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megang Dau kembali, 
On seb Ta, Perdana M 
Eden sebagai menteri LN, Ked 
nja adalah orang kuat ja Yg ta su 

2 
melihat runtuhnja imperium Ingg 2 

ris. Pemerintah Ohurchill: dulu djati 
sesudah perang berachir. Ing 
pe, oleh Kana Kanan    

   
| lun 

itu Stan Tai Serenta. 
ag bentjana jang “ditimbull kan 

angan orang mendjadi bertam- 

  

   Sah insjaf. Keadilan ag ditegak- | 
2 dit 

   
kan. 

Tapi, dimasa Jana men Kepai 
an agak normdal kembali, kaum? | 

me dan imperialisme - mulai 
$ pula | rusaka memegang kekuasaan. 
Hal ini telah dapat “dilihat dengan. 
njata di Europa Barat. Misalnja . di 

— Peraatiis, sekarang di Inggeris. De- 
“ngan tjepat golongan sosialis atau jg 
berbau sosialis terdesak kembali oleh 
tenas ya2 kekuasaan sebelum perang, 

seOhurehil pernah berkata,  djika 

partainia Memegang pemerintahan, 

ia 4kan bergiat memelihara perda-. 
maian. Artinja tidak" sadja akan le- 

  

   

ter- | 
oleh : 

DARI PERBEDAAN PAHAM 

Kata Sjanrir agaknja kaum Kon-   
bih dekat kepada Amerika, djuga 
“kan berusaha berdjabat tangan de- ! 

igan Rusia. Bentrokan antara blok 
Rusia dan blok Amerika) Ingygeris | 

akan ditjegah. Ini dapat dimengerti. 

Sebab perang dunia ketiga sudah da- , 
pat diramalkan akan membawa ke- | 
sengsaraan bagi negara2 Europa Ba- | 

rimasuk Inggeris. Terbitnja pe- 
ngan dengan blok Sovjet berarti 

bagi Inggeris bentjana jang lebih he- 
bat, dari perang jan g lalu. 

Wap, disamping yg tidak men gingini 

timbulnja perang besar lagi, Chur- 
chill sudah membajangkan hendak 
mempertahankan keagungan dan ke- 
kuasaan Inggeris jang masih ada di 

Asia. 

"Ditangan pemerintahan Labour, pe 
merintahan buruh, soal Iran dan Me- 

sir bertambah hari bertambah sulit, 
apalagi sekarang ditangan pemerin- | 
tahan Konservatif jang kuat- berpe- 

    

  

Sterling, Inggeris akan 

servatip pada umumnja akan me- 
inganggap bahwa pernjataan kemau- 

“an dan kekuasaan lebih banjak dati- ' 
pada dapat dipergunakan, hingga 
'tindakannja pun akan bersifat lebih | 
| keras' hedaatan kepada kekuatan | 
|dan kemauan jang tegas. | 

Dalam pada itu sebetulnja, perbe- i 
|daan itu merupakan perbedaan gra- | 
dueel, bukan perbedaan pokok. Yapi | 
perobahan Pemerintanan Gi Inggeris |   

| Sekarang ini menurot pendenat sjah- | 
irir mungkin akan menimbulkan ie- 
bih banjak ketepangan di Asia, anta- | 
ra Inggeris (dengan negeri? Com- | 

monwealth dan negara? Asia lainnja, | 
lebih banjak Garipada masa jang la- | 
la. 

“Atas pertanjaan dalam hubungan | 
ena persengketaan dengan kedua ' 
negeri Sjahrir menerangkan bahwa | 
soal Mesir dan Iran akan ternjata | 
ranti pendirian umum konservatip | 
akan lebih tegang. Dalam soal ! : 

ichtiar keu- ra 

  

geng pada paham lama, paham ingin | angan belandja negeri, memperluas 
tetap memegang peranan 

kin akan bertambah tegang. Sema- 
ngat kemerdekaan di Malaja akan | 
mendapat perlawanan lebih keras. 
PORT Amerika di Korea dan Tiong- 

selama ini belum mendapat    

  

   
03      

- a begitu, langkah? Png Tayan 
hendak mempertahankan djadjahan 
atai pengaruhnja di Asia dan Afrika | 
kiranja akan dapat banjak kelong- 
gara pula dari pihak Amerika. 

Kembalinja “Churenill ke Downing g 
et 10 berarti Suatu peringatan 

bagi. bangsa? Asia terutama bagi jg 
1 in i panajah Oak: 2 Ona, didja- 

  

   

   

  

   

'“dapat “ditjapai dengan dilaltn 
ti iatas medja perundingan. 

Ph   
SYNGMAN RHEE TIDAK 
Nani Sada Ha Y 

A LAN 

Presiden Syngman: Rhee hari Sap- 
tu j3. mengatakan, bahwa ia tidak 

rtjaja 1 mendjadi tjalon buat 
Badi pie siden lagi £ nila nanti Lina 

              

2 

1 

penting di | perdagangan dan perindustrian dan 
Asia. Pertentangan di Kasymir mMUNnGY pemakaiannja perbagai kelonggaran 

tan Churchill dalam pemili- | 

Benua “baik dari Attlee, sekarang |. 
Get Rae Hape sokongan- agan dari 

| 

didalam perdagangan. | 

Tapi Sjahrir berpendapat apa jang , 

| 

    

: SUTAN SJAHRIR. 

han umum tentu belum boleh dipan- 

$$ dang sebagai gambaran 
| jang. akan diwudjudkannja. 

dari apa 

Pergeseran kekanan tidak akan | 
mengurangkan ketegangan jang ada ' 
malahan akan menambahnja. Perge- 
seran- kekanan disebabkan “oleh: ka- 

rena orang banjak puas dengan kea- 
daan jang dialami dimasing-masing 

negeri. 
Kegagalan kaum progressii pada 

masa jang lalu bukan terutama oleh 
: karena Na aa mereka tapi “tak 
  

an ana Sidintakan | di Kairo 

AD hari Saptu “ keadaan darurat diumumkan 
wahku Suasana diseluruh negara Mesir bertambah    

   

ati berita tentang 

Male Subah San 
t i kelapangan? penting 

an gn ne dan tani dise 

  

bahy, dipilinnja kembali 
megang pimpinan 

is itu oleh, kala- 

      

   

seorang pe- 

     

  

  
Laga Inggeris dari   

  

   

  

ungkin 
inja Churehill d 

aa Demie kintahan Inggeris itu. 
34 Pendapat pers Mesir, 

    

    

““Htartan jang” berhaluan mendeka 
,Al Ahram” menjatakan, bahwa,',,ti- 

suatu negarapun didunia, bagai- 

an djuga kuatnja, akan dapat. 

Haa 20. dn rakjat an, 

   

  

    
   

      

      

   

telah "1g | 

    

   

  

menggambar- 2 

njak kemung- 

&ni AI inakan keke- | 

an sendjata terhadah. Mesir dari- | 

enjetudjui penarikan. mundur 
'rusan Su- 

ez sebagai dituntut oleh Ntesir “itu: 

Akan tetapi harian2 Mesir Ngeafatas Tt 
Naga tegas, bahwa rakjat Me- 

. dapat ditakuti 
am pim 

i 
| 

| 

di Kar, 
tegang 

Dale 
setelah 

dipilihnja kembali Winston Churchili untuk nie- 

See INNANAA ni Lara wartawan U.P. Collins dari Ka- 

konten kepada kehendaknja atau me 
maksakan suatu persahabatan tiada 
dengan “persetudjuan mereka.” Hari- 
lan tsb. menambahkan, bahwa perla- 
wanan passif oleh India telah menga 

Nahkan sendjata2 Inggeris, dan Mesir 
(kini tetap akan berdiri tegak terha- 

' .dap pemerintahan Konservatif Ing- 
geris, sebagai jang telah didjalankan 
terhadap pemerintahan Bur uh hing- 

: Ai sekarang ini. 
irian "SAI Misri” dari Partai 

. (pemerintah), menamakan 
Churehin: sebagai ,,djago imperialis 
dunia nomer satu”, dan men jatakan 

    

DAN PARTAI BURUH INGGERIS RED.) TENTANG JANG 
MUNGKIN DAN JANG TIDAK MUNGKIN. 

jang begitu sulit, kata Sjahrir, se- 

Lina sekah kepada 

(rintangan 

| besar 

(PA 

ke) 

| sebagai wakil perdana menteri 

  

(ANTARA KONSERVATIP 

keadaan didalam negeri dan dunialah 

hingga sangat sukar dapat memu- 
askKan harapan “orang banjak dan. 
harapan orang banjak ita. — Ant. 

ETUA seksi luar negeri parle- 
IN men, Mr Sunarjo, menerangkan, 
bahwa kemenangan Partai Konser- 

    
   

  

CHURCHILL PEMBELA KOLONIALISME 
| ERHUBUNG DENGAN: KEMENANGAN KAUM KON- 

| SERVATIP INGGERIS DLM. PEMILIHAN KEMARIN 

JULU, BEKAS P. M. REPIIBLIK INDONESIA DAN PEMIM- 

(IN PARTAI SOSIALIS INDONESIA (PSI), SUTAN SjAH- 
YR. MENERANGKAN BAHWA UMUMNJA PADA POLI- 

TIK LUAR NEGERI INGGERIS SELALU ADA PENGARUH : 

ter. Dialah jang mengemukakan hak 

menentukan nasib sendi#i bagi segala 

bangsa, dan bahwa mereka boleh pi- 
lih pemerintah sendiri jang mereka 
sukai, tetapi dialah djuga jang ke- 

mudian kemukakan ta Ea sen- 
diri ping pintjang seh Menurut 

tafsirannja itu Atlantic Char ter ada- 

lah hanja dimaksudkan juntuk negas, 
ra2 Atlantik sendiri, artinja bagi ne-   gara2 Eropah jang kehilangan ke- 
daulatannja karena agressi Djerman 
dan Italia, sedang negeri2 jang men-. 

djadi korban agressi Djepang, mi- 

salnja Hindia - Belanda 'dulu, “pada 
pandangan Churechill Saja dikem- | 

| 

    

    

          

     |vatH di Inggeris akan membawa 

| pengarah jang tidak baik kepada 
perfubungan? internasional, teruta- 

'bagian?g  duria 
jang Seklrang masif merupakan tas? 

| nah. @jidjahan ata bekas tanah | 

| djadjahan. 1 i 
Hal Ini djuga mengenai Indonesia 

| terinasuk sol Irian. Penjelesalan per- 
sengketaan rian dengan mengeri- 
| balikan daerah iba kepada Kepublik 
Indonesia, akun mendjadi sulit, ka- 
rena sangat mungkir Churehill akan 

| turut melambatkan penjelesaiannja. 
Begitupun penjeles ai- 

lan soal Uni Indonesia 
Belanda, berimasuk 

pembud PES Tia akan 
bisa. djuga-i'mendapat 

bahwa 
jang sangat 
Attlee dan, 

Rir. Sanarjo berpendapat, 
terang ada perbedaan 

diantara politik 
Chord: “EN 

: ter ja jang pintjang. 
Oleh Mr. Sunarjo MPa utan, : Hae na   

  

   

                      

| tya Per musjawaratan Parlemen itu, 

| Menteri i Penerangan 

: | menerangkan, bahwa pertemuan ter- 

Sebut adalah     

| dengan -lebih sempurna 

bersuma antara Pemerintah Can Par- 

'Temen terutama 

Gang?-an: 

“| dengan lebih 

dalam totaliteit 
ialah Pemerintah 

dan Parlemen untuk mengontrol Gan | 

meregistratie djalan exetutief. 

lah dimaksudkan 

mengadakan pertemuap? serupa ini 

  

riatah dan Parlement 
lebih lantjar 

Dawan Menteri mengadakan si- 

dang uatuk al. membitjarakan pe- 

n jusunan delegasi Indonesia kesi- 

dang PBB di Paris. Sebagaimana 

pernah dikabarkan, delegasi Indone- 

sia akan diketuai oleh Menteri Luar 
Negeri Mr. A. Subardjo dan berto- 

lak ke Paris pada hari ini, 

sidang kabinet selesai, kemudian. di- 

adakan pertemuan antara kabine 

dan Panitya Permusjawaratan Par 

lemen. 

