hidup da- 

2Gp Tam bathin sebagian besar dari rak- 

| jat Indonesia, maka sudahlah ada 
dasar jang kuat dari kemerdekaan 

ita, ha dorongan itu adalah 
| satu bukti, bahwa: spirit of free- 

: dora” atau Came merdeka telah 
ihati sanubari 

Da djuga, bila 
im bebas, belumlah 

| nana kita 
Kit .. 

. kemerdek i gkan 
— thin kita m  kebangkana 

|. ngan eratnja. 
“Bila kita 4 La betulz apa jg 
kita uraikan itu, maka dengan lan- 
tas dapatlah kita tarik Na 

ai hahwa titik berat dari kelandjutan 
hidupan "negara terletak dalam 

ar jang merdeka dari pendu- 
r “ep Ba djuga ha- 

ita akui dengan djudjar,. 
bahwa perasaan seperti jang. kita 

mbarkan diatas itu, beluml ah 

f pd masing di Indonesia ' 
, sebagian sadja jang 
anja tertanam djiwa : 

g Construktief, dji- 

ibangun meskipun 
dah tjukup banjak 

dengan alam merdeka 

.. wanja merdeka, bukan 
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a Dewan 
| TE Timur 

KERUSUHAN2 Di AMBON. 

Kementerian Penerangan Indo- 
nesia Timur mengumumkan, bah- 

- wa di Ambon telah terdjadi keru- 
suhan2 antara militera KNIL. dan 

3 4 penduduk, sehingga menjebabkan 

Mr. Maramis Duta Besar ai pitipin 

2 hari Sala tanggal 25. na 
wan Menteri RIS tela. mengada 
kan sidangnja ke-VI jang Batan: 
sung mulai djam- :9.30 sampai djam # 

15.30. Berhubung dengan penjera- 
han. kedaulatan 

ka Dewan Menteri memandang 
perlu untuk menjusun kembali 
universiteit van Indonesie” untuk 

disesuaikan : dengan aliranz nasio-- 

nal di RIS- Untuk itu, maka dite- 
rima baik suatu undang2 darurat 

tentang kedudukan perguruan ting 
— gi Indonesia, dalam mana Menteri 
“Pendidikan, Pengadjaran dan Ke- 
budajaan diwadjibkan mengambil 

“segala tindakan dalam waktu jang 
pendek, diika perlu, dengan me- 
njimpang dari segala peraturan 
jang berlaku untuk ..universiteit 
van Indonesis”. Dewan Menteri 
djuga menerima baik rentjana pe- 
raturan sementara pembajaran ga- 
dji pegawai negeri jang dikemuka- “ adalah 
kan oleh panitya jang telah diben- 
tuk menurut putusan kabinet jang 
lalu. Dalam pada- itu disetudjui. 
bahwa mulai tanggal 1 Pebruari 
semua pegawai negeri » diseluruh 
Indonesia dan jang bekerdja pada 
Negara2 Bagian akan diberi gadji 
jang tingkatnja dan imbangannja 

sesuai dengan peraturan gadji 

pokok gadji. Derkebang aa ita 
tadita menurut BAG 1949 akan 
diturunkan sesuai dengan tingkat. 
tersebut. Sekalipun begitu penuru-. 
nan gadji2 BAG 1949 ini untuk 

pegawai menengah masih berada 
“diatas peraturan gadji BBL 1958.. 
Untuk beberapa pegawai pimpinan 
jang dipekerdjakan pada Pemerin- 
tah RIS berhubung dengan kedu- 

| dukannja jang istimewa, baik ter- 
hadap hak dalam negeri, maupun 
dimata dunia luar jang harus me- 
'menuhi sjarat2 jang lebih - berat, 
gadji maksimumnja akan ditetap- 

kan lebih tinggi. Untuk bulan Dja 

nuari 1950 buat sementara akan 
berlaku terus P.G.P. 1948 untuk 
para pegawai "Republik Indonesia 
dengan perobahan jang terachir. 
' Dalam sidang kabinet hari Se- 
lasa mulai djam 16.30 hingga kl. 
22.00 diputuskan a.l. menjerahkan' 

jang Tn laa jang harus se- 
| gera dimasuki oleh siapapun djuga, 
“jang merasa dalam dirinja ada hi- 
"ai hasrat dalam djiwa untuk 
- mengabdi kepada Kiainnslak nu- 
'sa dan bangsa Indonesia. Tudjuan 5 
kedua matjam djalan itu hanja sa- 
tu, jakni setjepat mungkin mem- 
bentuk manusia Indonesia jang dji- 

manusia 
Sumatera, bukan manusia Kali- 
"mantan, bukan manusia Sulawesi 
bukan manusia Ambon dsb. Hal 
itu bukan berarti, bahwa apa jang 
baik dalam suku2 ita harus di- 
buang, malahan sebaliknja, harus 

- dan dengan itu memberi sumbang- 
jan jang positief "dan mendjadi ra- | 
muan jang penting dalam menu- 
dju kehendak membentuk manusia 
Indonesia jang universeel, dari ma- 
na orang dengan lantas dapat me- 
libat: Ha, itulah manusia Indo- 
1 Dalam hal itu, 2 nh peme- 
rintah sadja meskipun luas hagai- 
manapun djuga, tidaklah akan tju- 
kup memuaskan. Soal pendidikan 
dan penerangan “tekjat “haruslah 
mendjadi njaan nasional” 
fanta gemeengoed), dimana se 

»7 

gala lapisan masjarakat menjum- 
bangkan dharmanja, sesuai dengan 
pembawaan dan ketjakapan ma- 
singa karena hanja dengan djalan 
itu pendidikan massa” (mass-edu 
cation) jang mendjadi tudjuan dari 
Pemerintah kita, “dapat tertjapai 
dengan lekas d 

Sekiarilah. 
an baik... 

