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Tiba tuk kedua: kali 2 Me- 

dam: na 

jang dja dalam perdjalanan mengeli- 

men- jingi- Sumatera, maka pada tgl. 

"1 29 tebar lalu pagi Drs. Hatta ti- 

ad indust, Dalam yo iba untuk kedua kali di Medan. 
Djawa kajunjalah Diatas “esplanade dipusat kota 

ngkan dan bukan ko Medan beliau berpidato dihada- 

ng berkwaliteit sangat pan kira2 10.000 orang. Ketika 
n sesudah berpi- 

inggalkan esplanade pa 
 dadjam 11.30 kegembiraan rak- 

jat mendjadi demikian, sehingga 

polisi dengan susah pajah harus 

menahan rakjat jang hendak 

mendekati oto beliau. Berpuluh2 

anak dan perempuan djatuh ping 

san dalam berdjedjal2 itu, sedang 

      

  

un Ta Tea Nonakija 

   telah mengakibatkan tanah Ia- 

pang mendjadi rawa, sehingga 

pertemuan ini sebaya suatu 

lautan pajung. Baik dari, maupun 

ketanah lapang Drs. Hatta dalam 

oto senantiasa diiringi : oleh Wali 

epanidjang Menekan di- 
2 ini sampai tahun 1939, 
ta' diichtiarkan mengada 
man Agathis. Sebabnja 

pertama orang baru 
akan perlunja tana- ta 

ai dan kedua susahnja un- - 

San “Pohon? jang agak besar didja- 

     
   
   
   

      

  

intensief, dimana 
tanaman2 kaju men- 

perhatian lebih banjak. 
hun 1938 orang masih me 

ijug ulawesi jg 

   nakannja selaku bibit. - 

      

    

  

   
   
    

  

   

  

    

   
   
    

   

  

   
    

    

   

on , berasal dasi bidji, ig 

pendua dipindahkan “2 ketan aman, me- 

   

   

  
"mengadakan pertjobaan de- 
stump dan stek, Sega di- 

: € angkan diatas tadi. 
Hasil2 sementara dari" pertjo: 

EN stump dan stek dari djenis 
. Agathis jang tumbuh digunung 
Bonthain di Sulawesi Selatan, 

: ngan: jang dapat disiram, 
“adalah memuaskan. 

.. Didaerah Sukabumi sebelum 

     

     

    
    

  

   

   
   
   

   

   

  

   

    

  

    

  

    
   

    

    

  

      
        

         

inensis dipegununga 
IK Aas bani di 

ena di na 
"anjak jang mati diwaktu me 

| murdahkannja dari bedengan ke- 
kanginan. 

tungkin pertjobaan ini diker 
Saiktaa hari akan lebih memuas- 

5 Comiadbaa “Sena IA kalau dipergunakan rabuk. 

dna ta" . “Kalau pertjobaan dengan stek 
disini mgitberbintjang-. ini berhasil, maka ini adalah satu 

al m4 1 "keuntungan jang sangat besar. 

: Te 5 “sSadja kita akan menda- 
bibit dengan memperguna- 

tjabang2 dari pohon2 “jang 
tapi djuga dari pohon2 
jang baik dan banjak ko 
ita dapat memperoleh tu 

n. jang bersifat. 

    

     

“Disamping pertjobaan. ini ka- 
mi tetap mengandjurkan supaja 

“di Sulawesi.untuk sementara pe- 
ngumpulan bidji diteruskan. : 

|... Walaupun ongkos banjak, te- 
tr: tapi ditahun2 pertama, lebih2 di- 

t- ing Mamasa, ih telah ber 
bidji 

untuk Hanna 2 Jaka an luas. 

  

    
    
    

    

   

  

nentjari Wi 

Ng
 

ng 

1 tkan bibit kan pohon2 ketjil dari hutan, ba- 
) harga- ik sebagai pohon maupun seba- 

ra, dima  gaitstek atau stump, belum dapat 
umi, jg dipastikan. Sementara itu penana 

en, man gebaikinja, harus,    

   
   
   
   
   

  

   

  

   
         
    
   
    
   

ma dengan Nana sega 
tunja la kesukaran2. 

'ketanaman jg 3 Lina, Undonesih). 

  

segenap pagi hari hudjan rintik2 

sesudah perang diketemukan di- ' 

bedengan dan ketika diwaktu: 
dukan Djepang.tidak sem- 

sedemikian : 

  

(Aneta). Datang dari Kota : 

dik s' dengan djalan - 

aa serta 'bagiannja 

'jang diatas tanah dan mempergu- 1.4 

. Selain 'dari pada itu dari ba- : 

tang2 dan dahan2 ketjil- orang ' 
membikin angguran (stek) jang : 
kemudian ditanam #dibedengan 

Bam para'pegawai Kehuta- 

perang ternjata, bahwa bibitjg 

Jd setjara jang tersebut dia 'genai seluruh rakjat. Untuk hal 
“itu kita harus djuga tetap ber- 

Menteri? 

sar ki 

“djuangan untuk mentjapai 
 merdekaan dan hasil2 K.M.B. 

