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Pada tanggal 27 Desember jang 
lalu kedaulatan atas Indonesia te- 
lah diserahkan oleh bangsa Belan- 
da ketangan bangsa Indonesia sen- 

P diri. Berlainan dengan jang sudah2, 

maka dengan masuknja tanggal 
tersebut ita, kita sebagai Bangsa 
dan Negara telah diakui dengan 

resmi oleh seluruh dunia sebagai 
sesuatu Negara jang telah berdau- 
Jat pula. Ini berarti, bahwa kita te- 
ah diakui dan kita telah berkuasa 

“diseluruh Indonesia ini, tapi kedau- 
latan tentu ta” akan dapat didja- 

“lankan, apabila dalam negeri ini 
ta ada keamanan dan ketenteram- 

“an. agar dapat dengan leluasa Pe- 
merintak kita mendjalankan kedau- 
latannja menurut dasara2 Pantja 

Kita sebagai rakjat hendakaja tu- 
Sa aa keamanan itu, 
karena kedaulatan Pemerintah kita 
itu adalah kedaulatan rakjatnja. 
Djadi kita sebagai rakjat mempu- 

- Hanja didalam suasana aman kita 
| akan dapat dengan leluasa menger- 

0 djakan kewadjiban kita menurut 

maksud, tjita2z dan-kodrat serta ke- 
tjakapan kita menudju kesedjahte- 

raan Nusa dan Bangsa. Keamanan 
kita tudju, tide"- mtuk keamanan- 

  

4 nja semata2, : iinkan untuk sja- 
3 rat dapatlah 1 “djalankan hakz 

' demokrasi. Rarjat sekarang telah 
"3 berdaulat dan ini berarti, bahwa 

- kita djuga harus dapat menudjuk- 

kan kepada dunia, bahwa kita da- 
pat, berhak dan dapat dihargai se- 
bagai rakjat jang berdaulat. Peng- 

| hargaan ini akan timbul, apabila 
— kita dapat menundjukkan sifata ke- 
diurusan itu. Karena itu, maka per- 

“Julah kita menginsafi akan kedudu- 
kan kita pada masa ini, sebagai 

saka Bangsa jang berdaulat merde- 
“ka, ber-Negara Merdeka. Bangsa 
jang ingin mendapat penghargaan 

£ dari Bangsa lain, haruslah pula 
|. menghargakan dan menghormati 

| 3 bangsa lain jang datang berkun- 

— djung. Karenanja, maka hendaknja 
! Bangsa Indonesia kini dapat me- 
“njesu “diri dengan, keadaan 
baru, suasana baru, - melepaskan 

| rasa sentimen jang hingga kini ma- 

sih berkuasa dalam hati kita dan 
nenggantinja dengan rasa ,,hor- 

j dapat menghargai dan 

   
    

  

    

    

   

  

   

  

  

   
  

engundjungi kita gai 
jang lajak mendjabat kedu 

an tuan rumah, mendjemput 
dan menghargai tama jang terhor- 

mat dan tamu jarg patut dihormati. 

Ini menuntut djuga pada kita satu 
| kebesaran kati dan.pikiran kita, ke- 

' besarar djiwa kita. Marilah kita 
“mendidik diri kita kearah itu dan 

emilikinja untuk selamaznja. 

Tidak dapat ditiadakan anggap- 
an ataupun keinsafan kita, bahwa 

“kita sudah merdeka, sedjak saat 
“kita merasa diri hati kita merdeka: 

— Dan kini kemerdekaan kita itu men 
| dapat pengakuan dan penghargaan 

| dari dunia luar. Djuga dalam ber- 
“tindak sebagai rakjat jang telah 

- merdeka ini, kita harus dapat me- 

 nundjukkan, bahwa kita telah pan 
SN “tas hidup merdeka. Artinja, bahwa 

». kita mengerti, bahwasanja. kemer- 
Tg dekaan itu selalu berdjabatan ta- 

    

    

   

    

   

  

   

        

   

    
   

   

    

   

      

   

  

    

.ngan dengan ketertiban dan kea- 
|manan Umum, idak Blah ia 2 

  

   
kemer ekaa tinja ekaan, aj 

dekaan itu menggangg 
an orang lain. Te 
taan seorang bapak 

         
    

. bojannja : ng 1 

" ngatakan Merdeka, djika tidak di- 
— ikuti dengan kata2 tertib dan 'da- 

  

     

(5 rang ini berdasarkan prinsip : bah- 

berlaku, apabila ditudjukan un 
4 mengganggu kemerdekaan o- 
tadag lain.” - : 

1. Sampailah kita sekarang pada 
saat untuk mendjawah pertanjaan 

pernah djuga dikeluarkan oleh 
Presiden Sukarno jang ber- 

dunji Ka berikut: Kita ini 
merdeka. Akan kita buat hagaima- 

Atuk apakah kemerdekaan kita Ini ?” 
Ae Disinilah terletak kewadjiban be 

- rat bagi bangsa kita jang masih mu 
- da ini. Dengan 

       
    

   

    

        

  

| -mengantjam  Duni 
manusia umumn, 

/. ngan tugas kewa 
| karena kita tahu da 
“dudukan kita di 
-medja Dunia 
dan Ekonomi. Akan tetapi djil 
perlu, kitapun akan bersedia dil 

dalam kantjoh-api. KEngat 

srgolakan Dunia, unt 

   
   

   
    
   

    

    

    

  

   

  

     
   

   

    

     

  

  

    

HA 

    
   

   

ra jang kuat sentosa, 

gai Ksatrya kita lahir dan 

terletak dalam kesadaran mengisi | 

njai arti jang besar dalam hal ini. 