pada RIS, ma- 

pe- dr 

Indonesia atas aksia 
sah jang dipimpin oleh Belandaa 

lure hana Petahamkan | pims 
pinan politik kepolisian RIS. jang 
dipegang untuk melantjarkan tin- 
dakan bersama (gecoordin le ops 
“treden) angkatan perang RIS da 
polisi pusat RIS dalam mengha 
dapi kesulitana dalam negeri di 
hariz jang achir ini. Menteri per 
tahanan bertanggung djawab te 
hadap Pemerintah dalam hal ne 
pergunakan polisi tersebut. Di s 

dang diterima baik beberapa per-. 
siapan untuk memanggil bersi 
“dang D.P.R. dan senat tgl. 15 Pe 
bruari 1950 jang telah diadakan 
oleh para menteri negara, rentjaw 
na usul2 darurat tentang instruksi, 

untuk komisaris pemerintah RIS: 
di Djawa Timur, rentjana peratu 
ran pemerintah tentang mendjalan- 

kan hak memilih dan hak-rfenola ka. 
kebangsaan Indonesia bagi orangf 
jang mendjelang waktu penjerahan 

warga negara es 

landa, usul kepala PTT RIS untuk 
mengangkat kepala PTT Republik 
Indonesia Mas Suharto sebagai d 
rektur djenderal PTT RIS, untuk 
menghargai djasa2nja dalam per-" 
djuangan kita, usul untuk me 
rim komisi penindjauan ke 8: 
akan dipimpin oleh menteri negai 

Suparmo, Sembenkakap. buka 

: euraa besar mbasisde) 
Manilla lipimpin duta besar mr. 

-Maramis. Demikian pengumuman 
resmi. 

Pe 

tewasnja 2 orang, sedang 4 orang 

mendapat luaka2 dan 15 orang lain 

lukaa ringan. 
ini: Menteri Dalam Negeri NIT te- 
lah berangkat ke Ambon. “Seka- 
rang pasukana KNIL tidak diper- 

bolehkan keluar tangsiz dan kea- 

WAKTU KUMISI MILITER TE RRITORIAL UNTUK INDONE- 
SIA TIMUR MENGUNDJUNGI MINAHASA. 

£ 

Berhubung deng gan 

daan didaerah itu sudah tenteram . 
lagi. Penjelidikan terhadap alas- 

an2 terdjadinja kerusuhan ini ma- 

sih berlangsung terus, 

KWALITET TIMAH INDONESIA 
' ADALAH TINGGI. 

Pentingnja Indonesia sebagai 
penghasil timah jang herkwalitet 
tinggi untuk pabrik2 peleburan ba- 

dja Amerika Serikat di Texas City, 
diuraikan dalam suatu tulisan da- 

lam penerbitan dari madjallah 
mingguan perdagangan luar nege- 
ri kementerian perdagangan Ame- 

rika Serikat. Karangan ini jang 
ditulis oleh Leo S. Peak, 5 

menterian perdagangan 

perdagangan internasional, : menja: 1 

takan, bahwa dipabrik timah di- 

Texas City persediaan tjampuran 
albuvial jang berkwalitet tinggi se- 

perti terdapat di Indonesia mem- 

buat produksi timah mendjadi le- 

bih murah lagi kh aa 

3 nesia Sk negeri bara Ea 

jang menghasilkan timah jang ke- 

dudukannja hanja diatasi oleh Ma 

laja sadja. Tetapi selama perang 

“produksi Indonesia direbut oleh mu 

suh dan Bolivia menggantikan In- 

Tgl. 17 hb. ini telah tiba di Minahasa dua or ang anggota Kumis 

Militer Territorial untuk Indonesia Timur, ialah Ir. Putuhena (Ketua) 
dan Lt.-Kolonel Mokoginta dari dari APRIS (anggota). 

atas: Ir. Putuhena meninggalkan pesawat-terbang - 

Gambar di- 

di lapan gan-ter- 

bang dilapangan-terbang Mapanget. 

z memar . 

donesia sebagai penghasil timah 
jang kedua didunin Mi. Sungguh- 
un demikian diharapkan, . bahwa 

- indonesia akan. mendapat kembali” 
kedudukannja jang dahulu “dalam 

tahun 1950, demikian kata Peak 
jang mendasarkan optimismenja 
pada keadaan jang baik dari per- 
lengkapan perusahaan di Indone- 
sia dan pada peristiwa, bahwa pe- 
rusahaan ini baru2 ini telah men- 

mem ruua ia 

dapat alatz tambahan jang  mo- 
der. 1 

“BERITA? PENDEK 

(Aneta). Duta RI.S. di Amerika 
Mr. Ali Sastroamidjojo tanggal 26 

Djanuari akan berangkat dari 
Djakarta ke New York dengan K. 
LM. dan beliau ditunggu di lapa- 

ngan Schiphol di Amsterdam tgl. 

28 Djanuari. 

Komunike resmi Kementerian Pertahanan RIS. 
tentang aksi gerombolan? Westerling di Bandung 

' Pasukan Infanteri bermotor R.I.S. dan pasukan2 
jang diangkut dengan pesawat terbang mem- 

- bandjiri kota Bandung tak berhenti-hentinja. 
Kemungkinan sebab2nja pen 
dudukan Bandung oleh Apra. 