      

juga Ch Monika Uni . Wegaya'dimasa jang akan Hau 

g, adalah lebih penting dan berat dari 

pada mentjapai kemerdeka an. 

Negara Slomteia Hina. Dr: | 
Mansur. Ketika Drs. Hatta tiba, | 
'banjak pembesar2 berada-ditanah 1 
lapang, al. anggota2 kabinet Su | 
matera Timur, kepala2' departe- ' 
men, wali kota-Medan, koman- 
dan Barisan Pengawal, 

apostolisch vicaris 

dia, penindjau2 K.P.B.B.I. 
kira2 20 orang opsir T.N.I. 

Sesudah berdjabatan tangam 
Drs. Hatta memeriksa barisan ke 

  

hormatan, sesudah mana belia 
dengan Wali Negara, Dr. Man- 
sur dan bekas wali kota Repu- 
blik Medan, Mr. Jusuf, dalam 
oto terbuka pergi ke esplanade. 
Disepandjang djalan Wakil Pre 
siden disambut dengan gembira 
oleh penduduk..Di esplanade ter- 
lihat 'banjak bendera merah-putih 
dan djuga kain2 bentangan de 
ngan sembojan2, a'.l. ,,Djuga Iri- 
an termasuk R.I.S.” 

Dimimbar terdapat banjak ka 
rangan bunga. Disini bendera2 
merah-putih dan kuning hidjau 
(bendera N.S:T.) bar ber- 
'dampingan. “' 

Ketua komite pen: 
dan, Sugondo, me apkan pi- 

sambutan, udah mana 
anak2 sekolah mendengarkan 
lagu Indonesia Raja jang segera 

  

   
    

  

diikuti oleh rakjat jang hadir di- 
tempat itu. 
. Sesudahnja Dr. Mansur me 
utjapkan “beberapa “perkataa 

maka Oi Hatta mengutjapkan 
' pidato beliau, dalam mana beliau 
pertama2 memperingatkan per- 

. 

Drs. Hatta mengatakan :,,Dja. 
nganlah kamu berpikir, 'bahwa se 
karang kami telah mentjapai tji- 

- ta2 kami. Kami sekarang masih 
“dipertengahan djalan, karena le- 
bih penting dari pada mentjapai 
kemerdekaan ialah . membangun 
negara kita, dalam mana harus 
terdapat keadilan dan kemakmu- 
ran. Untuk hal itu tiap2 orang In- 
'don. harus memberikan tenaga- 
nja. Hal ini adalah soal jang me- 

satu, supaja dapat memetik bu- 
ah2nja perdjuangan untuk ke- 
merdekaan kita. Kita masing2 se- 
karang bertanggung djawab atas 
nasib kita sendiri dalam hari de- 

   

  

   

     

wakil 
W.T.M. di Medan Mr. Sonius, 

monseigneur 

Brands, konsol2 Amerika dan In- 
serta 

      

tan Me 
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ng. 
an. . Seluruh rakjat kita bertang- 

g djawab, apakah kita dapat 
adikan Indonesia suatu ne- 

ara jang adil dan makmur”. 
dato Drs. Hatta terus-menerus 
endapat sorak2 dari pihak pen- 
gar. Beliau berbitjara selama 
djam. 

    

   
   
     

  

eriak merdeka”. Dua kara- 
besar diletakkan dibahu be- 

    

    

    

    
    
     

   

  

masjarakat India. Pertemu- 
tutup dengan sorak tiga kali 

#rdeka". 

Pra oleh pegamai ai polisi, 
H.C.V.P., tuan W.G, Eyber. 
sendiri, Drs. Hatta dapat ber 

n dengan perlahan2 ke oto 
enunggw. Untuk waktu jg 

ek oto 'berdjalan kepusat ko- 
mana sorak2 rakjat berge- 

terus, dan seterusnja ke- 
penerbangan. Disini Drs. 

diiringi oleh pembesar2 jg 
2 hadir ketika beliau tiba. 
r djam 12.15 Wakil Presiden 
jan rombongan beliau ber. 

ke Bukit Tinggi. 
rintah Sumatera Timur 

an jak perusahaan2 partike- 
'ari itu memberi liburan ke- 
3 Peta untuk hadir pada 
emuan diesplanade. 

Tiba di Padang. 