     

Wi erd juangan 

Bangsa kita jang mengatakan sem- 
jangan sekaliz me- 

|“ Masjarakat demokrasi kita seka- 2 

£- wa kemerdekaan seseorang ta' da- 

kembali sebagai seorang Per : 

   

  

   

  

   

    

   

    

   

   

    

NEGARA 

1 INDONESIA 

3 Sego timur 
KANTOR TJABANG 

ANGAN | 

' 

    

      

    UT - 

—(Aneta). Pada malam antara tgl. 
23 dan 24 Djanuari j.l. maka se- 
gerombolan orang Apra terdiri da- 

ri 50 3 40 orang dibawah pimpin- 
an bekas komisaris polisi J. H. van 
der Meulen mengadakan penjerbu 
an di aa Tjiandjur, mung 
kin dengan IT aksud untuk meng- 

dmbil pasukan pendjaga budi daja 
pertanian teh ,,/Marywattie”, jang 
akan turut serta dalam Apra. 

Gerombolan Apra ini diberba- 
gai2 tempat/menemui perlawanan 
dari pihak polisi dan T.N.I, da- 
lam mana Giadakan perkelahian 
tembak-menembak. Pada kedua 
pihak terdapat korban2. Achirnja 

'Apra kehilangan ke 4 oto mereka 
jang “mereka pergunakan waktu 
mereka meninggalkan Bandung. 
Gerombolan ini meneruskan per- 
djalanan mereka dengan djalan ka 
ki dan mereka sekarang dikedjar 
oleh polisi dan T.N.I. dipegungan. 

» 

Pada malam itu djuga segerom- 
bolan Apra bersendjata lengkap 
dengan 2 jeep, satu pick-up dan 
sebuah oto muatan datang dari 

djurusan Bandung. Dekat: tempat 
. perhentian kerata api S.S. Tjipe- 

ujeum, dimana djalan oto melalui 
djalan kereta api diadakan perkela 
hian tembak” menembak dengan 
pos T.N.L jang berada” ditempat 
itu. Gerobolan Apra ini dapat me- 

lan itu terpaksa mengadakan per- 

kelahian jang lebih hebat dengan 
polisi dan T.NJ. jang mempergu- 
nakan rintangan? djalan. Sebuah 
jeep dari Apra, karena tembakan2 
tidak bisa berdjalan lagi dan sebu 
ah jeep lain tjelaka. Karena mere- 
ka bersendjata lebih lengkap. ma- 

: neruskan perdjalanannja. Pada 

lah Barat, Tjirandjang, gerombo- 

# 

- 

ka mereka dapat meliwati diuga f-rapa sendjata ringan dan djumlah. 
pos pendjagaan ini dengan mening i 

galkan dua jeep. Mereka masih 
mempergunakan oto, £ . 

Tidak djauh dari Tjirandjang, 
disebelah Barat kota tersebut 
ah oto Apra dengan 10 orang ber- 
temu dengan bala bantuan T.N.I. 
jang datang dari Tjiandjur. Perte- 

da suatu djambatan dari sungai “ 

   

  
  

| e an? 

- Pada hari Selasa sore tel. a4 jl. 
: 8 “djam 12,30, maka dekat budi daja “tanian Vada didjalan ketjil dida- 

: ai sebuah truck dan jeep jg diting '#galkan oleh Apra. Didalam oto di- "“dapat 3 senapan mesin berat, bebe 

besar mesiu dan barang2 kepunja- 

.an oranga Apra. 
“Antara baranga jang achir ini 
erdapat suatu tas dengan nama 

JH. van der Meulen. 
&. Menurut djalan jang telah di- 
"ikuti oleh orangz penjerang itu da- 

bahwa 

    

   
   

  

"pat diambil kesimpulan, 

pasukan pendjaga ,.Marywatty”. 
muan terdjadi dilereng gunung pa Hook mereka ialah mengambil 

Tj isokan. 1 : 

Oto T.N.L dengan kaget ditera- 
ngi oleh lampu2 muka dari otoa 
gerombolan Apra. Pasukan T.N.I. 
sama sekali tidak: berharap akan 

mendapat tembakan2 dari sebelah, 
sehingga seorang T.N.I. tewas dan 
beberapa mendapat luka2: Sesu- 
dah melalui djambatan kedua oto 
Apra itu membelok kedjalan -sim- 
pangan menudju ke Tjikalang 
Kulou, didjurusan Utara. : 

Pada tempat ini mereka menga- 
dakan lagi perkelahian tembak me 
nembak dengan pos pendjagaan jg 
berada disitu, dalam mana seo- 
rang polisi mendapat Juka2 berat. 

Disini ternjata, bahwa Apra se 

dang mengangkut oranganja jang 
mendapat luka2, djuga orang da- 
pat kenal sama J. H. van der Meu- 
len. 

“Gerombolan ini meneruskan per- 

djalanan 
Vada, dimana mereka 

Sebuah truck aa sebuah pickeup 

memasuki djalan ke ,,Marywattie”. 
Dalam pada itu semua djalanz 
masuk kekabupatian  Tjiandjur 
telah ditutup oleh T.N.I. dan polisi. 