Mengenai pertemuan dengan Pani- 

As Monomiitu 

untuk - melantjarkan 

pekerdjaan 

Galam hal perun- 

kedua untuk menetapkan 

terang fanksi masing? | 

tjara memerintah, 

Kerdja sama antara Peme- 

Setelah 

  

  
selaku  excutiei | 

Menurut Menteri Mononutu,: ada- 

untuk serLigkali 

      

| supaja timbul pengertian jang lebik 

baik antara pekerdjaan Pemerintah 

dan Parlemen. Sementara itu Mr. 

Tambunan dari pihak Panitia Per- 

nja. 

  

      

     

   

  

   
chili telak men ak sama 

sekali tjita2 pe juangan 
bangsa2 terdjadjah untuk 
MM eniaap. “kem fdekaan-   1 (mersuasi 

musjawaratan Parlemen menerang- 

kan, bahwa dengan diadakannja per 

temuan ifu ia jakin 

sara antara Pemerintah dan Parie 

mom akan mendjadi lebih Tantjar di: 

bahwa kerdj   

  

ari? jang akan data: 

  

TATEMEN resmi dari Istano 8 

Lebih dahulu daripada jang diduga 
(semula, Winston Churchill pada Sap- 
|tu malam jl: telah - mengumumkan 
susunan  kabinetnja baru, setelah 
partai Konservatif memperoleh ke- 
|menangan dalam: pemiilihan2 - umum 
|di Inggeris: pada Dena Kemis jang 
lalu. 

Churchill. dengan tiada terduga, 
telah mengangkat dirinja sendiri se- 
bagai perdana menteri dan menteri 
pertahanan, jaitu. djabatan2 jang 
telah dipegangnja pula ketika pe- 
rang dunia kedua jang lalu. . Seba- 
gai “menteri luar negeri telah ditun- 

. djuk Anthony Eden wakil ketua 
: Partai Konservatif. Menurut Peru 
| muman jang dikeluarkan 'oleh kan- 
tor perdana” “menteri, ' Eden tidak 
hanja akan mendjabat menteri luar 

| negeri, tetapi akan merangkap pula 

dan 
ketua Madjelis Rendah. 
Nama2 menteri2 lainnja jang telah 

diumumkan . sg Saptu malam jl 
ialah: 

Menteri Jenbalnarani Richard Butler. 

Menteri dalam negeri: Sir David 
Maxwell Fyfe. 

Menteri urusan “habungan  Com- 
monweaith: Lord Ismay. 

Menteri ajadjahan: Oliver Lyttie- 
ton. 

Menteri perburuhan: Mt 
Montkten. 

Lord Privy Seal dan Kbtun “Nan 
Moses Manan Marguis of Salisbury. 

  

mengatakan bahwa Clement Attlee hari Djum'at 
hadap radja Inggeris muak inengudjukan permintaan meletakkan dja- 
batannja sebagai pemimpin dan ,firsilord of the treastury”. 

Permintaan ini telah “diterima baik. oleh radja Inggeris. Kemudian 
|radja Inggeris mererima Winston Churehill dan radja telah minta ke- 
|padanja untuk Membentuk pemerintahan baru. 

(berikut: 

Churchill pegang tapuk Semenatahta na 
' Beberapa menteri baru ditundjuk 

uckinrham malam Sabtu jang lalu 
sore telah meng- 

Lord President of Conpeil: Lord 
Woolton. 

Daftar nama anggota2 kabine' 
baru ini belum lengkap, dan dihara 
bahwa Churchili akan mengumur 
kan pengangkatan2  lainnja beso 
hari Senin jang akan datang. 

Perbandingan kygrsi dalam - Madi 
lis Rendah sekarang. ialah sebagi 

Konservatif 320- kur 
Buruh 294, Liberal 6. — UP. 

Apa kata Church! 
w inston Churchu: " dalang sebu. 

pidato singkat jang diutjapkang: 
berhubung dengan . tertjapainja k 
menangan oleh. Partai “ Konsevai 
Galam pemilihan di Inggris ini, ni 
ngatakan bahwa Inggris menghada- 

pi waktu jang sulit, akan tetapi da- 
hulu telah menghadapi waktu jang ' 

lebih sulit lagi. 
Dikatakannja bahwa ia tak sang- 

si lagi, bahwa Inggris akan dapat 
mengatasi segala kesulitan tadi. "Ki- 
ta tidak sadja akan memper guna- 
kan kekuatan? partai, tetapi djuga 
perasaan jang semakin — kuat. itu, 
jang menghedaki kembalinja Inggris 

Ketempatnja semula”. . 
Menurut Churchill, perasaan tadi 

bukan sadja terasa di Inggris, tetapi 
djuga »"djauh dari pantai Inggris”. 

Moskou tidak tertjengang. 
Dalam siarannja jang “dapat di- 

tangkap di London, kantor berita 
TASS mengatakan bahwa ,,kekalah- 
an Partai Buruh Inggeris tidak bi- 
kin kita tertjengang karena itulah   

Pertemuan Tak Sta- 
lin-Churchill ? 1 

Kemeriangan Churehill dalam pe- 
milihan2 umum di Inggeris diharap   bahwa dipilihnja kembali pemimpin 

  6 Konservatif Inggeris itu telah meng- ! 
kembali “kechawatiran2 : 

  

. imbulnja perang dunia baru. 

Ditambahkannja, bahwa Mesir akan 
menolak untuk diseret kesuatu pepe- 
rangan hanja untuk »kepentingan     

Perkembangan? terachir 
S3 di Terusan Suezr. 

“Pasukan? Inggeris pada hari Sap- 
Eta jl. telah memperkuat pemeriksa- 

'Yannja terhadap lalu- lintas kendara- 
an2 antara Kairo dan Suez pada tem 
'pat2 pendjagaan jang istimewa di- 
dirikan untuk keperluan itu. 
AFP. sementara itu mewartakan 

' dari Kairo, bahwa menurut keterang 
an djurubitjara Markas besar Ingge- 
ris di Timur Tengah, keadaan per- 
buruhan didaerah Terusan Suez kini 
dengan tjepat bertambah buruk, 

5 
  

akan merupakan dorongan bagi pe- 
imerintah Sovjet untuk mengusulkan 
| suatu konperensi antara para men- 
| teri luar negeri ,,Empat Besar” da- 
lam waktu jang singkat lagi, demi- 
kian menurut sumber2 Sovjet dalam 
PBB. 

Menurut sumber2 tersebut, Chur- 
chil dan Anthony Eden akan me- 
njambut baik suatu 'konperensi , de- 
mikian itu sebagai pendahuluan dari 
suatu pertemuan jang mungkim di- 
adakan antara kepala? negara , Tiga 
Besar”  (Truman - Stalin - Churchill, 
Red.). 

Kalangan? PBB bertalian dengan 
itu berpendapat, bahwa sangat boleh 
djadi Sovjet Uni akan mengusulkan 
konperensi ,,Eimpat Besar” (Inggeris 
- Perantjis - Sovjet- Amerika) atau 
pertemuan ,,Tiga Besar” 
pembukaan Sidang Umum PBB di 

| Paris bulan depan, — Ant, - Rtr,   
  

itu pada | Winston Churchili dalam waktu 

sebagai. P. M. Inggeris. 

vakan dipaksa 
| konservatif jang pandang ! ia sebagai 
| suatu 

  
partai itu buat sebagian para pe- 
milih lantaran ' mendjalankan poli- | 

Itik jang salah sehingga urusan2 da- 
lam dan luar an aenaja ka- 

tjau”. 
Kantoi berita Sovjet itu selandjut 

nja mengatakan, bahwa kembalinja 
kaum konservatif dalam  pemerin- 

hal2 jang baru oleh karena peme- 
rintah Buruh sebenarnja mendjalan 
kan politik dari partai Konservatif”, 
sekian TASS. — Rtr. 

Kalangan politik India 
ketjewa. 

Sementara itu AP. 
dari New Delhi, bahwa kalangan po-   
'kesudahannja pemilihan di Inggeris. 

Kalangan tadi tegaskan, adalah 
prematuur kalau dikatakan per- 
hubungan antara Inggeris dan India 

akan djadi dingin. 
Churchill hanja setahun 
djadi P. M.? 

Bertrand Russell, ahli filsafat Ing- 

geris jang kenamaan, hari Sabtu jl 
meramalkan bahwa perdana menteri 

se- 
tahun dkan meletakkan djabatannja 
dan akan diganti oleh Anthony Eden 

  

Lembaga Kabudahaan Pen. 
uKon. Bataviansek Gencotschap van Kunsten #n dna   

ada akibat dari hilangnja pengaruh ' 

tahan Inggeris tidak akan membawa | 

Churcsih 
-berhenti oleh. politici 

Ahli filsafat Hu kata, 

LET PIA Arit: TTP3   

  

terus diserahkan 

PAT - penggemar olah 

Sebulan kol 

“XL milimeter, 1 kolom 

  Basket bali'salah satu nomer dalam P. O:N. 
rega dan kini 

LANGGANAN : 

  

. Dalam dan Luar Kota, 

  

IL om 
PA nak CA Lag ARGO 

ADPERTENSI : . 
R. 0.80 

TAHUN YU — NOMOR siy SYY 

  

    
ke - II jg sangat “digemuri 
mendjadi populer. 

Penutupan PON' ke — 

Djakarta gondo! aa P
a
 

|. medali emas 
PON ke-3 di Medan 

ERSAMAAN dengan tenggelamnja matahari 
.djam 18.29 lebih-30 sekon,: Pekan Olah Raga 

diadakan sedjak tanggai 21 Oktober , 

Seperti diketahui dalam Peeling 3 
an2 tersehi 

jang : Na Dia Aa Tutur. 

Hadlir :dalam malam pe enutupan 
kemarin itu Presiden Sukarno, wakil | 
Presiden. Moh. Hatta, para Menteri 
dan beribu2 penindjau? serta pendu- 
Guk kota Djakarta Raya.“ 

Dalam. pklato penutupan jang di- 
utjapkan oleh ketua Komite Glym- 
piade Indonesia, Hamengku Buwono 
IX, antara lain dinjatakan terima ka 
sihnja kepada Presiden, wakil Presi- 
den, Wali Kota, “ Alat2 Kekuasaan 
Negara, Pemerintah Pusat dan pen- 
duduk2 Di jakarta Raya jang telah 

“membantu dengan segala kekuatan 

| jang berupa apapun djuga, sehingga 

'Japangan Ikada jang semula ditje- 
“mas dan disangsikan, apakah dalam 
' waktu 3 bulan dapat selesai, ternjata 

. berkat kerdja sama jang erat dan 
kemauan jang berkobar lagi kuat 
dapat dihasilkan dengan wudjut jang 
gilang” gemilang itu. 

