Pkurebta

— KAMIS, I AUGUSTUS 1949,

:

KEMENTERIAN

No. 225,

TAHUN | KE IV, Menma
REDAKSI
ADMINISTRASI

PENERANGAN
NEGAR A

EXPEDISI

(Langganan
Adpertensi

TIMUR.

foknvapnanya

Tomohon

$

: dirjapai oleh Dijawatan dalam la| pangan pertanian pada tahun2.jg
silam, maka terlebih dahulu saja

han kedaulatan”,
demikian duta
tersebut. Ketika ditanja, peranan

mulai dengan memberi satu ichtidari suasana pertanian

Sebagai

akibat dari politik per .

| tanian jang didjalankan pada masa

waktu

pendudukan, ternjata

satu kemunduran

Persediaan

dan

ton mendjadi kenjataan jg mung

i

terlebih didaerah2 jang mempunjai kelebihan “hasil, seperti di-

1

daerah Sulawesi “Selatan, Bali,

Lombok dan Sumbawa, sehingga
terasalah berkurangnja djumlah

Dalam banjak daerah telah diadakan saranan2 jang lebih teliti

penghasilan2, terutama dari Kena

dari- sesuatu djenis import jang
paling baik dari beberapa tanam2an setahun jang dibeberapa per-

dan djagung.

tjobaan telah menjatakan lebih ba

p
:

$

:

Kekurangan #eokikia2 piktatlin
“ketiadaan alat2 pembasmi
dan
penjakit djuga membawa penga-

ruh jang tidak baik pada tingkatan hasil rata2, sedangkan penje
penghasilan

rahan terpaksa dari

3

fitu bertambah tahun mengurangi

3
!

'“simpanan2 jang biasa dari penduduk. Faktor2 lain jang disamping
itu djuga mengurangkan kekuatan
penghasilan adalah diantara lain2
pemeliharaan jang kurang berlaku atas pekerdjaan2- pengairan,
penguasaan
-air jang. tidak diamat2i dan perubahan sifat dari
bibit2 tanaman bahan
makanan
jang terutama. Olehnja itu, maka
perhatian. jang utama ditudjukan
pada memperbanjak penghasilan
dari tanaman bahan makanan, sedangkan pengawasan jang “teliti
dari keadaan makanan didaerah2
perekonomiannja
lemah
jang
menghendaki perhatian senantia-sa dari Djawatan pertanian.
Disamping pekerdjaan2 jang di

“aaMa

:.

sebut tadi, maka saran2 jang dirantjang

(.

2

tuntutan

mengenai

per-

tanian dalam bentuk jang dising-

katkan terdjadi dari pada .pasal2

:

besar sebagai berikut: mendorong
penghasilan dari tanaman bahan
dagangan setahun dengan djalan
pemilihan djenis jang tepat, selekKusih pemakaian papah, hidjau mi

:
2

ica

ikan lebih teliti pertanian

jang didjalankan bersama2

kering

Hn nga

gikan

Ki

|

Lt ntu bt dal
etesNNNanaNaelan

.

Kam

dengan tjara mempergilir2kan tanaman, memperbanjak pemakaian
pupuk jang'organis, diselangi oleh
- "pupuk hidjau dan. mendjalankan
' tindakan2 pentjegah kehanjutan
tanah: pengambilan pertjobaan2
mengenai pembangunan perusaha
an2 tani pertengahan, seluas kira2
5.ha- tiap rumah tangga,- didaerah2- dimana keadaan luasnja ta-

nah .memungkinkan,

untuk mem-

peroleh - hasil usaha jang lebih
tinggi dalam perusahaan tani,
memperoleh bangunan perusaha-

Lutut

an jang sehat dan pelaksanaan
perusahaan jang lebih baik, sedangkan sebagai achirul masih di

1
|
ia

usahakan oleh Pemerintah Fedetah pertjobaan2 dalam soal perta-

g

nian mesin.

3

. Setelah saja uraikan

,

djaan2 itu jang didasarkan: dalam

—-

| rentjanaZ pe
an.dan rentjana pekerdjaan dari Djawatan Per
tanian Daerah jang bersangkutan,
maka idzinkanlah saja menuturkan satu dan Jain dari hasil2 usaha jang sudah banjak ditjapai oleh Djawatan Pertanian sesudah.