“TN. telah mengambil tindakan2 
suntuk membersihkan daerah2 jang 
bersangkutan. 

ae 

      

sebagai seorang Ksatrya pula kita 
akan mengetahui tempat kedudu- 
kan dan tugas kewadjiban kita di- 

tengah2 bangsaz lain. Keadaan 
negara kita jang kaja-raja ini. de- 
ngan sendirinja menempatkan kita 

pada kedudukan tempat makanan 

didunia ini, sedang kita sebagai jg 
memilikinja mendjadi pemberi ma- 
kanan kepada dunia. Sebagai pe- 
milik gudang bahan, kita hendak- 
nja insaf akan kedudukan jang pen 
ting dan ,.berkuasa” ini. Pula kita 

| harus insaf akan ,,bahaja”. Ini 
eka berarti, bahwa kita akan : 

Ba 1. mengerti serta mengambil sikap 
rumah jang ter- —. sebagai Tuan 

hormat : 
2 bersedia pula untuk memperta- 

'hankan kedudukan kita, sebagai 
Tuan jang terhormat pula, 

antara dua Benua, dengan dua ma- 
tjam ideologi jang berhadapan sa- 
tu sama lain : kalau boleh supaja 
Tebih tegas : bertentangan satu sa- 
ma lain. Kedudukan ditengah2 dua 
kekuasaan jang sematjam sendjata 

berat itu, bukannja kedudukan jg 
enak dan senang. Kalau kita ingin 
mempertahankan kedudukan kita 
sematjam itu, dengan tidak memilih 
salah satu pihak, maka kekuatan- 
lah dan kebidjaksanaan jang akan 
mendjadi sjarat2 mutlak baginja. 

' Setidak-tidaknja dengan kebidjak- 
sanaan, kita dapat menentukan pen 
dirian kita jang memberi keselama- 
tan dan kebahagiaan kepada Nusa 
dan Bangsa. 

Mengingat kedudukan kita dia- 

tas, maka mulailah kita memberi- 
' kan djawaban atas pertanjaan2 jg 
dikemukakan oleh PJM Presiden 
Sukarno tadi. Dapat dikatakan, 
bahwa kita akan mengisi kemerde- 
kaan kita ita, Mengisi kemerdeka- 
an, berarti memberi arti dalam ke 

—merdekaan kita dengan keinsafan, 
bahwa : ,,Merdeka bukannja berar- 
ti, bahwa bendera Merah-Putih su 

“dah berkibar. Merdeka bukannja 
“berarti, bahwa bahasa Indonesia di 

Strategie Negara kita terletak di 

# 

pakai sebagai bahasa resmi. Mer- 
deka bukannja berarti, bahwa pe- 
merintahan kita dilakukan oleh o- 
rang2 bangsa Indonesia. Merdeka 

 bukannja berarti, bahwa kita bebas 
memekikkan ,.V erdeka”. 

Merdeka djuga harus berarti, 
bahwa rakjat, bangsa Indonesia dju 

ga dapat turut merasakan, memiliki 
tanah air jang kaja-raja: dapat 
turut “duduk sebagai uan jang 

mempunjai segalaanja itu dan ti- 
dak sebagai mandur atau pendjaga 

kebun belaka. : 

'Halaman baru bagi bangsa In- 
donesia terletak dalam keinsafanz 

tersebut tadi. Langkah baru untuk 
membentuk suatu perangai atas 

dasar2 itu. Dan disinilah terletak 

tingkatan baru, alam baru dalam 
perdjuangan bangsa kita : Pemba- 

ngunan dalam arti kita seluasanja, 
jaitu pembangunan baik jang me- 
ngenai materieel, maupun moreel. 

Pembangunan ntoreel hendaknja 
djangan hanja mementingkan ke- 

pada pendidikan ketjerdasan otak, 

akan tetapi djuga kepdda pendidi- 

kan keteguhan bathin disertai ke- 
besaran djiwa, pembentuk watak 
(karakter). : 

— Dengan demikian, maka bangsa 
kita kelak akan dapat mengharap 
akan kedatangan generasi baru jg 

berwatak nasional, serta berdjiwa 
NASIONAL, jang besar. Dengan 
demikian, maka djawaban seperti 
tersebut diatas akan berkesimpulan, 
bahwa kemerdekaan akan kita bu- 
at guna membentuk generasi baru 
dan baru dalam segalaznja. : 

Kemerdekaan kita akan kita per- 
gunakan untuk memberikan keinsa- 
fan dan rasa pada rakjat akan ke- 
kajaannja dan sudah barang tentu 
pula mereka akan dapat merigetjap- 

.nja. 2x 

— Mudahgan untuk apa jang terse 
— but diatas, TUHAN akan membe- 
rikan Rachmatnja pada kita sekali- 
BR 5 

kebudi daja pertanian 
mendapat 7 

« Meskipun mereka dapat mentjapai 
# s#Marywattie”, namun mereka ti- 

dak akan menemui lagi pasukan 
djaga, karena mereka 2 djam 

  

     

ta oleh polisi Tjiandjur. 

  

“kan, bahwa mereka adalah anggo- 
"ta2 Apra dan sudah siap untuk 
mendesertir. Atas pertanjaan, apa- 

h sebabnja mereka belum ber- 
| angkat, mereka mendjawab, bahwa 
“mereka sedang menunggu oto. 
"3. H. van der Meulen jang me- 

      

   
     

     

   
    

   

  

     

    

    

  

     

    
   

      

        

  

k waktu jang agak pandjang te- 
mendjadi kepala inspeksi dari 
ukan2 pendjaga budi daja2 

ertanian dalam keresidenan' Bo- 
or. 
Permulaan bulan Nopember ta- 

elum lama ia mendesertir dengan 
rapa orang2 polisi dengan 

     

    

    

KEADAAN Di BANDUNG AMAN. 

Kementerian pertahanan telah 
mengeluarkan sebuah komunike jg 

mengatakan, bahwa keadaan di- 
Bandung hingga sekarang tetap 
aman, sedangkan berita2, bahwa 
Padalarang telah diserang tidak 
benar. Selandjutnja diumumkan 

pula, bahwa di Tjiandjur telah di 

lakukan gerakan pembersihan jang 

mendapat perlawanan sendjata o- 
leh APRA. Beberapa sendjata da- 
pat dirampas dari mereka, demiki- 

an penumuman tersebut. 