Selasa djam 3 sore telah 
Padang dgn pesawat ter- 
istimewa dari Kotaradja 

    
    

    
   
   

  

  

    
     

      

   
     

  

    

             

      

      

    

   
   

    

      

    

    

     
    
   

  

      
   

    

   

na menteri merangkap 
presiden Republik 

Drs. Moh. Hatta,     

   
     

    

  

    menjambutnja hadir selain satu 
panitia penerimaan Indonesia, 
komandan territorial kolonel Van 
Erp, residen dr. L. E. van Stra- 
ten, wali kota Padang dr..A. Ha- 
kim dan beberapa ratus orang jg 
menaruh minat atas kedatangan 
ini, a.l nampak wakil2 masjara- 
kat Tionghoa dan India. Sesudah 
diadakan penghormatan, murid2 
sekolah Pesindo menjanjikan la- 

.gu Indonesia Raya, setelah mana 
drs. Moh. Hatta mengatakan se- 
bagai berikut : ,,Kita harus insaf, 
bahwa anak2 ini harus menjiap- 
kan dirinja untuk nanti menggan 
tikan jang tua2, karena kewadji- 
ban mereka kelak akan lebih be- 
rat”. Tidak lama kemudian rom- 
bongan wakil presiden menerus- 
kan perdjalanannja deng'an mobil 
'ke Bukittinggi. 

mem 

Van Schaik dan 
'Stikker tiba di Kemajoran. 
(Aneta). N 

JR. Hi. van Schaik dan D. G. 
Stikker pada hari Selasa djam 6 
sore tiba di Kemajoran. Beliau 
disambut oleh adjudan W.T.M., 
komandan tentara, komandan 

“angkatan laut, Sultan Djokja, gu- 
. bernur Djakarta, anggota2 Pe- 
merintah Federal Sementara, Dr. 
Sukiman, Mr. Rum, Mr. Wong- 

Apd hasil2 sedemikian dapat Tya Kaka amalia Dana On 
djuga ditjapai dengan memindah- : Menteri Stikker “menerangkan 

Kepada pers, Bahwa beliau telah 
singgah selama satu hari di Ka- 
rachi, dimana beliau. ,,berdjumpa 

teman2”. Beliau: menga- 
takan lagi, bahwa perkundjungan 

   

  

    

“beliau dimaksudkan untuk meng- 
adakan pembitjaraan2, supaja pe 
njerahan dapat dilakukan selekas 
mungkin serta memperingatkan 

' (kan, bahwa: mungkin : 
: Ihari lagi beliau akan ban & 

a' kepada suasana ramah tamah t 
lam K.M.B. 

Selandjutnja beliau bandeng 
bera 

Belarida, sedang Menteri Van 
(Sehaik akan tinggal lebih tama. 

Atas pertanjaan, apakah tuan 
#Lovink akan meninggalkan Indo- 
nesia pada hari Pn kes 

& 
La 

Menteri? Belanda, - daulatan, diah mendjawab, bah : 
wa hal itu belum diputuskan. 

z 

(Aneta). Menteri2 Van Schaik 
dan Stikker pada hari Rabu pagi 
menghadiri sidang Pemerintah 
Federal Sementara, sedang Men- 
ter Stikker pada hari Rabu sore 
dengan Mr. Rum, ketua Komite 
Persiapan Nasional, berkonpe- 
rensi dalam Istana, sesudah ma 
na anggota2 “delegasi Belanda 
serta anggota2 Komite Persiapan 
pergi berkundjung pada W.T., 
M., bersama2 "dengan kedua 
Menteri. 

Menurut pendengaran Aneta, 
maka Menteri2 Belanda ini akan 
pergi ke Djokja pada hari Kamis 
untuk mengadakan pembitjara- 
an2, pada waktu mana mereka a- 
kan mempergunakan kesempatan 
untuk berkundjung (pada Presi- 
den Sukarno, 

Mungkin Menteri Stikker akan 
kembali pada hari Sabtu, sedang 
wakil Perdana Menteri Van 
Schaik akan tinggal sampai per- 
tengahan Desember, 

ada achir pidato beliau rakjat 

dari mana satu diberikan 

diplomatik Republik. 
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Ketika sidang Panitia Persiapan Westonak! bana Bebi 2 

en kiri kekanan: Te Mr. Rum dan 'Anak Agung, Hah " 

Pan 

  

Dr. dadarsorn 
(Aneta). Dengan melalui To- 

kio dan San' Francisco padavhari. 
Senin 'dr. Sudarsono telah tiba di 
New York dari New Delhi. Di 
New York dr. Sudarsono akan 
mengadakan pembitjaraan de-. 
ngan wakil2 Republik mengenai. 
dimasukkannja (inpassing) per- 
wakilan Republik dalam dinas 
diplomatik dari Republik Indone- 
sia Serikat, demikian 'kabar jang 
diperoleh Aneta. 4 