TA
Te
|

dengan

pendek pasal2 besar dari peker-

habis perang.
Terutama dapatlah dilihat, bah
wa tentang keadaan makanan dan

/ sifat makanan, hampir dikebanja—« kan daerah2 telah tertjapai'tingke

keb
| tan sebelum perang. Dalam
njakan daerah2 penduduk sudah
beroleh pula sitmpanan2 makanan

seperti biasa, sedangkan makanan

“setiap

hari telah mendapat perbai

:, kan jang njata, djika dibanding| kan dengan
anna tahun jang
lalu.
Saranan dan penerangan

1

|

kin ikelak beberapa tahun lagi.

gus, baik dalam

maupun

banjaknja

hasil

dalam mutunja melebihi

djenis2 tanaman penduduk.
Tjontoh jang tepat adalah djenis padi Gendjaratji dan Baok di

Sulawesi Selatan dan Tjina
Manado,

djenis

katjang

ditanah

Schwartz 21 dihampir segala dae-

rah perkatjangan dan djenis ubi
'kaju Mangi, Valencia dan Bogor.
Pertjobaan dengan pupuk buatan menjatakan, bahwa dalam beberapa daerah dengan mempergu
akan pupuk buatan dapat diperoleh kenaikan hasil jang tinggi.

Diantaranja hal ini ternjata dida-

aah

Sadang

dan diluhak

Kera-

'djaan Bone dari Sulawesi Selatan,
dimana kira2
25.000 ha sawah
njata kekurangan fosfor.
Saranan tentang pemakaian pu
puk fosfaat dipadi sawah telah
mendapat sesuatu hasil, sehingga
spermintaan akan pupuk fosfaat
itu lambat laun bertambah banjak.

Kendatipun ada

apa Belanda akan pegang sesudah
penjerahan kedulatan, Mehta me-

orga

nerangkan :

(hkera. Dalam suatu “k
rensi pers sekertaris umym K

mana sebuah medja bundar besar

" telah ditempatikan dgn tempat2 du

rensi Medja Bundar, Dr.
menerangkan tentang persedia

duk untuk 120 sampai 150 orang.
Dibelakang terdapat tempat2 para
ahli dan penasehat2 sedang balkon terutama disediakan
untuk

dan organisasi Konperensi tsb.

bahwa anggota2 K.P.B.B.I. di

pers dan kelder diatur untuk pu- .

patkan dalam kasteel ,,Oudwa.
naar” sedang delegasi2 Repu

sat pers dengan 12 kamar telpon,
ipesawat2 telex dan pembesar su.
'ara. Rolzaal
disediakan
untuk
"dimana para pengambil bahagian
dalam Konperensi dan pers boleh
masuk.
Ruangan ini mempunjai
kamar2 telpon dan
kantor pos
"pembantu sedang ke 3 kamar jg

dan P.P.F. dalam hotel2 ,,Pal:

dan ,,Bali “di Scheveningen
Hotel des Indes, Centraal dan

P

mona di Den Haag, dimana diac
kan persediaan2 sekurang2nja
tu kali makan nasi satu hari m
rut permintaan. Di hotel ,,Pala
dimana delegasi Republik men
#lain disediakan untuk sidang2 ku
“pat perumahan, sebahagian d
inisi dan Reveszaal dan
Statendiakan untuk sekertariat dan t
'zaal
sampai bahagian sebelah
pat bersidang.
Delegasi
P.P
Binnenhof disediakan untuk resep
hampir semua mendapat
tem
“s2 ketjil dan sidang2.
dihotel des Indes sedang sek
“& Selandjutnja
dimaklumikan otariat dan tempat bersidang '
leh Prinsen, bahwa semua wakil?
tempat digedung Madjelis Ti
ke K.M,B. selama itu sedang lain
gi. Sekertariat umum
ditempa
“dari pada itu mereka boleh berikan di ,, Witte Sociteit”.
Un
djalan2 mengelilingi negeri Be:
sidang K.M.B. disediakan ru
'landa dengan kereta2 api Belanan2 di Binnenhof jang melingku-$ da dengan tak membajar dan sengi Ridderzaal, Rolzaal,
» djumlah - darmawasita keperusakamer, Delairessezaal dan H
haan2 besar dan paberik2 akan
gerbeetskamer: sidang2 pleno :
“diselenggarakan.
kan

dilakukan

di

Ridderzaal,

NIP. diak
sekarang.

