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5 Kemarin pagi telah dibuka Pekan   
Raya Nasion 

memberi nasehatnja pula. 
Pertanjaan Bung Karno, 

pemuda-pemudi peserta” PON itu 
sanggup mengatasi krisis penyertian, | 
krisis penindjauan, krisis alat2 negu- 
ra dan krisis moril, telah disambut 
dengan spontaan : Sanggup. 
' Mudahzan PON itu akan benar2 d 
ptt mewudjudkan djiwa seperti jang 
dikehendaki oteh tudjuan olympiade, 
ialah djiwa ksateria jang sportief. 
Artinja, djiwa jang benar2 mendjun- 
@jung mena latihan djasmaniah itx 
“sebagai suatususaha untuk memupuk | 
pengertian, bahwa setiap latihan jg 

penuh semangat, | 
serta djudjur, adalah lebih penting 
daripada prestasi jang gilany-gemi- 
lang, tetapi jang tidak tertjapai dgn 
djudjur. 5 P3 
1 Walaupun perlombaan olah raga 

"sb Teh disebut suatu spel (permain 
x hakekatnja ,spel” itu bu- 

erei, melainkan suatu hal jg 
“Nakukan dengan segala ke- 

  

    an hati serta kedjudjuran. 
"y 

Sampai berapa djauh djiwa sportief 
itu nanti dapat  ditundjukkan oleh 
2.500 orang pemuda-pemudi kita, itu 
adalah ukuran, sampai berapa djauh 

pula pada pemuda-pemudi kita masih 
terdapat djiwa murni jang sanggup 

berpendirian atas dasar : satu untuk 
semua, dan semua untuk satu. Dan 

bukan hanja berbatas kepada gerom- 
bolannja sendiri, melainkan mening- 
kat sampai kepada gerombolan se- 

“lengkapnia jg terdapat selama PON 
itu. Sedang selandjutnja, gerombolan 
jang lebih besar lagi ialah 75.000.000 
bangsa Indonesia itu, sebab djiwa 
Sportief jang akan nampak nanti, bu 
kan sadja dirasakan sebagai perwu- 
djudan djiwa para peserta PON sa- 

     Olah Raya Nas setelah malam- | 
nja diadakan garden-party diistana | 
Merdeka, sedang Bung Karno telah | 

apakah | 
   

: AAARAKKU, setel 
3 

semakin tebal akan hari 
nesia", demikian Preside 

dari rresidenan. 
Pertemuan tsb dihadiri pula oleh 

para menteri, walikota Djakarta 

Raya, anggota2 parlemen, para ang 

gota Panitia PON, Ketua Komite 
Olympiade Indonesia, S. P. Hameng- 

ku Buwono, Ketua PORI, S. P. Pa- 

kualam dll. 5 

Seterusnja Presiden dalam amanat 

nja itu menguraikan tentang krisis2 

jang dihadapi bangsa Indonesia se- 

karang ini, ialah krisis politik, kris 
sis pengertian dan penindjauan, kri- 
sis alat? negara dan krisis moril, 
Dalam sa'at menghadapi krisis ke- 

empat itu, PON kedua kita adakan, 
Jang mendjadi udjian dari pekan 
olahraga itu ialah dapatkah kita di-   dja, melainkan dipandang pula seba- 

gai wakil daripada 
Seumumnja. . ea 

Sebaliknja, apabila tidak nampak. 
djiwa sportief. Tidak nampak. sema- 
ngat ksateria. Tidak nampak sema- 
ngat » satu untuk semua, dan semua 
untuk satu, kita sungguh tidak boleh 
menghadapi hari depan dengan ha- 
rapan jang baik. Sebab dalam keada- 

5 demikian, kesanggupan akan 
risis empat matjam jang 
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“diserukan dengan spontaan itu, ha- ' 
“njalah , how” belaka, dan PON ha- 
gg Spielerei! 

Kalam Hn km bahasan Kenapa na Ae anon LA perban enjoy 

  

Sangatlah menyetjewakan berita 

Antara dari Tokio, ialah tulisan su- 
rat kabar ekonomi Djepang Sangyo 
Keizai Shinbun.” : 
—' Antara lain2 ada dikemukakannja, 
— Sebagai pendirian Pemerintah Dje 
pang — bahwa bagi pihak Dijepang 
belum djelas benar, bagaimana tun- 
tutan kerugian perang Indonesia. 
“Dan selandjutnja, bahwa Djepang ha 
nja bersedia membajar kerugian pe- 
rang dengan pemberian service, jaitu 

pembuatan barang2 jang bahannja 
harus diberikan oleh Indonesia serta 
service lain seperti misalnja pengang 
katan kapal2 jang karam. 
Apabila dikatakannja, bahwa be- 

lum djelas tuntutan kerugian perang 
oleh Indonesia itu, mungkinkah di- 
maksudkannja, bahwa belum djelas 
baginja, mana? batas kerugian pe- 
rang kepada Nederland, mana kepa- 
da Indonesia ? 
“ Mudah2an jang dimaksudkannja 
hanjalah, bahwa. belum diclas bagi- ' 
nja, mana batas2 kerugian perang 
kepada Nederland, dan mana kepada 
Indonesia. Sebab apabila jang dimak- 

dak tahu-menahu, bahwa dia harus 
memberi kerugian perang kepada In- 

donesia, paling sedikit kita dapat me- 
'ngingatkan akan beratus ribu orang 
Indonesia jang mati sebagai romusha 
di Burma ataupun didaerah Indone- 
sia sendiri, serta beratus ribu lagi 
jang mati kelaparan, karena beras- 
nja dirampas Djepang. Belum lagi 

dihitung orang jang telah dibunuh 
oleh kempei serta serdadu Djepang, 
serta barang? jang dirampasnja. 

Tetapi semua itu masih soal ketijil. 
Jang lebih berat lagi pernjataan, bah | 

. da Indonesia harus memberikan scn- 
diri bahan mentah kepada Djepang, 
agar didjadikannja fabrikaten, untuk 
Indonesia. : 

— Itu berarti, bahwa 
hidupkan: kembali. industri Djepang, 
ialah industri jang tempo hari, mela- 
kukan dumping dan kemudian men-   

. #tjari perluasan daerahnja dengan ser 
buannja militer diseluruh dacrah Pa- 
On 
Kita dapat memahamkan, bahwa 

Diepang sangat menghendaki indus- 
trinja hidup kembali, karena sung- 
guh sulit baginja untuk memberi ma. 
kan kepada penduduknja jang me- 
ningkat dengan tjepatnja. 
—' Tetapi, apabila kita, ig telah men- 
derita kesengsaraan olehnja harus 

. menghidupkan kembali industrinja, 
jang siapa tahu, achirnja dapat me- 

.rupakan antjaman lagi, itu sungguh 
Sangat adjaib dan hanja masuk akal 
Bangyo Keisai Shinbun! 

Dalam pada itu, surat kabar itu 
pun mendasarkan pikirannja atas pa 

. sal 14 perdjandjian perdamaian Fris- 
co, jang olehnja ditafsirkan sebagai 
suatu djaminan, bahwa industri Dje- 
pang akan dibantu agar dapat kem- 
bali berdiri diatas kakinja sendiri. 

Dalam hubungan ini, kembali kita 
lalu bertanja : Apabila pendirian Fris 

    

2     
   

co sungguh. demikian, sedang kita " 

F 

djiwa Indonesia | 

IM sudkannja ialah, bahwa Djepang ti- | 

kita harus meng | 

samping melatih djasmaniah, pun 
memelihara djiwa dan tekad jang 
kuat untuk mempertahankan kerser . 
dekaan bangsa dan negara kita se- 
siai “dengan tekad kita Sekali 
Merdeka Tetap Merdeka”. 

. Saja ingin bertanja kepada kamu 
Sekalian, dapatlah kila menyatasi se- 
“gala kesukaran itu denyan tenaya 
sendiri, atau bagaikan penjakit dapat 
kah kita mengobatinja sendiri ?, de- 
mikian bertanja Preswen.  Denyan 

  

PON DIMULAI. 
5 Temarin pani Pekan” “Otah 
Raga Nasional jang kedua te- 
lah dibuka dengan resmi oleh 

Presiden Sukarno, dengan di- 
saksikan oleh para pembesar 
militer dan sipil serta pengge- 

mar olah-raga umumnja, ber- 
tempat distadion baru  dila- 
pangan Ikada. Pembukaan itu 

didahilui oleh denluman meri- 
am sampai 13 kali. Ini ber- 

arti bahwa PON itu di-ikuti 
oleh 13 daerah dari seluruh ke 
pulauan Indonesia. ' 

Selain diadakan demonstra- 
si2 oleh para peladjar djuga 

— diramaikan dengan musik jang 
. dipimpin oleh Sudjasmin dari 
Sukabumi. Pengikut PON ini 
tidak kurang dari 3600 orang 

pemain dan atlit. 
—. Mulai sore kemarin telah di 
mulai pelbagai pertandingan 

dan bertempat dibeberana la- 

sa
id
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ah beberapa waktu bapak 
berada ditengah2mu, kejakinanku mendjadi 

kemudian bangsa Indo: 
n Sukarno memulai ama- 

natnja terhadap Ik. 2500 pemudalpemudi dari 
seluruh kepulauan Indonesia jang mengikuti pekan 
olahraga nasional kedua, ketika beramah - tamah 

dengan mereka Saptu malam jl. dihalaman luar 

Spontaan terdengar dari semua pen- 

djuru djawaban, sanggup ! 
Seterusnja Presiden menjatakan 

terima kasihnja atas pernjataan para 
pemuda/pemudi itu, sehingga me- 
nambah kejakinannja akan hari ke- 
mudian bangsa dan tanah air Indo- 

nesia. 

Setelah Presiden mengachiri ama- 
natnja, lalu oleh barisan musik dari 

Kepolisian diperdengarkan lagu In- 
| donesia Raya jang didengarkan oleh 
para hadlirin seraja berdiri tegak. 
Presiden jang masih ada diatas po- 
dium, tidak terus turun, tapi menja- 
takan kurang puasnja sebelum men 
dengar lagu kebangsaan itu dinjanji 
kan bersama-sama. 

Kemudian dengan dipimpin oleh 
i seorang pemudi semua hadlirin ber- 
' diri tegak “dan menjanjikan In- 
donesia Raya bersama-sama. 

Perlu diterangkan, bahwa sebelun 
pertemuan dimulai terlebih dulu oleh 
Dr. Halim Ketua Panitia Besar PON 

| diterangkan maksud pertemuan ifu 

  
i 

|ialah utk - memberikan kesempatan 
ikepada pengikut PON  berkenal- 
|kenalan serta beramah tamah dgn 
(Kepala Negaranja. 
|“ Pun oleh walikota Djakarta Raya 
diutjapkan pedato sambutan. Atas 
nama . masjarakat Djakarta Raya 
oleh walikota dihaturkan terima“ka- 

' 
1 

diberi kesempatan, menyjelenggara- 

kan pertemuan olahraga nasional 

itu. 

Selandjutnja dalam pertemuan itu 
oleh masing2 
kan lagu2. tari2an, pentjak, 
djang, ludruk dll. sehingga suasana 

| malam itu mendjadi ramai. 

1 

Upatjara penjera- 
han bendera2 pu- 
saka dan keiiling- 
kota 

Sebelum diadakan pertemuan .ra- 
mah-tamah dengan Presiden, 

bih dulu di Balai Kota 
djam 3.15 sore diadakan 
penjerahan bendcra? pusaka Sang 
Merah Putih dan PON kepada wa- 

| dikota Djakarta. Selesai dengan 
upatjara tsb para pengikut PON di 

|       pangan pula. 
  

| bawa berkeliling kota dengan bis dan 
. truck. Walikota Sjamsuridjal dan 

  

— ikatan 

da bulan Nopember tahun ini dapat 
daripada sidang umum pada tahun 

ini akan mempunjai arti jang lebih 
jang baru mendapat kemerdekaan 

Hanja dalam keadaan dunia jang 
damai, negara2 ini dapat memper- 
gunakan kedaulatannja untuk me- 
njempurnakan kemerdekaan disegala 
lapangan dan meninggikan kemak- 

muran. : 
Indonesia dalam waktu jang dapat 

diperhitungkan, akan memegang te- 
guh politik bebasnja, terutama bebas 
dari segala ikatan militer dengan ne- 
gara manapun djuga, untuk menu- 

dju keperdamaian dunia. 

P. B. B, dapat hindarkan 
perang dunia. : 

Soal jang paling penting dalam 
sidang2 umum PBB. di Lake Succes 
pada tahun jang lalu, ialah soal Ko- 

''rea dan dalam hubungan ini soal tu- 
rut sertanja pasukan2 RRT dalam 
peperangan di Korea. Walaupun so- 
al2 tersebut tidak dapat diselesai- 
kan sama sekali oleh PBB, namun     
dunia ketiga dengan 
PBB dapat menghindarkan perang 

djalan melo- 
kaliseer pertikaian di Korea itu dan 
dalam hal ini ke-12 negara Asia, 

termasuk djuga Indonesia, telah 
memberi sumbangannja jang sangat 
berarti. Bukan rahasia lagi, bahwa 
baik Amerika maupun Sovjet Rusia 
  

harus ikut memberi bantuan pula, 
apakah arti djarinan kerugian pe- 
rang ig katanja, berdasarkan Frisco 
itu, akan diatur dalam suatu perdjan 
djian bilateral ? 

Mudah2an, kita bersama2 Philipi- 
ha, tidak telah membeli kutjing di- 
dalam karung !   W.B, 

Menteri Mononutu: 

Indonesia bebas dari segala 
Militer 

ENTERI Penerangan A Mononutu jang pernah menghadiri sidang 

i umum PBB. di Lake Succcs pada tahun jang lalu ketika ditanja, 

lapakah sidang umum PBB, jang akan dilangsungkan di Paris pa- 

dianggap sama atau lebih penting 

jang lalu, menerangkan, bahwa sa- 

tu daripada tjita2 PBB, adalah berdjuang untuk perdamaian dunia dan 

apabila perdamaian dunia penting bag i segala bangsa, maka perdamaian 
besar terutama untuk bangsa? Asia 

politiknja. 

harus memperhatikan gezag moril 
| dari 12 negara Asia ini dalam segala | 
| penjelesaian soal2 politik jg penting | 

(oleh PBB: 
Saja tahu, bahwa financieel eko- 

| nomis dan militer 12 negara ini ma- 
sih lemah djika dibandingkan dengan, 
Amerika cs dan Sovjet Rusia cs, te- 
tapi djustru karena kepentingan ber- 
sama dalam kelemahannja masing2, 
Iapatlah ditimbulkan satu perasaan 
persaudaraan Asia, jang menurut 
pendapat saja, seharvsnja melahir- 
kan satu kekuatan djiwa jang akan 
lehih berarti dari kekuatan hom 
atom. : 

- Indonesia cs. dapat beri- 
kan djasa2 baiknja. 

Dalam sidang umum jang akan da- 
tang, selain daripada soal Korea 
dan pasti dalam hubungan ini soal 
penerimaan RRT dalam PBB, soal 

Iran dan Mesir akan mendapat per- 
hatian jang istimewa. Ke-12 negara 
Asia akan dapat memberikan bantu- 
annja pada perdamaian dunia hanja 
dengan keinsjafan, bahwa baik soal 
Korea dan RRT, ataupun soal Mesir 
dan Iran adalah primair soal Asia, 
jang harus diselenggarakan PBB. 
Dalam hubungan ini Indonesia de- 
ngan teman2nja negara Asia, dapat 
|djuga memberikan djasa2-baiknja 
|untuk penjelesaian soal Kashmir, 

| jang potentieel berbahaja untuk per- 
|, damaian Asia. 

Pada achirnja Menteri Mononutu 
menerangkan, bahwa sidang umum 

di Paris jad. akan mendjadi test- 
case apakah PBB benar2 mendjadi 

satu2nja alat jang sangat penting 
untuk perdamaian dunia. Ant. 

  

HARIAN | 
Diterbitkan oleh Badan Penerbit »K 

(isih-bahwa..ibukota. negara Indongsia. 

daerah diperdengar- , 

ben- | 

terle- | 
pada kira? | 

upatjara | 

   

   

” 

para anggota Panitia PON turut 
serta. Disepandjang djalan rombong 
an meudapat sambutan hangat dari 
penduduk. Perdjalanan melalui Ko- 
ta Baru Kebajoran, dan diachiri di 

T— Antg Presidenan. 

  

  Inggeris be 

M 

    pertimbangkan | muhnja serta 

Salahuddin selandjutnja menjata- 

telah mendjadi “kepentingan semu 

punggung dari Timur Tengah itu. 
' Kita tidak berdiri sendiri”, demi- 

kian Salahuddin menambahkannja. 
Ditanja mengenai kabar2 bahwa 

Italia dan Amerika telah menawar- 
kan perantaraan mereka dalam per- 

sengketaan “Inggeris -Mesir 
rang ini, Salahuddin 
bahwa ,.Mesir tidak sudi berunding 
(lagi dengan pihak Inggeris,  sebe- 
|lum mereka meninggaikan negeri 

ing”. 

| 
| 

| 
t 

Ke Sidang Umum di Paris? 

Sementara itu menurut harian ,:Al 
|Ahrim”,. menteri luar negeri Sala- 
Ihuddin kabarnja telah menjatakan, 
bahwa Mesir akan mengadjukan per- 

' sengketaannja dengan Inggeris itu 
| dalam Sidang Umum PB 3 
|jang akan dimulai di Paris pada 
bulan November jad. Rtr. 

Inggeris bentuk pertahanan. 

Kementerian angkatan darat Ing- 
| geris hari Djurr'at jl mengumum- 
' kan neskak nota dari panglima besar 
pasukan? Inggeris di Mesir, Letnan- 
djenderal Sir George Eriskme  ke- 
pala pembesar? militer Mesir: 

pada Djenderal- major Saaduddin 
Sabour, direktur pendidikan militer 
pada tentara Mesir, Erskine: me- 

bentuk garis pertahanan disekeliling 

daerah Terusan Suez. 