Untuk pembitjaraan2 itu su- 
dah datang terlebih dulu mr. Ma 
ramis dan Mukarto. Seperti dju- 
ga dr. Sudarsono, mr. Maramis 
mendjabat koordinator dinas lu- 
-ar negeri Republik, sedang Mu- 
karto chas ditugpskan, untuk me- 
ngurus asn 

  

Minggu jang akan datang Su- 
darsono, Maramis dan Mukarto 
akan berangkat ke London 'de- 
ngan pesawat terbang, dimana 
akan diadakan pembitjaraan se- 
perti jang dilangsungkan di New 
York dengan Palar dan lain2nja. 

Pembitjaraan2 sematjam ini, 
jang selain di New York dan di 
London, akan diadakan ditem- 
pat2 lain dimana terdapat wakil2 
luar negeri Republik, dimaksud- 
kan djuga untuk mendapatkan 
suatu ichtisar umum dari keada- 
an diwaktu sekarang ini pada 
pelbagai missie2 Republik men- 
djelang diharapkannja pengang- 
'katan2 baru berkenaan dgn pe- 
njerahan kedaulatan. : 

Dalam kalangan2 Republik di 
New York orang menduga, bah- 
wa Palar, jang kini adalah wakil 
Republik pada Perserkatan Bang 
sa2 dan dalam publikasi2 Repu- 
blik disini sedjak beberapa lama 
disebut ,,duta”, dalam organisasi 
baru dari Republik Indonesia Se 
rikat, akan tetap tinggal dalam - 
dinas diplomatik di Amerika Se- 
rikat. Dalam pada itu disebut2 
kemugkinan2 suatu djabatan di 
New York atau di Washington. 

  

Mr. NASRUM, GUBERNUR REPU- 
BLIK UNTUK SUMATERA TENGAH 

(Aneta). Gubernur Republik 
(Sumtera Tengah, Mr. Nasrum, 
jang pada hari Minggu j.l. telah 
berangkat ke Padang dari Djokja 
dan akan terus pergi ke Bukit 
tinggi sesudah bertinggal selama 
1 minggu di Djokja untuk mene- 
rima petundjuk2 lebih landjut ber 
hubung dengan penjerahan ke-. 
daulatan, karena pengangkatan 
beliau sebagai gurbernur Suma- - 
tera Tengah oleh Presiden Su- 
karno telah “dilepaskan dari ke- 
anggotaan beliau dari K.N.I.P. 
Sebagai 'pengganti beliau diang- 
kat K. H. Tjikwan dari Bukit- 
inggi. 

RESEPSI SRI SUSUHUNAN. “ « 

(Aneta), Hari Minggu malam. 
Sri Susuhunan telah mengadakan 
suatu resepsi bertempat di Kra- 
ton untuk kedatangan kol. Ga- 
tot Subroto dimana telah diper- 
tundjukkan tari wireng. Pada ha- 
ri Senin kolonel tersebut akan 
berbemu dengan djenderal major 
Mollinger di Tn 

“ gufuan dan 

ma. Untuk Indonesia.jang berha. 

“berikan penah kabinet Pa- . 

  

      

  

   

A YASION, AL    
   
   

   

. Hatta, dan Sultan 

- poor» dah, 

di | New York. 
eeslta SALAT 

  

      

   
     

    

        

   
      

  

Lea 

MIMBAR “NEW YORK HERALD” 
TRIBUN 

Ten 

  

.(Aneta). Patose tahun2 jang, 
achir inisurat-kabar sNew York! 
Herald Tribune” memberi'kesetn" 
patan 'kepada peladjar2 sekolah2r 
menengah dari pelbagai ' negeri. 
untuk.membikin perdjalanan ke . 
Amerika, Serikat, perdjalanan.ma 
na 'diongkosinja, untuk mengam- 
bil bagian dalam Mimbar New. 
York Herald Tribune: 3 p 

Selama 10 minggu berasa HA 
djung, para “peserta berturut2 ses, 1 
lama 2 minggu mendjadi “tamu. 
.mahasiswa2 Amerika. Denga 
djalan menganga i bada 2 

  

     
   

    

    

pertemuan2 jang ani 5 
chusus untuk mereka, para peser- . 
ta mendapat Ikesempatan' untuk 
Mena segala sesuatu an : $ 
hidup dikalangan peladjar2 
rika sebanjak2nja. ' : 

Dalam tahun 1947 diundani . 
33 mahasiswa dari republik2 Rp3 Na 
merika-Latin, Dalam tahun 1948. 
datang disana 29 wakil dari Nor . 
wegia, Swedia, Denmark, Fin. 
landia, Inggris, Islandia, ' Scot: 
land, Wales dan Australia, “dan . 
dalam tahun 1949 “disana diteri | 
ma 34 mahasiswa dari 17 negara . ! 
jang termasuk Bt Mar- 5 1G 
shall. 