Sidang plenc
lalu ber
betah Ta
(Anedal. . Melihise aon kap

li kan keterai

terhadap hal ini sangat besar.
Sebagai akibat dari tindakan2
dari berbagai2 tjara bertjotjok tanam, sebagai seleksi, pemupukan
dan perbaikan keadaan pengairan, maka kelebihan pengeluaran

mengatakan, bahwa ratifikasi ha-

waktu
jang agak singkat lekas
bertambah, sehingga sesudah lima
tahun kemudian kelebihan penge
'luaran ini mungkin mendjadi iki-

ra2 100.000 ton.

Pekerdja Knip sadja jang mendja
lankannja”, demikian keterangan
Mr. Asaat, ketua Badan Peker-

dja Knip, kepada

Aneta.

Beliau

rus dilakukan oleh suatu sidang
pleno. Selandjutnja Mr. Assaat
berpendapat, bahwa sidang pleno
Knip sudah boleh dilakukan seka
rang. Anggota2 Knip jang mempunjai kedudukan dalam perwakirakjat federal atau P.P.F.

hilang”hak2 mereka sebagai anggota. Komite sekarang sedang
mempeladjari masaalah pelantikan anggota2 baru dan turut sertanja partai2 jang tidak mempunjai perwakilan dalam Knip. Keputusan tentang hal2.ini tidak lama lagi akan ditetapkan oleh undang2.
Selandjutnja beliau memaklumkan, bahwa 'kumisi juridis sekarang sedang mengadakan pembaharuan2 dalam undang2 dan pera
turan2, agar supaja dapat disesuaikan dengan keadaan berhubung
dengan
mena
2
Republik,
5

Diantara.tanaman kedua, baik
katjang tanah Schwartz 21 jang
kuat menahan penjakit laju maupun djenis ubi kaju Mangi, Valencia “dan Bogor jang rasanja
enak dan berhasil banjak telah
umum ditanam dibanjak daerah2
dari Negara ini,
Pembahagian
dari perkakas2
pertanian terus djuga dimulai sesudah perang. Permintaan perkakas itu njata sangat besar, sehing
. ga pada tahun 1947 dengan perPSS
antaraan Djawatan Pertanian telah dibahagikan perkakas seharga
f 275.000.—
dan dalam tahun
MENTERI PENERANGAN REPU1948 sampai seharga f 470.000.—
Pengeluaran ini sebahagian besar
' “diterima pula kembali sebagai
(Aneta). Mean
Penerangan
. wang masuk,
Republik, Mr. Sjamsuddin
jang
'Pembahagian alat2 pembasmi . akan berangkat ketanah Belanda
penjakit dan penjakit terutama
untuk menindjau dalam Konpeterdiri dari pada pendjualan rarensi Medja Bundar
menerangtjun babi. Djumlah wang jang di
kan kepada Aneta, bahwa berhupergunakan untuk na
itw ada
bung dengan K.M.B., maka ada
lah f 75.000.—,
2 peristiwa jang mengaburkan suasana, jaitu Pembentukan Badan

BLIK MENINDJAU K.M.8.

Sambungan dimuka Hkabat
2
Ir,

“Perwakilan Sementara dari Tapa
t

dike-

Pe

an

Maarseveen

epa da Madi

Pen tidak PS apabila Baduk

beras jang ada di N.I.T. dalam

:
'harus menjatakan penjesalan saja: Sa Pangan Menteri
demikian Mr.
Samsudin
na
menambahkan, “bahwa
kepertjajaan
dan
»good will” tidak dapat diharapkan (dari satu pihak, apabila ditjita2dkan suatu penjelesaian penuh.