Kepada pasukan2 Mesir dirninta-   
|.untuk menghindarkan  terdjadinja 
|insiden2 antara pasukan2 Inggeris 

dan Mesir”. 
Daerah pertahanan Inggeris kini 

| kurang - lebih meliputi daerah latih 
lan pasukan2 Inggeris, jang ditetap 
''kan dalam 
(Mesir tahun 1936. 

M 

terhadap pembitjaraan?2 nanti. Tak 
njampaikan  laporan?nja kepada 

Menurut ,,Sangyo  Keizai Shim- 
bun” pendapat pemerintah Djepang 
mengenai hal ini adalah sbb: 

1. Pasal 14 Perdjandjian Perda- 
maian (Frisco) memberi batas2 da- 
lam soal penggantian kerugian pe- 
rang, jaitu dengan tiara mem bu- 
atkan barangy2 dgn meng- 

gunakan bahan? 

kan oleh Indonesia 
Pilipina kepada Djepang, 

ngangkat kapal2 jang tenggelam. di- 
dasar laut dan lain2 service lagi. Ini 
dengan maksud  supaja dilapangan 

| ekonomi Djepang dapat berdiri. di- 

atas kaki sendiri. Hal ini membukti- 

dan   
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ENTERI luar negeri Mesir, Mohamad Salahuddin 

Saptu ji. menjatakan, bahwa Mesir tetap akan 

kan, bahwa mas'alah Mesir sekarang | 

' negara Arab jang merupakan tulang 

seka- | 
menegaskan, | 

Dalam nota jang dialamatkan ke- | 

njatakan bahwa Inggeris telah mem ' 

nja supaja mereka djangan mende- | 
|kati garis pertahanan tadi, katanja :i 

perdjandjian Inggeris - | 

ig diberi- 

me | 

AM Mo NA KE an 

sa 

Tank2 PBB masuk 
Kumsong 

Tank2 PBB pada hari Minggu pa- 
-gi jl. telah memasuki Kumsong se- 
kalipun mendapat perlawanan  tju- 
kup keras dari pihak Korea Utara 
jang menggunakan 
tank. : 

Jang memasuki Kumsong adalah 
dua kompi tank M-46 Patton. 
Menurut wartawan U.P., Kalischer, 

nampaknja pasukan2 Korea Utara 
telah kosongkan Kumsong dan hen- 
dak melakukan pertempuran. dari 
bukit2. 5 

Seorang opsir PBB menerangkan, 

bahwa Kumsong mungkin diduduki 
oleh sedikit pasukan Korea Utara. 
Mereka tahu kita lagi mengangsak, 
maka mungkin mereka singkirkan 
pasukan dan perbekalannja sebanjak 
mungkin”, demikian kata opsir ter- 

sebut.. 
Pasukan infanteri PBB telah da- 

pat rebut dua bukit lagi di Selatan 
dan Barat-daja ' Kumsong, . tetapi 
pertjobaannja untuk “merebut bu- 
kit lainnja telah gagal. Ant. - UP. 

Keadaan bahaja di 
Albania? 

Menurut siaran jang dikeluarkan 

oleh oryanisasi kaum pelarian Alba- 
nia di Roma pada hari Saptu jl., Al- 

bania kini telah dinjatakan dalam ke 
adaan bahaja atas perintah pembe- 

|sar2 Sovjet di Tirana. 
Dikatakan, bahwa keterangan itu 

telah didapat dari sumber2 pasukan? 

dibawah tanah di Albania, 

  

  
mempunjai hubungan . — Ant.-UP. 

Juna 

Pasha, pada hari 
menempuh djalan 

jang telah dipilihnja, dan tidak sua U kedjadianpun akan dapat merobah 

pendirian itu. Siettalaanj, bahya putusan jang telah diambil oleh 

pemerintahnja untuk membatalkan perdjandjian Inggeris-Mesir dan 

-persetudjuan dengan Inggeris mepgenai Sudan itu diambil ,.setelah di- 

diinsjafi pula semua konsekwensi? jg 

ripada- pu busa Ine bsnap bani ia 

21 Kapal perang hendak 
kemana? 

Buah kapal perang Inggeris 
Dji- 

21 
malam Saptu jl telah tiba di 
|braltar dari Lautan Atlantik. 
| -Armada tadi terdiri dari 3 kapal 
linduk, 2 pendjeladjah, dan 16 peru- 
(sak. “Belum diketahui, apakah Ka- 
'pal2 tadi didatangkan untuk mem- 
|perkuat armada Laut Tengah Ing- 

YEFIS: 

|. Sementara itu diwartakan dari Ni- 
|cosia (Cyprus), bahwa berita2 pers 
| disana hari Djum'at jl. mengabar- 
Ikan, bahwa beberapa satuan tentara 
| Inggeris jang ditempatkan disana 

| telah dipersiapkan, 
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meriam2 anti 
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| 
| 
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| 
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! 
dengan | 

mana organisasi pelarian itu katanja | ! 
i 

  

LANGCANAN : 

Dalam dan Luar Kcta. 

Bebulan 2.000 Bu Il. 
Etjeran Na aa Uu hO0 

ADPERTENSI : 
1 milimeter, L-kolom ..... R 0,80 

  

Panmunjom: 

  

Kemadjuan besar dim. rundi- 

.. ngan tertjapai 
PBB sedia larang pesawatZnja terbang 

atas Kaesong 

PSIR2 penghubung PBB dan K 

an besar dalam rundingan hari 

belum dapat dibe 

djata. Tetapi soa 

Pada hari Senin atau Selasa 'ini 

mungkin  rundingan gentjatan sen- 

djata sudah dapat dilandjutkan. 

Dalam rundingan Oopsir2 penghu- 

bung hari Sabtu itu Korea Utara 

telah menerima baik usul kompromi 

PBB mengenai corridor keamanan 

sepandjang djalan jang “ menghu- 

bungkan kamp PBB di Munsan dgn 

pangkalan Korea Utara di Kaesong. 

Corridor ini akan ada 200 meter di 

masing2 pinggir djalan itu. 

Satu soal jang masih helum dapat 

diselesaikan adalah tuntutan Korea 

Utara supaja diadakan perdjandjian 

pesawat2 terbang militer PEB tidak 

boleh terbang diatas Kaesong. 

Dalam soal ini pihak PEB tidak 

mau adakan  perdjandjian, tetapi 

ia bersedia memerintahkan pener- 

bang2nja supaja tidak terbang di- 

atas Kaesong. 

Kolonel Kinney, kepala opsir peng 

hubung PBB, menerangkan setelah 

rundingan hari Sabtu itu bahwa soal | 

tadi mungkin dapat dibereskan pa- 

da hari Minggu ini. 

Djandji unilateral. 

selandjutnja kabarkan 
djurubitjara delegasi 

William Nuckols, 

SP 
dari Munsan, 

PBB, djenderal 

Sengketa Mesir — Inggeris : 

2 : . Ih 2 Je | 2. 

Mesir ta” sudi berunding lagi dengan Inggeris 
ntuk pertahanan sekeliling terusan Suez 
Akan diadjukan kesidarg P.B.B.? 

, melalui udara. 900 Orang serdadu 

|Inggeris jang mula2 
liburan di Cyprus, 
kan supaja segera kembali kepang- 
kalan mereka didaerah Terusan 

| Suez. y 

5 Mesir djangan bersiap2. 
ng2an jang terdiri- dari    

    

Sebuah ir 
'16.tank Shern 
badja serta infantri Mesir, jang ke 
tika malam Djum'at kelihatan ber- 
gerak kearah Terusan Suez antara 
Kairo dan Suez,diberitahukan oleh 
pihak Inggeris dengan menjebarkan 
pamflet2, supaja mereka djangan 
mendekati daerah Terusan dan supa- 
ja kembali. Permintaan ini diturut 
oleh pihak Mesir. 
Disamping itu, Inggeris menun- 

tut pula supaja Mesir menghenti- 
kan pembuatan Kubu2 pertahanan 
ditepi Timur Terusan Suez.di.Kan- 

| tara, dimana tentara. Mesir mendi- 

| rikan kubu2 mitraljur jang diarah- 
ikan kekedudukan2 

  

  
  

rim missie itu ke Birma. 

Maksud pengiriman goodwill missie 
itu ialah, selain hedak - membalas 

|kundjungan missie Birma kepada 
| Indonesia pada bulan Djuli jang lalu, 
pada waktu ini dirasakan sangat 

“perlu terutama untuk meneruskan 
hubungan baik antara Indonesia dan 
Birma berhubung dengan adanja 
perkembangan2 terutama setelah di 
lakukan penanda-tanganan perdjan 
djian perdamaian dengan Djepang 

di Frisco. 
Kundjungan missie Indonesia ke 

Birma dilakukan sebelum tgl. 15 

Nopember jang akan datang, 
jaitu sebelum  kundjungan “ good- 
will missie RRT jang ditunggu keda 
tangannja di Birma pada tanggal 15 
Nopember jad. ( 

Sebagai pemimpin goodwill missie 
Indonesia disebut nama wakil P.M. 

salah satu menteri 

| 

| 

' Suwirjo atau 

aenemneerura Maen 

Djepang hanja mau beri 
service 

Ta' mau lain matjam pembajaran 
Antara Djepang - Indonesia 

ENGENAI tuntutan penggantian kerugian perang jang dikemuka- 

kan oleh Indonesia dan Pilipina, pemerintah Djepang telah mem- 

bentuk sebuah komisi jang anggauta?nja terdiri dari badan? pemerin- 

tah jang bersangkutan untuk menjelidiki soal,ini dan menjiapkan diri 

lama lagi komisi tsb. akan me- 
P. M. Yoshida. 

kan, bahwa Perdjandjian Perdamai- 
an itu tidak berniat untuk memberi 

pang akan sanggup memberi peng- 

gantian kerugian perang berupa ser- 
vice sadja, tetapi tidak ber- 

Isedia memberi pengganti 
an 1g lain Ssifatn ga 

2. Ekonomi Djepang telah dapat 
| hidup kembali berkat bantuan dan 
| pertolongan Amerika jang besar mi- 
| Iainja, tetapi mulai sekarang ckono- 

| mi Djepang harus berdiri atas kaki 

| 

| 

| 
| 

PI 

« 

  

PAN Ine an Na 

  
| sendiri. Disamping itu Djepang ha- 

Goodwill Missie Indonesia ke Birma 
Ak n berangkat tg. 15-11 jad 

ENURUT kalangan resmi pemerintah Indonesia pada sa'at ini sedang | 

mempertimbangkan lagi soal pengiriman suatu goodwill missie 

Birma. Soal ini beberapa waktu jang lalu telah ditindjau, 

sampai sekarang belum diperoleh keputusan djadi atau tidaknja mengi- 
akan tetapi 

lainnja dan anggota2nja akan ter- 
diri antara lain dari waki!2 Kemen- 
-terian Luar Negeri, seksi luar nege- 
ri parlemen, Kementerian Penerang 
an, Angkatan Perang, Kementeriar 
Pertanian dll, Soal “ini akan dibi- 
tjarakan oleh kabinet dalam sidang 
nja hari ini. Tentang tanggal ke- 
berangkatan dan  siapa2 jang akan 
turut dalam goodwill missie itu, di- 
duga setelah sidang kabinet hari ini 
selesai, akan dapat diperoleh kepas- | 
tiannja. — Ant. 

Pellaupessy ketua missi 
Burma 

Kini telah didapat kepastian, bah 
wa ketua goodwill-mission Indonesia 
ke Burma adalah Menteri Urusan 
Umum" dan Menteri Pertahanan a.i. 
M. A. Pellaupessy. RD, 

| 

| 
t 

| 
| 
| 

| 
| | 
| 

| 
| 

| 
| 

| 
AA | 

| 
rus memikirkan ' pengembalian huw- 

tangnja kepada Amerika. Sebab itu 
tidak benar anggapan Pilipina, me- 
ngenai tingkatan kesanggupan Dje- 

pang untuk  membajar penggantian 
kerugian perang dengan mengukur- | 

| nja dari sudut deradjat penghidupan 

hukuman kepada Djepang, tetapi un- | 
tuk menghidupkan kembali persaha- | 

batan dengan Djepang. Dengan me- | 
nerima prinsip ini pemerintah Dje- | 

rakjat Djepang. Djepang tidak bisa 
menerima tuntutan supaja Djepang 

memikul pengeluaran bahan2 dan te- 
naga2 industri (seperti listrik, tena- 

ga batu-bara dUl.) jg sangat. banjak. | 
3. Sebab itu maka bahan2 jang di 

perlukan untuk perbuatan barang2 
harus disediakan oleh negeri2 jang 

menerima penggantian kerugian pe- 
rang itu, maksudnja djangan sampai 

menghalangi yerkembangan industri- 
dasar (basic industry) dan export- 

import Djepang jang normal jang di- 
pandang perlu supaja Djepang dapat 

berdiri atas kaki sendiri. 
h. Singkatnja, Djepang berharap, 

| supaja penggantian kerugian perang 

| 

dilakukan dengan djalan memberi 

service tehnik dalam segala lapang- 
an. Prinsip ini sesuai pula dengan 
rentjana Amerika Serikat utk mem- 

bangun ekonomi di Asia Tenggara 
dan berguna pula bagi pembangunan 

ekonomi negeri2 jang menuntut peng 

gantian kerugian itu. — Ant, 

HN AN Wb FT NAGA Stan SD aan Lipa 

orea Utara telah mendapat kemadju- 

Sabtu jl. Wanja satu soal lagi masih 

reskan untuk melandjutkan rundingan 

1 ini diharap dapat diselesaikan hari Minggu ini. 

  

ke | 

  

mengadakan | 
telah diperintah- | 

"man dan 12 mobil lapis” 

| Inggeris ditepi : 
untuk diangkut | Barat Terusan-— Ant- AFP. | 

gentjatan sen- 

hari Sabtu ini. menerangkan bawa 

djika rundingan hari Minggu jl. aju 
ga memperoleh kemadjuan, maka 
rundingan gentjatan sendjata jang 

penuh dengan lekas dapat dilandjut- 

kan. Soal corridor keamanan sudah 
dapat diselesaikan dan  djika soal 
terbang diatas Kaesong dapat dihe- 
reskan maka lenjaplah segala peng- 
halang “untuk  melandjutkan  run- 
dingan geritjatan sendjata jang sebe- 

narnja. 
PBB telah berdjandji buat sedapat 

mungkin mentjegah pesawat2 PBB 
terbang di atas Kaesong, tetapi kini 
masih belum diketahui apakah pi- 
hak Korea Utara mau terima djandii 
unilateral ini, demikian djenderal 

Nuckols. Ant. - UP. 

- Perintah Presiden: 
Beri izin” 

Atas seputjuk surat dari 
Makasar jang ditudjukan ke- 

pada Presiden Sukarno dan isi 

nja lengkap sbb.: 
Dengan hormat jang patut. 

Saja jang bertanda tangan 
dibawah ini, JR. Wattimena, 
Penilik Sekolah Rakjat dikan- 
tor Inspektur S.R. Kepala Dae 
rah XII. di. Ambon, memohon- 

kan kehadapan saudara jang 
terhormat, sebagai paparan jg 

dibawah ini : 
1..Maklumlah saudara jang 

terhormat, pada 12 hari bulan 

Djuni 1951, “isteri saja telah . 
bersalin seorang anak perem- , 
puan .di Makasar. 

2. Selama “anak: ini dalam 
kandungan, saja serta “isteri 

telah berdjandji kalau anak la- 
hir kedunia dengan selamat, 

maka anak itu harus memakai 

nama besar.dari saju serta is-' 
teri (jaitu « WATTIMENA - 

TUAPATTINAJA). 
3. Perdjandiian...ini . akami 

djandjikan, sebab ketika anak 
(saja jang sulung lahir di Biak 

(Irian), hampir isteri saja -me- 
ninggal karena sengsara jang 

dideritanja ketika itu, kemudi- 

an anak itu lahir djuga, tetapi 
umurnja sehari sadja didunia, 

lalu meninggal pula. 
h. Oleh karena peristiwa2 

ini. maka saja mohon keha- 

dapan saudara ig terhormat, 
berilah “igin .supaja 
anak saja jang. lahir 
pada 12 haribulan Dju 
n4 “1951- di Makasar, 

memakai nama ' ,.MA- 

GARETHA,  WILHELMINA, 
WATTIMENA TUAPATTI- 

NAJA". 
Sekianlah permohonan. saja, 

terserah keatas putusan sau- 
dara jang terhormat, dengan 
berlipat ganda utjapan terima 
kasih keatas putusan saudara 

jang terhormat djuga. 

Saja : 
(JR. Wattimena). 

Maka Presiden Sukarno telah 

memerintahkan supaja mem- 

beritahu kepada  sipemohon,. 
bahwa Presiden memberi izin 

atas permohonan tersebut. 
(Eos BRA:     

  

Kereta api Expres Su- 

rabaja-Djakarta ditje- 
gat . gerombolan 

Isi: kereta? bagage dan 

restauratie serta” milik 

penumpang dirampas. 

Dari pihak Djawatan Kereta “Api 

didapat kabar, bahwa kereta api ex- 

pres Surabaja — Pjakarta tanggal 

19 Oktober 1931 di halte Tjilegeh (an 

tara Djatibarang dan Pagadenbaru) 

dari djam 17.22 sampai 19.25 telah 

ditahan oleh gerombolan bersendjata 

jang terdiri atas LK: 30 orang: : 

Isi kereta bagage dan restauratic 

habis dirampas. Djuga telah diram- 

pas milik penumpang”. € 

Dari peristiwa ini telah tiwas 4 

orang militer jang mendjadi penum 

pang dari kereta api itu. 

Oleh gerombolan telah ditjulik an- 

tara lain 2 anggota ALRI. 

Berhubung dengan itu kereta api 

expres Surabaja — Djakarta jang 

biasanja tiba di Djakarta pada djam 

19.50, telah tiba djam 283.05. Setiba- 

nja kereta api tsb di Gambir pihak2 

jang berwadjib sibuk mengadakan 

pemeriksaan. 