5 223i ! - 

Untuk tahun 1950, ps 2 Ta 
sekolah2 menengah dari Arhasy: At 
nistan, Burma, Ceylon, Mesir, 
India, Indo Tjina, Indonesia, 
Iran, Irak, Israel, Libanon, Malas 
ka, Nepal, Pakistan, Filipina,:Sa 
udi-Arab, Siam, « Transjordania 

    

   

dan Yemen dipersilahkan membi 
kin karangan jang .terdiri.. dari 
1500 kata dan. memasukkannja: . 
sebelum tanggal 1. Olktober.1949,.... 

Mereka jang memasukkan ka- 
rangan2 terbaik, akan diberi. kes 
sempatan tinggal, di Amerika s 
lama.10 minggu dengan pertj 

  

   
   

sil jalah ituan S, Siagian, Gang -- 
Adjudant 42,A, Djakarta,, :pela-: 
djar A.M.S. kelas satu, jang kas... 
rangannja dengan, RAMA. ee ia” KN 
World We Want" (Dunia. jang... 
kita kehendaki) dianugerahi. F3 

Tuan Siagian 'akan berangkat 
Ike Amerika dalam. bulan : Manet:" Ten 
1950. Mena Pe RETAK pa 

    

    

   

  

    

  

PEMBESASAN (ORANG2. Tawa an " 
aa 

Dari dad Pa Kg aa 
dan orang. ja ng diasingkan mana 
sedjurilah k.I, 10.000 orang, — te... 
lah dibebaskan 6765 orang, hing 
ga achir 'minggu jang lalu. Djum 
lah orang2 —, untuk siapa berla- 
ku peraturan. amnesti jang sus: 
dah dibebaskan ada 550 Orang. 

HASIL2 K.M-B. DISETUDJUI, LKA 
NET. PASUNDAN. .. -. 

Setelah delegasi Pasundan ke H 
Konperensi Medja Bundar: mem-: 

  

   

  

sundam menerima baik persetue 
djuan KMB. Persetudjuan Ind 
kan disampaikan selekas mung- 
kin ke parlemen. 

    

Pe 

Sab



  

   

  

   
     

      

   

  

   

   

    

   

  

   

    
    
     

   

  

   

      

atas nama mu- 
engan menjata- 

Kak mentjapai ting- 

            

    

usattka: kat jang tidak lebih kurang dari 
ngz Peng han 

atuk kepentingan pe Telah hadir pada upatjara itu 
pergaulan s ialah PJ.M. Presiden NT, 

Menteri2, para anggota Senat 
Sementara dan anggota2 Parle- 
men, Sekertaris Djenderal, Wa- 
li Kota dan lain2 pegawai. 

Demikianlah pada tgl. 25 No- 
pember 1949 telah ,dibuka. de- 
ngan resmi di kota Makassar Se- 
'kolah Menengah Kehakiman. 

sean "ih e e 

. memberikan pita sam- 
ap pembukaan seko- 

1 menerangkan be- 
Pang P3    

  

Eau sabotah Sai dinhal 
'bukan untuk Nah 

    

   

  

  nperensi Gemenebest di 

  

PRA RAR wa telah lampaulah sekarang 
ter) Biibbet Inggeris waktu untuk berbitjara: 58 bang 

menjetudjui suatu usul un- sa jang mempunjai perwakilan 

mengadakan konperensi jg disini, demikian Dodd harus ber 

'datang dari menteri2 luar “usaha dan mentjari djalan untuk 
negara2 gemenebest di mengalirkan kelebihan2 bahan 

lombo antara tanggal 9 dan makanan dari negara2 jang 
januari jang akan datang, menghasilkannja ke bangsa2 jg 
kian djurubitjara dari kam- 'bertahun2 menderita kelaparan. 

luar negeri di London. Apabila.tidak didapatkan peme- 
resmi dari tanggal, tjahan2 masaalah ini, demikian 