Sesudah itu dilakukan upatjara pe 
nurunan bendera PON, jang kemudi- 
an diserahkan-kepada Wali Kota Dja 
karta Raya. Upatjara penjerahan ini 

dilakukan oleh Dr. A. Halim ketua 
PON ke- II. Dalam penjerahan serta 
penurunan bendera itu terdengar den 
,tuman2 neriam jang tak .henti2nja.. 

Sehabisnja itu dilakukan pula pe- 
nurunan bendera2 dari 13 daerah jg 

dan dibawa oleh 
  

PANMUNJOM : 
Send mm maa an 

“Washington optimistis, tapi berhati2 
Rundingan hari. Saptu jl. tidak madju 

ebuah komunike PBB. mengat 

madjwan. 

Pihak Utara tetap menuntut suatu 
garis demarkasi jang berarti memak 

sa pasukan2 PBB mundur dari ham- 
pir seluruh front. Pihak Utara kata, 
garis demarkasinja ini adalah pan- 

as. : 
Pada hari Minggu kemarin Panitia 

"Ketjil tersebut bersidang lagi, demi- 

| kian komunike PBB. 

PENGHALANG TERBESAR 
TELAH DIHAPUSKAN ? 

Dalam hubungan itu, kalangan2 jg 
i mengetahui di Washington berpenda- | 

pat, bahwa setelah delegasi gentjatan 
Mendata Utara kini tidak lagi menun 

tut garis lintang 38 deradjat sebagai 
garis demarkasi untuk gentjatan sen | 
djata, maka penghalang jang terbe- 

di Korea dengan demikian telah di- 

litik India merasa ketjewa dengan | hilangkan. 
Kalangan2 ini menganggap, bahwa 

sekarang dalam prinsip hanja ting- 

gai beberapa kesukaran2 sadja jang 
harus diatasi, dan tertjapainja suatu 
persetudjuan hanja akan tergantung 

pada kehendak kedua pihak “untuk 
mengachiri peperangan. 

Akan tetapi walaupun demikian, 
kalangan2 resmi di Washington tetap 
bersikap berhati2 mengenai masalah 
itu, dan mereka dalam pada itu me- 
ngemukakan, bahwa sekalipun pihak 
'Utara telah melepaskan tuntutannja 

ARI Sabtu jl. diam 11 pagi (Waktu setempat) Panitia Ketjil Gen- 

tjatan Sendjata bersidang seperti direntjanakan. 
akan, sidang ini tidak membawa ke- 

tentang garis .demarkasi pada garis 
lintang 38”, namun mereka kini 
menghendaki suatu garis demarkasi 
jang ,dari SU Uj militer merupakan 
garis jang tidak realistis.” Dikata- 
kan, bahwa kedudukan pasukan2 

PBB di Korea strategis belum per- 
nah sebaik sekarang ini, dan mereka 
tentu tidak bersedia untuk menjerah 
kan daerah2 strategis jang telah me 
minta korban jang banjak djumlah- 
nja dari pasukan2 PBB itu. 

Walaupun demikian, pihak Ameri 
ka mungkin - masih bersedia djuga 

i memberi beberapa konsesi. Konsesi2 
apa jang mungkin 

itu kini masih sangat dirahasiakan. 
| Dalam hubungan ini dikatakan, bah 
| wa dikalangan2 Amerika kini timbu. 

dn ea sar bagi suatu perletakan sendjata | kechawatiran tentang bertambahnje 
| kegiatan angkatan udara Utara ba. 
ru? ini, terutama mengingat kerugi 

an pesawat2 PBB sebagai pesawat. 
B-29 dan pesawat2 pemburu Sabre 

jang sangat modern itu. Lagipula p 
hak PBB ingin mentjegah suatu kam 
panje jang berat dimusim dingin ini. 

Untuk. sementara ini angkatan udar: 
PBB masih mempunjsi keunggulan 

di Korea, tetapi inipun djuga meru- 
pakan satu dari banjak alasan jans 
menjebabkan kalangan2 pemerintah 

supaja sele. Amerika menghendaki 
kas2nja perang diachiri, 
menurut A.F,P, 

Demikiar 

Diawa. Barat 

   

  

kemari 
Nasiong 

di Djakarta, 

gni Et "“A 

Tg 

  

     

    

     

OI jk telal 

— se an STR sa 
    

       

  

   

    

    

TY Ummu 

Ka TERI Ibas 

   
ya. Gengan 
kemenangan 

ngan demikian 
ratiah jang mend 
PON ini. 

Nomor 2 adala 
dan no. 8 XI D 
mengadakan per 
dengan XI Sumatera 
kesudahan 2-1. 

xi Djawa &- 
al    

  

wakil2 daerah dan kemudian mening 
galkan lapangan. 

Selandjutnja . dapat dik: 
bahwa Pekan Olahraga Na 
tiga ekan dilangsungkan di 
ra Timur (Medan) pada 
jang akan datang 

Semalam dengan bertempat 
diamannja Bung 
kan. malam 

serta2 PON' je 

  

   
   AuUn 

   

    

   

  

djungi penu itupan resn 

jang mereka adakan. —RD. 

PANITIA PERANTJANG 
DJANDJIAN — INFERN TAS 
NAL BIASA INDONESIA - 

BELANDA. 
Selesai. tugasnja dalam 
10 hari. 

Menurut kalangan jang bersang- 
kutan pemerintah telah memberika 
waktu 10 hari larmanja kepad: ap 
nitia perantjang perdjandji 
nasional biasa Indones 
jang “diketuai oleh “Pr i 
Soepomo, untuk monjelesaikan 

   

  

    

   

la 

Dr “ 

tu- 

gasnja, jaitu terhitung sedjak  ter- 
bentuknja pada tanggal 20 jbl. 

Panitia tersebut selama imi telah 
bersidang beberapa. kali dan pada 
tanggal 30 Oktober j.a.d, akan me- 
ngadakan  sidangnja jang terachiw. 
Diduga bahwa pada tanggal tersebut 
itu djuga . panitia telah dapat me- 
njerahkan laporannja kepada perme- 
rintah. — Ant. 

KEPALA RAMPOK TER. 
TEMBAK MaTi 

Sesudah lolos dari 
pengepungan. 

Darim, kepala rampok jang pada 

tel. 2 Djuli berhasit melarikan diri 

  

  

  

  
akan diberikan 

Pa unpin 

dari rumah-pendjara Bantjeuj tg. 26 
GI 0per klan mati tertembak oleh 

ko mnung Eiibaligo,' “de 

Lagadar gp nahi, Pada'hari itu pi: 
hak "polis, CPM dan Mobiele 
gade, setelah mendapat laporan 
wa Darim itu berada « dikampu 
Tjibaligo, mengadakan pen: 1 
atas kampung tersebut. — 

      

     

    

" Seorang wanita pada tgl. 

suk sebuah kantor negeri di Jogi 
dimana Ssuaminja bekerdiu Ia ingus: 
melihat wadjah seorang pegawai wa 
nita kantor “tu jang kabarnja sem 
djiak lama mendjadi. djantung ho 
suaminja, Serenta bertemu, ter 

26 jl. md 

  gulet hebat sehingga dua-duanja « 

tuh pingsan, 

   



            

  

   

          

   
   
   

    

    
   
      

        

£ hasil? eperasi selama 
? Selama uni Jan Ka 

ntu sa, ie 
70 bedil, 29 pistol, 
elain itu djuga £ 

penindjau2 mi- 
t, bahwa musim hu 

mulai turun int 
t kepada gerom 

bungan ini disebut- 

  

| sendjata, kekurangan 
Pan per bekalan makanan, pakai 

selimut, serta Te Rere 
“di | ungan. — Antara. 

     

TIA Na dipi- 
"erang Selama ituter 
Bugar dan 15 orang 

  

       
     

    

   
      

   

  

    
    

     

     
   
   
      
    
   
   
      

      

      

     
   

  

   

     

    

   

   
   

   
   

     
   

  

       

       
       

    

    
   

      

   

  

     

      

  

   
       

daa 

banjak hatsil, dike 
bersihan aa 

Ne R 6000,— 

cmanggung Aa R 4800,— 
ngka 5 th dan dengan Bu | 

SK mendjaga hatsil-bu 

rakjat supaja tidak djatuh di ta | 
ka .kepada | 

nabung 

desa sen Hn 
': kopi beras dan sebuah - San 

1 telah direntjana | 

   

La 

n cair 

aa des 

  

lah Yana Haa 3 

   

  

       

  

| statusgu» Sian clash Tj jg didiami edan 

: ting | 800 dgn 150 somah: dan ditambah pula dga 
an “selama clash H, maka sekarang tamp 

, nan dalam. segala lapangan di desa Be- « 

ha   p
t
 

st
 

ada | 

giondong desa tersebut jg. 
ri? dapaf. si ukopi dengan : 

en | duyetont. dan pemidikan. Pee 
dan dalam seminggu diberikan “40 
|djam peladjaran. Gurunja ada 9 
orang, 4 lelaki dan 5 wanita dianta 
ranja seorang Tionghoa. seko 
'Iah buat sementara dinaikkan 2x 
dari pada ketentuan peraturan2 pe- 
'merintah jang ada. Alat2 beladjar di 
penuhi oleh para murid sendiri, ha- 
nja alat2 umum seperti garisan, se- 
|terika dll diusahakan oleh panitya. 

Mengenai subsidie sedang diperdjo- 
kan dan diharapkan agar kelak 
at diambil Oper oleh Inspeksi Pen 

wanita di Djakarta. 2 5 
tian dari 'masjarakat ternjata 
sekali. Diantara para pengikut jg ma 
“suk sekolah pagi2 benar dengan obor 
“karena letak Tuang aan una jang 

i s1 djauh. — (Kor.). 

TS : $ Isani 
Benny ea 

  

PENGGANT IAN KOMAN- 
DAN K.M.K. MAGELANG. 
Kommandan K.M.K. Magelang R. 

al Rachmat telah: dipindah kelain 
tempat, sebagai gan 

ian Iten Sudjono, terhitung mulai. pada 
5 Ke 18 Oktober 5 Ant. 5 

Selandjut ja se Fs somah aiwa. | 
1 gk : 

tinja jalah Kap- 

    

  
          

    

  

   

   

  

    
     

    

   
   

  

   
    
    
   
   

    

     
     
     
    

      

    
      

  

    

        

     

    

    

      

  

   
        

     

         

   

  

   
     

     

  

   
     

   
   
    
    

         

  

   

5 ai 

an? di lain la- | 

Kenakan bahwa didesa Tjikidang 

4 ra in S.M 

  

end an 

   

   

  

- Lebih djauh da t diwartakan, 
“(bilangan 

iTjilongok) dan desa Karangklesem 
  

— jang hg. jonderdistrik Purwokerto-pun setja- 
'ra gotong-rojong pula penduduk di 
masing 2 desa dapat membuat/men- 
“dirikan rumah sekolah rakjat III, 
ang masing2 menghabi skan Maag: 
Ba (Kor.). ' 

  

    

rawatan anak2 Ae 
. piatu. 