Tentang tjara menghentikan kerc- 

ta api Su dikabarkan bahwa gerom- 

bolan menggunakan sinjal kereta api 

dan bendera. merah sesuai dengan 

peraturan? jang digunakan oleh 

Djawatan Kereta Api. — Ant. 

SUNGGUH? TERDIMDI     
« Seorang anggota Parlemen ketika 
bersama? naik k.a. djasnja dilanggal 
kan, karena hawa terlalu panas. Ke- 
mudian sewaktu akan turun, mereka 

mengenakan djasnja kembali... Tani 
setibanja dirumah baru. diketahan, 

denyuhn bahwa djasnja itu tertukar 
temannja, djas 

   



    

    

      

   

  

   

            

   

      

     
    

         
   
   

  

    
   

   

          

    
      

      
   
   

   
    
   
   
   

  

   

   
     
     

    

    
   

   
    
   

    
   

   

    

      

    
   

        

    

   

    

   

   
   
   

     
    
   
   

    

     
   

  

   
     

    
     
   
   

    

    

    

   

   

    
    
    

£ leh Na aa disebut mpe Nan an 

  

Sent 
menurut pem 
fantasi dari 

karena dipandang menghina salah 

jua, golongan). i 

" Menurut pembitjara, semestinja 
5 £ ega ia membuktikan dulu sia-: 
u |pa2 jang berbahaja, barulah menga- 

dakan penangkapan. Pun ia menjang 
sikan apakah pemerintah dapat mem 
pertanggung djawabkan tuduhan2 

|coup @etat sebagai dasar penang- 
kapan didaerah2 dan djika benar 
keterangan? jang ia dapat, bahwa | 
(untuk penangkapan didaerah? itu 

: Gjakes. agung telah memberikan in- 
: (Bersambung halaman Ih   

    

enangkapan2 dibulan kenatek itu ai 

bl 2 Ten Nai perlu adanja satu Mars 
Angkatan Perang bagi seluruh Ang- 

-—. Beberapa details, 

“Let. Kol. A: Latif (AD), Komodor 

Upa ara 23 Saba dihadiri Tata 
pembesar sipil dan Tn 

oa Kn | Tentera | 

  

1 1 Nala bahwa. lama 
n pada SRT itu, hanja 114 

Djika mereka nanti telah Ti 
jiannja maka ia akan menda- | 

ah jang sama harga dengan | 
biasa, Kini telah tertja- 

te 520 orang murid, Mereka dibagi | 
as 19 kelas. Sedang Pan SUNa 

  

"Panitia lagu angkatan. 
perang 

S9 

katan Perang Republik Indonesia te- 
len dibentuk Panitia Lagu Angkatan 
Perang jang anggota2nja sebagai 

berikut: 

: Majoor Bachtar Lubis (K.P.) me- 
rangkap ketua, Maladi & R.I) me- 
rangkap wakil ketua, itowardojo 
KRI), R.A, dua angan (Polisi Ne- 
gara), JA, Dungga (Mimbar Indo- 
nesia).-Darmawidjaja (s.k. Merde- 
ka),.nj. Bintang Subidjo, Dr. Rus- 
mali, Let. Kol. R. Pirngadi (K.P.), 

Muda Udara S. Karsono (A.U-) dan 
Majoor. Santoso (AL). 
| Demikian pengumuman Kemente- 
rian Pertahanan. — Ant. 1 

  

400. 000 H.a. 
   

R. Djakarta me 
LL. | dari luas 3157206 ha. hutan diseluruh 

djempol. telah dirusak atan Naa oleh rakjat, 

& menimbulkan kerugian besar sekali, tidak sadja Giderita oleh Djawatan 
“Kehutanan sendiri, tapi djuga oleh rakjat Tag Tan antara lain 

4  pahaja2 bandjir @sb-nja. 

f dari hutan2 djati, rim 
ba dan hutan pelindung, sedang jg | 

(dirusak sebagian besar abad dari 
' hutan2 rimba. 2 

Ta Bunga? tanah mundur 
S | kwalitetnja, £ : 

— Diterangkan, bahwa akibat 1 30 
“pada pengrusakan hutan? ini, maka 
ibunga?-tanah mendjadi mundur kwa 
Hite ja disebabkan hanjut dibawa" 
air Giwaktu musim “hudjan, lebih? Ja | 

EGA (kemunduran dari kwalitet 
| bunga-tanah lebih lekas: terdjadi. Ke | 
Htjuali kwalitet  tanahnja mundur, 
hanja dari. tanah? jang dibawa 

- Fair hudjan itu, bisa menimbulkan ke 
- Irusakan 2 pada saluran air disawah? 

i2 jang kemudian mengaki- 
2 bandjir. Akibat2 dari kerusa 
ini, tidak sadja diderita “leh 

1 5 ip, tapi ajuga 
lebih? rakjaet jg. 

dekat kehutanan, 

  

  
     

  

(hutan, 

sa kan uh u   
  

      

    

    

  

   

    
   

  

    
    
    
        

   
      

      

    
    

  

    
    

  

   
   
   
   
   

    

     

  

    

      

   
   
   
   
   

     
   
   
    
   

   
    

        

   
   

  

: baru Keenan 26 km sebelah Tega 5. 

    
   

   
   

    
   

      

   

  

    

  

   

. pimpi Fi 
Peang kursus koperasi di di 
t Tani Kedu dil. telah mengada- K 

jak djaman Djepang 
Ke ongika. diderita Djawatan . Kehutanan dan rakiat 

BUSIAT, seorang ahli kehutanan pada Djawatan Kehutanan Pusat 
KaapRan, bahwa mulai djaman Djepang hingga kini, 

siat, hutan? ditanah: ie    

hutan diatak 

or dalam. kata sambutannja menja j | 

  
tanah “Djawa, 400.000 ha. 

jang sebagai akibetnit 
hutan 
telah 

  

1g Ja. tana Ta 
Saga tan Nan 
ng penduduknja 

Sa ea hi sangat A
3
 

: 

ran 23 
- Nee 

pang pada rakjat -diandjurkan supa 

ngan tanaman2 guna keperluan pe- 
rang, seperti djarak dli. Kini kata- 
nja lagi, tanah dibekas hutan2 jang” 
dirusak itu, sebagian besar oleh rak 
jat ditanami pohon2 polowidjo dsh- 
nja. : - 

Selandjutnja Bae : bahwa 
| Djawa Timur dan Djawa Barat, ada 
'Ilah tempat2 jang paling-banjak me 
ngalami pengrusakan hutan2, dan 
jang seringkali pula mengalami ba- 
haja2 bandjir jg merusak binasakan 
ribuan ha tanaman2 jang akibatkan 
pula banjak sungai mendjadi dang- 
kal karena "tumpukan tanah2 “jang 
hanjut. 

“Disamping itu pengrusakan? hu- 
“tan? tersebut adalah djuga disebah- 
kan karena tidak atau belum me- 

(ngertinja rakjat tentang faedah ada 
nja hutan? bagi sesuatu negara, dan 

hal ini perlu sekali mendapat perha- 
| tian pemerintah dengan djalan mem 
“beri penerangan? pada kengak. dan 

| sebagainja. 

Salah satu djalan untuk menghin 
dari: pengrusakan hutan2 lebih Tatan 
djut dimasa datang, menurut ahli ke 
hutapan itu, ialah diadakannja trans   

| Istansi2 pemerintah 

| migrasi setjara luas dari tanah Dja 
wa, ketempat-tempat lain diluar Dja 
wa, terutama ketempat2 dimana ba- 
“njak terdapat tanah2 pertanian jang 
-masih kosong karena tidak ada jang 
mengerdjakannja. 

Achirnja diterangkan, bahwa kini 
.oleh Djawatan Kehutanan sedang di 
rentjanakan untuk membentuk pani- 
'tia2 ditiap-tiap propinsi jang bertu- 

“gas mengurus tanah2 kehutanan di- 
seluruh tanah Djawa, jang dalam hal 
ini akan bekerdja-sama dengan in- 

lainnja, seperti | 
bae elang irigasi serta. Ne ea 

  

f bagaimana diketahui, alati yha 
Pertanian baru? ini telah dike-   

n ant & pe- 
P1) telah di 

  
Panitia 3 “didaeran2, | 

| sibuk 'mem 
n delegasi “Pemuda & 

adja. NA jang akan: ikem-:   
crsiapkan | 

|hrih. pajahnja sendiri. 
lorang parasit. Dia membantu 

- Upah tjukup untuk "makan, 

'Juarkan Suatu pengumuman tentang 
Sg Pena Bebi setiap 
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Ova 1 tidur barw telah dibikin oleh seorang pengusaha pabrik obat2an 
| dari Bloom field (New Jersey). Penjelidikan telah dilakukan dalam 2 th. 

ag ditjoba selama itu pada 52.600 ekor tikus putih. Obat ibu tidak me- 
ngandung  narcotice. 

  

    

ANP. 
  

“ Hubungan. dagang kita 
" dengan 
Pers besar modal USA ? 

N NGKA2 jang — tepat mengenai djumlah barang-modal jang dimasuk- 
kan dari Amerika “Serikat: dibandingkan dengan seluruh import dari 

negeri itu ke Indonesia 'pada sa'at ini tidak dapat diketahui betul. Pe- 
rintjian sematjam' ini baru dapat dilakukan oleh Kantor Pusat Statistik 
kira2 satu tahun Jagi, demikian keterangan Kementerian Perekonomi- 

, kalau dengan barang-modal itu dimaksudkan me- 
maka pemasukan barang-modal rendah 

sedikit banjak ada suatu rehabilitasi dari 

aparat produksi, akan tetapi periuasan jang sebenarnja dari aparat pro 

   an. 'Pada umumnj 
sin dan sebagainja, 
yang? konsumsi, Meskipun 

duksi ini boleh: dikata tidak ada. 
    

  

: Dasar ertukaran barang 
| Mengenai hubungan-dawang den 
Amerika diterangkan oleh instansi 
ini, bahwa  k idak  mempunjai 
suatu perdjar Na arang dengan 
USA. Tjara inpakan bertentangan 

dengan politik free enterprise” jang 
didjalankan oleh USA. Pada umtum- 
nja USA tidak menutup perdjandji- 
an?-dagang bilateral. Perdagangan 
terlaksana oleh permintaan dan pe- 
pawaran melaiui saluran2- Te 12 
normal. Pun pemasukn barang2 jg 
terlingkung dalam pindjaman rn 

   

    

  

bank dan bani an pa dilakukan 
melalui salurar biasa. 

Ketantjor ran pembelian, 

“Kedudukan & nasia boleh 
dibilang baik . st dari Su- 
dut: pemasukan uas jang sangat 
diperlukan. Ke : 

Politik-stoc ng USA tidak le- 
bih menjuk eng Indonesia, dari pa- 
da negeri2 laihdalam soal pembeli- 
an2 barang. 1g mengexport. ba- 
gang2 penting € Pn ng US. 
diperlukan lisensi? terten pabila 
Indonesia memperoleh: lisensi sema-   ada 

aa dimasa djaman enakan bi 
| ke Indonesia. - - 

Ija menanami tiap djengkal tanah de , 

tjam itu, maka akan diiginkan un- 
tuk mengangkut, barang dari USA 

Tiarga2 bahan mentah. 
Tidak ada harga barang? mentah 

jg ditetapkan setiara internasional. 
Harga? barang terdiadi oleh hakum 
penanyaran dan per Tentu- 

mungkin, pembeli? mentjoba 
. mempengaruhi, harga dengan untuk 
sementara waktu mengurangi “ per- 
mintaan dengan dijalan tidak mun- 
tjul dipasar. Tapi suatu ketentuan 
sefjara. internasional mengenai har- 
ga bahan? mentah tidak ada. 

Dasar perundingan darang 
Dalam. sesuatu - perundingan-da- 

gang kedua belah fihak SER AS0, 
mentjeba memperoleh barang2 jang 
pali ng berharga baginja dan Teobalin 

na 

       nja pula baru-akan merdjual barang 
jang tinggi nilainja, apabila disam: 
ping itu dapat didjualnja suatu ba- 
rang jang kurang penting. Ini ada- 
lah suatu sistim-kawin biasa jang 
terdapat pada perdagangan. 
Dalam mendjual bahan2 mentah 

kepada lain negeri, Indonesia mentjo 
ba memperoleh barang2 jang kita sa 
ngat perlukan. Tentang perdagangan 
dengan negara2 Eropa Timur dite- 
rangkan, bahwa perdagangan ' dgn 
negeri itu dilakukan setjara normal. 
Kepada negeri2 ini kita djual ba- 
rang2 dengan djumlah2 jang sama 
seperti jang kita lakukan sedjak du 
lu. 

Dilihat pada nilainja, maka tam- 
pak bahwa nilai import barang2 da 
ri Amerika Serikat dalam tahun? ter 
achir dua kali besarnja lipat dari 
harga export kita kenegeri Lema ea 
Antara. ' 

Denda R. 3000.— bagi 
penjelundup uang 

Pengadilan Negeri.di Tg. Priok te- 
lah mendjatuhkan hukuman denda 
R. 3000.-—-atas diri anak buah kapal 
. Wilms Ruys” bernama D. P. karena 
anak buah kapal itu oleh pihak ber- 
wadjib diketahui menjelundupkan 
uang luar negeri kemari sebanjak ri-   

Orang jang pernah melalui sanggar 
“Jitu, tentu kenal dia. Orang jang dilu 

kis oleh para seniman. 

Rumahinja ditern- 
Ipat manapun djuga. Asal ada tempat 
untuk meletakkan badannja, itulah 

Itempat dia. Makan dia dapat daridje 
Dia bukan se- 

orang 
bantuannja. 

minum 
jang membutuhkan 

dan merokok satu hari. 

Dari beberapa orang seniman “dia   “| pun .dapat .djaminan jang tertentu. 
Karenanja diapun AAN Na ditem 

buan rupiah. — Ant. 

ks URENAL dia sedjak , aku Sk dikalangan pelukis. Dia sa sete- 

8 ngah tua. Kerdjaannja. tidak tentu, Memang tidak punja kerdjaan 

Idia. "Tapi djasa dia tetap punja. Djasa' bagi yua Pe Gr Tiap 

vh /hari dia ada disekitar tempat latihan. 

.pat sanggar, 'Memang itulah tempat 
dia dapat Ten para Me hidupnja. 

“Lama aku: Ki lagi bergaul de- 
ngan teman2 seniman. Dan lama pu 
la aku tidak ngobrol dengan dia. 
Aku meninggalkan kota agak lama. 
Baru kemudian aku kembali lagi. 

Aku datang disanggar. Teman2 su 
dah tidak banjak kelihatan. Sudah 
.mempunjai tempat sendiri2.  Bebe- 
:rapa orang teman masih kelihatan 

disitu. Terhitung dia. Tiap sore, ka- 
lau aku sedang mentjari angin, kuli-   

  

hat dia duduk disanggar. Dia tegor 

.lah menetapkan, bahwa Kongres ke- 

Bangga dia. 

USA 

dari ba- 

  

Kongres partsi Murba 
Dewan Partai ,,/Partai Murba” te- 

III dari Partai Murba akan dilang- 
sungkan mulai tgl. 27 Djanuari 1952 
sampai tgl.'3 Pebruari 1952 bertem- 

“dibuat gapura untuk 

  pat di Djakarta. — Ant, 

  

LES 

jooaa DAN SEKITARNYA. 

          
MEME MENATA LM LA SA 

. Makam pahlawan Kusuma 
Negara Semaki 

Mulai diperbaiki pada Hari Pahlawan 

M ENURUT keterangan anggauta 
Seksi Sosial Wazir Nuri, walaupun beaja seluruhnja untuk perbai- 

Dewan Pemerintah Kotapradja 

kan dan perluasan makam pahlawan Kusuma Negara “di Semaki belum 
' terdapat, tetapi menginga: urgentnja hal itu, direntjanakan tepat pada 
tanggal 19 N opomber Hari Pahlawan, akan dilakukan permulaan perbak 
kan dan periuasan makam tersebut dengan sedikit upatjara, 

Dalam mengerdjakan per baikan 

itu terlebih dulu-akan dibuat pager 

tembok sekeliling makam, kemudian 
pintu masuk. 

Ditengah2 halaman makam akan di 

dirikan sebuah pendopo jang akan di 

gunakan untuk istirahat, baik untuk 

djenazah2 jang akan dimakamkan, 

maupun untuk mereka jang akan 

'berziarah. Bentuk makam- ini akan 

disesuaikan dengan keadaan daerah 
setempat.. 

Demikian djuga halnja dengan pe 

nempatan makam2 pahlawan jang 

dikubur, tidak suatu ada keharusan, 
asal sadja tidak meninggalkan prin: 

sip2 dari peraturan Makam Kusuma 
Negara. Dimaksudkan,.agar. tiap2 
orang jang berziarah atau berkun- 
djung ke makam pahlawan itu mem 
punjai rasa kesuftjian sesuai dengan 
mereka jang dimakamkan itu.  Ke- 
bersihan dan teratiwnja tempat ma- 
kam2 itu perlu Sekali harus mendja 

| di perhatian. 
Tentang beaja menurut sdr Wazir 

Nuri. besarnja tetap seperti jang te 
lah  direntjanakan semula “jaitu 
R. 100.090,—, tetapi. dengan. uang 
bantuan dari sementara para derma 
wan dan djawat jang banjaknja 
R 5.000,—, pihak Kota Pradja mem 
beranikan diri untuk segera mulai 
mengerdjakan perbaikan makam ig 
bersedjarah itu. Lantjar tidaknja da 
lam menjelesaikan pekerdjaan itu 
akan diambil kesimpulan pula sam- 
pai dimana keinsjafan masjarakat 
itu sendiri untuk menghargai djasa2 
pahlawan kemerdekaannja. 

Kementerian Sosial di Djakarta 18 
telah menjanggupi akan memberika 
bantuan uang, telah didesak dna 
oleh Kota Pradja-sesuai keputusan 
sidang DPR Kotapradja baru2 ini 
untuk segera mewudjudkan kesang- 
gupannja itu. Demikian Wazir Nuri. 