(Aneta). Sebuah komunike res- 
mi dari kementerian pertahanan 

tentang aksi Westerling jang me- 
nuntut banjak korban, menerang- 
kan, bahwa pendudukan kota Ban ' 
dung oleh Apra adalah. mungkin 

— karena dari pihak Belanda tidak: 
pernah diambil tindakanz terha- 
dap gerakan Westerling serta ka- 

rena kepertjajaan pemimpin ten- 

tara RS. di Bandung terhadap 
pasukan2g Belanda adalah terlalu 
besar. e 5 

Komunike menerangkan,. bah- 
wa sesudah penjerahan kedaulat- 
an tanggung djawab terhadap ke- 
amanan dan ketertiban telah ber- 
ada dalam tangan Pemerintah R. 
LS., tetapi tanggung djawab atas 
Tbantana anggota2 KL. dan K. 
N.LL. tetap berada dalam tangan 
“Pemerintah . Belanda. Disamping 
itu telah ara kepertjajaan, bahwa 

“Pemerintah Belanda memperguna- 
kan pengaruhnja terhadap orang2 
“Belanda di Indonesia jang bertin- 
dak sebagai tamu serta anggota2 
dari suatu negara lain jang berhu- 
bungan dengan R.L.S. dalam Uni. 
Berdasar atas peristiwa2 ternjata 
diatas ini, maka berkaliz diminta 
perhatian dari Wakil Keradjaan 
Belanda dan pemimpin tentara di 

jang . tidak 

inegara ini. Terutama diminta 
perhatian atas kemungkinan, bah- 
wa anggota2 tentara Belanda tu- 
rut serta dalam aksi2 ini, demiki- 
an komunike tsb. 

“ini diberitahukan kepada 

Tebakan menjatakan, bahwa ke 

'pertjajaan2 terhadap pihak Belan- 
da adalah terlalu -besar, komunike 

melandjutkan: 

Kedjadianz di Bandung dapat 
Menata sebagai "berikut : 

La “Pada tel. 22 Djanuari oleh 

Dipisi Siliwangi diterima kabar. 
bahwa pasukan2 bersendjata “diba 
wah pimpinan Belanda2 Bolle 
yan Beelden dan Vermeulen, ke- 
duanja polisi jang mendesertir me 
mulaikan aksinja disekitar Tjili- 

. Gerombolan ini untuk bahagi 
an AkpaA terdiri dari polisia jang 

mendesertir dan anggota2 tentara 

Belanda resimen pasukan2 penjer- 
hang 

b. Pada tgl. 22 Djanuari djam 
20.00, kedjadian ini, dan terutama 

peristiwa, bahwa anggota2 tenta- 

ra Belanda turut serta dalam aksi 
pemim- 

Hn staf Bg Belanda di Ban- 

ung IL diminta, supaja 'pasu- 

TN Palkud dikonsinjir. 

c. Pada djam 21.30 dilapurkan 
kepada dipisi Belanda di Ban- 
dung, bahwa sebagian dari resi- 
men pasukan penjerbu telah mem- 
bloker djalan antara Tjimaht dan 
Padalarang. 

d. Pada tgl. 25 Djanuari pada 
djam O4. 30 perkelahian2 di “Tjima- 

“ dan didjalan ke Bandung mu- 
af, 
'Gerombolan2 liar ini terdiri da- 

ri 860 orang bersendjata lengkap. 
Sedikitnja 400 orang dapat dike- 
nal sebagai anggota2 tentara Be- 
landa,. 

& Pada. waktu itu diterima dari 

dipisi Belanda, bahwa gerombol- 

an2 bersendjata, sebagian terdiri 

dari orang2 dari tentara Belanda 
menudju ke Bandung dan dua pe- 

leton dengan truck. telah berang- 

kat ke Djakarta. 

£ Pada djam 8 pagi diadakan 
pembitjaraan antara pemimpin 

staf dipisi Siliwangi dan pemim- 
pin2 dipisi Belanda di Bandung. 

Perundingan2 ini dihadiri oleh pe 
nindjau2 Unci. Dalam perunding- 

an ini” dinjatakan, bahwa orang 

tidak dapat mengambil tindakan2 
terhadap anggota2 tentara Belan- 
da jang telah melarikan diri dari 

dinasnja. 

g. Pasukanz T.NJI. tidak bar 
nah menduga, bahwa sedjumlah 
besar anggota2 tentara Belanda a- 
kan bertindak dengan gerombol- 

an2 liar, terlebih2 karena soal ini 

beberapa kali telah dibitjarakan 

dengan pihak Belanda. Olehnjas 
pasukan2 TNI. Sangat heran, ke- 

tika mereka mengetahui benar, 

bahwa pemimpin tentara Belanda 

tidak sedia untuk mengambil tin- 

dakan2 terhadap anggota2 dari 

tentara Belanda, 
Keadaan adalah Ajian, karena 

gerombolan2 liar tidak dapat dibe 
dakan dari pasukan2 Belanda jg 

tidak turat dalam aksi. Gerombo- 

Janz bersendjata dengan tidak di- 
'halangzi berdjalan melalui pos2 
1 tanka Belanda. 

. Sesudah terdjadi perkelahi- 

an2, maka pada kira2 djam 11 ke- 

adaan tinggal tidak. berobah2, 
ji- Kira2 pada waktu itu, maka 

di Djakarta telah diadakan konpe 

rensi antara Perdana Menteri R.I, 

S. dan K.T. Belanda. Diputuskan 
untuk mengambil tindakan besa- » 

ma2. 

kol» Errie k. Pada djam 12.00 It. 
Sudewo mendapat usul dari Eng- 
les untuk mera kepada gerombol- , 

an2 liar untuk berbityara. Usul ini 
ditolak oleh Sudewo. 

Il. Pada djam 15.36 djend. major 
van Langen tiba dari Djakarta. 

Tentang tindakan2 bersama tidak: 
dibitjarakan. Kira2 djam 17.00 ge “1 3 
rombolan2 bersendjata entin 

kan Bandung kedjurusan Utara, 
demikian komunike tsb. 

& 

(Aneta). Menteri Pertahanan 
R.LS.-pada tgl. 24 jl. pagi menge 
luarkan sebuah komunike sebagai 
berikut: 

,Baik Pemerintah R.ILS. mau- 
pun pimpinan T.N.I. berkali2 de- 
ngan sungguh2 menundjukkan ke 
mungkinan kepada Belanda bah 
wa pasukan2 Belanda jg. berada 
didekat Bandung dapat mende- 
sertir dan menggabungkan diri 
dengan gerombolan Westerling, 
Dari pihak Belanda dinjatakan, 
bahwa hal ini tidak akan djadi. 
Berhubung dengan keterangan 
ini, maka berbagai2 kesatuan T, 
N.I. telah meninggalkan Bandung 
untuk mendjalankan kewadjiban ' 
dilain tempat. Kesempatan ini di 
pergunakan oleh gerombolan2 ' 
bersendjata dari Westerling jg. 
dibantu oleh desertir2 dari Pasu- 
kan Belanda untuk memasuki “ 
kota Bandung. Aksi pembersihan 
terhadap gerombolan2 ini telah 
dimulaikan dan akan diteruskan”. 