“Oleh pelbagai golongan kini telah | 
ji an untuk Inna ikan 

   
, Kawedenan?: abir | 

: DIAFILAWANG. dan 

Ta Musuh Petani Jang terbesar. 
Baru? ini Tentang Gesa Pa 

(Pu 

ta Mb mendjalar aan: mamak 
haman2. 
YA LAh kegiatan Pena Pen Lan 

  

DI VASA DIDIRIKAN 
- DE GRABAG. 

ii Grabag ikini telah dibentuk 
buah 4 tya untuk ' mendiri- 

. dewasa Sekolahan terse- 
but akan dibuka pada awal bu- 
lan Nopember jad. Djumlah murid 
jang sudah mendaftarkan sebanjak 
25 orang terdiri dari para pegawai, 
dan pihak umum. Peladjaran ditetap- 

    

  

  : kan 1 ngan kali, Uetit 

A 

  

. HKongres PORI : 

8  PORI pki kedalam KOI 

te Olympiade Indonesia, 

  

,KED ha TA NBA ARJATM 

rang jang diketu 
Ya 

.lout? mulai 

  

1 | kenaikan jang diangg: 

            

  

  

   
   

    

  

   

  

   
   
    

  

  (KONPERENSI KEMENTERIAN | 
AGAMA 

"Dengan Pak Aid e Agama 
20 diseluruh Indonesia. 

Pada tanggal 4 sampai 6 Nopem- 
| ber jang akan datang Kementerian 
Na akan adakan konperensi de- 

an organisasi? Islam dari seluruh 
Indonesia, bertempat di Djakarta. 

| Maksud konperensi tersebut, 
untuk mempererat . hubungan atau 
Kerdja-sania . 
gama dengan organisasi? Agama 

(serta antak melantjarkan penjeleng- 

| garaan tagas Kementerian tersebut 
dilapangan keagamaan. 
Sesudah konperensi tersebut akan 

diadakan pula konperensi dengan or- 

panisasi? Agama lainnja, seperti Ma- 
sehi dan lain-lain. , 

Demikian dikabarkan oleh Ke- 
menterian Agama, — Ant. 

  

-Atas usaha Panitia Besar PON, 
(| telah dilangsungkan kongres PORI 

dipimpin oleh S.P.Pakualam, dan di- 
hadiri oleh wakil2 dari 7 ,,top-orga- 
nisasi” keolahragaan di Indonesia. 
Selain itu hadir pula anggota? Komi- 

anggota2 
Panitia Besar PON kedua dan Komi- 
saris2 PORI. didaerah2, 

Dalam kongres tsb. disetudjui usul 
dari PORI, pssr dan PASI untuk 
melebarkan PORI kedalam KOK 
Untuk melaksanakan leburan itu: 

diangkat sebuah panitia Ad Hoc jang 
terdiri dari 5 orang dan akan berang- 
kat untuk membitjarakan detailsnja. 

BUKAN DIDJATUHKAN TAPI 
TERDJATUH DARI UDARA 
Menjambung berita tentang ada- 

nja' benda2 jang djatuh dari sebuah 

  

"pesawat terbang dikampung Singa- 
pura desa Njalindung Tjipatat bam u2 

ini, lebih djauh dari pihak berwadjib 
diterima keterangan, bahwa setelah 
diadakan penjelidikan dapat. diketa- 

i benda2 itu bukan didjatuhkan, 
(tapi terdjatuh dari sebuah pesawat 
AURI B. 25 No. 525 jang ketika 'itu 
terbang dari Tjilllitan ke Bandung 
Menurut keterangan itu selandjut- 
nja, barang?2 itu terdjatuh karena. 
angin sangat deras sehingga pintu 
tempat bagasi pada pesawat itu te- 

“Hah terbuka bahkan pintunja terle- 
pas. 

Semua barang2 .itu sekarang su- 
dah dikembalikan kepada AURI, se- 
dang benda jang semula disebut gra- 
nat “anti tank buatan Inggeris sebe- 
narnja bukan granat tapi sebuh alat   

Har katak 
AA telah davat 
: serba KA 1 an beaja masing? R.1109,- dan R.3000,- Vang Ar 

Pa dari tiap? pendiduk. jang mempun 

“untuk desa Kabengar sedang 'antuk 
R.8- dan pekulen ketjil R.4,- 

i sawah pekulen dikenakan R2 : 4 

Mendirikan rumah? pe-| 

SOAL2 SOAL? PENDIDIKAN : 

| Demokrasi dikalangan bangsa 
00000 Indonesia 

dari “TN karet Mak Kevdjaduti 
itu. San 

  

“Ha “Fipar Kidul bag 
“didirikan 2? kuah ramah 

jai Sa 

tidak mempunjai 
“desa Tipar 

“sedang penduduk 

     

menangkap dan membunuh - 1000 
ekor tikus. 
Untuk memperbaiki, hatsil2 per- 

tanian, penduduk desa Karangkle- 

sem-punr kini sedang sibuk ' memiu- 
lai dengan pembikinan DAM serta 
SALURAN2 AIR dengan beaja 
R.5000,- 

Uang it didenat dari lelangan 
sawah BKD. (Kor.). 

(Oleh: 

paklah kepada kita berih-berih: 
di Salam 

. Sebelum bangsa “kita berdjumpa 

“dengan bangsa India pada abad I 
Masehi, 
merupakan 

“stelling”. Para warga desa berhak 
| memilih kepalanja js. disebut ,,raj”, 
artinja jang berkuasa. Disamping 
Kepala ada ,,rapat desa”, 

rundingkan dan m lemutus soal-soal 
mengenai kepentingan ,dessage- 
mecuschap”. Putusan Rapat ditaati 

.Oleh semua warga desa dan dilaksa- 

hakan bersama. Pada waktu itu te- 
ilah ada. pemerintahan jang teratur 
baik, terbukti dari adanja pengairan, 
jang memerlukan peer tahan. jang 
tersusun baik. 

sesudah ada perdjumpaan anngkk 
bangsa India, dan terbentuknja ke- 
radjaan-keradjaan, demokrasi tadi 
tidak 'lenjap, malah tumbuh baik 

dan berkembang djuga dalam sua- 
sana dan Keadaan pada TN itu,   

seba Il nb mg 

ialah | 

antara Kementerian | 

AKSI LAWAN AKSI 
| Buruh tim ungan vitawan | 

) Oleh madjikannja. 
Heebakikatat” Pe agan Seri. 

x Mr. Tan Tjong 
| mengantjam djika keudaan me- 

merlukan, akan mengadakan "lock 
tanggal “14 Nopember 

|jang akan datang dan hanja akan 

   

    

  

'membajar untuk dja 12 jang buruh |   
bekeraja apabila daltun terapo jang 

tidak terdapat 
mana mestinja. 
“balnya buruh 

1jak Ik. 500 

     
     

  

“ndustel metal ada 
orang. Mereka menun 

    rusahan?-nja jang & dalam 

P3S untuk diberi, uang tundjangan 
ras 2 kg. atau R. hari suatu    

terlalu ting- 

Upah mere- 
rendah sudah 

  

    

  

oleh “pihak madji 

kan aksi mulai 13 Nopember jang 

'akan datang. Bagaimana aksi mere- 
ka itu nanti tidak dapat keterangan- 

Lnja. 

“di'Bandungan dekat Ambarawa (Se- 

marang) oleh Djawatan Kereta Api. 

|Djawa Tengah telah dibeli seharga- 
ditetapkan oleh SBIM (Serikat Bu- | Jaw? 

Jah Industsi Metal), 
“pel lelesaian sebagai 

olahraga guna tempat beristirahat 

“ acantieoord)., bagi buruh djawatan 

Titus terutama dan buruh djawatan 

  Dalam hal ini Panitya Penjelesai- 
an Perselisihan Per buruhan setempat 
telah diberitahu untuk Upat tjampur. 

   
   

   
   
   
   

  

    

  

   

    

      
   

  

          

                

    

   

| Tempat. istirahat wati 
“buruh 
Diseleng 

di Bandungan. 

Sebidang tanah “seluas 22.000 m2 | 

  

R 20.000,— utk pendirian rumah2 pe 

nginapan lengkap dgn tempat ber-   
lain umumnja. 

Selam itu masih sedan difsaha- 

kan untuk meminta kepada jang ber- 

wadjib tanah seluas 25 ha. bekas erf- 

('pacht milik Djepang Takahashi di 

| tutannja itu mereka akan mengada- Bandungan tsb djuga guna keperluan 

tsb. Bandungan terletak 930 m. dari 

permukaan air terkenal sebagai tem- 

pat istirahat disekitar Semarang, te- | 

-tapi jang kini tengah - mengalami 
pembangunan sebagai akibat keru- 

sakan2 sedjak 10 tahun jang achir2 

Ant. lini Ant. 
  

dapat dilakukan 
gal 18 April 1951x 

Angka bulanan mengenai penje- 

king) kini adalahIk. dua setengah 
kali besarnja daripada dulu. Bukan 
sadja hasilnja lebih baik, djuga mas 
kapai2 Pe Gan veem2 pada 
waktu achir2 ini melaporkan, bah- 
wa keamanan bertambah, dan ba- 
njak pula kurangnja  pentiurian2. 
Djuga prestasi- kana njata benar 
bertambahnja. 

Sjarat2 telah ada lebih 
dulu. sa 

Perubahan keadaan .dipelabuhan 
ini bukan terdjadi dengan tiba-tiba 
seperti jang diduga setengah orang. 

t a-tanda, jang 
menundjukkan, bahwa ada kemadju 
an, sekalipun lambat, “tetapi pasti. 

| Tidak mungkin suatu keadaan jang 
katjau dengan sekaligus dapat di- 
ubah mendjadi beres, terutama ka- 
lau menghadapi perusahaan jang se 
nantiasa bergerak. “seperti perusaha 
an pelabuhan itu. 

Tidak mungkin bisa terdjadi peru 
bahan jang sebenarnja, kalau sebe- 
lumnja tidak terdapat sjarat-dasar 
(voorwaarden) bagi perbaikan itu. 
Berkat usaha-kog 
“kongesti ' itu ma. 
nja kerdja-sama:rjang baik antara 

  

  
“Iciensi kerdja Dr. 

desa-desa ditanah air kita 
een demokratis che in- 

jang rae- 

douane, komando pelabuhan dan se 
bagian dari AIO jang menjelenggara 
kan pekerdjaan financieci dan admi 
nistrasinja, dengan “ini terdapatlah 
voorwaarden bagi perbaikan keada- 
an Mean 

Prestasi -kerdja bertam- 
bah . besar. Gangguan 
berkurang. 

Tentang bertambah baiknja presta 
Si-kerdja dari buruh pelabuhan ini 
terbukti oleh laporan? dan ketera- 
ngan? jang diterima diwaktu achir? 
ini dari maskapai? perkapalan dan 
veem?. Kaum buruh 'kerdja keras, 
djumlah perusakan 
berkurang, dan keadaan dipelabuhan 
lebih aman. Disebabkan oleh adanja 
penghalang? (pagar?) antara satu 
dan pelabuhan lainnja maka kini ti- 
dak ada gangguan? lagi dari orang? 
jang tidak diingini jang biasanja ber 
gelandangan dari pelabuhan jang sa 

bengkaran (lossen) muatan Willem 
Ruys telah berlangsung Tangan baik 
sekali, 5 Daan Isa 

tahui umum. 

Mengenai soal keamanan dan effi- 

Saroso  berpenda- 
pat, bahwa pitjik sekali kalau orang 

itu terdjadi dengan tiha2. Ia sekali 
lagi tegaskan, bahwa untuk 'ini per- 
lu lebih dulu diadakan voorwaar- 
den-nja, Usaha mengadakan ini ti- 
dak nampak benar, maka djuga ti- 
dak diketahui oleh umum, tetapi ini 
lah jang mendjadi sendi usaha pem 
bangunan kemudian. 