Seperti diketahui, makam pahla- 
wan Kusuma Negara dibuka pada 
  

(SURAKARTA DAN SEKITARNJA: 
Mgr. Sugijopranoto : 

Karena Tuhan dipermanusiakan 
dan manusia dipertuhan 

Maka keadaan hidup mendjadi merosot dalam 
seyala lapangan 

JUMAT malam jl. bertempat dipendopo Kusumojudan Solo telah di- 
langsungkan resepsi sbg pembukaan Kongres Partai Katholik selu- 

darah Indonesia, jg dihadiri oleh Mgr. 
" tempat, wakil? partai dan organisasi, 

serta para kongresis. 
Sehabis penjerahan pimpinan dari Ketua Panitya, dim 

nja Ketua Umum Partai Katholik, 

Sugjopranoto S.J., pembesar2  s$e- 
sementara pastoor dan zusier 

Sambutan- 
LJ. Kasimo, menguraikan tentang 

pendapat dan pandangan umum mengenai agama Katholik dan 'Koris- 
ten, pada masa jang lampau dan dewasa ini jang menurut pembitjara, 
Gjauh berlainan. Kalau dulu umum mempunjai sak-wasangka terhadap 
golongar Kristen, maka sesudah rereiusi dapat diadakan suatu kerdja 

sama jang erat der Teen lain? golongan sehingga anggapan 
1 dapat diperkurang. pa Crapatnja 

Dalam perdjoangan nasional kaum 
Katholik dapat menundjukkan bah- 
wa mereka tidak melupakan kepen 
tingan nusa dan bangsa. Mitsalnja 
Let. Kol. Ig. Slamet Rjjadi jg gugur 
dalam melakukan kewadjibannia di 
Ambon dan Hadisutjipto, pemuda In 
donesia pertama jang mentjapai bre 
vet, jang gugur di Jogja. 

$ Mgr. Sugijepranoto. me- 
ngupas kebobrokan ma 
sjarakat kita. 

Solandjutnja Mgr. Sugijopranoto 
mengupas tentang keadaan masjara 
Kat kita dewasa ini jang telah demi 
kian ,,pesatnja” hingga melupakan 
Gasar? ketuhanan. 
Dikatakannja bahwa kita merasa 

bangga oleh karena mendjadi warga 
negara Indonesia jang merdeka dan 
berdauizi. Akan tetapi hingga dewa 
Sa ini kita belum merasakan buah 
kemerdekaan jang lezai, jang kita 
harapkan dan nantikan. Beberapa 
perkara belum dapat berdjalan dgn 
Jantjar. Pesuapan, ketjurangan, peng 
gelapan, pentjurian, perampasan, pe 
rusuhan disana-sini masih berlaku 
sebagai ,,pentjaharian redjeki”, peng 
hasutan, sering kali mengganggu ke 
amanan Gan tatatertib, meskipun 
lambat lau makin berkurang, demi 
kian Mgr. Sugijopranoto. 

Anthropocentrisme sum 
ber salah faham. 

Dikemukakan selandjutnja bahwa 
pokok kesukaran dan kesulitan dim 
mengisi kemerdekaan menurut ra- 
baan beliau, ialah “anthropocentris- 
me jang meliputi hidup perseorang- 
an, hidup rumah tangga dan masja- 
rakat, Pikiran, perasaan, perkataan 
dan pekerdjaan kita berpusat “pada ' 
perikemanusiaan. 

- Negara kita berpedoman Pantja- 
sila, dgn Ketuhanan sebagai sila per 
tama, Tetapi pada hakekatnja, sila 
Ketuhanan itu kita sembunjikat, ki 

   

Kok Toutin tidak kelihatan, “dins » 
Dia menjapa. 
Bung Affandi sekarang. dimana, 

bung?  Kabarnja bapak itu pergi ke 
India.” 

, Akupun dengar Kabar:itu'. 

“Bung, aku sudah dikirim ke Ame- 
rika. Oh, gambarku jang sudah diki 
rim.” Dia membetulkan  perkataan- 
nja. 

» Tapi. aku belum”. 

,Aku | sekarang 
orang asing 
rokoknja. 

sudah dikenal 
Dia menjedot puntung 

Matanja ' bersinar-sinar, 

,Kempnali tidak ja, bung, gambar- 

ku itu”? tanjanja agak sedih. Dia 
melamun. Digeleng-gelengkan kepa- 
lanja. t 

Berapa ja, djumlah gambarku jg 
dikirim ? Apakah gambar2 jang di- 
sini" dulu itu . djuga ikut dibawa, 
bung?” : 
Entah, ja, pak. Aku tidak dengar, 

Aku baru datang dari perdjalanan.” 
,Ada rokok, bung?”   aku, tiap dia lihat aku Jalu,   Kuberikan rokok kretek tjup pom       

ita lupakan, 

  

ngat materialistis dan rasionalistis, 
segera lenjaplah pemandangan theo 
centris dari budi dan sanubari, dan 

digantinja oleh semangat 'anthropo- 
centris. 

Karena Tuhan diperma- 
nusiakan dan manusia 
Gipertuhankan ah. 

Selandjutnja dinjatakan bahwa ka 
rena "Tuaan dipermanusiakan dan 
manusia dipertuhankan, maka kea- 

daan hidup mendjadi merosot dalam 
segala lapangan. Karena perhimpu- 
nan para egobisi itu adalah bertabiat 
egoistis pula, seperti “tak mengerti 
tjinta kasih, tak mengerti kerdja 
sama dan gotong rojong, takut ber 
korban, buta . akan kepentingan 
orang lain, tuli akan  kelah kesah 
orang lain, tjemburu, iri hati, kikir, 
tjongkak, keras kepala, Ialim,  be- 
ngis, kedjam, ganas, buas, galak 
dan lain?nja. 

jang tidak | 

permulaan revolusi oleh BPKKP, te 
tapi kemudian diambil oper oleh pi- 
hak militer. Kini untuk kelantjaran- 
nja perawatan, perbaikan dan seba- 
gainja oleh pihak Kota Pradja Jog- 
jakarta telah dibentuk sebuah pani- 
tya chusus diketuai oleh sdr Wazir 
Nuri pula dengan anggauta2nja dari 
pihak militer dan polisi serta Pa- 
mong Pradja. a 

Pemimpin P.T.D. Bumipu- 
tera Rudjito bertumbuk 

W 

  

“ Pada hari Saptu jl. pemimpin PTD 
Bumiputera, Rudjito, mengadakan 
peringatan berhubung dgn usianja 
genap 64 tahun. 

Show-room seni-lukis 
sedang diusahakan 

Saptu malam Persatuan “Tenaga 
Pelukis Indonesia (P.T.P.L.) telah me 
ngadakan peringatan 6 tahun berdi- 
rinja bertempat di ruang Akademi 
Seni Rupa Indonesia Jogja. : 

Dalam keterangan jang diberikan 
kepada kita ketua P.T.P.I. menjata- 
takan, bahwa selama 6 tahun itu P.T. 
P.Il menjesuaikan programnja dalam 
perdjuangan kemerd an Indonesia, 
sehingga "soal seni-lukis kurang. se- 
kali mendapat perhatian. 

Dalam masa pembangunan ' seka- 
rang ini akan lebih menitik beratkan 
pada kepentingan dalam usahanja 

    

      
| 

  
t 

mentjari bentuk seni-lukis Indonesia 
jang sebenarnja. 

Selain daripada itu dalam. tahun 
ini djuga akan didirikan sebuah tem- 
pat pendidikan tingkat menengah ba- 

gi para pemuda jang menaruh minat 
terhadap seni Jukis, mengingat ASR. 
sebenarnja sudah mendekati tingka- 
lan tinggi. 

Selandjutnja untuk Jebat memper- 
kenalkan seni-lukis kepada masjara 
kat akan diusahakan -djuga adanja 
sebuah show-room. 

2.000 Surat Kelangan 
perlombaan menanam 

padi 
Untuk daerah Jogjakarta. 

Oleh Djawatan Pertanian daerah 
Jogjakarta. kini telah disiapkan 2.000 
helai lebih surat2 keterangan “jang 
akan dibagi-bagikan kepada para .pe- 

: | tani jang telah mengikuti perlomba- 
“meskipun tidak dengan ' PALA YA Dl ASP SUS Inem EL DAN ba 

| sengadja. Dengan diterimanja sema 
an menanam padi jang diselenggara- 
kan oleh Kementerian Pertanian pa 
ru2 ini. 

Surat2 keterangan itu selain akan 
ditanda tangani oleh instansi2 jang 

bersangkutan, djuga oleh Wakil Ke- 
pala Daerah Paku Alam. 

Dinjatakan djuga, bahwa pemberi 
an surat2 keterangan 'itu dilakukan 
disemua daerah di Indonesia jang me 
ngadakan perlombaan penanaman pa 
di. Surat2 keterangan dilain2 daerah 
akan dibubuhi tanda tangan oleh Gu- 
bernur2 dari propinsi2 jang ber. ng 
kutan, 

54 Pegawai PPBI dilepas 
Pernah dikabarkan, bahwa dika- 

langan pegawai P.P.B.I. Jogja akan 
diadakan pelepasan oleh pihak .Pe- 
ngurus. Menjambung berita itu,.ma-'. 
ka baru2 ini telah diadakan pertemu- 
an antara para pegawai dan pengu- 
rus setjara resmi. 

Dalam pertemuan tsb: a.l. diumum 
Sjarat2 untuk memper- | kan keputusan atas pelepasan pega- 
kembangkan demokrasi 
jang sedjati. 

bkk ya Mgr. Sugijopranoto me- 
ngemukakan sjarat2 jang mutlak 
untuk memperkembangkan demokra 
si jang sedjati. Kita harus berani 
berusaha, supaja Pemerintah kita 
dipegang oleh sdr2 jang sungguh? 
kapabel, jang tjukup tjakap, " kita 
harus berani melaksanakan systeem 
aristodemokrasi, jang artinja mere 
ka jang duduk dalam kursi Pemerin 
tah “haruslah warga negara jang 
aristokratis, jang bangsawan menu 
rut budi dan hatinja, tak perduli 
tingkatan kedudukannja. dalam ma- 
sjarakat. 

Resepsi diachiri dengan ' pertun- 
djukan tari Djawa Srikandi-Musta- 
kaweni” dan Indradjid-Anoman jang 
mendapat sambutan meriah dari ha 
dirin. — (Kor.). 

pa: Mulai lagi dia Ot Dia tetap 
ingin sekali lagi kugambar. Dia me- 
njesal mendengar djawabanku, bah- 

wa tjatku ketinggalan digunuing. Un 
tuk menjenangkan hatinja kuambil 
tinta bak. Ku-skets dia. Sambil ber- 
tjerita matjam2, dia duduk dihadap- 
anku. 

Kuperlihafkan skets jang sudah se 
lesai itu. Dia tersenjum. : 

  

Bung mau kemana, sore2?” tanja 
nja pada suatu sore. Aku berhenti tu 
run dari sepeda. Kuhori : dia rokok 
pompa. Dia tjerita lagi tentang gam 
barnja jang dikirim ke Amerika. De 

ngan sedih dia menatap aku. Dia me 
njesal benar, rupanja. Betulkah gam 
barnja dikirim ke Amerika, aku ti- 
dak mengerti, tavi tetap dia sedih ter 
kenang akan. gambarnja se. 

Pakaiannja tetap seperti dulu dia. 
Tapi tetap pula dia tidak mau ku- 
beri duit lebih- dari ukuran dia. Aku 
heran dan hormat kepadanja, Pendi- 
riannja tidak berobah. Tidak mau 
diberi duit, bila dia tidak mengorhan 
kan apa2 jang ada padanja di 

  

  

wai sedjumlah 54 orang. Mereka jg 
dilepas oleh pengurus mendapat pe- 
sangon 3 bulan. Dalam surat “kete- 
rangan jang disampaikan kepada pa 
ra pegawai jang dilepas diherankan 
oleh jang bersangkutan, sebab tang- 

gal 29-9 jang ditulis dalam surat tsb 
sesuai dengan tanggal pentjabutan 

surat penghentian terhadap para Le 
gawai. 

Diperoleh kabar pula, bahwa Da 
hon para pegawai jang telah -diber- 
hentikan dan mendapat ' pesangon 
ada jang akan ditarik untuk dipeker 

| djakan kembali. »   
KPDT 2 tahun 

“- Pada tgl. 20/21-10 di Gedung Seko- 
lah Kepandaian Putri Negeri didja- 
lan. Lempujang Wangi Jogja, Keluar 
ga Peladjar Djuminahan & Tegal- 
panggung. (K.P.D.T.) . mengadakan 
pertemuan ramah-tamah guna mem 
peringati genap 2 tahun berdirinja. 

Selain itu djuga untuk perkenalan 
anggauta2 ' “(peladjar2) baru, 'Meski- 
“pun diadakan dalam hari liburan per 
temuan dapat berlangsung ' dengan 
meriah - dan mendapat kundjungan 
106 peladjar dari.157 seluruh djum- 
lah anggauta. 

Pertemuan ber langsung dari. djam 
19.00 samp8i 24.00 diramaikan  de- 
ngan,musik dari Persatuan Peladjar 
Institut Indonesia (P.P.LL) 

Maha-siswa adakan 
malam kesenian 

Saptit malam digedung Negara di 
adakan pertundjukan kesenian ' tari 

Bali, Golek dan perlombaan njanjian 
jang diselenggarakan oleh para ma 
ha-siswa Jogja. 

Pertundjukan kesenian dan perlom 
baan njanjian itu merupakan  rang- 
kaian hari perkenalan antara. maha- 
siswa lama dan jang baru. 
Malam itu ruang gedung Negara, 

penuh, sehingga tidak sedikit dianta 
ra hadirin terpaksa menjaksikannja, 
dari luar sambil Biasa



   

                        

    
      

   
     
   
    

      

   

  

     
     
   
    
   
   
    

    

     

   

    

         

  

   
      

   
     

     

      

si: en bekas Dea menteri.Sub- 

'gala: pelosok 
Ta anisasi ( 

“gerakan ,,Ikhwanul — M 

ra 

2 “ntuk mentjapai persetudjuan jang 

“ achir ialah ketika Sek. djen. Lemba- 

silnja, sebab setiap kali tertjapai se- 

z Tolak usul Libanon. 

, da) 2 makin Tae penting MP 

  

bagian ain dari 2 Teheran, a 3 

FE 1 Graham. Ant. eror 

   

    

Nu Moga mean abi” 

     
ra “ger 

KOaA 

  

lah diedarkan »piagam PA 
ngan”. 5 : 

Komite tadi ketika malam Djum'- 
at minta kepada Saleh Ashmaly, sa- 
lah "seorang anggota terkemuka dari 

uslimin” dan | 

  

  
kepada Saleh “Harb Pasha, ketua 
Perhimpunan "Pemuda Islam”, su- 
paja ikut dalam gerakan tadi, akan . 

| tetapi didapat kabar bahwa. .Ikhwa- | 
.nul Muslimin” | merantjangkan Ne 
'gu2 pedjoang”nja sendiri, terutama. 

. di Ismailia jang mendjadi Naa 

  

4 nja ni 1engenai pertikaian minjak 
Mn de 

581 2 seperti tolah 

niz dari Bragiltia 
.me- 

Janet Pipa medj ja persida | 
tetapi baik per 'dana men | 

ngan, maupun anggota? de | 
Iran lainnja tidak nampak | 

(hadir. € belumnja. perdana menteri | 
'Mossadegh pernah mengumumkan, | 
bahwa Ia menganggap tidak ada fa 
Tea Iran, jang tidak mendjadi 
anggota Dewan Keamanan, mengha 

1 lebih landjut sidang2 Dewan me 

  

  

   
Na 1 dise” | ngenai pertikajan Inggeris-Iran iini. 

djawatan di Mesir | :Yugo tak @jadi menjokong. 

Ales Bebler, jang antara lain menja 
takan, bahwa Yugoslavia tidak ja- 
'kin Dewan Keamanan berhak mem 
'bitjarakan masax'alah ini dan karena 

| ita tidak akan msenjokong: lagi reso- 
Tusi Inggeris. Kata Bebler, ,,sebagian 
“besar dari para anggota telah me- 
ngakui perlunja perundingan? anta- 
|xa Inggeris dan Iran mengenai ma- 
swalah minjak ini selekas dimulai 
kembali, akan tetapi tidak adanja 

  

  pekan tadi. Ant - Re. 

  

Hubungan Tu 1 
— hadapi 

  

W 

ek i negara2 Arab 
“krisis 

Turki ng dekati: persekutuan dgn. negara2 Barat 
YARTAWAN AFP Andre Olot hari Djum'at jl. tulis, bahwa berhubung 
:dengan masalah Mesir sekarang ini, maka hubungan antara Turki 

dan negara? Arab minggu ini menghadapi krisis lagi, akan tetapi sekali 

ini jang paling berbahaja semendjak bertahun2. 

'Semua berita dari Kairo menun- | k 
djukkan, bahwa kerdja-sama antara | 
'Purki dan negara2 Barat dalam hal 
pertahanan daerah Terusan Suez dan | 
pembentukan pakt pertahanan dae-. 
rah |Laut “Tengah bagian Timur 
itu, telah menimbulkan perasaan ti- 
dak senang di Kairo 
'Kalangan2 Turki menjatakan bah- | | 

' wa mereka , sangat menjesal” kare- 
'ia —-kata mereka — Mesir ,,tak bi- | 
'sa mengerti” itu dan politik Mesir 
jg sekarang ini mereka sebut ,,meng 
gelisahkan untuk masa depan TARERAN 

Timur Tengah.” & | 
Kalangan ketjil opposisi mengkri- 

tik pemerintah Turki, jang menurut | 
mereka mengambil sikap jang oleh 
negara2 Arab" TNRNKENG, sikap he) 
musuhan itu. ti 

Makin lama: mk renggang? 
“Orang di Angkara merasa, bahwa ' 
hubungan “antara “Turki dan negara2 
“Arab semakin renggang dan mereka 
merasa pula, bahwa sukar sekalilah 

| 
| 
| 

4 1 
| ! 
i 

sungguh2 antara Turki dan Arab. 
#Kundjungan pemuka Arab jg ter- 

ga Arab, Abdurrahman Azzam Pa- 
sha, berkundjung ke Turki. 