KONGRES PEMUDA INDONESIA
| MULAI TEL. 14 AGUSTUS.
Kongres

Pemuda Indonesia a-

kan dibuka pada tanggal 14 Agus
tus dengan sebuah resepsi, demi-

kian koresponden Aneta.

wakil, Sumatera

Timur

berbagai2 organisasi pemuda,
'DUTA INDIA TENTANG
t
INDONESIA.

(Aneta).

SOAL

,,Kami adalah saha-

Madiun

—

Surabaja

v.v., djuga
hari2

kalangan2 militer Belanda di Dja

karta mengakui, bahwa di Solo
dan sekitarnja telah terdjadi insi
d2 jang agak besar, tetapi keterangan2 lebih landjut belum dapat dimaklumkan.

ngan

(Aneta).

makai bolah hidung:
berada di belakang,

motornja

ta.

“Pendirian India terhadap masaalah Indonesia sudah diketahui', demikian Mehta, ,,India ber
pendapat, bahwa Indonesia mem
punjai hak untuk memerintah diri
sendiri dan suka sekali suatu perimbangan di Asia Tenggara, Saja
jakin, bahwa orang2 Belanda a-

Planet dalam seikeinainka

dalam penjera-.

kolonel Sungkono

hentikan

di Ngandjuk

tembak

menembak”

dengan djalan pesuruh
kepada
komandan2 jang berada dibawah
pimpinannja diseluruh Dje va Ti
mur. Djenderal major Baay me-

nawarkan bantuannja untuk mem
pertjepat

pengiriman ' perintah

tersebut — dengan
menjediakan
jeep2 untuk membawa pesuruh2
itu ketempat tudjuannja masing2.

Kepada

ada

“mana

dalam golongannja dan mempunjai baesawat ini bersajap rendah dengan me

kono,

Gipsy @ueen bertenaga 230

olang-baling
Ba

/

VA

9

antipeperangan

dan

anggota anti-organisasi Djepang
dan, bahwa ia bekerdja pada Kenpei.
Tai
“karena pikiran2 dan
pendapat2
jang
opportunistis:
ia djuga berpendapat,
bahwa dalam
djabatannja
ia
boleh
melindungi
'korban2 dari
pada
hukuman — jang
lebih
berat. Diharap, bahwa penjelesai
an perkara ini akan berachir dalam minggu ini.

Djenderal major Su-

Aneta,

Suhardjo

me-

diadakan

pembitjaraan

an-

tara Baay dan Sungkono ar
dung artja Triwulan.
Radio Surabaja akan menjiar:
kan pesanan untuk Sungkono,
bahwa Baay setudju dengan usul
Suhardjo untuk mengadakan per

lain sekali dari jang biasanja dipakai
njak sekali pendapatan2 baru,

exe-

Sekitar pelaksanaan perintah
hentikan tembak-menembak.

di Triwulan,

Pada hari Rabu pagi Suhardjo
akan bitjara dengan Baay, dalam

dari tanah2 Te

segan

fine resmi untuk

memang

Se-

INSIDEN2 DI SOLO.
(Aneta). Tentang serangan jg
baru2 diadakan terhadap
Solo,

temuan

“diairi, sehingga kelebihan penge
“luaran
jang berdjumlah 75,000
8

nerbangan mulai hari Djumat j.a.
3 Ikali seminggu jakni,
nin, Rabu dan Djumat.

H.T.B., E. Luurmg

cutie karena perkara ini telah diberikan oleh Wakil Tinggi Mah
kota kepada Mahkamah
Tinggi
militer di Djakarta untuk diurus
sekali lagi. Untuk membela diri
Maseland mengatakan, bahwa ia

d. dari Djakarta — Semarang —

da hari Sabtu jang akan datang

pesawat Clan

en

ntenaerikan

nja K.L.M. akan mengadakan pe

akan

Satotiite: dari sat

1948, teta-

Gja-

Nan
Ketan n2 Bea Un
hal
ini boleh didapat dikantor Residen Djakarta, pengankutan
barang2 tidak dilwaskan. Selandjut

nerangkan
dugaannja,
bahwa
Sungkono
memerlukan kira2 2
minggu
untuk mendapat perhubungan dengan pasukan2nja. Pa