Ama jang barus men 
Aja d1 S5 jena tiba Fi pem   

8. Brodjonagoro). 
1 ALAU ita mempeladjari sedjarah kebangsaan kita, maka nam- 

ueinokrasi, bahwa benih-benih ta- 
pertumbuhan sedjarah, tidak dapat Lena an dan berbuah 

seperti jang kita lihat didunia barat. 

,Dessagemeenschap” tadi menga- 
lami kemadjuan, telah ada deffe- 
rentatie dalam masjarakat: ada po- 
litie, ada pengadilan, ada pendjaga 
keamanan, ada badan kemakmuran, 

ada badan perumahan, sedang ,,ra- 
Ipat Desa” tetap ada. 

Kalau ada peraturan-peraturan pe- 
jang dirasa berat oleh merintah, 

"Dessagemeenschap”, maka desa ta- 
di diperkenankan mengadukan kebe- 
ratan tadi kepada radja. 

| Banjak tempat-tempat, jang mem- 

punjai asrama-asrama dimana para 
pendita (brahmana) memberi pendi- 
dikan kepada para murid/tjantrik, 
djanggan, putut dan sebagainja, 
Pemerintahan keradjaan mempu- 

njai perdana menteri dan tentu sa-' 

dja ada menteri-ntenteri lainnja. Di- 
Samping itu pemerintah mempunjai 
badan penasehat, terdjadi dari para 
Bahmana. jang terpilih, Ini semua   

Hlenggaraan-barang (goederenverwer- j 

dinasi dari komisi | 
1 “terdapatlah achir | 

.dan pentjurian- 

ta Kepelabuhan lainnja. Rupanja per 

Tidak semua usaha dike: 

mengira, bahwa perbaikan di Priok' 

Pi Saroso : " 

Buruh kerdia keras, keamanan 
bertambah 

Keadaan pelabuhan bertambah baik 
R. SAROSO,. eka direktorat perdagangan dan industri Kemente- 
rian Perekonomian, jang djuga mendjadi ketua komisi penghapusan 

kongesti di Tar 1djung Priok jang dulu, menerangkan, bahwa situasi dipe 
labuhan kini telah banjak perbaikarnja. Dapat ditundjukkan dengan ang 
ka-angka, bahwa Gipelabuhan kini telah lebih banjak pekerdjaan jang 

' Garipada dimasa komisi itu dibentuk, jaitua pada tang 

garakan oleh DKA. | " 

  bangunan dipelabuhan 
Kel mnentenad apaAr at 
Puteh ba "pen Da IK gann 
Ikan WMLU NY pang In asam 
Antara. 

  

INSP. SUTARJO LULUS DLM. 
POLISI AKADEMI 

Satu?nja dari Djawa- 

Tengah. 

Dalam udjian masuk pada Polisi 
Akademi di Djakarta, Inspektur Pol. 
R.M. Sutarjo, pada Kepol. Pusat Kar. 
Semarang dibagian Pengawas Kese- 
lamatan Negara, telah lulus. Ia ada- 
lah satu2-nja penempuh udiian dari 
Djawa-Tengah jang lulus. (Kor.K.R.). 

$ 

HALAMAN 2 

  

  

Kerdja-sama serikat2 buruh dengan 
instansi2 perlu 

Jogja akan djadi perintisnja? 
ARU2 ini kantor Penjuluh Perburuhan Jogja telah 
pertemuan dari hati-kehati antara kantor Penjuluh Perburuhan, wa 

kil Djaw. Pendidikan Masjarakat dengan wakil2 serikat-buruh. Pembitja 
raan malam itu sekitar pemberani: san buta-huruf dikalangan kaum bu- 
ruh, dan kursus pengetahuan urnuam 

perpustakaan chusus bagi kaum buruh. 

Diharapkan oleh pihak buruh ada 
nja bantuan njata dalam usaha men 
tjapai “apa jang dimaksudkan itu. 
Agar segala sesuatunja dapat ber- 
djalan baik, maka diharapkan oleh 
wakil2 buruh, agar terlebih dulu ber 
hubungan dengan Sobsi. Panitya jg 

akan menjelenggarakan kini sedang 
| disiapkan, jang akan duduk didalam 
nia al. wakil2 serikat buruh, dan wa 
kil kantos penjuluh Perburuhan ser 
ta Djaw. Pendidikan Masjarakat. 

Perpustakaan Buruh. 

Perpustakaan Buruh jang chusus 
disediakan bagi kaum buruh di Jo- 
gja akan mempunjai persediaan bu- 
ku2 jang dapat meliputi kebutuhan2   dari kaum buruh. Matjam buku2nja 
akan diatur sedemikian rupa hingga 
dapat memenuhi permintaan kaum 
buruh. 

Diharapkan oleh seorang wakil bu 
ruh, agar dalam melaksanakan pem 
bangunan dikalangan kaum buruh 
Pemerintah menjediakan anggaran 
belandja jang tjukup, seperti halnja 
dengan apa jang tersedia bagi pem- 
bangunan lain? bagian (pesantren). 

Wakil kantor Penjuluh Perburu- 
han mengharapkan, agar pertemuan 
Gari hati-kehati itu dapat diadakan 
sering untuk dapat mengeratkan ker 
dja-sama antara serikat2 buruh dgn 
instansi. Dan diharapkan dalam hal 
ini Jogja dapat mendjadi perintisnja. 

FORMATEUR PANITYA HARI 
PAHLAWAN DIBENTUK 
Untuk menjelengarakan peringa- 

tan Hari Pahlawan tg. 10 Nopember 
jad., baru2 ini di Jogjakarta telah 
dapat dibentuk formateur untuk me- 
njusun sebuah panitya jang akan 
membuat rentjana2 dan atjara2 pada 
hari tersebut. 

Farmateur itu terdiri dari Dewan 

Maha-Siswa Gadjah Mada, Himpu-   nan Maha Siswa Indonesia, GPII dan 
FEPT, 

    
(Dari Kor. ,,K. 

“4 
an? itu adalah kedjahatan2 biasa. 

Sementara itu mengenai angka? 
lah jang paling ketjil sendiri adalah 

Pada bl. September jl.- djumlah 
kedjahatan2 diseluruh Djawa-Tengah 
ada 1547, bulan Agustus ada 6898. 
Kedjahatan2 itu pada umumnja me- 
ngenai perampokan2, pembunuhan2 
dan pentjurian2 besar serta ketjil. 

pjumlah perampokan?: selama bu- 
lan Agustus dan September ji. ma- 
sing2 untuk daerah Semarang ada 
50 dan 185. Pekalongan ada 194 dan 
613. Banjumas ada 39 dan 54. Kedu 
ada 14 dan 15. Pati 7 dan 11. Sura- 
karta 119 dan-158. Jogjakarta 
ada 3dan 3. 

Pentjurian2 besar dan ketjil: Galam 
kedua bulan tersebut diatas masing2 
buat Semarang ada 725 dan 593. Pe- 
kalongan 407'/dan 389. Banjumas 539 
dan 520. Kedu 246 dan 241. Pati ada 
483 dan 389. Surakarta ada 783 dan 
691. Jogjakarta ada 295 dan 
ARYA 

Banjaknja pembunuhan2: djuga 
selama 2.hulan tersebut diatas, ma- 
sing2 buat Semarang ada 4 Can 10. 
Pekalongan 13 dan 21. Banjumas 1 
dan 12. Kedu nol dan 2. Pati 2 
dan 2. Surakarta 1 dan 5, sedang 
Jogjakarta ada 2 dan nol. 

Siapa jang mendjadi korhan?: da- 
lam tjatatan2 ternjata bahwa sela- 
ma bulan September jl. banjaknja 
penduduk jang mendjadi korbanz 
perampokan itu ada 484 orang, se- 
dang 4 orang lagi dari golongan Pa- 
monggPradja. 

Dalam periode tgl. “11 tingga 20 
Oktober ini menurut laporan2 me- 
ngenai keamanan diwilajah Djawa- 

bukti - bukti banwa 
mokrasi politik telah ada. 5 

Tetapi benih-benih ini tidak dapat 
tumbuh langsung. Dengan kedata- 
ngan agama Islam pemerintahan ke- 
radjaan beralih mendjadi ,,theokra- 
tie”, dan kemudian pemerintah pen- 
djadjahan Belanda sengadja tidak 
mau demokrasi, sampai djatuhnja 
“pada 9-3-1942. 

Menurut sedjarah, kemerdekaan 
(vrijheid) telah “ada dikalangan 

benih  de- 

| bangsa kita (rapat desa). Persamaan 
| (gelijkheid) djuga telah ada. Laki2 
dan perempuan berhak memiliki ta- 
nah dan memilihi ,,raj”, 

Dalam sedjarah banjak radja pu- 

teri memimpin negara. Banjak ka- 
um perempuan mendjadi pedagang 
besar, dan menuntut peladjaran. 

Rasa persaudaraan  (broeder- 
schap) sampai sekarang masih hi- 
dup didesa-desa. Pen anti sam- 

bat-sinambat, sih terus berlaku 
didesa-desa. Di Dona Masik diner- 
gunakan kata-kata: bapak dan 
kangmas terhadap orang jang lebih 
tua, adik terhadap jang lebih muda. 
Ini semua adalah bukti rasa persau- 
daraan. 

Oleh karena keadaan, jang timbul 
dalam sedjarah kebangsaan, maka 
pengertian-pengertian tersebut seka- 
rang agak kurang terang (vaag). 

Dan lagi negara kita pada djaman 
jang telah lampau behim pernah me- 
miliki DPR, sungguhpun tidak bo-   

JATATAN2 mengenai kedjahatan? didaerah 
bulan Agustus jl. hingga pertengahan bulan Oktober ini, lebin me- 

ningkat daripada Gibulan Agustus, tetapi sebagian besar sifat kedjahat- 
-. Jang mempunjai tendens2 

sangat ketjil apabila dibandingkan dengan keadaan di Djawa-Barat. 

Angka-angka kedjahatan di Djawa 
Tengah 

Jang bartendenz politiek ketjil sekali 
R? sendiri). 

b jawa-Tengah 'sedjak ' 

politik 

di Djawa-Tengah, jg terdapat djum 
daerah Jogjakarta. Demikian kete- 

rangan dari Instansi jang berwadjib di Semarang, 

Tengah pada umumnja jang banjak 
terdjadi pembunuhan dan perampok- 
an, adalah didaerah2 Tjila- 
tjap, Pekalongan din Ba- 
tang. Di daerah Solo pem- 
bunuhan2 itu djuga banjak terdjadi, 
tetapi “dilakukan oleh golongan 
kaum ibu 'jsng durhaka: jang 
membuang “-bajinja jang baru 'di- 
lahirkan. 

I200 KATJA MATA 
DIPERLUKAN. 

“Dalam tahun 1051 ini djumlah gu- 
ru2 sekolah jang termasuk dalam 
lingkungan P.P. & K. Prov. Djawa- 
Tengah jang sudah memerlukan me- 
maksi katjamata sedikitnja ada 1200 
orang. Mereka jitu hanja terdiri dari 
Kepala2,Penilik2 dan Kepala2 Penilik 
Sek. Rakjat. Djumlah jang sekian itu 
baru dapat diketahui dari salah sa- 
tu opticien sadja di Semarang, jaitu 
W. Klein di Bodjong. (Kor.). 

'MENTERI D. N. DI SEMA- 

  

Untus meuantik Walikota 
Hadisnbeno. 