: 'Pembitjaraan? tadi tidak ada ha- 

dikit kemadjuan, maka selalu ada2 

sagja jang Kemudian menghapusnja. 
Dalam Dewan Keamanan, Turki te 

lah menjokong resolusi Israel, menge 
nai pengangkutan minjak melalui Te 
usan Suez, dan dalam pada itu me- 

“Dan achirnja, sekarang ini timbul 
masalah Mesir. 

. Tak ada kepentingan ber- 
Le sama AT 

: Disamping dalam lapangan keaga- 
| maan, tulis Andre Clot, »jang makin 

  

  

. Kepala staf pasukan Me- 
“Atap masuk Sudan 
"Pemerintah Sudan hari Djum'at | 

1 melarang kepala “staf! 
esir di Sudan, Bishary 

Be memasuki  wilajah 
Be “Larangan tadi berlaku djuga 
bagi kepala djawatan pendidikan di' 
Sudan Mohammad Abdul Hadi. 

Sebagai alasan dikemukakan oleh" 
pemerintah Sudan, bahwa kedua 
"pembesar itu pernah melakukan ke- 
Ta Dena “di Sudan. Ant-AFP. 

  

  

"Demonstrasi: kaum buruh 
isa Eh Di Teheran. 

« Kira2 700 orang pada hari Djum- 
dat jl mengambil bagian dalam suatu 
“demonstrasi. jang diselenggarakan 
“oleh organisasi kaum buruh jang. 

 berhaluan Kiri, untuk memprotes ke- 

“putusan menteri “perburuhan untuk 
membubarkan organisasi2 buruh jg. 
dituduh mendjadi bagian dari partai 
Tudeh. 

Polisi terpaksa mengawasi 'demon- 
| trasi ini, akan tetapi insiden / tidak 

terajadi. 
: saat itu djuga golongan. ul 

tra-nasionalis Iran mengadakan per- 
temiuan disalah sebuah mesdjid di- 

  

  

dalam hubungan internasional di Tit 
mur Tengah itu”. Turki dan negara2 | 
Arab boleh dikatakan tidak mempu- 
njai lapangan pertemuan bersama. 

Turki makin lama makin ditarik 
kearah negara2 Eropa, makin mende 
kat persekutuan dgn negara2 Barat. | 

Turki lebih banjak melihat ke Lon 
don, Washington dan Paris, daripada 
ke Kairo dan Damaskus, ,,terutama 
dalam hal menghadapi Sovjet.” 

Menurut wartawan tadi, Turki ti- 
| dak bisa mengerti mengapa negara2 
Arab, dengan adanja ,antjaman Sov' 
jet” ini, makin lama makin tjondong 
kearah sikap netral 'dan tak hendak 
solider dengan negara2 Barat. 
“Demikian tulis Andre Ciot, warta- 

wan ,,Agence France Presse”. — Ant. 
£ - 

  x 

'Kapal Intajak Ingoeris tak 
- mau bajar tjukai 
Kapal minjak Inggeris ..Oil Drum 

| Mer” jang mengangkut bensin seba- 
njak 3.000 ton dari Inggeris, “hari 
Djum'at jl. dilarang menurunkan mu 

atannja di Port Said, karena tidak 
mau membajar tjukai pelabuhan se- 
besar kira2 £ 80.000 (Sterling Mesir? 
TP Red. Ant.). 2 

« Kapal tadi lalu melandjutkan pela- 
jarannja. kepelabuhan Inggeris Fana- 
ra, jang letaknja pada terusan Suez. 

Sementara itu kapal barang Ing- 
geris ,,Melbourne Star” telah menda 
ratkan muatannja berupa alat2 pe- 
rang di Port Said, dengan tiada mem 
bajar aa - Ant. “en TG 

Grab. tentang sak sai. 
ang PM Liaguat Ali Khan 

Frank Graham, wakil P.B.B. 
“Gi Sean pada hari Kemis jang 
Jalu menjatakan hormat kepada 
imendiang perdana menteri Pakistan 
Liaguat Ali. Khan, dalam Dewan Ke- 
amenan, jang bersidang untuk men- 
“dengar laporannja mengenai usaha2 
perantaraannja dalam sengketa Kash 

  

     
Dr. Graham antara lain menjata- 

kan, bhw ,,selama beberapa th. xia- 
| Guat Ali Khan jalah tangan kanan 
pembentuk - “negara “Pakistan Mo- 

| hammad Ali Jinnah, pembimbing IS 
bidjaksana dari radkjat Islam”. 
Pada tahun2 jang achir - sebagai 

perdana menteri “Pakistan, Liaguat 
Ali Khan ialah suara harapan dari 
negara jang . muda, bagi 80 djuta 
rakjatnja jang telah dipimpinnja da- 
lam masa2 jang ' penuh kesukaran 
hingga kekedudukan jang tinggi di- 
antara negara2 dunia. sekarang. 

Dr. Graham selandjutnja menga- 
takan, bahwa ,,Liaguat Ali Khan de- 
ngan berani telah mengorbankan dji- 
wanja untuk perdamaian”. Djiwanja' 
jang akan hidup untuk selama2nja 
itu bersama2 dengan djiwa2 agung 
lainnja dari mereka jang masin hi- 
.dup dan mereka jang sudah mati di- 
Kedua negeri akan merupakan doro- | 
ngan jang kuat kearah tertjapainja. 

: penjelesaian jang setjepat2nja dalam 
sebagai pendahu- | | masalah Kashmir, 

luan dari-pada suatu kerdjasama dan 
kemadjuan kedus negeri itu dan ba- 
“gi perdamaian dunia”. Dea Dr.   

BEAN 1 
   

  

2 ae Id 

  

  

uduk Pen aa 

Sebagai pe bitjara pertama tam | 
| pa kemuka utusan XYugoslavia, Dr. 

(kata sepakat diantara para anggota 

| keliling diseluruh 

mereka mengambil 

Jini: 

PITA Ba PBB ai hari Diana av Tn Hun ak sidang 
Jnggers—iran, Didalam sidang ini” 

esmi menarik k mbali sokongannja terhadap reso- 
eris titak mermnpu- 

basi resokisinja ku. 

itu mengenai soal berhak tidaknja 
Dewan Jaena PR js irakan musa al ah ter 
sedat,. iaaka bagi Yugoslavia. tidak 
lah mungkin uniuak meruberikan sua. 

    

  

ra Ine) kentukan alam hal ini... jang 5 | dak mau memberi komentar tentang ! us : j Jebb akui. 
“Utusan Inggeris, Sir 2 lantiyn 

Jebb, mengakui bahwa ia tidak mem 

Lpunj 
(untuk pat diterima “dan karena- 
.nja tidak ada djalan lain baginja se: 
Jain menjetudjui usul utusan Peran- 
tjis untuk menunda pembitjaraan 

  

   

   
memberikan ketentuan jang resmi 
mengenai soal kompetensi. 
Utusan Amerika Serikat, Warren 

Austin, mengumunikan, bahwa Ame. 
rika Serikat menjokong usul penun 
|daan Perantjis tersebut. 

3 x Iran 
Utusan Sovjet, Semyon Tsgrapkin,   dengan "mengemukakan alasan, bah 

wa penundaan berarti  masa'alah 
Inggeris—Iran ini masih tetap ter-' 
tjantum dalam KE RAN Dewan Kea- | 
manan. 

'Ia menegaskan, bahwa Rusia -te- 
tap berpendapat, bahwa dibitjarakan 
nja masa'lah Inggeris—Iran ini.oleh 
Dewan Keamanan berarti turut tjam 

  

$ | purnja Dewan Keamanan dalam uru 
san 1 dalam negeri Iran. — Ant-UP. 

  

— 

Demonstrasi anti Aabaparn 
Di Damascus. 

| Ribuan orang pada hari Djum'at 
jang lalu mengambil bagian dalam 
demonstrasi -arak-arakan jang ber- 

kota Damascus 
dengan menereak-nereakkan slogan2 
“jang bersifat anti - Inggeris. 

Demonstrasi ini diadakan setelah 

bagian dalam 
upatjara sembahjang untuk mendo- 
"akan keunggulan Mesir dalam per- 
djuangannja melawan Inggeris. 

Demonstrasi ini diselenggarakan 
oleh Perhimpunan Persaudaraan 
-Isiam. Insiden tidak terdjadi. 

Kaum demonstran tersebut selan- 
djutnja kirim. kawat kepada peme- 
rintah Mesir, - dimana mereka me- 
njatakan kesediaan mereka untuk 
menggabungkan diri dengan Mesir 
Galam perdjuangannja melawan im- 
perialisme Inggeris. Ant - Rtr, 

tjukup suara bagi resolusinja | » 

sarapai Mahkamah Internasional 

Urusan dalam negeri | 

menentang mosi Perantjis tersebut 

— Pa APA pa aan 

Iban di Berlin 
Steinstuecken diduduki. 

Polisi rakjat dari daeranN' Sovjet 
hari 

peringatan lagi telah . menduduki 
Ste.nstuecken, suatu tempat jang di 
anggap masuk sektor Amerika di 
Berlin. 

Tempat itu letaknja dibagian dae- 

rah Sovjet, tetapi senantiasa diang- 
gap masuk sektor “Amerika. 

Markas besar polisi Berlin Barat 
kata, tidak ada. ne tentang polisi 
dari sektor Barat, 
“Sumuer Amerika dang berkuasa ti- 

     

pendudukan itu. 
menerangkan. b 
“djembatan uda 
hun jg lalu, pembesar2 Sovjet mem- 
perbolehkan Steins decken diberikan 
barang2 oleh Berlin Barat, 

"Tetapi sumber ini 

  

   

  

Berlin Barat menerangkan bahwa 
pendudukan 'itu adalah suatu perko- 
saan atas perdjandjian pendudukan 
oleh 4 negara besar. — Ant. 

emisi ab dengan tiada memberi ' 

Gi Berlin tiga ta-: 

Seorang djurubitjara dari senat: 

Pembuktuh: almarhum 
Liaguat Ali Khan bukan 

seorang Afghan 
Dari Karaehi. diwartakan bahwa 

SAI India Radio” hari Djum'at jg. 
lalu katakan bahwa menurut siaran 
radio Kabul (Afghanistan) hari Ke- 
mis sore, maka pembunuh Almar- 
hum Liaguat Ali Khan bukanlah se- 
orang warga negara Afghanistan dan 
djuga tak mempunjai hubungan de- 
ngan pemerintah Afghanistan. Ra- 
dio Kabul: katakan - selandjutnja 

'bahwa menurut penjelidikan K.b. 
»Bakhar” maka seorang, jang ber- 
nama Said Akbar 

ghanistan dan kemudian orang tsb. 

tan. 

“Seperti telah diwartakan,  state- 
ment resmi Pakistan pada hari Se- 
lasa jang lalu katakan bahwa pem- 
bunuh almarhum Liaguat Ali Khan 
telah dikenal sebagai Said Akbar 
adalah seorang Afghan. Ant.- Rtr. 

  
  

P.M. 

Pp. 

rah perang dan kenjataan, bahw 

Kn 

  

Di Asia dewasa ini terdapat suatu 
dorongan untuk mengadakan pero- 
bahan dalam lapangan ekonomi dan 

sosial, kata - Nehru. Pasukan2 pem- 
bebasan dengan giat melakukan pe- 
kerdjaannja dan bila mereka tak di- 
beri kesempatan untuk berkembang 

setjara tepat, mereka boleh djadi 
akan menempuh djalan jang salah.   Kata Nehru, mereka mewakili do- 

  

 Perset udjuan Ten uno 23. 
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2 

:' Munsan 

k
a
 

penghubung 
har Kemis jl, 

OF psIR 

Munsan masing 

unding deng 

Paerak Aman. 
:Kinney: selandjutnja menerangkan, 

bahwa pihak Utara menghendaki su- 
paja lebarnja daerah aman dikaran- 
kiri djalan.jang menghubungkan Ka 
esong - Panmunjom - Munsan itu di- 
kurangi dari 3 mendjadi ? mil, akan 
tetapi usul Utara ini ketah ditolak 
Oleh ' pihak PBB, 

Pendirian pihak PBB mengenai so- 
al ini, kata Kinney, ialah supaja-de- 
legasi kedua pihak terdjamin keama 
nannja. Pihak Utara mengusulkan 
supaja itu dilindungi oleh pasukan2 

Utara dan meugemukakan bahwa 
korridor sematjam itu tidak perlu. 

Persetudjuan tentang pener- 
2 bangan. 
Kinney seterusnja mengatakan, 

bahwa pihak PBB telah mupakat, su 
paje pesawat2 terbangnja djangan 
terbang diatas daerah jang lebarnja 
1.000 yard disekeliling tempat konpe- 
rensi. 
Kata opsir penghubung PBB tadi, 

achirnja tertiapai djuga kemadjuan 
jang sangat besar pada hari Djum'at 
pagi itu, dan sekarang segaia hal 

harus diselesaikan sebagaimana se- 
mustinja. 2 

“Pendjelasan Djenderal Nuc- 
kols. 

komando “PBB Kolonel EK 

bahwa pihak Utara telah menrima baik usul pi- 
hak Th 5123, sapaja. djari2 daerah aman sekeliling pangkalan Kaesong dan 

2 ditetapkan mendiadi 3 mil. 
Pertanjaan Par tadi diutjapkannja sesudah ? djam lamanja ber- 

AR On NI pong! ha abang pihak Utara. 

  Press. officer pihak PBB, Brigadir- | 
djenderal William P. Nuckols, Tu 
Djum'at itu menerangkan bahwa per 

Daerah aman sekeliling Kaesong & 
Be 3 mil 

.- PBB tetap masih optimistis 
Binncy 'menerangka n pa 

setudiuan jang hari Djunat pagi itu 
: telah tertjapai antara opsir2 penghu 
bung kedua pihak, akan diserahkan 

kepada delegasi pihak masing2 un- 
tuk diratifikasi. 

Menurut persetudjuan tadi, kamp2 
pangkalan pihak masing2, jaitu Kae 
Song dan Munsan, akan dikelilingi 

oleh daerah aman, jang berdjari2 3 
mil. Artinja, daerah2 didalam ling- 
karan2 tadi akan bebas dari serang- 
an, akan tetapi didalam daerah2 tadi 
kedua pihak boleh menempatkan pa- 
sukan2 bersendjata. 

Daerah jang sungguh2 netral itu, 
hanjalah daerah jang berdjari2 1.000 
yard jang merupakan lingkaran se- 
keliling tenda Sang konperensi di 
Panmunjom. 

Daerah ini akan adjawa bersama2” 
oleh kedua pihak, masing2 terdiri 
dari 2 opsir dan 15 peradjurit. Sela- 

ma delegasi2 tidak bersidang, maka 
seorang opsir dan 5 serdadu dari pi- 
hak masing2, akan berdjaga2 di Pan 
munjom. . Mereka akan dipersen- 
djatai. 

Selandjutnja Kook is menerang- 
kan, bahwa ia masih bersikap opti- 
mistis jang berhati2, terhadap ke- 
mungkinan lekas2 tertjapainja penje 
lesaian mengenai 

itu, — Ant-AFP. 
  

  

  

  

Sila Tail 

B 
tahu, apa azas2 demokrasi itu, apa 

kekat demokrasi. 

Oleh karena soal Norak tata, ini 
bagi bangsa kita penting sekali se- 
karang dan  dihari-hari jang akan 
datang — tidakkah negara kita 
negara. demokrasi, tidaklah tudjuan 
pendidikan dan pengadjaran ' kita 

I membentuk warganegara jang de- 
mokratis? Maka mendjadi ke- 
wadjiban kita menjelidiki dan mere- 
nungkan lebih djauh apa kerakjatan 

Kesalah pahaman, jang seka- 
rang timbul. dikalangan rakjat kita, 
harus dihilangkan dan anak-anak 
dan pemuda-pemuda, harus kita di- 
dik atas pengertian jang benar ten- 
tang demokrasi. 
Dalam karangan ini kami akan 

mentjoba memberi pemandangan ten- 
tang demokrasi, dan terutaina jang 
“berhubungan dengan Mae dan 
Lpengadjaran. 

Pertibuhan Demokrasi 
Peerrad.   

Aa Pete an 
sebagai dasar 

. pendidikan dan pengadjaran 
AGI sebagian besar bangsa kita perkataan kerakjatan ataw de- 
mokrasi adalah ' perkataan baru: artinja pun baru pula. Rakjat belum 

isinja, dan bagaimana bentuknja. 

Lebih-lebih- kalau : “diadjukan pertanjaan bagai manakah. agas-azas de- 
mokrasi itu dipraktekkan dalam pendidikan dan pengadjaran. Pertanja- 
Lan ini tidak akan terdjawab,: pa kita belum mengerti benar-benar ha 

demokrasi, jang dimiliki oleh seba- 
gian Ketjil bangsa kita, adalah de-' 
mokrasi setjara Barat. Pada djaman 
purbakala di Eropah telah ada. de- 
mokrasi, seperti dalam djaman Ju- 
nani, dan jang hidup dalam keadaan 
jang masih sederhana, belum. ruwet 
seperti ' sekarang ini. Masjarakat 
jang primitief itu sifatnja ',,geiso- 
leerd”, djadi tidak merupakan ,,or- 
ganisasi kemasarakatan” jang ber- 
arti dan tidak besar djuga. Dan ha- 
nja mempertundjukkan beberapa tjo- 
rak, jang demokratis. Baru dua 
abad jang lalu arti demokrasi men- 
dapat kemadjuan dalam masjarakat, 
jang tinggi martabatnja: jaitu dgn 
timbuinia pembrontakan” Perantjis 
pada tahun 1739. 

Parlementairisme. 