Desi

da tanggal 9 Musa

. Pen

(Aneta).
Karena sudah pasti
bahwa Dr. Abu Hanifah
tidak
menerima djabatan wakil Republik untuk Pakistan, besar kemung
kinan, bahwa Mr. Rum akan diangkat mendjadi duta Republik di
Karachi untuk mengganti Idham,
demikian kabar koresponden ,,Pe
doman” di Djokja.

luaran Sae
latan adalah
45.000 ton, |

“

Djakarta-Semarang-

Djokja 3 kali satu minggu, jakni,

dan pada siang harinja ia pergi
ke Djakarta. “ubbaa Sungikono
akan ' menjampaikan
perintah

ka-

pe

rang Belanda dan semua orang2
Ambon di Sumatera Timur.
Pengadilan
militer
'u.s.w. di
Medan mendjatuhkan
hukuman
seumur hidup atas Maseland pa-

adalah suatu bangsa jang menjintai perdamaian', demikian duta
India jang baru2 tiba ditanah Belanda, Mohar Mehta kepada Ane-

tjang idjo dan kedele di Sumbawa
serta tanaman. 'katjang tanah dan |
tembakau di' B.
:
Ba

Rn

menjusul, mengedjar dan merampas kebebasan dari kira2 20 o- '

MR.

“lah perkebunan2 djagung di Su-

. Hambahan

PENERBANGAN2 K.L.M. KE
DJOKJA DIBUKA.
(Aneta).
Mulai tanggal 11
(ini hari) maka perusahaan K.L.
M. akan memulaikan kembali per

Ianda maupun Indonesia dan kami

'Tjontoh jang baik untuk ini iapenanaman

beli

hardjo pada hari Selasa telah me
ngadakan perhubungan
dengan

bat? dari kedua (partai, baik Be-

naman dandan (polowidjo).Selatan,

7

YAN

NE an

ia memberikan

tang pertemuannja

Mera

perslah ten

aa

Sung

RUM MUNGKIN DIANGKAT
DUTA DI KARACHI.

PERHUBUNGAN DENGAN SELURUH DIPISI SILIWANGI
SUDAH
» ADA.
35

(Aneta-A.N.P.). Pada hari Ra
bu petang telah tiba di Schiphol

wakil2 delegasi2 Belanda, Republik dan P.P.F,, dimana mereka
disambut oleh sekertaris djenderal Konperensi Medja
Bundar,

r. J. Prinsen.
Djumhana 'memaklumkan, bahwa telah diadakan perhubungan
kembali dengan seluruh dipisi Siliwangi jg
terdiri atas 12 atau 10 bataljon.
Sastroamidjojo menerangkan. seperti Mr. Rum, bahwa masih ba

njak hal2 jang sulit, terutama da
lam lapangan

ekonomi dan peru-

angan. Dr. Ateng dari Djawa Ti
mur mengatakan, bahwa Djawa

Timur boleh

dianggap

daerah jang telah aman,
sewa pat |) reweat vennat

1

TP
2

-

PEMERIKSAAN ATAS MASELAND
PADA MAHKAMAH TINGGI.
(Aneta).
Pada
hari
Selasa
Mahkamah Tinggi militer di Dja
karta telah mulaikan pemeriksaannja perkara bekas kepala komisaris dari pulisi Medan, P.HJ.
MI. Maseland jang dituduh meng
adakan pekerdjaan suka rela dalam lapangan
“kepulisian
untuk
Djepang.” Selama
pendudukan
Maseland adalah anggota
Kenpei-Tai dan dengan djalan
ini
mengadakan
dinas negara dari
suatu negeri luar jang berperang
dengan Hindia Belanda dan dalam djabatan ini ia dipersalahkan

lam Konperensi Medja Bundar.
Apabila K.M.B. gagal, maka ma
saalah akan diserahkan ' kepada

Kam

Ni
Po
aa
bahwa" dalam

bahwa di Solo
sekarang
tidak ada penindjau2 “militer lagi '
dan, bahwa
rombongan
militer
jang terdekat berada di Salatiga
2
50 km sebelah Barat Laut
olo

menegaskan, bahwa akan dituntut suatu kedaulatan
penuh da

demikian

UNTUK KOTA MANADO:
TOKLY.
PHOTO
SIUDIO
PASSBRSTNAAT
TEkK.
No 209.