Pada tgl. 29 Okt. ditunggu keda- 
tangannja dikota Semarang Mr. Is- 
kag Tjokrohadisurjo untuk melantik 

Walikota Semarang sdr. Hadisubeno- 
Sosrowerdojo. Sehabis “pelantikan, 
Menteri “Iskag akan mengadakan 
konperensi dinas di gubernuran 
Djawa-Tengah. (Korr.). 

leh diungkiri, bahwa telah ada ,,hak 
pripe”, hak mengadukan keberatan 
kepada pemerintah Keradjaan. 

Pendidikan kearah demokrasi. 
Negara kita adalah negara demo- 

krasi, tetapi masih muda dalam 
mempraktekkan demokrasi modern, 
menurut pedoman dan ukuran barat. 
kita tidak dapat kembali kepada de- 
mokrasi primitief seperti dalarn dja- 

men Junani atau djaman Madjapait. 
Negara kita berhadapan dengan rak- 
jat, jang 75.000.000 banjaknja. Dan 
negara kita adalah luas sekali, ti- 
dak seperti negara Junani negara 
jang ketjil, dan sedikit sekali pen- 
duduknja. Lagi pula negara kita 

mempunjai hubungan jang luas se- 
kali dengan dunia besar, Factor-fac- 
tor tadi memberi beban jang berat 
sekali kepada negara dan bangsa. 

kita dalam waktu 3 abad hampir 

tidak dapat pendidikan dan penga- 
djaran, 

Kalau kita mengingat sjarat2 de- 
mokrasi modern, maka kadang-ka- 
dang timbul pertanjaan mungkinkah 
kita melaksanakan demokrasi mo- 
dern ini. Pertanjaan ini tidak akan 
kami djawab tetapi kami serahkan 
kepada kaum politik dan pemimpin2 
kita semua, 
Kewadjiban 

mentjari 
kita ialah berusaha 

djalan jang sebaik2nja   Pada hal kita tahu, bahwa bangsa | 

  (Bersambung halaman 4). 

dilangsungkan 

serta mengenai persiapan adanja 

  

Selain dari itu dalam panitya itu 
akan duduk pula Djependi dan RRI 
serta instansi2 lainnja. 

R5.000.- UNTUK PERBAIKAN 
WARUNG2 PASAR 
BERINGHARDJO 

Sedjak beberapa waktu ini bagian 
warung2 jang terdapat dibagian se- 
latan pasar Beringhardjo jang mem- 
budjur ketimur diperbaiki untuk 
mendjaga kesehatan dan pemanda- 
ngan mata. Beaja chusus disediakan 

R.5000,- 
Dalam pada itu  direntjanakan 

djuga akan mendirikan los2 ketjil 
jang dimaksud untuk mendirikan 

pasar di Surjabrantan, dekat setasiun 
kereta api Ngabean. 

NOPEMBER DJALAN OTOBIS. 
KLITREN DIBUKA. 

Menurut keterangan Djawatan Pe- 
kerdjaan Umum Kotapradja, perbai- 
kan djalan2 raya di Klitren sampai 
Sentool (Paku Alaman) jang dimak- 
sudkan untuk djalan chusus kenda- 

raan otobis baik jang masuk mau- 
pun keluar Jogjakarta dari djuru- 
san timur dan utara, dengan keda- 
tangannja sedjumlah ton aspal ba- 
ru2 ini, dapat diharapkan dalam per- 
mulaan bulan depan ini selesai dan 
dalam pertengahan bulan itu dapat 

digunakan pula. 
Dengan demikian, diharapkan usa- 

ha mengurangi padetnja kendaraan 
di Malioboro Tugu dapat terselenga- 

ra. 
Selain itu, djalan chusus untuk, 

kendaraan “otobis dibagian barat, 

jang dimaksudkan untuk Kendarasin 
dari djurusan utara dan barat (Nga- 

gelang, Godean) dsb.) jang akran 
menggunakan  djalan. Pingit,. 'pPa- 
thook, Ngabean, segera. pula akan 
dapat dimulai perbaikannja. 

Tentang setasiun otobis jang se- 
dang dikerdjakan di Lodji Ketjil, di- 
harapkan pula dalam bulan Noperr- 
ber jad. dapat dipergunakan, sedan £- 
kan tempat bekas pemberhentian 

Beringhardjo akan digunakan urstuk 
pemberhentian andong dan betjak. 

SEDIKITNJA 10.000 ORANG “ 
Bersedia pindah “keluar 

5 Djawa. k nyaa 

Menurut keterangan Y,jawatan 
Transmigrasi Daerah Jogj#karta, se- 
telah diadakan penerang 1in2 bersa- 
ma2 pihak Pamong Pro? jo serta di- 
keluarkannja angectte2' sekitar mak- 

sud Pemerintah untu'g mengadakan 
transmigrasi umum @:samping penje- 
'Tenggaraan transm'f rasi keluarga jg. 

kini tengah berdjayan, sambutan dari 
tpenduduk daerah. Jogjakarta tidak 
mengetjewakan. J2aling sedikit 10.090 
orang, At Un an dari daerah. Gu- 
nung Kidul dg1 Kulon Proga telah 

menjatakan Perut untuk pindah 
keluar. Djaw? , seperti di Sumatera 
Selatan dan'-sebagainja, kehanjakan 
terdiri dari Lcaum tani. 
Malahan 'terdapat djuga salah satu 

desa jang @.engan segenap penduduk- 
"Inja serta/ pamong desanja bersedia 
untuk di'sindahkan. 

Jang Gimaksudkan dengan trans- 
migrasi/ diperkebunan Sumatera Ti- 
mur, CTN dan sebagainja. 

KONGRES PENDIDIKAN 
NASIONAL DITUNDA 

Gonesia Jogja telah mengambil kepu- 
tusan/ untuk menunda penglaksanaan 
kongres Pendidikan Nasional, karena. 

persiapan2 belum selesai. Menurut 
rentjananja kongres tsb. akan diada- 
kan pada tg. 22 s/d. 26-12 jad. 

Tentang Waktu sampai“kapan ko- 
ngres itu diundur pengurus.L.P.I. 
belum dapat menerangkan. 

HONORARIUM TAHANAN 
RAZZIA AUGUSTUS DI- 

GANTUNG. 
BTI. Tjabang Wonosari Jogja se- 

sudah mengemukakan tidak men per: 
tinja terhadap alasan2 jang dipakai 
oleh pemerintah untuk menarygkap ' 
sdr. Istiadjid. Maka kepada per ferin- 
tah Kabupaten Gunung Kidul #limin- 
ta, supaja honorarium sdr. I' giadjid 
sebagai anggota DPD djangar/ digan- 

tung, ketjuali kalau pemerirg ah su- 
dah dapat membuktikan kg salahan 
sdr. tsb. 

tiadjid adah Sekret. bag. Sssial Ek. 
BTI tjabang Wonosari dan /duduk se- 
bagai anggota DPD disarw:, 

Pada musim kemarau Jl. ia telah 
berhasil meng-organisasi/ kaum Ta- 
ni untuk membikin beng. ungan2 air 
baru atas kekuatan seadiri. Kaum 
Tani disana. menghargai inisiatip 
sar. Istiadjid. Buktinja,, sekalipun sdr. 
tersebut masih merin'#xuk dalam ta- 
hanan, dalam pemil han umum jb... 
telah terpilih ajuga / mendjadi ang- 
gota DPRD Tn Arta. 

2195, Batas -ke- 
S' mggupan 

Tjalon2 angganta D.P.R. Daerah Iss 
timewa Jo'jjakarta jang terpilih sid. 
2 November 1951 “diharap memberi 
tahu. kepada K.P, P.P. Jogjakarta 
bahwa. menerima dipilihnja “itu. Djis 
ka sampar tgl. tsb. tidale menjatakan 
kesediaawnja, maka telah dianggap 

tidak menerima. 
Sesudah tanggal 2-X1-1951- umunu 
akan membatja dalam surat kaban 
1ama2, danggowuta DPR, jang lela , 

  
  

otobis di djalan sebelah selatan pagar... 

Pengurus Lembaga Pendidikan In- ““ 

Perlu diterangkan, bahwa. sdr. ai 1
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Naa Na 
' Beberapa : 

pung tadi ke edapatan menari-nari tak. 
keruan, ada pula jang mentjoba mem 

| badjak ladangnja dengan tidak me- 
| makai sap ighela, setengah lagi 
“ad jang kelihatan makan tanah liat, | 
ada pula jang menutupi kepalanja 
3 liat, katanja untuk me 

— njemi an.penjakit demam. $ 

kut beberapa penderita ratjun tadi 
kerumah. “sakit, karena merek: | ber- 
bahaja bagi keselamatan ora. di- | 
sekitarnja. Tjontoh2 dari gandum ta | 

   
   

  

@i telah dibawa kelaboratorium utk | : 
diperiksa. 3 
'Ked jadian. sematjam ini pernah 

“terdjadi p ida di Per antjis selatan, “di-. 
mana Ape Man mendjadi 1 
pula. —-' Ant-AFP. : 

   
PARTAI BAR A. 

Dengan pemili in2 “umum jang 
akan diadakan di India dalam, bebe- 

  

Kes 
: politik bai : 

itu partai "Bharatiya “Tah Sangh” 
atau Partai Rakjat India. Ketua par- | 
tai tersebut ialah Dr. S. Prasad Moo- | 
'kerji, bekas menteri dalam kabinet. 

Dalam " m gutarakan program : 
partai-nja, sea Mookerji menjata- 

kan, bahwa tudjuan partainja ialah 
persatukan kembali 
Dr. Mookerji,. "kita “ berpenda-| 
pat bahwa dibaginja India (mendja- | 
di India dan Pakistan sekarang ini, 
Red.) adalah suatu kebodohan. jang 
menjedihkan.” 

Selandjutnja dikatakan, bahwa ke- 
dudukan India dalam Commonwealth 
Inggris harus ditindjau kembali de- 
ngan seksama. Menurut Mookerji ! 
Peran a menuntut Nee suatu an 

  

tina : Na ' Amerika ! 
untungkan Amerika 

& Kata Kirk. 
Dutabesar Amerika Serikat di. 

Moskow Alan G. Kirk mengatakan 
dalam Gedung Putih pada: hari 
Djunyat jl, bahwa situasi “ antara 
Amerika dan Sovjet "menundjukkan 
tanda2 kearah perbaikan sedikit, un- 
tuk 'keuntung an Amerika.” 8: 

Akan tetapi Kirk berpendapat bah: 
wa Amerika harus tetap kukuh dan " 
“tekan bolitiknja. Menurut Kirk, meri 

- baikan” tadi adalah akibat daripada. 
diadakannja batas2 oleh Amerika |: 
Can PPB jang tak akan kena 3 
langgar. 

Kirk mungkin tak akan kembali 
ke Moskow, hari Senin ini ia akan 
bertolak. ke Paris sebagai penasehat 

Gelegasi Amerika pada Pen Umum 
PBB. Anti - UP. 

SH ABDULLAH AKAN 
ix KE PARIS. 

Kashmir, Shetx | 

ke. 
Perang menteri 

Abdukah, mungkin akan pergi 

Paris untuk membitjarakai 
perantar ra PBB untuk Kas ? 
Frank Graham, dalam Dewan 'Kea- 

: Manan, demikian kata kalangan jang 
mengetahui hari Djum'at 4. 

NT Laporan. Graham itu akan dikemu- 
(kakan dalam Dewan Keamanan di 

    

    
   
      

  

Pembesar2 pemerintah : .mengang- 

    

   

    

India. Kata! 