“LH. RITMAN DAN J. KOSAK 
DITANGKAP. 

(Aneta-U.P.). Wartawan U.P. 
di Djakarta mengabarkan, bahwa 

diantara 10 orang jang ditangkap 

pada malam antara hari Senin dan 
Selasa jl. terdapat J. H. Ritman, 

bekas djurubitjara Pemerintah Be- 
5 landa dan pemimpin bahagian pe- 

nerangan dari R.V.D. dan seorang 
djurnalis J. Kosak. Kedua orang 
itu berada didalam rumah, dimana 
sendjata2 itu didapat. Mereka di- 
angkut kerumah gubernur militer 
untuk diperiksa. 

Djuga surat kabar Indonesia 
»Pedoman” menjebut, antara o- 
rang2 jang ditangkap itu nama2 
'Ritman dan Kosak, sedang djuga 
telah ditangkap Kartawinata dan 
L Rustana, anggota2 ,,P.R.I,” dan 
»Kemanusiaan”. Kedua organisasi 
itu hari Minggu lalu mengadakan 
rapat di Djakarta. Menurut ketera 
ngan dari gubernur militer Djakar- 
ta Raja kepada Aneta, maka tidak 
lama lagi akan dikeluarkan peng- 

umuman2 tentang penangkapan2 
ini. , 

PROKLAMASI REPUBLIK INDIA 
DJUGA DIRAJAKAN DI INDONE 

| SIA. 

Proklamasi Republik India pada 
tanggal 26 dirajakan djuga di In- 
donesia, terutama oleh penduduk 

golongan India dengan menutup 
tokoznja dan mengibarkan bende- 
ra kebangsaan. Kemarin malam 
duta besar India di Indonesia, Dr. 
Subbarrayan mengutjapkan pidato 

nja dihadapan tjorong radio Dja- 
karta. Antara pukul 3 dan 7 sore 
di Djakarta akan diadakan rapat 
jang terutama dikundjungi oleh 
penduduk India. 

gu , 

. APRA
 | 

bih dahulu telah dilutjuti sendja- 

'Kabara jang masuk menerang- 

mpin gerombolan Apra itu, un- 5 

un lalu iadipindahkan ke Tegal. 

Nu 

IREDAKSI moh 
ADMINISTRASI TI Nos. 
EXPEDISI (PENGADUAN) | - TN 

Pemimpin UMUM (rumah) Thn if. 

Largganan f 4.— sebulan” 
Adpertensi f 1.— sebaris sekalim, 8 
(sekurang2nja 1 3.— untuk 3 baris 
atau kurang). Pa Had 
UNTUK KOTA MANADO: 

TOLLY PHOTO . STUDIO 
PASSERSTRAAT TELF. No 209.   

  

berikut : 

ketertiban guna 

SA BELANDA! 

kan nama Tentera tsb. 

serta 

SA sia 

2   

. Komunike bersama 
on dari 

Pemerintah N,I.T. dan Kumisi Militer 

Territorial untuk N.LT. 

Oleh Pemerintah Negara Indonesia Timur dan Kumisi Militer Ter- 

ritorial untuk Indonesia Timur dikeluarkan komunike bersama seperti | | 

Pemerintah N.I.T. dan Kumisi Militer Territorial untuk Indonesia. |” 

Timur, sesudah mendengar berita2 tentang perusuhan2 di Bandung, |” 

Djawa Barat, serta penggangguan ketertiban umum di Ambon de- |. | 

ngan ini menjeruhkan kepada segala lapisan masjarakat di Indonesia 
Timur, supaja tetap awas dan waspada terhadap siapapun jang hen- 

dak menghidup-hidupkan perasaan2 jang tidak sesuai dengan keingin- 

"an dan #jita2 sekalian rakjat untuk mempertahankan keamanan dan 
menudju kepada pembangunan dan keselamatan | 

Negara kita, REPUBLIK INDONESIA SERIKAT", 

PARA PEMUDA DAN PEMIMPIN RAKJAT.! 
Bagaimana besar atau bagaimana kefjilpun tanggung djawabmu- |. 

terhadap mereka jang dipimpin olehmu, berdjagalah agar djangan. | 

sampai menfjemarkan nama dan deradjat kebangsaanmu. NS 

Tundjukkanlah, bahwa segala tindakan jang hanja menuruti hawa- . 
“nafsu dan perasaan seketika sadja, adalah tidak se 1 
djuran perdjuangan dan keluhuran tjita2mu, jaitu INDONESIA JANG | 
MERDEKA, AMAN DAN MAKMUR". : TN 

— PARA MILITER DAN TENTERA KERADJAAN BELANDA . BAIK | . 
JANG BERBANGSA INDONESIA, MAUPUN JANG BERBANG- 

»Tundjukkanlah, bahwa kamu tidak menjetudjui sikap dari bebe- 
rapa anggota Tentera Keradjaan Belanda di Bandung jang —- karena | 
tidak menuruti perintah komandan2 mereka itu — telah mentjemar-.$ 

Tundjukkanlah, bahwa deradjatmu sebagai militer, adalah tetap | 
tinggi dan bahwa disiplinmu adalah tetap teguh. Ta 

Tundjukkanlah, bahwa kamu tidak mengingini 
air kita bersama ini, dan bahwa kamu disini akan tetap, bersama-sama 
Pemerintah N.I.T. dan Kumisi Militer Territorial untuk Indonesia Timur, 
#urut mempertahankan adanja keamanan dan ketertiban umum disini. 