Komunike jg. berikut berbumji 
demikian: ,,Menurut kabar2 jg. 
achir, maka gerombolan2 bersen 
djata jg. pada hari Senin pagi 
berada di Bandung dan sekitar. 
nja telah meninggalkan kota tsb, 
pada sore hari itu. Dalam pada  



   

  

   

    

   
   

ee ta 
dapat dikatakan, bahwa an- 

ara orang2 itu 'terdapat 300 
Orang jang berada dibawah ko- 
mando Belanda dan belum lama 
berselang telah mendesertir. 

k 

— (Aneta). Koresponden istime- 

“wa Aneta pada tgl. 24 jl. dengan 

talipon memberitahukan dari Ban 

jung sedemikian: 
Pada hari Senin keamanan kem 

bali lagi di Bandung, sesudah 

yerombolan2 Apra meninggalkan 

ota tsb. pula djam 16.00 ke dju- 

“rusan' Barat, demikian pemberita 

huan dari pihak Belanda pula 
sal Ma s 
“Dalam pada itu djenderal ma- 

''jor Engles pada hari Selasa pa- 

gi memberi suatu keterangan, 

bahwa ia dan stafnja telah ber- 
tindak sebagai pengantara, se- 

   

    

   

    

   
   

  

ng dihentikan, sedang pemimpin 

pemimpin dapat diandjurkan un 

k meninggalkan kota. Selan- 

tnja Engles menerangkan ti- 

mau bertanggung djawab 

tas desertir2 K.N.LL. jg. telah 
meggabungkan diri dengan ge- 
rombolan tsb., sebagaimana T 
N.I. djuga tidak dapat meneri- 
ma tanggung djawab atas anggd 
2 desertir T.NI. jg. telah 
enggabungkan diri dengan ge- 

« rembolan itu. 
Mulai tgl. 23 sore, maka semua 

militer Belanda 

njir. 2 
. 

   

“al. 24 pagi, Wakil perdana 
'menteri Pasundan dan menteri 
perekonomian, R.S. Suradiredja, 

memberikan keterangan tentang 
kedjadian2 itu, dalam mana aksi 
gerombolan itu sangat ditjela ser 

“taka penjelesaian. 
Pemerintah Pasundan telah me 

ngirim kawat kepada menteri per 
tahanan R.LS. dgn permintaan 

“ menindjau sendiri keadaan di 
. Bandung. 23 , 

Dalam parlemen Pasundan, di 
mana keterangan ini diberikan 

'' pada tgl. 24 pagi, maka diperi- 
| ngati orang2 jg. telah mendjadi 
“ korban, karena tindakan2 Apra, 
sesudah mana diadakan peman- 
dangan umum atas keterangan 

| Pemerintah minggu ini. 

- Palang Merah Indonesia tidak 
dapat memberi keteragan kepada 

neta tentang djumlah korban 
lan orang jg. mendapat luka2. 
ongres jg. sebetulnja mulai ber 

Jaku pada tgl. 24, berhubung de- 
ngan kedjadian2 ditunda. 

  

  

Negeri. 

(UP). Pemimpin golongan kon- 
servatif di Inggeris, Winston Chur 
ehill, telah membuka kampanje 

pemilihan pada hari Sabtu dengan 
mengutjapkan pidato radio, dalam 

pidato mana ia meramalkan, bah- 
ya Inggeris akan terpaksa terus 
menerus hidup ..dari kebadjikan 
negeri2 asing” djika kaum sosialis 
“dalam pemilihan umum pada tang 
gal 25 Pebruari jang akan datang 
mentjapai kemenangan. Churchill 

- memperingatkan, bahwa politik 

sialistis jang didjalankan oleh 

itu adalah pertahanan jang 
paling lemah dalam - menghadapi 
munisme. Churchill menuduh Ia- 

wannja, bahwa mereka tidak mem- 
berikan keterangan2 tentang beri- 
bua djuta dollar jang :.telah dibe- 

an oleh Amerika dengan tjara 
ng sangat budiman sedjak pe- 

Suatu pemerintah jang konserva- 

akan membebaskan rakjat. dari 

lakan2 pengawasan jang sangat 

eerintah buruh. Pemerintah jang 
ervatif “akan mengembalikan 

et dari negara dengan tidak 
pat bantuan dari luar, de- 

ian Churchill. Alasan jang ter 
ting, mengapa kita tidak dapat 

tjari nafkah sendiri dan men- 
i djalam sendiri, ialah karena 

ka 1 tidak dibolehkan bertindak de- 

   

rchill. Ia menggambarkan so- 
— sialisme sebagai suatu philosophie 
- politik jang kini sedang mengha- 

api adjalnja. ,,Disemua negeri2 di 
Eropah, baik jang merdeka mau- 
p | jang tidak, sosialisme itu te- 

lah membuktikan, bahwa alirarr itu 
adalah pertahanan jang paling le- 
mah untuk melawan komunisme. 

jika kita masih sadja menggan- 

    

   

ingga aksi gerombolan Wester- 

telah dikonsi- : 

atas nama Pemerintah Pasundan 

  

nengikat, jang diadakan oleh pe- 

nikian”, demikian dikatakan oleh . 