  

  

  

PLEGASI Utara dalam Panitya 

    

    
sam “delegasi PBB jang telah 

1 sidang pertama da 
ari Kemis kemarin . pada 

menghendaki suatu garis 

  

KOK Tang dikeluarkan oleh 
k PBB setelah sidang panitya 

ketja pada hari Djum'at itu menjata | 
'kan, bahwa pihak Utara menuntut | 

“Iditentukannja garis demarkasi gen- 
|| tjatan sendjata untuk mana diperlu 
“kan pengunduran ,,unilateral oleh pi 
hak PBB dari kedudukan2 militer | 

| jang penting pada hampir seluruh | 
i | medan pertempuran”. 

ja:| Menurut usul Utara itu garis de- 
markasi akan bertitik-berat di Chi- 
rundong, dan membudjur ke Timur 
“dan Barat hingga suatu titik di pan 
tai, demikian komunike tersebut. 

Diurubitjara delegasi: PBB, djende 
ral William Nuckols, sementara itu 
'menjatakan, dengan tegas, bahwa pi: 
ihak PBB tetap menghendaki suatu | 
garis demarkasi, jang dapat merupa 
kan djaminan tidak akan terdjadinja 
serangan mendadak terhadap pasu- 
kan?nja. . 

Dikatakannja, Kn garis jang 

diusulkan oleh pihak Utara itu tidak 
memperhatikan soal keadaan daerah, 
serta merupakan garis jang dari su 
“dut militer tidak mungkin diperta- 
hankan. Seterusnja djenderal - Nuc- 
kols mengatakan, - bahwa. menurut 
“usul Utara itu, daerah2 jang telah 
direbut oleh pasukan2 PBB dengan 
pengorbanan2 jang besar sebagai 
“Bukit: Darah” dan Bukit Patah 
Hati" dan :daerah2 penting lainnja 
akan termasuk dalam daerah demar 
|kasi, hingga dengan demikian akan 
memberi keuntungan2 militer terten 
tu kepada pihak Utara, sebagai pe- 
nukaran dengan suatu daerah jang 
strategis tidak penting disemenan-/ 

| Ojnae Saus di roah Pe — Ant- 
   

  

MADJELIS "RENDAH DJE- 
PANG MERATIFISIR PER- 

- DJANDJIAN FRISCO 
' Dengan suara 307.lawan 47 Ma- 

djelis Rendah parlemen Djepang: 
pada hari Djum'at telah meratisir 
Perdiandjian Perdamaian jang te- 
lah: ditandatangani di San Francisco. 

Jang menentang ratifikasi per- 

Nak an “ata wali ai ko 

4 “Djum'at mengusulkan suatu garis demarkas 
senojator 4 Ah etakanar. penarikan mundur. pasukan? PBB sedjauh 15 
mil disepa jang 100 mil medan pertempuran Korea . & 

Usul Utara ini ialah djawaban ter | 

poni jang: pada Teu nia me-| 

Pendapat delegasi PBB. | 

ketjil Gontintan Sendjata pada hari 
si untuk. perletakan 

  

  

4 anggota Demokrat, 4 anggota dari 
Partai Buruh dan Tani, dan 3 ang- 
“gota tidak mapan, Ant. AFP. 

— JAKOB MALIK KE PARIS 
Menteri luar negeri Sovjet- Uni, 

Jakob. Malik, akan termasuk dalam | 
delegasi Sovjet Uni ke Sidang Umum 
ke-6 PBB di Paris, demikian menu- 
n kabar jang didapat hari Djum' at) 
ang lalu. 
Naik adalah Anlesadi tetap Sovjet 

di PBB, ia berada di Sovjet selama 
beberapa bulan belakangan ini. 

Delegasi tadi akan dikepalai oleh 

  

menteri luar negeri Sovjet, 

BEDAULARAN RAKIAT 

nan dan. sajap kiri Partai Sosialis, ki 

Andrei | 

   

   

      

       
  
  
  
  
   

          

   
   
   
   

    

   

  

helicopter 

angkatan laut Amerika dalam 6 djam 

dapat mengangkut 1 bataljon tentara 

laut dengan persendjataannja 

"12 Buah Sikorsky dari 

lengkap. — ANP.   Lain Dipa Ant. AFP. 

Salahudalin Pasha: 
  

: Imeningkatnja djumlah 

    

Bara Tatibaji “pesat kemadjuan 
: Pile Gadjah Mada, fakultit kedokter- 

an pada chususnja. dan disebabkan 
kendaraan 

bermotor dan bukan bermotor dikota 
ini, maka djalan Rotowidjajan jang 

itu terletak Sekolah Rakjat VI dgu 
Taman Kanakenja: 

Sebaiknja ditempat tsb. diadakan 
tanda jang dapat menghindarkan tin 

bulnja rasa tjemas akan alanja ba- 
haja tabrakan " (anak —- sepeda -— 
mobil) 

Kemudian : SR. VI Ngampilan su- 
tah siap sedia untuk menyutjapkan 
Itnjak terima kasih kepada jang ber 
sepentingan jang memperhatikan 
nak2 kira, tjalon warga-negara itu. 

Kepala Sekolah 
SMS.     

R9.000.- UNTUK MEMBUAT 
SALURAN AIR 

Rakjat di desa Sengi dan Keningar 
ketjamatan Dukun Magelang, Kini 

| sedang giat membuat saluran air da- 
jang | ri sungai Gendol, Pabelan dan Se- 

nowo, masing2 dengan biaja R3000.- 
dan R6000.- jang dipikulnja oleh me- 
reka jang membutuhkan air, Ant. : 

nggeris lebih baik tinggalkan Mesir 
Perundingan ta' mungkin selama Inggeris masih duduki Mesir & Sudan 

M 
Gjika mereka meninggalkan Mesir”. 

Salahuddin kemudian menjangkal 

keras berita2 jang menjatakan -bah 

wa Amerika Serikat bermaksud 

memberi perantaraannja dalam seng 
keta antara Mesir dan Inggeris seka 
rang ini. $ . 

Dalam konperensi pers jang dihadi 
ri oleh wartawan2 Mesir dan warta- 

wan2 luar negeri itu, Salahuddin me ' 

negaskan, bahwa pemerintah Mesir 

akan mendjalankan boikot sekeras2 

nja terhadap kapal2 perang Inggeris: 

atau kapal2 jang mempunjai hubu- 

ngan2 dengan pasukan2: Inggeris je 

hendak melalui Terusan Suez. 

- Kapal2 dagang dari semua negeri : 

dengan bebas dapat melatui Terusan 

Suez, asalkan kapal2'itu tidak mem: 

bawa barang2 ke Israel. Demikian 
menteri luar.negeri Salahuddin Pa- 
Kshay:— AFP, 

Mesir sanggup berdjuang. 
“Selandjutnja Salahuddin Pasha da 

lam konperensi pers pada hari Djum. 
'at jl. menerangkan, bahwa pemerin- 
tah dan rakjat Mesir sanggup beker 
Gja-bersama untuk melakukan -per-     djandjian tersebut. ialah semua 20 

anggota Komunis dalam Madjelis, 
16 anggota dari sajap-kiri Partai So- 

sial dan beberapa anggota Demokrat. 

Madjelis Rendah Djepang dalam 
". | sidangnja pada hari Djum'at jang la- | 

lu telah meratifisir pula Perdjan- 

djiin Keamanan dengan Amerika 
Serikat dengan perbandingan suara 
89 lawan 71. Jang tidak menjetudjui 

ratifikasi perdjandjian ini diantara-   bulan Ik Ant APP. nja ialah 40 anggota dari sajap ka- 
  

  

  

— didoorbraak polisi 
P 

Dalam 
tangkap djuga sementara oran 
ki, antaranja “ada jang mentjo 
mau menjogok fihak Polisi untuk | 
dapat hindarkan ' dari perhitungan. 
nanti. tg 

| Sebrang perempuan. Indo 

   
  

suka memikat anak2 se- K3 
kelah. 

Fihak Polisi: menerangkan bahwa | 
diantara “aja agan. kepiting” jang 
tertangkap tadi, at lah seorang pe-. 
yempuan Belanda Indo jang menu- 
rut dugaan Polisi disamping ia men-. 
djalani “sendiri: pun suka mendjadi 
.djomblang dengan al. memikat anak-' 
anak sekolah. Maka tempat2 dibela- 
kang menara, di Kalibaru Barat, “Dj. 
Simongan, Tjitarum, 

Makamdawa dan sebagian dar 
'laman stasiin Tawang oleh 
seksi: I telah disinjaleer sbg tempat2 | 
"operasi”. Disamping tindakan fihak | 
Polisi jang demikian tadi, kepade 

orang2 tua diminta ' perhatiannja un: 
tuk Iebih waspada dalam so'al me- 
ngawasi Pe (Ker.). $ 

TERTANGKAP. 
gerakan pemer 

. 2 js Aa Bi 

  

15 ORANG, 

    

  

   bantuan Tj amat i 
| Ketjamatan Bodji 

  

ta: orang jang -ters 
angg auta: grombo | 

Penggerebegan2 dila 
desa Kajudjadi wilajal 

. jang dilandjutkan / 

  

njak menderita x 
perbuatgn2 orang2 jan 
Ten na ! 

  

Tiap 
djara bekerdja. 

Ha statementnja jang distarkan 
| tanggal 22-10, pengurus “besar Sa. 
rekat Burih Industri 
sekretariatnja berkedudukan di Su- 
rabaj ja, Angan Pa & Muljo 

     
    

ENGGEREBEGAN jang dilakukan oleh bagian Kesusilaan dari Poli- 
si Seksi I di Semarang a.l dikampung Sendjojo dan sekitarnja telah 

ditangkap dan ditahan sedikitnja Il urang pemilik2 rumah jang biasa 
mendjadi periikat atau "makelar” dalam hubungan: -antara lelaki dan pe- 
rempuan, Iiereka itu kemudian akan dihadapkan dimuka. hakim... : 

penggerebegan tadi veda 

   “robah djam bekerdja - buruh dari T 

- Kebonradja, 

    

    irakjat daerah Ketjamatan -Susukan- 
  

|lain2 bibit tanaman jang tjotjok 'de- 

      

   

.Ingaran, jaitu di Sruwen, Sigihan dan 

  

   
    

  

     
        

   

    

   

itar Naa 75-sen. (Korr. 

   
   
   

. 0 Iketjil tersebut, 
Pn aset! aianja | 

    

   Metal” jang | 

  

sekeras2-nja tiap2 usaha “untuk me- 

djam mendjadi 8 djam sehari. 
Menaikkan produksi dengan dja- 

Ilan-merobah djam bekerdja dari 7 
"mendjadi 8 djam sehari Ialah sja- 
rat jang secundair.     

  

ngan seruan dan adjakan kepada 
ia. nisasi2 buruh untuk me- 

nolak dan menentang usaha. mero- 
bah .djam bekerdja . tersebut dan. 
memperingatkan kepada segenap tja-: 

hhang2-nja. Maap tetap dan Nan 

R.I0. 000.- UTK. BELI BIBIT” 
Di 

Oleh rakjat daerah renge | 
|. ran Salatiga. 

“Uang hadiah pertama sebesar R10. 

  

perlombaan penanaman padi oleh 

| Tengaran, telah dipergunakan untuk 
membeli bibit2 padi Bengawan dan     

ngan keadaan tanah didaerah terse- 
“but. 'Selainnja itu alat2 pertanian 
ang -baik telah dibeli. 