  

npere isi k lai- Dodd seterusnja, maka negara2 
: an Smernin ang boa jang tidak menghasilkan bahan 

h Ceylon. makanan untuk mentjukupi kebu 
tuhan rakjatnja sendiri akan ter- 
djerumps kedalam djurang ke- 
sengsaraan, sedangkan negara2 

rusan jemenebest Philip Noel jang berkelebihan terpaksa men- 

. Menurut jang didapat ke- jari. rentjana2 jang mahal untuk 

ngan sementara ini dari Ko- ara penghasilan dan pen 
maka perdana menteri In- ualan 

andit Nana PP nyala keda Dr. Oscar Gans, laka Cuba 

nnja disana padatg. 7atau “di Amerika Serikat telah dipilih 
ri jang akan datang: se mendjadi ketua agan. 

diam di Ceylon antara 

jake akan membikjata A NGK 
Pelan orang2 India dis.” ( ABP). ' Senator — Amerika 

itu, meskipun tentang hal Knowland di Taipeh (Formosa), 
Sak dibuat djandji2 jang res 'telah menerangkan kepada pers, 

5 bahwa pemerintah Amerika Se- 
rikat harus mengambil tindakan2 

ggeris akan dipim- 
1 oleh menteri luar negeri Er- 

in dam menteri untuk u- 

  

    

. COMMONWEALTH keras, guna Poo bata 'kon- 

"ASIA. Ward: dan empat SNN anggota 
“stafnja. 

: Saja telah mengirimkan - ian 
wat kepada presiden Truman, 
dimana saja mengusulkan supa- 
ja Amerika Serikat mengadakan 

ke blokade terhadap pelabuhan? ko 
an-- munis di Tiongkok, sampai keli- - 

i ba- ma orang Amerika di Mukden ' 
i-komunis, itu dimerdekakan”, “demikian 

g didapat o- Knowland, jang selandjutnja ma 
Melbourne Ar- sih: mengatakan 'pula, bahwa Ing 
a. .geris akan membuat suatu kesa- 

landjut ten Jahan besar, bilamana pemerintah 
pemberian bantuan ini, jg - komunis di Tiongkok itu Galak 

: 4 ra dise- nja. 

Pada an senator” itu a- 
“kan at dari Formosa ke 

, dalam Manila. Tetapi ia telah meng: 
. Neger g bah rentjananja, dan ae de- 
nperoleh pem ngan pesawat terbang ke Chung 

ai, king, untuk mengadakan pe 
Pegaa 'tjaraan dengan Chiang Ka ai 

diba ' KETJELAKAAN2 DALAM TAM 
s, demiki- BANG2 Mn Di 9 

Ah A-” Kira2 400 pekerdja Hambarg 
Ka / pada hari Kamis mati, ketika se- 

0 E.  konjong2 terdjadi San kebaka- 

Teater di Johann G 
didaerah Sovjet dari D 
demikian diwartakan oleh 
anti-komunis Djerma 1 
graf". Kebakaran inii ter yaa da 
Jam salah satu tjorong jang ter- 

. penting, ketika pekerdja dinas 
malam telah selesai dengan pe- 

ter) Australia dan nege- 
4 Sengkang dalam 

2 bagan, bermak- 
   
     

    

           

   

   

            

   
         
   

  

      

     
   
       

   
   
   

      

    

   

    

   
     

    

    

          

   
   

    

£ 

keresidenan Nk ta ea 
dan de facto berada dalam 
merintahan Republik Ine 
Merdeka bukan hanja mer nti 5. 

    
     

  

hak, tetapi djuga memikul kew 
djiban jang berat. Tahun Djav 
1881 adalah tahun mulia dan 
rilah kita memasuki tahun mul 
ini dengan penuh rasa tangg 
djawab terhadap nusa dan b: 
sa”, demikian residen Sud 
Kemudian Sudiro dan Link 
nandatangani naskah penje 
kekuasaan dalam empat eks 
plar dalam bahasa Indonesia. 
telah itu diadakan upatjar 
nurunkan dwiwarna dan 
na jang berkibar dikantor 
denan. Simbolis berarti ha 
situasi dua pemerintahan da 
satu daerah. Dengan diiringi 
Indonesia Raya, bendera D 
warna baru dinaikkan seb: 
perlambang berdirinja kem 
pemerintahan keresidenan 
blik Indonesia di Surakarta. 
patjara ini a.l. dihadiri oleh 
ki2 KPBBI pegawai2 Bela 
pegawai2 Indonesia federal 

       

  

   

Republik, kepala staf gubernur 
militer letnan kolonel Prine 
dan komandan brigade letn. 
lonel Slamet Rijadi. 