   

  

. Gudang 
Kemarin pagi djuru bitjara 

gubernur militer Djakarta Raja 
mengeluarkan sebuah keterangan 
jang bunjinja sebagai berikut: 

Berdasarkan keterangan2 jang 

diperoleh, maka rumah Kramate 

laan 20 didjadikan gudang sendja 

tag gelap. Kemarin pagi pada pu- 

kul 4 diadakan pemeriksgan terha- 

dap rumah itu. Orang jang bera- 

da didalam rumah itu memberikan 

perlawanan -jang segera dipatah- 

kan, sesudah terdjadi sedikit tem- 

bak-menembak. Didjumpai suatu 

arsenal dalam arti kata jang sebe- 

narnja, berpuluha Owen-gun dan 

jungle-geweer, — beratusa peluru 

dan 2 buah truck jang mungkin 

berasal dari pindjaman, mungkin 

| djuga tidak. - 

Selandjutnja kementerian perta- 
hanan mengeluarkan pada tanggal 

26 pagi sebuah komunike sebagai 
berikut: 

Hari ini djam 4 pagi di Kramat- 

laan 20 Djakarta diadakan oleh 

  

: Penangkapan di Djakarta. 

(Aneta). Djuru bitjara guber- 

nur militer Djakarta Raja mene 

rangkan dalam komunike, bahwa 

malam tgl. 23 beberapa penang- 

kapan2 telah dibuat atas berba- 

gai2 orang, terhadap mana terda 

pat keterangan2 jg. menjatakan, 

bahwa mereka setjara langsung 
atau tidak langsung bersangkut 

paut dengan kedjadian di Ban- 

dung. Penangkapan2 ini disebut 

sebagai tindakan2 prepentip, se- 

dang penjelidikan sedang berla- 
ku. 2 : 

Letnan Kolonel Lembong gu- 
-gur sebagai pahlawan. 

Mengenai korban2 jang djatuh 
dalam peristiwa di Bandung, ko- 
munike - kementerian pertahanan 

RIS menjebut, bahwa dipihak ten 
tera- RIS terdapat 60 orang jang 

gugur diantaranja 5 orang opsir. 

Diantara ke-5 orang opsir ini ter- 

dapat seorang Jetnan kolonel ten- 

tera RIS jaitu p.t. Lembong. Beli- 
aa gagur ketika hendak masuk ke- 
markas dipisi Siliwangi jang keti- 
ka ia datang sudah diduduki oleh 

kaum perusuh. Seperti diketahui, 
almarhum letnan kolonel Lembong 

“adalah pradjurit jang populer di- 

kalangan teritera RIS, begitu dju 

CHURCHILL membuka 
pemilihan. 

tungkan diri pada sosialisme, ma- 

ka kita akan menentang keinginan 

umum jang sedang hidup kembali 

di Eropah, demikian Churchil! . 

Kita akan terlepas dari harmonie : 
antara negara2 jang berbahasa 

' Inggeris didunia, dominion2 Ingge- 

ris dan Amerika Serikat”. Sesudah 
pembitjara menjatakan, bahwa rak 
jat Inggeris tidak dibolehkan men- 

tjari nafkah sendiri, Churchil! ber- 

kata: ,.Pemerintah kita jang se- 
karang ini adalah suatu pemerin- 

tahan jang hanja hidup dengan 

mengadakan tindakan2 untuk me- 

ngawasi untuk keperluan 'penga- 

wasan. Saja jakin, bahwa suatu 

parlemen, jang bertudjuan mem- 
bebaskan bangsa akan segera mem 
beri kesempatan kepada - bangsa 
ita uantuk mentjari nafkahnja sen- 
diri. Partai konservatif mau. men- 
tjiptakan kemungkinan2 diadakan- 
nja dasar tingkatan hidup serta 

. mau mempertahankan dasar2 itu. 

“Djika kita telah mentjapai tingka- 
tan ini, kita akan memerdekakan 
bangsa kita dari tindakan2 peng- 
awasan dan pembatasan2 jang kita 
alami tiap2 hari”. 5 

Kemudian Churchill menuduh 
pemerintah buruh, bahwa pemerin 
tah ini telah membuang-buang 

samber-bantuan keuangan, sedang 

kan rakjat Inggeris memikul beban 
padjak jang paling berat didunta. 
Achirnja ia menerangkan : ,,Seka- 

rang ini bukanlah untuk pertama 
kali, bahwa.kita bersamag terlibat 
dalam perdjoangan hidup atau ma- 
ti. Saja jakin, bahwa bagi bangsa 
kita adalah terlambat untuk meng- 
atasi kesukaran2 itu dan untuk 
memberikan sumbangan kita dalam 
memimpin gerakan2 umat manusia 
kearah kemadjuan”. : 

Pa pan pad 
Besa aa ob 

    

   

      

Ia 

sendjata 'diketemukan 1 
00000 di Djakar ng 

     san 

  

- 

  

instansi Gubernur Militer Djal 
ta Raja pemeriksaan terhadap pe- 

njimpanan2 sendjata gelap. Oleh 
  

karena mereka jang berada dida- 
lam rumah mulai menembak, ter- 

djadi tembak menembak. Dari ka- 

um pengatjau 5 orang luka ringa 

dan seorang mati dan seorang lu- 

     
  

ka. Dari pihak tentera 5 orang lu- 
ka ringan dan seorang luka berat. 
Selandjutnja telah dirampas sen- 

djata jang terdjadi dari Owen- 

gun, Sten-gun, klewang dan se- 
djumlah peluru. Sendjata2 ini ber 

     

  

     

  

““djudannja dihudjani peluru, keti- 
a mereka dengan mani hendak 

masuk markas divisi Siliwangi je 
ketika ia datang ternjata sudah di 
ludaki perusuh2. Ketika terde- 

ngar tembakan2 pertama, Lem- 

“Sibong masih dirumahnja dan kemu   
  “dian segera berangkat kemarkas un 

“tuk menemui adjalnja disana. Lem 
“bong adalah pradjurit jang popu- 
ler, djuga dikalangan KNIL, ter- 

ama diantara oranga Indonesia 
berasal Manado. Ia pernah bertem- 

(bur. di Pilipina dan dibeberapa 

| tempat lain melawan Djepang. Itu 
sebabnja sebagian dari ,.baret hi- 

    

njak terdapat oranga Indonesia 
“dari Minahasa telah mengemuka- 

ada dalam keadaan sangat baik. kan usul untuk turut mendjaga ke- 

Selandjutnja telah dirampas dju- 
ga 2 buah power-wagon dan sebu 

ah sepeda motor. Ketiga motor ini 

bermerek bendera merah putih bi- 

ru seperti jang biasa terdapat di- 
muka nomorz mobil kepunjaan ten 

tera Belanda. Pada kemudinja 
   

   

amanan di Bandung. Majat adju- 
| dan beliau, Leo Kaitola dike- 

| temukan rusak dianiaja. Lain dari 
“padanja, djuga diketemukan ma- 

jata TNI Jain jang hantjur, hanja 
ikenal dari surata dikantongnja. 