Pikiran demokrasi baru memegang 
peranan: penting dalam pemibarontlak   Pada-umumnja pengertian tentang an bangsa Inggris thd Radja Karel I, 

peraturan2 'azasi | 

  

, 

Nehru: 

Dunia kini menudju kearah perang 
P.BB. bukan perhimpunan, tapi blok bangsa2 

ERDANA menteri India, Jawakarlal Nehru, dalam pidatonja menge- 
nai politik luar negeri India delam pertemuan Partai Kongres India 

hari Kemis jl. di New Delhi kataken, bahwa dunia kini menggeser kea 
a banjak negeri tak mengakui RRT 

Santet salah alasan pokok dari pada itu. 
,rongan jg kuat dari berdjuta2 umat 
manusia. 

PBB tak penuhi maksud 
semula: 

Mengenai PBB Nehru seterusnja 
katakan, bahwa PBB barangkali tak 

(memenuhi maksud2 dari para pem- 
bentuknja' dan menjesalkan bahwa 
badan tsb. praktis telah mendjadi su 
atu blok bangsa2 (a block of nati- 
ons) jang seharusnja merupakan per 
himpunan bangsa2 (a gathering of 
peoples). 

Ia menjatakan harapannja, PBB 
hendaknja , dapat melepaskan diri 
dari .kebusukan jang sekarang ini” 
dan kembali pada sifat jang semula.   

(Meh Kor. 

K.OR.I. 

Selandjutnja Kongres P. O. R.I. 
ke-II berlangsung dikota Solo pula, 
bersamaan waktunja dengan dilang- 
sungkannja P,O:N. jang ke I, selama 
tg. 8 sampai dengan 12 Sept. 1948 
dikota tsb. 

PON. 
Sesudah Jogja pulang kembali ke 

haribaan Ibu Pertiwi, selama tg. 22- 
25 Desember 1949 P.O:R.I. telah ber- 
hasil melangsungkan Kongresnja jg 
ke III di Jogjakarta jang dengan se- 
kali gus ,,Persatuan Olahraga Repu- 

  

Memang Pakt Militer 
Kata P.M. Yoshida. 

Perdana menteri Djepang Shigeru 
Yoshida hari Djum'at jl. mengakui 
dalam parlemen, bahwa pakt keaman 

an antara Amerika Serikat dan Dje- 
pang itu memang bersifat militer, jg 
membolehkan penempatan pasukan? 

Amerika di Djepang. $ 
Dalam djawabannja atas suatu in- 

terpellasi, jang" menjatakan bahwa 
pakt tadi membajangkan adanja hak 
hak tetapi tidak ada kewadjiban pa- 
da pihak Amerika, sedangkan pada 
pihak Djepang terdapat kewadjiban2 
sadja, tetapi tidak ada hak2nja, ma- 
ka Yoshida mendjawab bahwa Dje- 
pang ,,berhak meminta supaja Ame 

rika mempertahankan Djepang, apa- 
bila perdamaian dan ketertiban ter- 
antjam oleh kekuatan? dari luar": 
dikatakannja bahwa Amerika wadjib 

memenuhi permintaan sematjam itu. 
| Ant-AEP. 

  

telah: melarikan diri dari Afghanis-. 

aa peran aanBANN Neni 

beberapa tahun | 
jl. pernah melawan pemerintah Af- 

  

BKON OLI 

Neratja 

  

ringkas 
Debet : 
Uang mas dan bahan uang mas 

    Dara 

Pena 
Sertipikat “depis 
Kasi 
Uang logam (pasmun t) 

pisen, rekening valuta 

  

Gn kerire 

dibajar dengan uang sendiri 
Yang-muka ken ada 

Perhubungan modal, 
an chas dan dana uang djasa 

Gedung kantor, 
“Rekening rupa-rupa 

Kredit: 
Modal 
Dana tjadangan 
Dana tjadangan chas 
Dana uang djasa dan tundjangan 
Dana depisen, passiva luar negeri 
Uang kertas bank jang beredar 
Dari lain-lain 

Rekening rupa2 sa 

Ser tipikat cepisen karena pembelian mas 

han jang dapat dibajar dengan uang 
nd pembelian valuta 1 

Diskonto dan uang-muka dengan diaminan jg 

pemerintah Republik Indonesia ,, 
UVang-muka kepada pemerintah Republik Indonesia 

rekening -chas sertipikat2 tentang bantuan NCA ,, 
dana tjaiangan, dana tjadang- 

rumah2 dan perabot » 

Pengeluaran (atgiften) pada kantor2 sendiri ip 

De javasche Bank 
Keadaan pada tanggal 17 Oktober 1951 

Mt a53 3 S5. - 
asing 3 286:384.721.-— 

334.179.194:69 

$$ 136.146:60 
dapat." 

2 603.975:318.1 
1334134 au 

165.979.209.07 

3 44542.921.05 
314211624196 

3 TATO TAG.15 

IR 4.730.166.769.71 

  

R.. 9.000.000.— 
23 15.592.916.95 
NN 221825295193 
2 4.715.575.03 

13 290.604.812.46 
»: 2.944.320.125.-x) 
3 1738.290.070.65 

12:913.596.33 
KG 692.334.368.46 

  

R 4.730.166.769.71 
  

uang kertas negeri baru 
xXx) diantaranja: 

uang kerta Bank baru 

  

Karena fanatisme agama.. 
“Mengenai hubungan dengan Pakis 

tan, Nehru katakan, bahwa fanatis- 
me agama telah menjebabkan makin 

buruknja hubungan tadi dan teruta- 
ma mengenai Kashmir. 
Nehru dalam pada itu mengulangi 

lagi sokongannja untuk adakan ple- 
bisit di Kashmir.   

  
.nempuh 

Partai Kongres kemudian menjetu 
djui resolusi mengenai politik luar 

, negeri berdasarkan garis-garis pida- 
ito Nehru. — Ant.-AFP. 

OLAH RAGA: 
AN MAA MERRA L MAAMKKNE 

Menjongsong Kongres P.O.R.I. ke IV 
di Djakarta 

Dapatkah K.O.I. didjadikan ,, Tjandradimuka”-nja sage- 
nap erganisasi olahraga di lndonesia ? 

pe” 

ERSAMAAN waktunja dengan dilangsungkannja P.O.N. jang ke-Ir, 
P.O.B.IL akan mengadakan Songresnja jang kesIV. Kongres P.O.R.I. 

jang pertama kali berlangsung dalam tahun 1986 dikota Solo dengan 
salah satu putusan jang terpenting: Melebur GELORA (Gerakan Olah- 
raga), melahirkan P.O.R.I. (Persatuan Olahraga Republik Indonesia) dan 
K.O.RI. (Komite Olympia de Republik Indonesia). Dua Pusat Organisasi 

| olahraga jang meliputi segala matjam tjabang ke-olahragaan dikalang- 
| an bangsa Indonesia selarahnja dan jang kemudian oleh Presiden Soe- 
karno dilantik resmi dengan marhum &fr. 
gai Ketua P.O:R.I. dan Sultan Hamengku Buwono IX sebagai ketua | 

di Djakarta). 

Widodo Sasirodiningrat seba- 

blik- Indonesia” dirombak  mendjadi 
»Persatuan Glahraga Indonesia” dgn 
singka tan: :tetap. .PIO.R.I. " Disusul 
dengan terbentuknja kembali P.S.S.I. 
(Persatuan Sepakbola, Seluruh Indo- 

nesia) sebagai Pusat-organisasi se- 
pakbola “dan. PASI. (Persatuan 
Atletik Seluruh Indonesia) sebagai 
Pusat-organisasi : atletik. Achirnja 

lahir pula PELTI (Tennis), P:B.S.I. 
(Bulu-tangkis) dsb. 

Segala sesuatu jang sudah berdja- 
lan terlebih dahulu daripada P.O.N. | 
jang ke-II dapat didjadikan pengala- 
man, peladjaran atau leerschool 
dalam menempuh kelandjutan usaha 
Galam dunia ke-clahragaan bangsa 
Indonesia chususnja dan dalam me- 

kesempurnaan  berorgani- 
sasi pada umumnja. , 

Suatu organisasi jang menurut Dr. 
A. Halim pun harus disertai dengan 
penuh rasa tanggung djawab. Dari 
so'al2 jang besar sampai kepada so- 
'al2 jang paling ketjil. Sebab, ka- 
tanja, pula . kalau kita inginkan 
P.O.N. mendatangkan 'hasii2 jang 
baik, raaka salah satu djalan jang 
terpenting 
menginsjafi tanggung:djawab kita 
itu dengan disertai kegiatan, sekali 

lagi kegiatan bekerdja. Disegala ma- 
tjam lapangan! 

Dalam pada itu, Maladi menjata- 
kan, bahwa pokok daripada P.O.N, 

jang ke II “ini adalah. djustru 
UPATJARA-nja. "Sebab dari upa- 
tjara itulah orang akan” dapatkan 
nilai organisasi ke-olahragaan bang- 
sa Indonesia. Suatu fjara usaha jg 
dikerdjakan bangsa.Indonesia dalam 

  
da 

suatu pemberontakan jang diachiri 
dengan pengusiran radja Jacobus II 
dan terbentuknja keradjaan jang ter 
ikat oleh U.U.D., jaitu dibawah pim- 
pinan Willem dan Maria, sehingga 
het koningschap bij de gratie Gous” 
diganti dengan ,,Koningschap bij de 
gratie van 't parlement”,  artinja 
jang ditetapkan oleh Dewan Perwa- 
kilan Rakjat, sungguhpun D.P.R. ini 
masih belum boleh dikatakan” de- 

mokratis” jang sesungguh-sungguh- 
nja. 

1 Revolusi Perantjis, 
'Sedjarah diatas ini sesungguhnja 

baru merupakan ,,voorspel” atau per 
mulaan belaka. Baru pada wkt azas,   bahwa jang berkuasa adalah rakjat, 
dan azas” persamaan, kemerdekaan 
dan persaudaraan”, dan ,,azas ttg 
penghormatan bagi manusia”, dike- 
mukakan sebagai ikuran,- maka 
orang boleh mengatakan bahwa mu- 
lailah periode demokrasi. Ini terdia- 
di.pada waktu Amerika mengumum- 
Kan kemerdekaannja dan pada wak 
'tu hak-hak kemanusiaan diumumkan 
oleh Pemberontakan Perantjis. . Pe- 
ngumuman kemerdekaan Amerika 
terlaksana pada th. 1776. U.U.D. 
Amerika pada th. 1787, dan 'pengu- 
muman Perantjis pada th 1789. 

Djadi “umur demokrasi. "jang 
sesungguhnja baru 175 .th., djadi se- 

sungguhnja belum begitu tua, kalau 
dibandingkan dengan sedjarah per- 
djalanan kemanusiaan, jang sudah 
beberapa ribu th lamanja.  Tudjuan 
demokrasi jang sebenarnja ialah 
mewudjudkan kehidupan bersama 
dari manusia2 merdeka, jang insjaf 

dan jakin sungguh2 tentang kehors   

  

matannja dan tentang semua kewa- 
djiban danhak-haknja sebagai manu- 
sia jang terhormat. 

Demokrasi belum menang, 
Pendukung aliran demokrasi' me- 

ngakui, bahwa mereka masih djauh 
dari. pada kemenangan demokrasi, 
dan masih hidup dalam periode mem- 
perdjuangkan demokrasi: Pendapat 
mereka jang baru ' tentang kehor- 
matan manusia, tentang ,,kekuasaan 
rakjat” .(volkssouvereinitiet), ten- 
tang kemerdekaan, persamaan dan 
persaudaraan dihadapkan kepada du- 
nia tua, dengan sifat memberi dan 
mentjiptakan,. menentangdan menun 
tut, memerintahkan: hukum, pikir- 
an dan perdamaian. Pendukung de- 
mokrasi tidak pernah minta ampun 
atau minta ma'af. 
Pokok pangkal pikir- 

an dan tudjuan demok- 
ras ialah gLamasja “dan 
kehormatannja, kokwa- 
Saan rakjat atau voilks- 
Lala en eka belt aah 
dasar dari demokrasi 
politik. Kemerdekaan, 
persamaan dan persau- 
daraan menundjukkan 
arah demokrasi dalam 
lapangan ekonomi.dan 
kebudajaan 

Dalam  pertumbuhannja- aliran 
demokrasi mendapat reactie/serang- 
an djuga dari kaum  geredja. 
jang terachir ini. dari kaum fascis 
atau Nazi, akan" tetapi perang du- 
nia II memberi kemenangan kepada   Negara2 jang demokratis. 

(Bersambung halaman 4).     

uang kertas Bank lama W 

  

jsegala “Pusat 

ialah: orang harus lebih:   

dan. 

Uang kertas negeri jang diperedarkan atas nama 
Pemerintah Republik Indonesia 

diantaranja: uang kertas negeri Isma » 
R  342.713.196.-—— 

123.623.136. 
1 219.090.060.— 

7.142.112,50 
». 2,937.178.022.50 

Antara. 

Export Kopra 
Bulan September 1951. 

Menurut angka2 sementara dari 
Jajasan Kopra, export kopra dalam 
bulan September 1951 berdjumlah 
38,277 ton (bl. jg lalu 42.912”ton). 

Kopra jang diexport itu berasal 
dari: 

Indonesia Tengur in 35.155 -ton 
Kalimantan Barat ...... 3.122 ton 
Dan bertudjuan kenegeri: 
Dierman Barat 19.913 ton. Belan- 

da 9.411 ton. Perantjis 5.892 ton. 
Norwegia 3.061 ton. 

dunia olahraga seluruhnja sebagai 
ukuran nilai organisasi internasio- 

nal. .Djadi, baik-buruknja tentang 
organisasi ke-olahragaan bangsa In- 

donesia dalam pandangan dunia-ada- 
lah “tampak dalam upatjara .sema- 
tjama itu. 

Sedangkan terhadap nilai daripada 
segala tjabang olahraga, masih da- 
pat: diperbaiki ber-angsir2, dengan 
djalan latihan jang sungguh2. 

Maka, teranglah kiranja, bahwa 
jg mendjadi pokok adalah: usaha 
organisasi.  Tjara, organisasi 
itu berusaha kearah  ke-kesempur- 
naannja. Sebab, pada suatu ketika 

Indonesia harus pula diterima .men- 
ajadi anggota penuh daripada orga- 
nisasi .internasional. ' Sang Merah- 
Putih harus “dapat berdampingan 
dengan bendera2 dari bangsa2 besar 
jang turut serta dalam satu Olym- 

piade Internasional, dimanapun ' aju- 
ga. diadakannja. 

So'al kerdja-sama antara  organi- 
sasi2, antara para anggota Pengurus 

nja masing2, antara Sub-Panitia 
dengan Panitia atau Panitia Besar 

dengan tanggung djawab penuh 
pasti dirasakan betapa urgentnja, 
betapa perlunja untuk melantjarkan 
segala sesuatu usaha, sesuatu ren- 
tjana kedalam. Sedang keluar pasti 
pula dirasakan perlunja ada SATU 
Pusat Organisasi jang bekerdja, ber- 

usaha .guna mendapatkan suatu tem 

pat ,,jang terhormat” bagi segala 
tjabang olahraga Indonesia ' dalam 
Olympiade Dunia! 

Dan satu Pusat “Organisasi itu 

merupakan Perantara pula bagi 
Organisasi seperti 

P.S.S.L, PAS, PELTI, P.B.SI. 

dsb. dalam hubungan luas ke dunia 
internasional. . Dalam hal ini alang- 
kah baiknja kalau.dalam Kongres 
P.O.R.I. jang ke IV ditindjaunja 
kembali, .dipertimbangkannja ma- 
sak? untuk melahirkan Pusat Orga- 
nisasi.jang kita maksudkan itu. Ka- 
lau P:O.N. hanja terbatas kepada 
suatu usaha. Nasional.didalam negeri 
sadja. umpamanja, maka barangkali 
pada tempatnja untuk dipikirkan 
satu usaha baru jang mempunjai tu- 
:gas lebih luas lagi. Atau, apa sa- 
lahnja andai kata orang suka terima 
baik berdirinja K.O.I, - (Komite 
Olympiade Indonesia) sebagai kan- 
tjah ,,/Tjandradimuka” dari segenap 
|tjabang ke olahragaan. Dus, djuga 
tempat peleburan 'P.O.R.I. 
Belum lagi jang mengenai segala 

'matjam alat dari luar negeri jang 
oleh K,O.I. dapat disentraliseer dan 
kamudian di distribueer kepada se- 
gala organisasi jang bernaung diba- 
wah pandji K.O.I, itu. 

Kita persilahkan. 

Pitletik di Surakarta 
Periombaan2 olah.raga jang di- 

langsungkan di Solo guna. meramei 
kan konggres IPPI jang ke-III telah 
"berachir. Adapun pemenang2nja ada 
lah sbb: 
"Lari 100 M. Puteri : 

No. 1 Murkajati dari Jogja — 14,8 
detik. No, 2 Kusumjjati dari Solo — 
14,9 detik, 'No. 3 Sumarjati dari Jog 
ja — 14,3 detik. 
Estaftet 400 M Puteri: 

No. 1 Plug Jogja 60,4 Sialan No. 2 
plug Solo 60,8 detik. 
Lempar tjakram Puteri: « “" 

No. 1 Sumarjati dari Jogja — 
20,40 M. #Io. Sudarjati dari Jogja — 
18,74 M. 
Lempar lembing Puteri: 

. No. A.Harsini dari Solo—23,85 M. 
No. 2 Sudarjati dari Jogja—22,72 M. 
Lontjat tinggi Puteri: 

No. 1 Lestari: dari Jogja—-1,20 M. 
No:.2 Sukapti Solo —1,/15 M. 
Lontjat djauh Puteri : 

:No. 4 Sukapti Solo dng. djarak 
4,15 M, 
Lari 100 M Putera: 

No. 1 Sugijanto Jogja—12,1 detik 
No.2 Supandong $olo—12,2 detik. 
Lari djauh 200 M Putera: 

« Now.1 Subijanto Solo—25,1 “detik, 
No. 2.Suparno Jogja—26j1 detik. 
Estafet 400 M. Putera: 

No. 1 plug Solo--49,2 detik :No! 2   plug Jogja—494 detik, — (Kor KR), 

         

    

        
   
   
   
      

      

   
   

 



  

          
      
    

   
   

                
        

    

    

  

   

  

   

  

   

  

   
   

    

    

—& jenderal. 