Achirnja Pemerintah N.I.T. dan Kumisi Militer Territorial untuk |. 
Indonesia Timur menjatakan kejakinannja, bahwa rakjat dari segalala- |. 
pisan dan golongan serta para militer jang berada didaerah NLLT. ini,”f 

» baik dari APRIS, maupun militer Tentera Keradjaan Belanda, teruta- 
malah mereka jang berbangsa Indonesia, sebagai sesama bangsa Indo- 
nesia jang menfjintai tanah-airnja dan mensajangi rakjat sebangsanja 

mentjita-tjitakan “keselamatan Bangsa dan Negaranja, akan /$ 
mengikuti seruan ini dengan saksama". $ hai 

MAKASSAR, 25 DJANUARI 4950. - 
Pemerintah Negara Indonesia Timur?” 
“Sedih ITE TATENGKENG, 

$ | Perdana-Menteri. 

Kumisi Militer Territorial untuk Indonesia Timur: 
dit. Ir, PUTUHENA, : 

Ketua.” 

Komandan Ketenteraan Belanda di Indonesia Timur : 
dit. L. SCHOTBORGSH, - 

Kolonel. 

i dengan kedju- 

... kekatjauan ditanah- 

  

    

Indonesia- Timur 

PERHUBUNGAN KAWAT RADIO 
DENGAN LEOK (BUOL). . 

Menurut kabar jang diterima dari 
pihak jang berwadjib, maka di- 

Leok (Buol) telah diperdirikan pe- 

sawat pengiriman dan penerimaan 

kawata radio (radiogram) jang su- 

dah dipakai sedjak tgl. 16 Desem- 

ber j.L Sedjak tanggal itu djuga 

sudah terbuka kesempatan untuk 

mengirim kawat ke dan menerima 

kawat dari daerah tsb. . 

PEMOGOKAN LIAR BURUH 
K.P.M. DI GORONTALO. 

Menurut kabar jang diterima 

dari Gorontalo, maka buruh. K.P. 
M. disana telah mengadakan pe- 
mogokan dua hari Tamanja, ialah” 

pada tgl. 20 dan 21 Djanuari jl. 
Pemogokan ini tidak kerdasarkan 

suatu rentjana jang sudahdiatur 

lebih dahulu, dan boleh dikatakan, 

didjalankan setjara liar. Tuntatan 
buruh jang bersangkutan .adalah 
penambahan upah, tetapi untuk 
mengkuatkan tuntutan ini mereka : 

tidak memadjukan alasan dan ke 
terangan2. 

  

Perkelahian didjalan Drossaers. 
datang ditempat itu. Sesudah tem: 
bak-menembak para pengatjau da- 
pat ditangkap: Djuruwarta Aneta 
melihat 8 orang diangkut pen 

Pada hari Kamis sore kira2 pa- 
da djam 16.00 pos polisi didjalan 

Drossaert, Sawah Besar, telah diser 

bu oleh beberapa orang. Para pe- 
njerang dapat dilutjuti sendjata- 
nja oleh polisi militer dan polisi 
kota Djakarta sesudah tembak- 

menembak selama 4 djam dan ke- 
mudian ditangkap, sesudah 2 orang 
dari mereka tewas, demikian di- 
tjeriterakan oleh orang jang melihat 

nja dengan mata sendiri: Selandjut- 

nja dikatakan oleh orang tersebut, 
bahwa seorang anggota TNI tewas 
dan beberapa orang: lainnja men- 

dapat luka2. Menurut beberapa o- 
rang lain djumlah orang2 jang te- 
was adalah lebih banjak, akan te- 

- tapi djumlah jang resmi belum di- 

terima. Djuruwarta Aneta mende- 
ngar dari orang jang  melibatnja, 
bahwa lebih kurang 10 orang — 

barangkali lebih — diantaranja be-. 
berapa anggota K.S.T., korps spe- 

ciale troepen, redcaps dan green- 

'caps, dipasar dekat Drossaert me- 

nembaki mobil polisi. Sesudah itu 
mereka melintasi djalan kereta api 

dan menudju kepos polisi didjalan 

Drossaert jang mereka serbu. Se- 
gera telah dimulai dengan temba- 

kan, maka dikirim balabantuan o- 

leh polisi dan polisi militer ketem- 

pat kekatjauan tersebut, jang lekas 

muanja bangsa Indonesia. Bebera: 

pa dari mereka memakai pakatari 
jungle overall dan baret merah. Me 
reka diangkut dengan diedjek oleh 
orang2 jang sementara itu telah da 
“tang berkerumun. Banjak katjaa di 

  

' pos polisi jang petjah dan banjak 

lobang2 ditembak kelihatan Sela- 
ma ada pertempuran semua djalanz 

“jang menudju ke Djakarta kota di- 

tatap untuk lain lintas. Dalam ma 
tutap. untuk lalu lintas: Dalam 
pada itu kiraz djam & pasar baru 
ditutup. Djuga djalan2 lain, jang 
“menudju ketempat terdjadinja insi- 
den itu, diantaranja djalan Molen- 
vliet, ditutup oleh polisi. Penghi- 
dupan kota sehari2 dibagian besar: 
kota dapat berlangsung dengan ti- 

dak dipengaruhi kedjadian » terse-. 

but. Dipedung komidis Pasar Ba- 

ru pada waktu itu perdana menteri! : 
Hatta dan menteri2 Sultan Hamid" , 
dan Anak Agung sedang mengha- 

diri upatjara, berkenaan dengan: 

pernjataan kemerdekaan “Republik: 
India. Dari pelbagai pihak "Aneta' 

mendapat kabar, bahwa di Djakar: 
ta kedengaran tembak menembak 

antara lain di Molenviiet dah bah: 
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od “hingga de- 
begitu orang “dapat menarik 
yulan, bahwa t menem 

ah hebat : Dise- 
aa Dami Bantan 

INI dan polisi mengadakan patroli 

ne ng an sangat giatnja. Sesudah in in- 

den pada hari Kamis sore di Dja- 
keadaan mulai mendjadi a- 

lebiha setelah djam malam 

adjukan. Tidak lama sesudah nja sebagai berikut : 
rin ndjadi malam, keadaan lalu - donesia merupakan negara 