' Apa jang merupakan suatu keane- 

  

tertulis A-P.R.A. Penjelidikan Tn rakjat, ialah tiba hilang- 
ni sedang dilandjutkan. 

  

« “waktu petang. Ada kabar, bahwa 

(ea diantara 150 ,.,baret hidjau” jang 
: Ea 5 telah turut melakukan kerusuhan, : 

Te 

ga dikalangan Knil. Dapat pula di 

kabarkan disini, bahwa a judan 

beliau, jaitu Leo Kailola djuga te- 

lah gugur. 4 

.Gledek diwaktu terang di-. 
Bandung". 

Antara orang2 jang baru kem- 

bali dari Bandung dan menjaksi- 

kan dengan mata sendiri, kerusa-,, 

kan jang dilakukan oleh gerombo: 
menamakan pe- lan Westerling, 

ristiwa Bandung hari Senin itu 

" “kira2 120 telah melaporkan 

Ch 

“nja pasukana Westerling itu di-   
  

diri 

pada komandan tentara resmi Be- 
landa di Bandung. Lain daripada 

“itu djuga sebagian dari barisan 

pengawal telah melaporkan diri. 
Tindakan apa jang telah dilakukan 

| tak diketahui umum. ,,Geledek di- 
"waktu terang” itu pulang dengan 
'tiba2. Selasa pagi keadaan kem- 
bali seperti biasa, seolah2 tidak 

terdjadi suatu bentjana jang me- 
minta korban I.k. 60 perwira bang- 
sa. Demikian keterangan orang2 jg 
baru tiba dari Bandung. 

sebagai ..geledek diwaktu terang, 

karena oleh rakjat umumnja sama 

sekali tidak disangka2 akan terdja-' 

di bentjana serupa -itu. Ketika dua 

atau tigapuluh truck penuh berisi 

orang2 berpakaian tentara Belan-? 
- 

da tgl. 23 pagi masuk kota Ban- 

dung, ini dianggapnja sebagai ke' 

djadian seperti biasa, serupa de-: 

' ngan apa jang telah bertahun2 Ia- 
manja satjapkali dilihat penduduk." 

Nanti ketika orangg bersendjata 

lengkap itu didjalan Braga dengan 

tiba2 melepaskan tembakan2, ke- 

kalutan terdjadi. Dengan tunggang 

langgang orang berusaha menjela- 

matkan diri. Sekalipun demikian 

ada diantara orang2 jang baru da- 
tang dari Bandung itu sempat me- 

tu 3 lihat, bahwa leher serdaduz 
memakai tanda ,APRA”. Tentang 

tewasnja letnan kolonel Lembong, 

ditjeriterakannja, bahwa ia dan a- 

      

      

   

    

    
   
    

   
    

        

   
   
     

     

   
   

  

     
   
    

      

     

    
   
    

     

   
   

  

    
    

   
   

  

      

    

     

   

  

     

  

   

    

   

  

   
   
    
    
   

        

  

   

  

kampanje 

  

PERDAGANGAN MULAI LAGI 

ARENA- PENGAKUAN INGGERIS, 

Menurut berita2 dari orang2 jg 
datang dari Shanghai, maka oleh 
karena pengakuan Pemerintah 
Rakjat di Tiongkok oleh Inggeris, 
eksport dikota itu dipandang men: 

djadi baik. 'Umum menganggap, 
bahwa pengakuan ini akan menje- 
babkan, bahwa perdagangan de- 
ngan Hongkong akan dimulai lagi. 

Di Sjanghai orang berpendapat, 
bahwa orang2 disini terutama mem 

perhatikan hasilz telor, teh dan 

sutera dan selandjutnja bahan2 da 

lam kaleng. Djuga barang2 dari 
poreselen telah meningkat harga- 

nja, karena anggapan: orang menge 
nai perdagangan dengan ong- 

kong. Menurut seorang pedagang, 
maka apabila perhubungan dengan 

: kapal antara Hongkong dan Shang 

hai tidak dapat dimulai lagi, ba- 
rang2 akan mulai dikirimkan de- 
ngan kereta api Kanton-Hankow 
dari propinsi2 Szechwan. Pengang 
kutan minjak dengan kapal dise- 
lenggarakan pada waktu ini dgn 
melalui pelabuhan Tiongkok Uta- 

ra, terutama Tientsin, : 

BANTUAN KOMUNIS DI INDO- 
Id 5 

“Kantor berita Tiongkok nasiona- 
lis mengabarkan, bahwa kira2 50 

ribu orang pasukan  bersendjata 
dari Tiongkok komunis dan pasu- 
kan pemberontak Indo Tjina telah 
mengadakan serangan serentak ke- 
pada pasukan Indo Tjina Peran- 

tjis didaerah Indo Tjina. Menurut 
kabar berita itu, serangan sedang 
dilakukan terhadap brigade Peran- 
bis, disebelah utara dan timur la- 
ut Tongking. Kaum komunis Ti- 
ongkok. dan pemberontak Viet 
Minh memusatkan serangannja ke- 

43 

- Westerling mengatakan 
| Reuter ,,Pada masa, dalam mana, 

Westerling menuduh Pemerin 
tah R.LS, 

(Aneta). Sebuah kabar Reuter 
1 ttel. 22 Djanuari memuat ketera- 

ngan, bahwa Westerling menu- 

duh Pemerintah R.LS. sedang 
membuat penjerbuan ke Irian. 

kepada 

Pemerintah R.LS. harus mengatur 

camanan dan ketertiban, maka 
pemerintah bermain2 dengan mak 

sud penjerbuan ke Irian dan ti- 
dak takut akan suatu reaksi jang 

mungkin timbul dari Australia a- 
tas penjerbuan tsb. 