Ng 
zamanja Er 

. Kalau begitu, jadinja Ba m 

Sg sang onta 
dan mendjel 

Ja, insja'allk 

Nama PON jang Berabe kosa Ta 
ketjil ialah mBak Pon, anak tetang- | 
ga orang tua Berabe. : enghamnin 

Ponijem. 

| Mosadeoh Slalu akan : 

| Serangan Bank memadjukan mi- 

  

. temui Truman/ 
— Acheson 

(000 (Usul Johansson ditolak. IR 
y Perdana menteri Iran Mohammad 

a hari Saptu jang lalu 
rentjana kooperatif | 

  

  

diusulkan oleh | Ma beras Thai 
akan dinaikkan? | 

“Wali menteri perdagangan Thai- 
land, Nai Thep Chotinuchit, pd hari 
bjum'at jang Jalu menerangkan ke- 
pada madjelis rendah, bahwa peme- 
rintah Thai kini ,,dengan aktif se- 

dang mempertimbangkan” kenaikan 
“untuk harga berasnja 
kepada luar negeri. 

. Ia memberi keterangan itu sebagai | 

     : j 3 Hussein 
| Fatemi "menerangkan kepada U. P 
“bahwa Mossadegh telah. Ka 

      
' malam 2 BAN aan ialah Ana 

dari ,,Int -ernasional Cooperative of 
3 1 Associations” dan telah 

berund gg dengan Mossadegh pada 
hari Kemis dan Djum'at jang lalu. ' 

  

   
. jang didjual | 

          

  

Sa | Tua Haa 
pegawai negeri | 

Dani meriekan harga di pasar 
Walaupun bada umumnja dikalu- 

nyan rakjat dan pemerintahan agak. 
pessimistis tentang keadaan beras di 
daerah Jogjakarta pada dewasa ini, 

(namun harapan tetap ada bahwa har 
ge jang makin hari makin memun- 

tjak dalam beberapa hari jang. akan 
datang akan dapat ditekan dan har- 
ga mendjadi normaal. Hal ini didasar 

kan pada perhitungan akan diadakan 
pembagian be: ras “kepada pegawai? 
pemerintah Oi dimulai pada bulan 
jang akan gs berarti pula akan 

    

  

pegawai- 
sa 

Guna menghindari adanja korupsi, 

maka semua tindakan pemerintah 
mengenai pembagian beras ini diatur 

oleh: Badan Penjelenggara Bahan Ma 

kan Rakjat daerah Jogjakarta tsb. 
jang setiap waktu dapat dikontrol 

oleh Ne RI La AMP 

  

29 Tenaga bekas Cadiu: 
ang masuk CIN 

Kemudian ada Pon hal ialah Gus 
Pon, anak Bung Armijn Pane, itu pe- 
nulis roman ,Belenggu”. Nama leng- 
kapnja Supono. 

Sudah dua kali ini ada: lagi Pon, 
tapi bukan orang satu sadja. Malah 
beribu-ribu, Tara Pekan Oa Mega, 

Nasional. 
Tapi mBah Nur. tidak nia pe- 

dulikan PON di Djakarta itu. Jang di 
mimpikan tjuma mBak Pon jang se- 
tiap hari Paing mesti pergi ke Pekan - 
Kain di Berg harga. 5. 

/ na 5 

1 g? 

Ahem 

' Dijadikan alm di India 
“harus dikembalikan 

: - kepada UNI India 
2 Kata Shri Nehru. 

' Perdana “menteri India, Shri 
Nehru, hari Sabtu jl. menuntut bah- 

2 wa djadjahan2 asing di India harus 
E dikembalikan kepada Uni India. 

Menutup sidang Partai Kongres, 
Shri Nehru selandjutnja menjata- 
kan, bahwa djalan lain ,,tak mung- 
kin, tak dapat diperkenankan dan 
tidak boleh dibiarkan”. 

Tetapi Nehru jang mendjadi dju- 
ga menteri luar negeri India, me- 

1 negaskan perlunja soai2 itu dibe- 
sreskan dengan djalan damai dan ti- 
dak menimbulkan konflik. Ant. AFP 

     
   
     

      

    
     

    

      

       
     

        

  

     

        

    

  

   
     

  

   

  

   

  

     

     
    
    

   
   

   

   

      

   
   

     
      
   
   
    

   
   

   
   

     

    
   

  

    

   

  

     

   
   

   
   
    

    

     

    

    

   

    

      

   
   
    

  

   

     

   

   
   
    

    

  

   
   

   
    

    

   

   
  

  

Indonesia tanda tangani 
00 perdjandjian bea dan 

ser uk £ 
Pada hari Djum'at jang lalu ik 2 

donesia, Afrika Selatan, Pakis- 
(tan dan India telah menanda tangani 

— protokol perdjandjian bea dan “tju- 
“| kai, demikian diberitakan A.F.P. dari 

New York. : 
““Upatjara penanda-tanganan itu 
“dilakukan dalam markas besar PBB 

3 (di New York. — Ant. 
  

aa dari Parama 
1. (Sambungan halaman 2 

struksi umum jang pelaksanaannja 
3 diserahkan kebidjaksanaan alat2 di 

daerah, maka menurut pembitjara 
p hal itu samalah dgn bermain2 api. 

Keamanan semakin 
buruk. 

: — Pembitjara menerangkan, bahwa 
| tadinja orang optimistis karena soal 
keamanan didjadikan program no- 
mor satu oleh pemerintah Sukiman 
dan Suwirjo, tetapi optimisme itu 
kini berubah mendjadi keketjewaan 
karena tindakan jang tidak bidjak- 
sana dari pemerintah, sehingga ke- 

| adaan keamanan sekarang semakin 
“buruk dari jang sudah2. 

Dalam mendjalankan tugasnja, me 

nurut pembitjara, pemerintah tidak 

.punja garis2 tertentu, tidak mengi- 
ngati factor2 psychologisch dan ti- 
Gak punja konsepsi, sehingga keada- 
an demikian katjaunja dan Orang | 
sesungguhnja tidak tahu ,,mana jg | 

“harus dibersihkan dan mana jang 
. membersihkan” (tertawa). 

Kemerdekaan ber- 
ideologie? 

pembitjara menegaskan, 
rakjat, terutama,/di Djawa Barat, 
-djiwanja meratap, dan sudah sela- 
|jaknja dalam keadaan jang demi- 

kian rakjat apatis menghadapi pem- 
bangunan. s 
Mengenai kemerdekaan ideologie, 

pembitjara menciteer pidato presiden 
tentang kekatjauan jang disebutkan , 

| karena adanja idee merah dan idee 
hidjau, jang keduanja2 diluar idee 
pantjasila. Oleh pembitjara per- 
njataan itu dipandang sebagai antja- 
man terhadap kemerdekaan ber- 

. ideologie. $ 
Berbahaja kalau rakjat 

3 apatis. 
MOCHAMAD TAUCHID (PSI) jg 

berbitjara djuga sebagai golongan 
tani pun menjesalkan tindakan peme 
rintah karena melampaui. batas pe- 

“ ngertian. Ia tidak menjetudjui taf- 
siran P. M. Sukiman terhadap un- 
.dang2. Terhadap keterangan peme- 
rintah, bahwa hakekatnja rakjat ti- 
dak mengadakan reaksi terhadap 
penangkapan2 itu, pembitjara me- 

|. merangkan, bahwa hal itu membukti 
kan, bahwa rakjat sudah apatis, dan 
djika rakjat apatis adalah memba- 

Tn 

    

Kemakmuran dulu, 
“baru aman. , 

Ka DJOJOPRAJITNO (Mur 
“ ba) tidak sadja berbitjara sebagai 

| gai 'anggauta parlemen jang pernah 
ditangkap, berpendapat, “bahwa utk 

datangkan “keamanan, harus 
ada kemakmuran, dan untuk men- 
eaban kemakmuran, pemerintah le- 
bih dulu harus menguasai sumber2 

aa ekonomi jang kini “dikuasai modal 
asing. Dengan mennagkapi orang2 
sadja, menurut pembitjara, keaman- 
an tidak tertjapai. 

Sudiono Djojoprajitno “meminta 
supaja pemerintah konsekwen ter- 
hadap | bisikan2 kekuasaan politik 
dari luar negeri, artinja kalau peme 
rintah tegas menghadapi jang satu 
(Timur), pun demikian pula hen- 
daknja menghadapi jang lainnja 
(Barat), dan kalau pemerintah me- | 

ngadakan “tindakan tegas terhada »' 

   
   

  

ja tidak tegas terhadap pengatjau 
, jaitu pengatju? dari pihak 

sa 

  

    
   

bahwa | 

| anggauta fraksinja tetapipun seba- . 

' pengatjau merah dan hidjau, menga- | 

Fatemi menjatakan, bahwa usul2 

Joha son itu tak mungkin diterima 
oleh ran, karena rentjananja itu 

/ menghendaki supaja dibentuk suatu 
dewan direktur jang akan terdiri 
dari 9 orang, jaitu 3 orang Iran 3 
wakil dari A.I.O.C., dan 3 orang Wa- 

kil dari pembeli2 minjak Iran. 

Utjapan selamat dari Sjah. 
' Sementara itu perdana menteri 
Mossadegh telah menerima kawat da- 
“ri Sjah Iran, Reza Pahlevi, jang me- 
ngutjapkan selamat kepadanja un- 

tuk kemenangannja jang telah dipe- 
roleh dalam Dewan Keamanan. 
Mossadegh pada hari Selasa jang 

akan datang akan mengadakan kun- 

djungan resmi ke Washington, di- 
mana ia akan diterima oleh presiden 
Truman dan menteri luar negeri 
dewan direktur jang akan terdiri 
riptah Amerika Serikat dalam pem- | 
bitjaraan2 tingkat tinggi akan me- 
ngadjukan usul2 jang bertudjuan 
mentjari penjelesaian dalam dead- 
lock mengenai masalah minjak Iran | 
dewasa ini. Ant - UP. 

  

  
  

  

PBB tetap tak punja 
kompetensi 

Pembantu perdana menteri Iran, 

| gap PBB tak berkompetensi 
4 ikut tjampur 

ta minjak Inggeris/ Iran. 

untuk 
dua hai dengan Inggeris,   
ATOC. —.Ant. - AFP. 

Kata Fatemi. 

Hussein Fatemi, hari Kemis jl. se- 
kali lagi menjatakan kepada pers, | donesia, maka ratusan ribu orang te- 

bahwa pemerintah Iran mengang- (lah tertolong djiwanja dan tertjapai- 

untuk 
Galam urusan sengke- 

Tetapi dalam pada itu dinjatakan 
nja, pemerintah Iran selalu bersedia 

adakan rundingan mengenai 
-jalah me- 

ngenai soal pendjualan minjak dan 

pembajaran ganti kerugian kepada | 

djawaban terhadap pertanjaan dari 
beberapa anggota madjelis jang : 
ingin mengetahui tindakan2 apa jang 
akan diambil oleh pemerintah untuk | 
melindungi perdagangan beras Thai : 
dari-pada ,,tekanan negara2 pembeli” 
Menurut keterangan seorang ang- | 

'gota, negara2 pembeli itu telah me- 
| maksakan harga2 rendah untuk be- 
“ras Thai. Ia menjatakan, beberapa 

keuntungan jang didapat oleh Ing- 
gris untuk pendjualan beras kepada | 
Malaya. 

|- Dalam komentarnja mengenai he- 

|rita dari Bangkok ini, seorang -dju- | 
“rubitjara resmi di Singapura pada 
hari Djum'at menjatakan, bahwa 
baik pemerintah Singapura maupun 

pemerintah Malaya telah mendjual 

beras jang di-import 

harga jang sedapat2nja mendekati 
harga pembelian. Ant—Rtr. 

  

  

Karena sikap India 
—.. & Australia 

| Ratusan ribu orang Indone- 
: sia selamat. 

  

Kata Herbert Evatt. 
Dr. Herbert Evatt, pemimpin oppo 

'sisi Australia, hari Djum'at jl. me- 
|ngatakan bahwa berkah sikap India 
|dan Australia jang menghendaki su- 

: paja perdamaian dikembalikan di In- 

lah penjelesaian ketika tahun 1949. 
Demikian kata Evatt ketika ia 

Handbag politik jang dilakukannja 
| sebagai ketua Sidang Umum, terha- 

dap seringan2 mendiang James F'or- 
| restal, bekas menteri pertahanan 

| Amerika Serikat. Kata2 tadi diutjap- 

— Ant. -Rtr. 
  

p 
penindja uda seperlunja terhadap 

untuk menjatakan : 

1. Soal administrasi daerah Peme- 

rintahan Negara Indonesia pada ting 
katan sekarang ini, sesungguhnja Su- 

| dah tidak merupakan mas'alah peng- 
: gabungan lagi, ketjuali Irian Barat. 
Seluruh daerah negara ketjuali Irian 

Barat itu, telah ter gabung di dalam 
Negara Kesatuan R.I. Jang perlu 

mendapat perhatian ialah kebe- 
resan daripada daerah adminis- 

trasi itu.   jang sendirinja merupakan phase per 
alihan, perlu diperhatikan Jactor2 ke 

| madjuan golongan2 dalam masjara- 
| kat dalam usahanja menempatkan 
| dan menjelaraskan dirinja mengikuti 
pertumbuhan nasional. Karenanja 
adalah tidak bidjaksana untuk pada 
waktu ini, bertindak jg kelandjutan- 
nja dapat membikin berpalingnja per 

| hatian umum kepada soal2 jang te- 
|Iah lewat, jang tak perlu dilalui lagi 
dalam menudju ke hari depan bangsa 

dan negara. Perdjoangan bangsa 

di 

  
  

' Djumhana tiba 
Nederland 

3 Uni-statuut 1 November? 
Kemarin dulu malam wakil komi- 

saris agung Indonesia Mr. Djum- 
hana telah tiba kembali di Neder- 
land... . 

Ia berharap, pada hari Hapa jang 
akan datang akan dapat menemui 

| Perdana Menteri Belanda Prees dan 
Menteri? lainnja. Djuga ia berha- 
rap agar pada tanggal 1 Nopem- 
ber jang akan datang pembitjaraan 
mengenai Uni Statuut antara Indo- 
nesia-Belanda dan akan dapat dilan- 

djutkan. RD. 

  

Lulus Gigi & Farasi 
Telah lulus udjian pada fakultit 

Kedokteran Gigi dan Farmasi dari 
Universitit negeri Gadjah Mada pa- 
da tgl. 18 Oktober '51, untuk bagian 
Kandidat (C-II) Rustanto (Kedok- 
teran Umum) untuk bagian Dokto- 
ral II Swasono Sodo Adisewojo (Ke- 
dokteran umum), dan lulus pada tgl. 
19 Oktober 1951 untuk bagian pro- 

| padeutis (CD): 1. Hanung (Kedok- 
|teran U), 2. Umijati (Kedokteran U). 

H Singkat Jogja 
Kg Baru2 ini saudara2 dari ex ten- 
“tara Pakistan jang ada di Jogja te- 
lah menjampaikan uang sokongan 
sebanjak R. 200,— sebagai zakat de- 
ngan maksud, agar mendjadi hiburan 
| bagi anak2 Wiloso-Prodjo. Uang tsb. 
dibelikan makanan jang anak2 itu 
(belum pernah merasakannja. 

  

Siaran RADIO 
SENEN, 22 OKTOBER 1951. 

Gelombang: 42,25, 59,2 dan 122,4 m 
13.45 Musik tenang 
17.05 Dongengan kanak2 
18.00 Permainan biola Solo 
18.15 Ruangan Djapen Kotapradja 

Jogjakarta 
Tindjauan Luar Negeri 
Warna-warni oleh SMA- 
Bopkri 
PON hari ini 
Tindjauan Tanah Air dalam 
bahasa Djawa 
Pilihan Pendengar 
Ujon2 malam oleh Gamelan. 
NUN Jogja 

19.15 
| 19.40 

120.15 
21.19 

21.30 
22.20 

2. Didalam phase keberesan itu, ' 

Sikap PN | terhadap peng- 
gabungan Daerah 

ARTAI Nasional Indonesia daerah Surakarta setelah mengadakan 
pendapat Mr. Moh. Yamin tentang 

penggabungan " Waerah Surakarta dengan Togjakartas. menganggap perlu 

memerlukan 'firama-mars bekerdja. ' 
untuk hari sekarang dan hari kemu- 

dian. $ 

3. Dijika terasa ada soal2 jang ma 
| sih tidak memuaskan seharusnja ke- 
tidak kepuasan itu diakuinja sebagai 

ketidak pnasan antara kita dengan 
kita, dan dalam usaha kearah. pem- 
heresannja tak perlu dengan setjara 
menggunakan ballon2 pertiobaan ig 

sadja. Begitu pula tjara2 jg lamat2 
dapat menimbulkan salah raba, jang 
tak menguntungkan. 

4. Segala hal jang belum memu- 

askan seluruhnja, bagian2 jang ku- 
rang hendaknja dilihat dengan mata 
terbuka dan diusahakan bersama se- 
tjara ichlas dan terus terang, dengan 
pedoman . constructie nasional jang | 

bulat. Tudjuan mana harus tetap ti- 
dak berombang-ambing oleh angin 
tiupan. 