8 ih kelihatan sa- beda 

k kelihatan la 

   

   

    

    

  

   

   

Fester. Hz 

New York 1 

Karena In- 

jang 

  

elang demokratis jang - 
na akan dapat mengatasi gera- 

“bana itu Pn ara “Tiongkok, 
Indonesia telah mendjadi lemah, 

HOP 22 4 

DV JET-RUSIA MENGAKUI 'REPU 
5 BLIK INDONESIA SERIKAT. 

karena perdjoangan selama 4 ta 
Aa hun, 

. “kemungkii 
en Aneta: katun int mengabak djuannja IG bisa Pala 

'a menurut kantor berita Ru- kup bantuan dari dunia 
pertama2 'dari Amerika 

a mn Rusia. telah 4 menga K Aka an Hanan 

tetapi nga an men 

     

  

   

  

   
   

   

     

      

ari Diam? at te- 

    

da | . : :7 | : nja Na Rea Tenggta" "Tetapi pe- h tiba di Kemajoran pesawat Ca -mimping ini tidak pernah terpe- 
a jang ketiga dari lima buah ngaru hh komunisme. Dalam 

at jang telah dibeli oleh Ga- nd Ka di Am masa jang paling berat, dalam per 
anemia Ka e- djoangannja melawan Belanda, me 

reka masil 
naga untuk menindas suatu pem- 
berontakan komunis. Djika Indo: 

| nesia mendapat bantuan jang di- 
mintanja dari dunia Barat untuk 
membangun dan memadjukan ne- 
garanja dan djika mereka dapat 

mengatasi kedua atau tiga. tahun 

“jang akan datang jang sangat kri- 
tik baginja, maka mereka 
mempunjai pengaruh: besar 
Ijalan pikiran golongana nasiona- 

Jis lain diseluruh Asia Tenggara”, 
| demikian Sunday New York "Ti 
mes. 

  

aripada Taun jang kini dipa- 
2 antara lain memberikan 

ih banjak comfort kepada pe- 
umpang dan dapat mengangkat 
bih banjak penumpang lagi. 

e wat ambibi jang tiba hari 

Yat itu adalah pesawat “ke-29 

ing dimiliki GIA, memakai “huruf: 

asi PK:CPC dan dikemudi- 

1 oleh Hofelt- dari Amerika me- 

ut Ahika. 

A3 

PENA an 

  

3 Pa Republik India. 
A EP Pada hari Kamis jl. 

1. 20/ Y India telah mendjadi Re 

de a, sehingga “dengan 
e ahan selama hampir 

Biasa oleh Inggeris dihabis: kan segan unji trompetz mas. 
Ketika sesudah proklamasi Mereka kedua dihentar oleh Neh- 

Kepabi baru Kabinet jang perta- ru memasuki gedung pemerintah: 

jaka. maka kabar kemerde- an. Ketika mereka memasuki Dur- 
i Henna, samaan Ta bar Hall, orkes militer memperde- 

ane aaan Nan nan ang Dag 3 ngarkan lagu kebangsaan baru 
Na mc ds Kn Hina 5 ea Jana Gana Mana. Walaupun In- 
peka Rajagopalachari dalam. dia sekarang sudah mendjadi Re- 

dung keperintahan Durbar Hall publik, namun ia tinggal mendjadi 
| 'djam 11.48 waktu setempat anggota Gemenebest Inggeris. In- 
dapan banjak hadirin memba- dia' dan Inggeris sebenarnja ting- 

masi jang menjatakan ke gal bersatu, karena perasaan2 sen- ae mai 
“engan Republik baru ini. Di- 

.timen. Ke 
gedung beribua orang me- 

ba ontdalan latat bal 2 aa 
5 Pa besdali pan prok 

  

lamasi, Presiden baru, Dr. Rajen- 
'dra Prasad dan Perdana Menteri 
Nehru dilantik. Kedatangan Pra- 

   

   

    

   

    

    

    
    

   

  

   

    

   

   

     

    
   

  

  

  

    

  

2 Deteia DIBIRIN DARI 
00 SARI KELAPA PILIHAN 

Kek t pan Ma 

KETERANGAN: 
KAN Pemiikinannja menurut peraturan “Lt 

“2 “kesehatan dan tak Gada padat 
(AA bahan jang haram: En 

  

     

    

   
   

              

    

  

m (uni 7 

Surat. ba Ha “keadaan 
“politik di Asia Tenggara diantara- Setil 

Asia Tenggara, maka 
“harapan besar, bahwa suatu 

    

   

   

Sa . 

-mempunjai tjukup. te- 

atas 

sad dan Papan dinjata- 

'mentara itu 

  

     

    

si UKARNO D Di INDIA. 

hn Bana te 
ngan Perdana Menteri Pandit Neh 
ru. Setelah makan siang digedung 
Penang 5 jau telah me- 

ingadakan kun kundjungan    

“malam harinja beliau telah hadir 
Ha dalam perdjamuan malam 
Gubernur Djenderal Raja Gopal: 
'chari. Presiden djuga telah bert 
'mu dengan Menteriz Kesehatan, 
Perkannsin. Perindustrian dan 
Perlengkapan India. Setelah berbis m 

ara” didepan Tn Presiden 
djuga akan menjampaikan sebuah 
idato dimuka para 'peladjar Del- 

    

   Taj Ma- akan mengundjungi 
Ng dekat New Delhi. 