djau2 militer K.P.B.B.I. didapat '

(Aneta-A.F.P.)
Wakil Presi
den Hatta menerangkan beberapa djam sebelum berangkat keta
nah Belanda, bahwa tidak akan
diberikan preferensi2 kepada Negara2 Islam sesudah pembentukan
RS.
“ Beliau mengatakan, bahwa ban
tuan dan kapital luar negeri dite
rima di Indonesia. Wkl. Presiden

Keamanan,

sebulan
sebaris sekolom,

2 orang,

Kalimantan 3 orang, Bandung 25.
Orang dan Djakarta 10 orang dari

kan Tengah

IM

Atjara

nja memuat pidato2 dari wakil2
pemuda di Republik dan daerah2
federal, Ki Hadjar
Dewantoro,
prof. Johannes dan Menteri Sarmidi Mangunsarkoro. Negara Indonesia Timur mempunjai 4 orang

-banjakan daerah2. telah melahir-

“lawesi

:

kabar,

DJIKA K.M.B. SAGAL,
MAKA
SOAL INDONESIA AKAN. DISERAHKAN KEPADA D.K.

elis

— ikan pengluasan “jang penting dari
ami dengan ta- .
- tanah2 jang ditanam

—

diberikan sesudah Konperensi Me
dja- Bundar”, demikian
Mehta
dan sebagai tjontoh ,,perhubungan2 kami sekarang lebih erat dengan orang2 Inggeris, lebih dari
pada - dahulu dan penerimaan2
orang2 Inggeris di India adalah
lebih baik dari waktu2'fang telah
lalu”.

djalanannja

tingan besar dari masaalah, m
apabila | vompamensi Medja. B

ian te adap "pe
-akajan SepUE 2 Btpn bertambah2 banjak, bukan hanja sadja
dipersawahan, tetapi djuga dite-

galan. Terutama di Bali perhatian

karena

au.

sar untuk memperoleh pupuk fosfeat dari luar negeri sesudah perang, namun Djawatan
Pertanihasil untuk diidzinkan 'memperoleh 450 ton superfosfaat. Adanja banjak kedapatan tesang (me
naruh)
didaerah2 jang berkurangan fosfaat itu, njata sangat memena Lamo
jangy

oleh

pengalaman dan pengetahuan me
reka, akan memberi bantuan2 jg
berharga kepada tanah dan bangsa Indonesia untuk pembangunan
dan perkembangan Republik Indonesia Serikat. Djawaban jang
menghentikan
persoalan
hanja

Dewan

kekurangan be-

an beberapa waktu jang

IA

pada itu telah diadakan serangan
oleh kira2 200 orang jang berhasil menjusup kedalam kota. Penembakan2 jang terdjadi
pagi2
benar berlaku sampai djauh malam. Kedua belah pihak memper
gunakan sendjata2 berat, sedang
menurut
koresponden
»Keng
Po”, pada petang hari 5-pesawat
pembom telah naik untuk mengusir
gerombolan2 ini dibahagian
Barat Laut kota Solo, disertai oleh tembakan2 meriam sedang 2
buah pesawat pembom selama 15
menit telah menembak bahagian
Utara kota tsb. dengan senapang
mesin. Dari pihak kumisi penin-

,,Saja jakin, bahwa

bangsa Belanda,

bung de

jang besar da-

lam luasnja- tanah jang ditanami
dengan tanaman bahan makanan,

an

f3.— untuk 3 baris

» Koresponden
Solo mewartakan,

€

vakjat sesudah habis perang.

f 4.—
f 1. —

atau kurang

Bah: SULAWESI-UTARA,

sar umum

TIK

(PENGADUAN)

.| Pemimpin UMUM (rumah) Thn tIf. 55

INDONESIA

,
a dalam uraiin pen
daki ini memaklumkan apa jang

Tomohon

(
“R3
bai

sebagai

:

m2 sean
2

Minahasa.

dit

"3

pan

untuk satu

UI

da

Doreuk

penghinaan terhadap: desa

dan kemudian
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