5. Karenanja P.N.I. Dewan daerah 
Surakarta menjajangkan pernjataan 
sdr. Moh. Yamin termaksud diatas, 
dan mengharap agar supaja tak mem 

punjai kelandjutan jang mengurangi 
kebaikan suasana Surakarta. (Kor.)a | 

itu dengan | 

(kan Evatt dalam buku-hariannja, jg | 
baru2 ini ditjetak dan diterbitkan. | 

grahnja hanja menurut tizpan angin | 

Bersamaan dengan penjerahan te- 
naga bekas pedjuang Djawa Tengah 
sebanjak 807 oleh Gubernur Budio- 
no hari Sabtu jl. di Kartasura, Kepa- 
la.Djawatan sosial daerah Jogjakar 
ta Notojudo jang mewakili Wakil Ke | 
pala Daerah Paku Alam, telah me- 
njerahkan pula “kepada” Panglima 
Ter. 4 Major Kusmanto selaku wakil 

dari Dipisi Diponegoro, 29 pemuda be 
kas peajuang jang terkena maklu- 

mat. wk. PM 14 Nopember th. jl. un- 
tuk dimasukkan kedalam CTN. 

| mengurangi 2 AA pembeli beras di 

pasar. 

Untuk Webudiihan para pegawai ne 

geri ini Jogja akan mendapat tam- 
| bahan beras tiap? bulannja 400 ton, 

|jang akan didjual kepada pegawai 
dengan harga R Pa tiap2 kilogram- 
nja.   

Harga beras menggelisahkan. 

Harga beras di Jogja jang pada 

hari achir2 ini telah meningkat R2,70 
(kadang2 sampai R 3,—) per Kg, be | 

Ilum seberapa tingginja apabila di- | Seluruh Djawa Tengah banjaknja 

ibandingkan dengan harga beras dilu | anggauta CTN jang diterima di Kar- 

'ar daerah Jogjakarta. Tetapi 'meski- 'tasura sebanjak 800 orang lebih, 

| pun demikian buat rakjat Jogjakarta mer eka. itu jang dulu diurus oleh 

|harya sekian itu telah tjukup meng- | Star ,,K” propinsi Djawa Tengah dan 

| gelisahkan, mengingat bahwa daerah | Daoran Istimewa Jog gjakarta, kini 

Jogja adalah daerah minus jang ti- | beralih ketangan Angkatan Perang. 

| 

    
dak banjak menghasilkan beras, di- 
tambah pula bahwa mulai bulan Ok- 
tober atau Nopember ini daerah Jo- 
gjakarta akan menghadapi musim 

petjeklik. 

Guna menghadapi musim patjeklik 
ini pemerintah daerah telah mempu- 
njai persediaan beras sebanjak l.k. 
500 ton beras, jaitu sebagian ketju 
dari hasil pembelian padi atau beras 
diluar daerah Jogjakarta. Menurut 
rentjana dalam bulan Oktober ini su- 
dah akan dapat dikeluarkan seba- 
njak 100 ton, dan akan dibagikan ke- 
pada badan? jang dianggap penting 

dan ada sangkut pautnja Nang pe- 

kerdjaan sosial. 

Peresmian pelantikan itu dilaku- 
Ikan terhadap 4 kompi jang menga- 
dakan defile djuga dihadapan pem- 
besar2 militer dan sipil jang hadlir. 

  

R. 61.000 Untuk rakjat 
didaerah operasi ma- 

djenang 

Menurut Kepala Djawatan Sosial 
| Karesidenan Banjumas di Purwoker 
| to dalam tempo 115 tahun Djawatan 
' Sosial telah mengeluar kan uang se- 
| banjak R. 61.000 untuk memberi per     Kredit R 10.000.000 isepatuh djuta |tolongan kepada rakjat Ta ah 

'rupiah) jg didapat oleh pemerintah : Operasi disekitar Madjenang (Kab. 

daerah Jogjakarta dari. pemerintah Tjilatjap). 
Pusat jang disediakan chusus untuk 

| pembelian padi dan beras, telah di- | 

gunakan membeli beras dan padi se- 
(harga R 75.009”—, sedang pembelian 
padi dan beras masih terus diusaha- 

'kan, sehingga dengan tindakan? pe- : 
merintah ini rakjat daerah Jogjakar- 

ta dalam musim2 patjeklik tidak 

akan bunjak menderita, sebagaimana | 
|terdjadi pada kira2 tahun 1930 jl. 
| dimana musim patjeklik pada waktu 
jitu membarw . konban manusia jang 
| dedak sedikit djumlahn ja. 

Pembelian beras jang semula dila- | 

kukan oleh Jajasan Lumbung Jogja | 

Pertolongan/sokongan tsb. diberi- 

kan berupa bahan2 makanan dan pa- 
|kaian dsb. Bahkan pada minggu per- 
'tama bulan Oktober ini dengan peran 
|taraan Wedana Madjenang Djawa- 
tan Sosial tsb. telah menjerahkan be- 

|ras 9 ton dan garam 7 kwintal untuk 
dibagikasi kepada rakjat jang men- 

| derita didaerah operasi disekitar Ma- 

djenang. 

   Lebih djauh diterangkan, bahwa 
Iberhubung dengan kerusakan2 ru- 
mah2 penduduk didesa Sadahbumi jg 

| musnah karena akibat pembakaran 
oleh gerombolan2 pengatjau, Djrwa- 

tan Sosial telah menjedigkan uang 
sebanjak R. 52.340 guna pembikinan 

ra Bahan Makanan Rakjat daerah 
Jogjakarta jung sipstnjia semi offi- 

| Djwt. Pengairan ditaksir R. 75 

| wanita 

"djadi 
| dan lain2. 

Sepakbola PON 

Pertandingan sepak bola jang di- 
langsungkan pada hari pertama PON 
kemarin dilapangan Ikada Djakarta 

antara kesebelasan Djawa Barat — 
Sumatera Tengah .berachir dengan 
6—2 dan Kesebelasan Kalimantan 
Barat — Kes. Kalimantan Timur/Se- 
latan 3—1. 

Hari ini bertanding antara Kese- 
belasan Sunda Ketjil — Sulawesi Se- 

latan dan Kes. Djakarta Raya—Kes. 
Sulawesi Utara. 

  

Pembangunan desa 

Atas kegiatan rakjat didesa Djom 
po distrik Sukaradja (Kab. Banju- 
mas) kini sedang sibuk dikerdjakan 

pembikinan dam dan saluran air. jg 
mandjangnja kira2 1 Km. 

Pembuatan dam dan saluran air jg 
sekian pandjangnja itu kira2 akan 
memakan beaja R. 23.000,-— diantara   
nja jang R. 10.000,— didapat dari 
kredit pemulihan desa jang diurus 

oleh Kantor Sosial di Purwokerto, se 
dang lainnja dipikul oleh penduduk 

desa Djompo sendiri. 

Beaja tsb. menurut rentjana dari 
.000,— 

ini djika semua tenaga (buruh) itu 

dibajar dengan uang, tetapi berkat 
semangat gotong-rojong rakjat disa 
na beaja itu dapat diperketjil sehing 
ga hanja R. 23.000,—. Dan sampai. 

kini pekerdjaan penggalian tanah un. 
tuk saluran tsb. sudah dikerdjakan 
oleh penduduk disana selama satu bu 
lan. Diduga pekerdjaan tsb. sampai 
selesai sama sekali masih akan me- 
makan tempo satu bulan lagi. 

Dam dan saluran air tsb. kelak 
akan dapat mengairi tanah2 tjeng- 

kar untuk desa Djompo sadja 70 hec 
tar, sedang djika dihitung dengan de 
sa2 lainnja diduga akan dapat meng- 
airi kl. 300 hectar tanah tjengkar. 
— (Kor. ,K.R.”). 

Latihan kader wanita 

Atas inisiatief pemimpin Pendidi- 
kan Masjarakat di Delanggu, telah 
dibuka latihan Kader Wanita untuk 
Kawedanan Delanggu. 

Pengikut2 latihan terdiri dari ka- 
der2 jang dikirimkan “oleh Kalura- 
hau2 dan kader-kader organisasi. 

antara lain dari 
Muslimaat, PPI, GPII Putri dll. 

Latihan tsb akan berlangsung se- 
lama 3 hari, sedang mata peladjaran 
jang akan diberikan antara lain me 
ngenai kaw'inataan, pantja sila, men 

guru pembrantasan buta huruf 

Guru2 terdiri dari Nj. Gitoatmodjo 
dari Jogjakarta, busa pemimpin 
Pendidikan Masjarakat Kab. Klaten 
dan Siswusardjono P.M. Delanggu. 
Pemimpin Inspeksi PP & K. Kla- 

ten Panarken mendjandjikan akan 
memberi buku2 dan alat2 tulis.   

| 
| 
| kini di oper oleh Badan Penjelengga- 

| 

perumahan rakjat disana. —(Kor.). 
cieel dan dibawah pengawasan lany- 
sung oleh satu badan pengawas jang 

(Kor... ,KR'). 

, P1 : Perwari, ' dari 

PALA AN 4 

“al pordilikan « 
(Sumbungan halaman 8). 1 

  

Dasar? demokrasi. 

Kemerdekaan atau vrijheid, seba- 
gai azas dari demokrasi menghen- 
daki, bahwa hak manusia tentang 
Pokok pangkal'pikir- 
kebebasan batinnja harus “diakui: 
kemerdekaan berpikir, berbitj jara 
dan membentangkan pendapat. 

Persamaan sebagai dasar demok- 
rasi menghendaki, bahwa semua 
manusia memiliki penghidupan  se- 
rendah2-nja, jang lajak bagi kehor- 
matan manusia. 

Begitu djuga tiap-tiap manusia ber 
hak mengembangkan  bakat2-nja, 
djadi harus “ mendapat kesempatan 
untuk menunaikan tugas kebudaja- 
annja. 

Persaudaraan adalah dasar demok 
rasi jang essentieel pula, sebab dgn: 
tidak adanja rasa persaudaraan ma- 
ka kehidupan bersama jang demok- 
ratis tidak akan dapat terlaksana. 

Pemerintahan jang demokratis 
adalah pemerintahan, -jang mengi- 
ngat adanja golongan ketjil, sebe- 
gitu rupa hingga golongan terbanjak 
tidak sadja mengakui adanja kewa- 
djiban pengikutnja, tetapi djuga ada 
nja kewadjiban seluruh masjarakat 
terhadap golongan ketjil didalamnja. 

Kesukaran? 2 

Maka oleh karena itu pemerintah 
jang demokratis tilak mudah (sus 
kar). Ketjakapan jang besar, kebat 
tinan jang tegak (lurus) dan hati 
terbuka diperlukan sekali: Pemerin: 
tahan jang demokratis dapat menga- 
dakan larasan dengan pertumbuhan 
masjarakat. Dan lambat laun memn- 
bawa keadaan jang selaras atau se- 
imbang, dimana masjarakat menda- 
pat kemungkinan2 jang sebesar2nja. 

Demokrasi-adalah sukar, sebab de- 
mokrasi memerlukan pengetahuan 
dan pikiran dan kejakinan dan per- 
ubahan dan djuga pendjelmaan. 

Maka oleh karena itu demokrasi 
menarik orang2 jang terbaik dari 
masjarakat,  djuga demokrasi: me- 
narik semua orang, jang tidak puas 
dengan pemandangan dunia jang 
didalamnja mengandung azas, hah- 
wa djawaban atas segala pertanjaan 
telah tersedia dan tidak memungkin- 
kan mempeladjari kehidupan dan pe- 
ngalaman, menemukan soal2 baru. 

Oleh karena jang tertarik oleh 
demokrasi orang2 jg terbaik, orang 
terbanjak akan tertarik djuga, ialah 
orang2 jang ingin melepaskan diri 

tekanan materieel dan geester 
ljk dan menudju kepada perkem- 
bangan diri peribadi. 

Pemimpin beri tjonto. 

Maka dari itu pemimpin2 demok- 
rasi harus hidup, bertindak dan 
beladjar selaras (sesuai) dengan da- 

sar-dasar demokrasi. Pendidikan jg 
terbaik kearah demokrasi ialah: 
tindakan dari orang jang berkeperi- 
badian demokratis. 

Sekianlah pemandangan “tentang 
pertumbuhan demokrasi didunia Ba-   rat setjara singkat. 

  
  | angnota2nja terdiri dari orang? pe- 

| merintahan dacrah. Pekcerdjaan Lum 
| bung Jogja dihentikan, karena ter- 
. njata tidak sesuai dengan maksud 

pemerintah dalam usaha menyumpul 

kan padi dam beras tsb.    

  

   
Lumbung Jogja tidak beli 
beras lagi. JAGALAN 

Pembelian padi dan beras tidak di 

lakukan didaerah Jogjakarta, mela- 
inkan diusahakan dilain2 daerah, dgn 
pertimbangan bahwa padi dan beras 
jang ade didaerah Jogjakarta sendiri 

tidak perlu dibeli oleh pemerintah, 

dalam pada itu pemerintah bertindak 
| keras terhadap 'setiap usaha untuk 

| mengeluarkan beras dari daerah Jo- 

gjakarta. — 

Dengan meningkatnja harga beras 
di Jogjakarta pihak. pemerintah se- 

ngadja tidak ambil tindakan keras 
terhadap pedagang2 beras guna me- 
nekan harga karena menurut penga- 
laman tindakan keras tidak akan ber 
hasil menurunkan harga melainkan 

sebaliknja dan enjapnja beras dari 
peredaran. 

"3 Tic tipu, Pa | 
aan RGUS" 

GONDOLAJU4 TELP.766. 
JOG JAKARTA. 

-n Ke Ta aa 
AHiLi BERIDJASAH DALAM 

ILMU OPTIC 
208 - 10. 

TERIMA LAGI- 

  

  

    
  

' Alhamdulillah wasjukurillah telah 

dan saudara2 wanita jang datang 

  

UIJAPAN TERIMA KASIH 

SUDJANNATIN 
Padu hari Sabtu Legi tg. 20 October djam 6.30. pagi. 

Kepada Bidan Nj. Sukjah Abdulkadir Djaelani, para Djururawatnja 

memberi pertolongan, dengan dja- 

Tan ini kami menjampaikan terima kasih jang sebesar-besarnja. 

j S. Muhammad Taufik 

HANJA SEDIKIT 
Mesin dijahit  tangan/ kaki 
—— Merk HUSGYARNA 
@ Bikinan Sweden 

9 Djalan Madju/ mundur 
0 Extra schakelaar buat 

borduur. 

Kwaliteit tinggi. 
Karena banjak dari langgan- 
an2 baru2 ini ta' dapat bagian- 
nja, harap lekas berhubungan. 

Firma HARAPAN 
Tugu 36 — Jogja — Telp. gk 
OaR 40. 

  

lahir dengan selamat anak kami : 

    
dengan Isteri. 

pun materieel kepada: 
1. para bapak Profesoren 

R.S.P.U. Djakarta. 
Sdr. 

  

UTJAPAN TRIMA KASIH. 
Dengan ini djalan kita mengutjap diperbanjak 
atas segala pertolongan ser ta perawatan dan bantuan moril mau- 

terima kasih 

dan Doktoren serta Djuru- rawat 

Kepala dan Sdr.2 dari R.S.T. Djakarta, 

| 

2 
6 2 Pi 2 

| 
| 

Keluarga Rumah Sakit Pusat dan ) 
Keluarga Rumah Sakit Srrakarta ) 
Djawatan Kesehatan Tentara di Solo. 

di Solo. 

Persatuan Dokter Gi 

P
A
D
U
P
E
N
 

nja. 

ami, ajah dan anak kita: 

pada tanggal 11 Oktober 1951. 

1g 
9 
- 

209 «10. 3. 

  

  

Keluarga IL.D.I. Tjabang Solo. 
gi Tjabang Solo dan Jogja. 

Teman2 sedjawat, handai taulan dan kaum keluarga seluruh- 

Pada waktu sakit sampai meninggal dan pemakamannja dari su- 

NAHAR JENNIK, DOKTER GIGI DI SOLO : 

Nj. Nahar Jennie dengan anak? 
Keluarga Moh. Jennie : 
Kelnarga Oemar. F3 

  

  

|. PENGUMUMAN. 
| 

mendjadi 

September 1951. 

| 
1 

| »Kinibalu" 207 - 10.   Notopradjan 4/199 — Jogja. 

  

MINGGUAN   
POPULER, 

  

PCLITIK POPULER 

  

SUARA RAKJAT MERDEKA 

' Mengupas soal2: POLITIK, EKONOMI dan KEBUDAJAAN setjara 

— CONSTRUKTIEF — OBJEKTIEF. - 5 

Harga R 2.50 (satu ekspL.), 

R 10— 4 nomer berturut2, 

36 HALAMAN, 

Saksikanlah, dan segera pesan kepada, 

Administrasi Pakuningratan 67 — Telp. 

BERGAMBAR.   147 — Jogjakarta.       

UNIVERSITIT NEGERI GADJAH MADA mengumumkan, bahwa 5 
mereka jang mendaftarkan sesudah tgl. 1 

mahasiswa pada FAKULTIT HUKUM, 5 
LITIK, baikpun pendaftaran baru maupun pendaftaran ulangan, ti- ' 
dak diperkenankan menempuh ud ian pada achir tahun pengadjaran 
1951/52 mensanai udjian jang kuliah2- -nja harus diikuti mulai bulan: 

ID NOVEMBER "51 untuk. # 
SOSIAL dan PO-45 

  

    

  

Jogjakarta, 20 Oktober 1951. 

UNIVERSITIT NEGERI GADJAH MADA 

Sekretaris, 

(MB. POKSPONAGORO). 

Telah selesai pula ditjetak Mi 

TATA NEGARA INDONESIA 
TJETAKAN ke III 

Iman Supomo 

Buku peladjaran bagi peladjar Sekolah Menengah 
Batjaan berharga bagi umum 

habis dalam tempo 6 bulan. 
Tjetakan kedua habis dalam tempo 3 bulan. 

Djilid 1 
Karangan Mr. 

Tjetakan pertama 

Tjetakan ketiga habis dalam tempo... (an Hey 

, PIA SU ena nan uni Rs bi Tn i 
1 TON Ren II Ti anta beunia Per naa , f 

Djilid I #- .R 10,— 
i 

Beli banjak potongan bagus. 

Toko Buku ,K. RR.” 
Tugu 482, Jogja 

  

  
Typ KEDAUATAN RAKJAT 1031/ILI/A 102,
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