- PRESIDEN SUKARNO DIDEPAN 
| PARLEMEN INDIA, 

Predideni: Kana ee menel 

   5 Pe - 3 

un kepada ja- 
jasan Djamiah Libiah dan pada 

      

     

   

  

   

i University. Pada tanggal 27 be- 

Peladjaran i 
| “untuk orang dewasa 

“Amerika Serikat. 

        

      
  

  

, Penutup. 5 

A pngolidilan dari penjelidika A- 
h Dmna terkemuka tentang kemung- 

inan mengadjar orang dewasa, 

ilmu pengetahuan untuk mengerah- 
n orang dewasa kepada penjem- 

Nona ab. Penjelidikan2 - ini 
“membuktikan, bahwa pendapata 

| jang menjatakan 'kebanjakan — o- 
ng dewasa telah menghabiskan 

tenaga berkembang dan kesanggu- 
“pan TA dalam hidupnja, ti- 
.dak benar. Orang dewasa dapat 
mempeladjari tiap2 soal dengan 
sama baiknja seperti mereka dapat 

' mempeladjari itu ketika masih a- 
aka atau pemuda: dan 

  
  

mempunjai 

“red ketetapan dan kesungguhan 
perhatian. 

  
  

hatian jang selalu bertambah dari 
- orang2 , pendidik dalam memadju- 
ja sekolahz2 persekutuan atau se- 

lah masjarakat Ibagi anak2 dan 
. "pemuda, .mempunjai djalan2 pen- 

ting bagi pendidikan orang dewasa 

'dimasa jang datang. Titik berat je 

rangkan dihadapan. Parlemen di $e lalu didjatuhkan atas. arti dari 
New Delhi, bahwa berdjuangan' 
Indonesia terhadap Belanda tida 
'akan berhenti, sebelum Irian diga- 
bungkan pada RIS, demikian di- 
wartakan oleh Anlara: Beliau se." 
landjutnja meminta kepada India 
untuk memberi bantuan dalam per 
djuangan mempertahankan pulau" 
jang berupa pangkalan penting ba 
gi Indonesia itu. Dalam sambutan 
nja atas keterangan Presiden, Per- ' 

“dana Menteri Nehra mengatakan, 
bahwa tidak ada 2 negeri jang ber 

talian persaudaraannja begitu ra- 

pat seperti India 'dan Indonesia. 

  

: — ANGKATAN LAUT DAN UDARA 
TIONGKOK NASIONALIS SIAT 

2 “LAGI, 

: Angkatan udara dan laut Tiong- : 3 
kok "nasionalis baru2 ini telah me- 
lakukan serangan terhadap bangu- 
nan2 dan kesatuan2 tentara komu- 
nis jang ada disebelah Selatan te- 
luk Hangcho Menurut kabar 
sedjumlah cg AA kapal komun 
telah dapat ditenggelamkan. Se- 

njonja Chiang Kai 
Sjek telah menjerukan "kepada se- 

luruh kaum wanita Tiongkok un- 
tuk turut membantu tentara dalam 
melakukan kewadjibannja.. 

" Dari Viet Nam Utara diterima 
kabar, bahwa tentara komunis te- 
lah sampai disepandjang batas an- 
tara Indo-China dan Yunan Pa 
pinsi Kwangsi. 

   

me 

AN 

Dr. M.£ KORTENOEYER | E- 
Sa Pe 

mengutjapkan    pn p 

  

Pemberi
tahuan.

 2 

Pada tanggal 3 Februari “1950 
djam 10 pagi akan didjual @pada 
Umum, dihadapan Wakil 

    

   

Urusan Lelang di Manado, 22 (dua 

puluh dua) buah kereta2-angin 
kas dipakai dalam dinas, ja 
tersimpan dalam gudang tempat- 
pekerdjaan V. en W. Dana Gd 
Manado (Sario/. 

Tomohon, 27 “Januari 1950 
A.n. Komisaris Negara Utara, " 

Panitera, sn 

Dr. F J. yan LEEUWEN.. 

Pemberitahuan. 

' Pada 30 Djanuari 1950 akan di- 
djuat dimuka umum | PERAHU LA- 
“JAR, bernama ,,NAGALAUT", be- 
sarnja 26.17 m.k. lengkap dengan 
lajar dan penggajungnja. 

Untuk melihat dipersilakan berhu- 
bungan dengan Kepala. Djaga kp. 

. KETANG. 1 

Havenmeester Misa 

  

   Atas kuasa M.B.T. Allah mening- 
| gal anak kami jang dikasihi: 
JAN WINSTON CORNELISZ 

Umur: 10 Tahun. 
Sangat didukakan oleh keluarga: 
-nja 

de Gotmaltak (Bapa). TN 
Manado, Sindulang 1 25-1- 1950. 

   

  

    
      
    

  

   

  

     

   
Eh 

“    

28 — 5 KT 
Dikapal ,,BAUD". 

  

perhubungan antara kepentingana 

anak2 dan pemuda dalam sekolahz 
“dan college2 dengan apa jang da- 
spat didjalankan sekolah2 dan col- 
lege2 untuk memadjukan masjara- 

“kat, adalah pengakuan terhadap 
! pen dapat bahwa pendidikan men: 
“djadi satu tenaga kreatif jang sa- 

ngat berarti dalam menguasai ke- 
— adaan, lebih daripada selaku dja- 
Waban sematag atas perobahana 

an bantuan untuk penjesuaian de- 
ngan perobahan. 