   
      

     

  

mamauraat 
- 

   

  

(Aneta). Sjahrir jang! An 
sin tidak mengeluarkan su- 
aranja tentang segala pekabaran 
mengenai pembentukan pemerin- 
tah RIS, menerangkan dalam su- 
atu pertjakapan dengan seorang 
wartawan ,,Keng Po”, bahwa 
masa peralihan kekuasaan ini ber 
bahaja sekali, djika tidak didja- 
lankan beleid jang amat hati2. 
Mendjawab pertanjaan apakah 

“ia akan bersedia turut dalam pe- 
merintahan pertama dari RIS se- 
bagai menteri luar negeri, Sjah- 
rir menjatakan, bahwa ia ingin 
lihat lebih dulu kedjurusan ma- 
na dan apa konsepsinja untuk 
menghindarkan kesulitan2 jang 
mungkin timbul. 

Dari keterangan2 ini 
Po” menarik kesimpulan, bahwa 
Sjahrir bersedia mentjeburkan 
diri dalam pemerintahan RIS nan 
ti, djika beleid dari pemerintah 
ini sesuai dengan tjita2nja. 

  

Atas pertanjaan, apa 4 par- 
tainja (Partai ea 
akan tetap meng Va 'opo- 

'Sjahri :    
Ba Sara ad Kara Pa 

dikerahkan guna keselamatan 
rakjat. Oposisi pada waktu ini 

ada sangat berbahaja sekali, de- 
mikian Sjahrir. 

kerdjaannja ' da sedang pergi Ike 
tempat lift. Api mendjalar de- 

ngan tjepat kesuatu ruangan di- 
mana tertimbun bahan2 peledak, 
dan dengan segera '#jorong2 ter- 
isi dengan uap jan memibahaja- 
ikan. Topeng2 gas tidak ada, dan, 
regu2 penolong jang masih ha- 
rus didatangkan 'dari Chemnitz, 
datangnja terlambat 12 djam. Ha 
nja 'beberapa pekerdja. berhasil 
meloloskan diri sebelum Tift ini 
terbakar. Kebakaran ini mungkin 

| terdjadi karena kortsluiting pa- 
da djaring listrik. Harian ini se- 
landjutnja memberitahukan, bah- 
wa beberapa minggu jang lahu'” 
300 ipekerdja tambang tengge- 
lam dalam sebuah tambang di 
Annaberg. Akan tetapi 'ketera- 
ngan2 mengenai 'hal ini tidak 
terdapat, 
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“mereka jan 
“pula 9 pendjaga pendjara dengan 

14 ppendjata lengkap. 

      

  

   
     

    

      

    

  

     

   
   
    

   
   
   
   
   
    
   
   
     

  

   

  

    
   

  

     

   
    
    
   

   

»Keng 

Pai 

     

(Aneta). Radio 'Diokia mem- 
beritahukan, bahwa' Presiden Su- 
karno telah menjusun suatu pe- 
raturan berhubung dengan 'pe- 

ubahan djumlah anggota Ba- 
K.N.LP., dalam 

ada partai2 politik di 
lur 'donesia serta belum 

Bea a Tiga ta Pena 

  

  

   

  

   

    

   

Me aa ini, maka 
tiap2 partai politik, jang mempu 
cnjai wakil dalam badan pekerdja 

2 dapat menundjuk 12 wakil dalam 
e | K.N.LP. Peraturan ini 'mulai ber 

'| laku pada tgl. 28 Nopember jl. 

MUKTAMAR Ne KE-IV. 

Menurut Scobaap jang kami me- 
- nerima, maka Muktamar Akbar 
| Masjumi ke IV akan dilangsung- 

'kan pada tgl. 15 sampai 18 De- 
sember 1949 di Djokja. 

Soal2 jang akan dibitjarakan 
adalah a.l. 1. Hasil2 K.M.B., 2. 
'Perdjuangan kedepan, 3. Orga. 
'nisasi. 

    

Kepada tjabang2 Masjumi di- 
seluruh Indonesia diseruhkan un- 
tuk mengundjungi muktamar tsb 
dan utusan2 jang hendak datang 

iminta memberitahukan nama2- 
nja kepada Sekretariat Mukta- 
mar Ngadiwinatan 40, Djokja. 

BERITA PENDEK. 
Pada hari Senin malam telah 
'eloloskan diri dari rumah pen- 

| djara Modjokerto 83 tahanan, di- 
'antaranja hingga sekarang baru 

-8 jang.tertangkap lagi. Bersama 
meloloskan diri turut 

  

Kn 

ena KI 

. Perhubungan pos dengan Djep. 
Aturan2 tentang pe rhubungan 

“pos dengan Djepang TG iganti de- 
ngan aturan2 berikut . 

2. Surat dan kartupos. 

  
  

  

- “Pertjetakan Kementerian Penerangan N.IL.T. - Tomohon. 