Dari orang2 anggota tentara hri- 
“ donesia saja tahu, bahwa sedang 

dilatih pasukan2 dengan perahu2 
mendarat untuk mengadakan pen- 
“daratan setjara terang2an atau ra-. 

hasia di Irian”. Ia menerangkan 

hal ini kepada para wartawan jg 

ia terima dalam markas besar se- 
mentara. Reuter memberitahukan, 
bahwa Westerling selandjutnja 
menerangkan, bahwa ia chawatir 

tidak akan dapat menahan orang2 

nja lagi untuk beraksi terhadap 

Pemerintah Indonesia. ,,Walau- 
pun diutjapkan antjaman2 terha- 
dap saja, namun saja tinggal be- 

bas, karena Pemerintah tahu, bah- 
wa penangkapan saja akan bera- 
kibat lebih buruk, karena saja da- 

pat menimbulkan aksi dari ' beri- 
bua2 orang jang dapat mengguling 
kan Pemerintah. Saja tidak takut 

anna Naga naungan 

pada kota Kaoban jang letaknja 
kira2 10 km dari tapal batas dan 
kepada Langsong 70 km lebih ke 
Timur laut. 

& 

Sumber jang boleh dipertjaja me 

ngatakan, bahwa kementerian luar 
negeri Tiongkok nasionalis telah 
meminta keterangan kepada pem- 

besar2z Perantjis di Indo China 
mengenai berita2, bahwa pasukan2 

komunis telah masuk ke Indo Chi- 
na dan menggabungkan diri de- 
ngan tentara Vietminh serta me- 
ngadakan persiapan untuk menje- 
rang 30 ribu tentar@ nasionalis jg 
masuk ke Indo China untuk men- 
tjari perlindungan. Adanja tenta- 

ra nasional menimbulkan kesuka- ' 
ran2 bagi pihak Perantjis, apalagi 
setelah radio Peking menjerang, 

sesudah nasionalis di Indo China 
meminta makanan serta uang dari 

Taiwan. Pihak nasionalis di Tai- 
wan pertjaja, bahwa berita pelin- 
tasan batas tadi memang betul dan 

karena itu mereka ingin mendekati 
pemerintah Perantjis di Indo Chi- 
na. 

x 

Dari sumber jang selalu dapat 
dipertjajai telah diterima kabar, 
bahwa s000 serdadu nasionalis 
Tiongkok jang berasal dari Yun- 
nan telah meliwati batas Indo Tji- 
na didekat Phengto. Mereka telah 
dilutjuti oleh tentara Perantjis de- 
ngan tidak ada insiden2. 

  

' “Partjstakan Kementerian Penerangan NJLT, - Tomohon, 

    

am” dari KNIL, diantaranja ba- 

   akan tentara Indonesia, demikian 
selandjutnja £ Westerling, karena 

polisiz itu teman saja dan rakjat 
Djawa-Barat tahu, bahwa saja a- 
dalah temannja. 

Menurut Reuter, maka hebera- 
pa pemimpin” dari tentara” 
hadir pada .waktu interpiu. Mere- 

ka mengatakan, bahwa tentera In- 
donesia tidak mempunjai disiplin 
dan tidak dapat mendjamin kea- 
manan. Beberapa: detachemen me- 
ngatjau Djawa Barat sekarang, de 
mikian ,.pemimpin' ini. 

Westerling menjatakan, bahwa 
komunisme mengantjam ditempat- 
tempat, dimana terdapat kekatjau- 
an. Tentara saja dapat membawa 
keamanan dan mempertahankan 
ketertiban, tidak sadja di Djawa- 
Barat, tetapi djuga di Djawa-Ti- 
mur. la tidak mau turut tjampur 
dalam politik dan ia dapat 'mema- 
suki Djakarta djikalau ia suka. 

' Pengumuman Overste Sentot 
. Iskandar Dinata. 

(Aneta). Overste Sentot Iskan- 
dardinata, komandan pangkalan di 

: Bandung kemarin pagi mengeluar- 

kan suatu pengumuman dengan isi 
sebagai berikut: $ 

Pada hari Senin tel. 23 Djanu- 
ari segerombolan orang pengatjau, 
terdiri dari orang2 desertir jang 

datang dari djarak Batudjadjar — 
Tjimahi, dengan tibaz menjerang 
posa dalam kota Bandung. 

Gerombolan ita a.l. menduduki 
markas besar staf. Sesudah keka- 
tjauan jang timbul karena adanja “ 
berbagai2 golongan dan djuga a- 
danja anggota2 dari: tentara 'Belan 
da, maka T.N.I. dapat memperku- 
at diri pada suatu tempat dalam 
kota. 

Antara djam 15.00 dan 14-30, 
maka djenderal Engles minta pa- 
da T.N.I. supaja tembak-menem- 
bak dihentikan, supaja ia dapat 
mengumpulkan orang2nja. 

Pada djam 16.00 T.N.L maha! 
ri perintah untuk menduduki lagi 

  

   

  

     

         
   

     

    

   

   
       

      
      

      
   

         
       

       

    
       tempatanja. Pada djam 17.00 ge- 

rombolan meninggalkan kota. 
Djam 18.00 kota Bandung sudah 
aman kembali dibawah pemerin- 
tahan militer dan pengorbanan se-     
tjara besarzan dapat dihindarkan. 