Pendidikan orang dewasa di A- 
a  merika Serikat telah merasakan pe- 

ngaruh2 perobahan dalam penda- 
pat mengenai lakon pendidikan da- 

“Jam masjarakat. Selama peperang- 
an, dorongan baru diberikan kepa- 
da: perantjangan masjarakat oleh 

.penduduk2 kota jang bekerdja ber- 
sama dim dewana pertahanan si- 
ai 

— PENJATAAN TERIMA KASIH 

  

| Dengan ini kami menjatakan teri- 
.ma kasih kepada Dr. Kandou, kepa- 
la2 perawat, mantri2, perawat2 atas 

.perawatan dari suami, 
etek kami. 

- Djanda TJIA TEK HIEN 
|. dan anak2 

Djuga kepada semua jang meng- 
ambil bahagian, kami utjapkan teri- 
ma kasih atas perhatian dan bunga2 
jang telah: diberikan berhubung de- 
ngan kematian suami, Bajiak dan 
tetek kami. 

“Djanda TJIA TEK HIEN 
dan anak2 

   

. mempunjai nilai pendidikan besar 

. memberikan dasar pendorong dan ' 

. njediakan pimpinan dinegara-bagi- 

mereka . 
6 kesanggupan? tamba- 

ian untuk beladjar lebih berhasil, 

a Dalam. 10 tahun jang lalu, per- 

Ta dan 

pil. Banjak persekutuan2 telah in- Minahasa. : 
saf, bahwa dewan2 sedemikian   

untuk memadjukan rasa kewarga- 
negaraan pada anggota2nja. Sedjak 
peprangan, banjak usaha telah di- :. 
San antik melaksanakan ma 
tjam pe ladjaran dan perantjangan 

kooperatif sedemikian dalam golo- 
ngan2 partikulir. 

Universiteita Syracuse, Maan 
ter dan Colgate telah bersama me- 

HASA., 

Pada hari Kamis tgl. 2 Pebruari 
1950 akan dilangsungkan sidang 
umum luar-biasa Dewan Minaha- 
sa, mulai pukul to pagi, bertempat 
dibalai Dewan Minahasa di Ma- 
nado. 
Dalam atjara sidang ini terda- 

pat hanja Satu pasal, ialah penje- 

rahan pekerdjaan oleh wkl. Kepa- 
la Daerah Minahasa, pt. J. P. 
Mongula, 

an New York untuk meneruskan 
pekerdjaan golongan penduduk lo- 

al ini, jang menghasilkan terben- 
tuknja Dewan Pendudik Negara- 
bagian New York untuk mendjadi 
kn: tenaga penduduk lebih berarti 
dan berhasil. 

Bagian Perluasan dari Universi- 
teit Virginia telah menjelesaikan 
baru2 ini penjelidikan s-tahun me- - 
ngenai soal bagaimana pendidikan 
dapat menolong persekutuan2 un- 

tuk membantu diri. Kansas State 
College, dengan penjelidikan per- 
tiobaan dari Lembaga Kewarga- 
negaraan, telah memperoleh penda- 
pat, bahwa ada perhubungan erat - 
antara perhatian internasional dan 

Minahasa jang baru diangkat, p.t. 
P.M. Tangkilisan. 

bagian sendiri. 

didikannja jang selalu 
penting, telah menudju kependapa- 
tan, agan djalan « tuk melak- 

sanakan tudjuan bah ialah de- 
ngan menggabungkan kepentingan 
nja dengan kepentingan masjarakat 

dan bersama berdjalan terus”. 

»PANTIJA SILA" muntjul 
PELITA berhenti 

Chawatir ketiadaan sumber pet zn 2 

  

Harian »Pantjasila" terbit, mengundjuaen Snja?/Nona?, 
| Tuan2, membawa  chabar2 han aktuil mulai 

| Pebruari 1950. 
SIFATNJA : Kebangsaan, umum (netral) tak memihak barang partif, 

membangun. 
Maura besarnja seperti PELITA. 

. Alamat : 
6. A. MUNTU, 

Kakaskasen 584. 
Tengada Kantor Komisariat Negara Tomohon.   

PENJERAHAN TUGAS/KEWADJI. 
BAN KEPALA DAERAH MINA:- 

kepada Kepala Daerah 

  

ba dari orang dewasa dengan 

soalz masjarakat lokal dan Negaraa 

  

Buruh pun. dalam rentjana pen- 
bertambah 

  

  

MAU MENGIKUTI PERGOLAKAN MASA 
SAMPAI DITABIR BELAKANGNYA san Ma 1 

BATJALAH 

HARIAN MENATA 
. Suara Kesatuan Indonesia 

Telah meluaskan staf correspondennja diseluruh Nusantara serta luar 

sebulan, Tanah Air. & ip Sm Langganan £ 6— 
  

Potong disini FI : 6 S2 
  

Minta berlangganan pada Harian MENARA mulai #3 I Pebruari 1950. 

' Pekerdjaan 

Planet fo Malas ia akan   Uang f. 6.— kami sertakan.   
  

  

  

Jr   

  

      

     

  

Scal mudah sadja. Dia 

suka sangat akan rasa 

nikmat dari Palmboom 
dalam makanan. 

Aku heran dari 

mana anak kayu 

Rusli begitu besar 
nafsu-makannja? 

    

   
   

  
  

  
Pat taat sehat 
Palmbaom - senantiasa7 mentjiptakan suatu hidangan 
istimewa, « Margarine, tulen .berwarna kuning-emas ini 
meninggikan rasa' 'agli da dari tiap makanan dan membuat 
hidangan mendiadi, hidangan” Pena ena 
ketjuali dari atu da" sungguh! menjehatkan oleh karena 
kekajdannja akan writamin! A-dan D. 
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