Diperkenankan surat ain kartu 
pos jang memuat 'iberita. perse- 

“erangan atau kekeluargaan, pun 
djuga jang mengenai urusan da- 
gang atau pena iuan djual- 
beli, ketjuali : 

a)jang mengenai pemasrahan u- 
ang logam ketangan lain ::: 

b)jang mengenai konpersi, pe- 
masrahan ketangan lain atau u- 
rusan  menjembunjikan fonds2 
Djepang diluar negeri dengan 
memakai surat kuasa, order, pe- 
rintah atau dengan djalan Jain 
jang maksudnja ialah melanggar 
aturan jang telah ditetapkan 
oleh SCAP (Supreme Comman- 

— der for the Allied Powers) ten- 
tang ikurs wesel luar negeri atau 
kompersi fonds2 Dpang diluar 
negeri: : 

c) jang mengabarkan pemberian 
atau pemasrahan ketangan lain 
hak menterdjemahkan, menurun 
dan mempertundjukkan isi bu- “ 
ku, karangan (madjalah), #ferite- 
ra sandiwara dan musik, pilm 
bioskop atau penerangan dan 
utjapan lain2, begitu pula jang 
mengenai oktroi atau hak pe- 
.ngarang, ketjuali surat dan kar- 
tupos jang menerangkan dan 
mendjelaskan bentuk dan fjara 
mengendjakan hak itu, jaitu ben 
tuk dan tjara jang diperkenan- 
Ikan, atau surat dan Ikartupos jg 
menjaksikan bahwa ada hak2 
jang diberi dengan sah. 

Lain dari pada itu jang tidak di- 
pemerintah Djepang atau 

pos jang diundjukkan kepada 
pada pemerintah Djepang atau 
'kantor2 pemerintahan Djepang, 
ketjuali apabila isinja mengenai : 
a). perdjalanan kapal harian dan 

pemeriksaan udara : | 
b)ipendaftaran warga Djepang a- 

tau bekas orang Djepang. 

3. Dokumen. 
Jang diperkenankan ialah doku- 

men jang memenuhi sjarat2 dokumen 
jang 

   

termuat dalam perdjandjian ' 

pos internasional jang berlaku, 
tjuali jang berikut : Ne 
a) musik2 jang ditutie atau lemba 

musik : 
b) kopij buku at ber 

jang ditulis dengak Han 2 
jang dikirim satu2, ketjuali & 
bila itu mengenai pemerintah: 
atau pekendjaan dalam lapangan 
pengetahuan, 

c) surat2 prosesi ' : 
d) semua akte jang dibuat oleh pe- 

gawai kehakiman (openbare amb 
tenaren). Na 

4. Surat tertjetak. 1 : 
Jang diperkenankan ialah segi 

apa jang tertjetak, begitu djuga 
lisan2 braille, jang memenuhi si 
surat tertjetak ditetapkan dalam 
ran internasional, 
5. Tjontoh tidak berharga dan bun 

kusan (petit peguets). 
Jang diperkenankan ialah tjontoh 

jang tidak berharga dan bungkusan 
. jang memenuhi sjarat2 jahx Site 
kan dalam at-ran2 infernasiona 
berlaku untuk tjontoh :dan burigku- 
san. Bungkusan jang berisi barang j ja. » 
mempunjai harga-dagangan, harus 
disertai surat izin masuk dari SCAP. 
Apabila. tidak ada surat izin ini... 
bungkusan2 itu dikirim k8mbali. — 
6. Semua kiriman untuk Djepang di 

sana disensur dan diperiksa oleh 
pabean menurut perintah SCAP. 

7. Semua kiriman jang diperkenan- 
kan dalam perhubungan dengan 
Djepang dapat dikirim dengan 
tertjatat dan djuga dengan pos 
udara 

Bandung, 

   

  

       

  

      

        
           

  

   
    

      
       

  

      

   

    

   
    

   

    

       

    
    

    

     

  

   

    

Nopemiber 194. 

     KISI 
Pada hari Rebo, 7 Dec. j.d. di- 

rumah Tuan J. MALUW Kema- 
weg sebelah Villa Banda dari 
perkakas rumahnja. TE 

Akan didjual satu fiets Tuan2 
merk Hercules. 

  

  

SEKOLAH 

setiap hari.   

  

Steno - Mengetik - Bahasa 
ENDONI - SIA 5 

Didin: Tengah kp. Kendis — Tondano, 
Pembukaan resmi, Senin 5 Desember 1949, 
Pemondokan djuga tersedia. 

Pemenat2 silahkan berhubungan dengan 'alamat diatas 
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Pembajaran : Kursus-Kilat mengetik (3 bulan):f-75.— pa 
ig »  Steno (menulis tjepat f 75.— 1 

” 1 Bahasa Inggeris berdamai. -" 

  

  
  

H
a
 

k
t
 

, 

TN 
BERENANG Na ma 

  

 