.Djumlah korban dan penjelidz” 
kan . atas mereka sedang dilaku- 
kan. Kepada rakjat disgrukan un- 

. “tak tinggal tenang serta menerus- 
kan pekerdjaan sehari2 seperti bi- 
asa. Djaminan keamaman -berada 
lagi didalam tangan tentara dan 

polisi. 

Sebagai djawaban atas pertanja 
an2 dari wakila pers, maka Over- 
ste Sentot menerangkan, bahwa se - 
bagai akibat jang mantig dari ak- 
si itu, akan diambil tindakan2 ter- 

hadap Apra. : 

  

Minahasa. 
  

Hari ini di Manado wargane- 
gara India jang berdiam disana, 

' telah merajakan lahirnja Repu- 
blik India jang berdaulat dan de. 
mokratis, dengan mendapat kun- 
djungan dari semua golongan di 
kota tersebut. 

Sesudah pembatjaan proklama- 
si dan amanat PJM Pandit Nehru 
maka ketua ,,All Indian National 
Association”, Tuan R.D. Chuga- 
ny, mengutjapkan pidato penjam 
butannja dengan mengenangkan 
setjara singkat riwajat tahun itu. 
Para pedjuang kebangsaan India 

odalam masa itu telah meliwati 
dan mengatasi segala rintangan 
dan kesukaran serta tentangan da 

«ri pihak Inggeris. Dikemukakan- 
nja tahun 1908 sebagai tahun per 
samaan antara bangunnja Indone 
sia dengan Budi Utomonja dan 
tahun bentrokan pertama antara ' 
Mahatma Gandhi dengan impe- 
rialisme Inggeris jang sudah mem 
pergunakan segala daja upaja, 
pun kekerasan dan politik musli- 

“ hat, untuk mentjegah lahirnja In 
dia merdeka. Diriwajatkannja se 
landjutnja perdjuangan bangsa In 
dia waktu perang dunia I, djandji 
Inggeris untuk memberikan Do- 
minion Status kepada India sete- 
lah selesainja perang, tjara bagai 
mana Inggeris meluputkan diri- 
nja dari djandji tersebut, malahan 
dengan menamakan tuntutan Do 
minion Status itu sebagai suatu 
»kedjahatan” (Churchill), kepu- 
tusan ,,AII Indian National Cong 
ress' di Lahore, dimana tuntutan 
Dominion Status itu diubah men- 
djadi tuntutan ,,merdeka penuh” 
dan selandjutnja sumpah setia ke 
pada tjita2 India Merdeka pada 
tgl. 26 Djanuari 1930 jang semen 
djak itu diakui sebagai Hari Na- 
sional serta Hari Kemerdekaan 
India. 

Sebagai penutup Tn. Chugan 
kemukakan, bahan selain ata 2 
da persamaan pada tahun jang di 
sebut diatas, maka pun pada de 
wasa iri Indonesia dan India 
mempunjai suatu persamaan, jak 
ni, bahwa Indonesia kini mempu- | 
njai Presidennja jang pertama, se 
dang India hari ini djuga meneri 
ma Kepala Negaranja jang perta 
ma pula. Diutjapkannja seterus- 
nja kegembiraan golongannja, ka 

na Menprut 

sekali dibersihkan oleh kapalz pe- 

Lg 3 
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Hari lahir Republik India. 
rena djuga pada hari ini PJM Pre 
siden Sukarno dapat hadir pd pe 
rajaan hari jg muia ini bagi bang 
sa India di ibu-kota Republik In- 
dia, Besar pengharapannja, bah- 
wa persamaan nasib ini akan 
mendjadi benih persatuan jang 
sedjati antara Indonesia dan In- 
dia, bahkan antara semua bang- 
sa di Asia. Kekuatan jang pasti 
akan diakibatkan oleh persatuan 
sedemikian, silahkanlah dipergu- 
nakan pula untuk melaksanakan 
dan memelihara perdamaian um- 
mat manusia dan dunia seluruh- 

nja. 

DAERAH-LAUTA 

1 aa    
| “penganan 2 Sa 

Sjahbandar Manado, maka dae- 
rah-lautan dimuka Kema jang ti- 
dak aman, karena adanja randjau2 » 
(lihat lampiran No. 5 BaZ pada 
daftar-tuturan daerah2-lautan, di 
mana ditempatkan Yandjau2 serta 
selatz di Nusantara” Indonesia 
jang sudah dibersihkan dari ran- 
djau2 itu, penerbitan bulan Sep- - 
tember 1048 No. 50), sudah sama” 

njapu randjau Belanda.” 
Kini daerah-lautan tsb. sudah 

dibebaskan selurahnja bagi segala 
matjam kapal jang bukannja ka- 
pal silam. 

Lea ag an 

  

Lahir : JEANE ANNA NEELTJE 

Ibu : E. Tuwo 
Bapa : A. Tambajong. 
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trik2 di Manado dan Minahasa. 

dari sambungan2 jang telah ada. 

22.00, tetap berlaku.   

Pemberitahuan. 
Berhubung dengan siapnja perbaikan dari motor Diesel jang..»wfak | 

dalam pusat pembahagian listrik kami (Centrale), maka-dapafiah kami, | 
tepergantung dari kemungkinan2 jang ta' disangka, menghapuskan pe: 
matian2 listrik jang diadakan berganti-ganti pada bahagian2 dan dis- 

' Akan tetapi, mesin tersebut ta" dapat berikan kekuatan sepenuhnja, 
sebab ketiadaan alat2 jang sedang dipesan dari Europa. Maka oleh 
sebab itu, hingga suatu saat jang akan ditentukan, kami djuga belum 
boleh menerima permintaan2 sambungan2 baharu, serta: : 

Penghematan dengan pemakaian listrik antara djam 
20.00, tetap tertuntut, sedangkan pelarangan pemakaian mofor2 dan 
perkakas2 jang didjalankan dengan listrik, pada djam 17,30 hingga 

C 

kenaikan2 

18.00 dan 

Perusahaan Gas dan Listrik 
' Manado Minahasa.     
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