Sementara itu desa2 didaerah Te- 
  

lain2, kini sedang panen kubis jang 
silnja djauh lebih besar daripada 

asil tahun jang lalu. Ribuan kool2 
tu setiap harinja mengalir kepasar 
Surakarta dan Semarang dengan 

'Mossadegh 
kundjungannja ke Washington sam- 

Achirnja statement itu ditutup de-.! 

'090- jang baru2 ini diperoleh dalam ! 

  truck, Harga. koo12 ditempat tersebut 
Tel Et eye 

' GEDUNG RAKJAT 
“SALATIGA 
keinvuwunkan uang sedi- 
“kitnja R. 3060,— 

“Gedung Rakjat “Salatiga (G.R.8) 
|jang baru? ini diperbaiki dan imen- 
dapat bantuan dari fihak DPD-Kota- 

masih. dibutuhkan. 
ng sedikitnja R.8000.- untuk mem- 

'beli perlengkapan alat2 jang a.l. be- 
rupa medja2 dan kursi. Beaja peme- 
iharaan setiap bulannja direntjana- 
kan -R.300.- Konon fihak Panitya 
kini mengharap bantuan dari tihak 

      penduduk sedikitnja R.l.- dari tiap 
Mena. (Korr, entah 

djoangan jang hebat dalam djangka 
aa yang 

am 

- 

Mobandeak Nom jing kn 
djungannja ke Washington. 
Perdana Menteri Iran Mohammad 

akan memperpandjang 

pai minggu depan. Didapat ketera- 
ngan bahwa maksudnja ialah untuk 
mendengarkan 'usul2- Amerika se- 
landjutnja, untuk mendjadi peranta- 
ra dalam persengketaan antara Iran 
Gan Inggris: tentang soal minjak. 

Menurut para pembesar di Was- 
hington, diperpandjangnja wakih, 
kundjungan.ke Washington ini jala 
utk memberi kesempatan guna men- 
tjapai penjelesaian, sesudah tjuatja 
politik Inggris mendjadi djernih sete- 
lah pemilihan umum selesai. 

Sementara itu antara pembesar2 
Iran dan Amerika rupa2-nja “tidak 
ada kata sepakat mengenai nilai 

pembitjaraan2 antara mereka, jang 
telah. dimulai ketika hari Selasa itu. 

Presiden Truman dalam -konperen- 
'Isi persnja ketika hari Kemis jl. me- 
Inerangkan, bahwa ia "penuh hara- 
pan”, akan tetapi wakil perdana 
menteri Iran Husssein Fatemi me- 
ngatakan kepada pers, bahwa dalam 
pembitjaraan2- tadi tidak terdjadi 

| perkembangan jang penting. 
Te Att Pi 

  

ENTWERI luar negeri Mesir, Salahuddin Pasha, 
pers pdda hari Djumw'at jl menjatakan, bahwa »Gjalan terhaik untuk 

mentjegah pergeseran dalam keadaan sekarang ini bagi 

dalam  konperensi 

Inggeris ialah 

Akan tetapi, kata Salahuddin Pa- 
sha, sebagai akibat dari pendudukan 

| Inggeris jang sekian lamanja ini, ma 
ka tentara Mesir tidak bisa memper 
oleh perlengkapan jang tju kup, oleh 
sebah itu maka antara Mesir dan Ing 
geris tak mungkin terdjadi peperang 

Yan dalam arti tehnis. 
Dikatakannja bahwe waktu untuk 

berunding sesunggunnja sudah  ha- 
bis. Diterangkannja pria, bahwa pe- 
merintah -Mesir dalam djawabannja 
atas undangan 4-negara untuk ikut 
serta dalam komando pertahanan da 
erah Laut Tengah bagian Timur, te | P g 5 

nan di 9 negara-bagian didaerah ti- lah menandakan “banwa Mesir tak 

bisa, mendjalankan perundingan, se- 
lama Inggeris tetap menduduki Me- 
sir dan Sudan, dan tidak mengakui 
xesatuan Lembah Ni. Tae Ant-UP,   

— 
  

PEMIMPIN2 KOPERASI 
INDONESIA 

Di Washington. 

ECA kabarkan, bahwa 6 pemim- 

pin koperasi Indonesia telah tiba di 
Washington. Selama 6 minggu me- 

reka akan mengadakan perdjalanan 
di Amerika untuk mempeladjari or- 
ganisasi2 kredit dan koperasi perta- | 
nian Amerika. Mereka akan mem- 
'peladjari sistem keuangan dan orga- 
nisasi jang dipraktekkan oleh oraga- 
nisasi2 itu, supaja nanti dapat digu- 
nakan pula dalam organisasi2 ko- 
perasi di Indonesia. j 

Sesudah | mengadakan '. perdjala- 

mur USA, mereka akan berangkat 

ke Inggeris dalam. bulan Djanuari 
jang akan datang, seterusnja ke Den 
Haag dan pulang ke Indonesia. Ant. 

  

  

Dari Telangoang PON ,,Ikada"': 
  

Kesudahan pelbagai pertandingan 
(Sambungan kemarin). : 2 

TENNIS.  - 
Semi finale Men double: 
Pasangan Djakarta Raya Katili/ 

Liem Yoe Djiem dalam pertandingan 
one. set all melawan pasangan Pa- 
harto./ Koo Tjin An' dari-Djawa Te- 
ngah harus menjerah dengan angka 
2-6, 6-4, 6-3. 

Kho Kiem Swan /Soemadi Hoerip | 
pasangan jang mewakili'Djawa Ti- 
mur dalam..pertandingan 
Kalimantan Selatan / Timur jang ke- | 
luar dengan  Roosli /Khoo Wilson 

melawan ! | tandingan. 

| bahwa Maluku keluar sebagai 

Basketball: 3 

Pertandingan basketball puteri an- 
tara regu Djawa Tengah melawan 
“regu Diawa Timur dan berkesudahan 
23-29 untuk Djawa. Timur. 

BOLA - KERANDJANG.. 
Antara Maluku — Djawa Tengah 

belum djuga memberi kepastiannja 
(0-0) ,Strafworp”, jang “diambil 

| untuk menentukan pemenang  per- 

Undian jang kemudian 
diadakan baru dapat menentukan, 

pe- 
mendapatkan kemenangan 6-1, 6-3. | menang. 

.- Semi finale Mixed double: 
Pertandingan mixed double antara ( 

Djawa Timur melawan 

untuk Djakarta Raya jang diwakili 
oleh Nona I. Rasjid dan Firman Ha- 
rahap. Djawa Timur dalam pertan- 
Gdingan itu diwakili oleh Nona Liem 
Giok Pik/Tjan King San. 

Men Single Semi finale: ' 
Pertandingan semi finale men 

single berlangsung antara Tan Piang 
Soen. dari Djakarta Raya melawan 
Lie Boen Swan dari Djawa Timur 
jang berkesudahan 3-6, 6-3, 7-5 
untuk kemenangan Tan Piang Soen. 

Lain pemain Single dari Djakarta 
Raya ialah Ketje dalam menghadapi 
Koo Tjin An dari Djawa Tengah te- 
lah.mendapatkan kemenangan 6-0, 

Finale Lady Single: 
Kedjuaraan single wanita diper- 

oleh Nona Liem Giok Pik dari Djawa 
Timur jang berhasil mengalahkan 
'Nj. Soenarta dari Kalimantan Sela- 
tam) Timur dengan angka 6-8, 6-2, 
6-2. ' 

  

Tendons2 militerisme bangkit kem- 
bali di Djepang 
Kata .pengeran Mikasa 

ENURUT Kantorberits Djepang M 
»Fellowship of Reconciliation”, 

»Kyodo” jang mengumumkan ring 
kasan 'tanja-djawab- antara Prins Mikasa, saudara muda Kaisar Fli 

rohito, dan Nona Muriel Lester, wanita I ggeris jang mendjadi anggota 
Mikasa Imerasa bahwa tendens2 anti 

Gemokrasi, suka-kekerasan dan tak berperasaan. erna an aan seka- 
rang bangkit kembali di Djepang. 

Lester: mendjawabnja. bahwa hal 
ini bisa dilenjapkan dengan djalan 
pendidikan, akan tetapi pada waktu 
ini para guru tidak berani mentjela 
militerisme, 'guru2,. pendeta2 dan 
pembesar2 setempat umumnja takut 
kehilangan nafkah mereka, dan ta- 
kut kalau dituduh sebagai Komunis”. 

Mikasa berpendapat bahwa .pema- 
'kaian perkataan ,,damai” itu mendja 
di suatu hal jang pantang di ' Dje- 

pang. : 
Tentang padatnja penduduk Dje- 

pang, Mikasa mengandjurkan pem- 
batasan kelahiran. Sebaliknja 'Lester 
mengandjurkan imigrasi. 
Selandjutnja Nona Lester menge- 

mukakan pendapatnja, bahwa rakjat 
Djepang rupa2nja mengira bahwa 
kaum militeris bisa melindungi me- 
reka. Dikatakannja bahwa pendapat 
ini keliru, karena — sebagaimana 
diutjapkan oleh- Sir Kdward Gray, 
menteri luar negeri Inggeris ketika 
Perang Dunia I, ,,Apabila: -persendja 
taan itu dibina untuk pertahanan, 
maka “nistjaja akan timbullah pe- 
rang”, 

Demikianlah a.l, dikemukakan oleh 
Prins Mikasa dan Nona. Lester, —   

| Antara,      

  

14 CAMERA-MAN PEN AM- 
“BIL FILM PON 

Film PON jarg pendiangnja an- 
tara 8 sampai 10 reel pada. malani 

penutupan dan perpisahan PON pa- 
da hari Minggu besok akan diper- 
tundjukkan di Djakarta dimuka pa- 
ra peserta PON dari seluruh Indo- 
nesia, demikian Giferargkan oleh R. 
M. Sutarto pemimpin PPN, 

Fiim PON itu.dibuat sebagai film 
olympiade dan .akan perlihatkan se- 
luruh kegiatan disekitar” PON dari 
mulai pembuatan stadionnja dilapa- 
ngan Gambir di Djakarta sampai 
kepada hari penutupan. Segala tja- 
bang olahraga, jang  djadi atjara 
PON di Solo dan berangkatnja rom- 
bongan? pembawa bendera PON da- 
ri Solo, Jogja, Bandung, Bogor sam- 

pai di. Djakarta. Untuk pembuatau 
film PON itu telah dikerahkan 25 
orang staf film diantaranja j4 came- 
ra-man, 
Komentator Haji dari RWI akan 

urus tekst-nja dalam bahasa Ingge- 
ris supaja dimana perlu film itu 

akan dapat pula Cipertandjakkan 

diluar tanah air, Ant, 

  

  

Dermi-finale: 
Pertandingan  demi-finale  bola- 

Djakarta | kerandjang berkesudahan sbb.: 
Raya berkesudahan 3-6,.6-3, 7-51 Djawa. Timur — Maluku 3-9: 

Sunda Ketjil “Djakarta Raya 0-7, 
BULU TANGKIS: . 

Pertandingan demi-finale antara 
regu Djakarta Raya melawan regu 
Kalimantan Barat, jg berachir 3—0 
untuk .kemenangan. regu Djakarta 
Raya. 

Dipihak Djakarta Raya, single I 
tampil kegelanggang F. Sonneville, 

sedang Kalimantan Barat diwakili 
oleh Romeo. Standnja adalah 15-3 
dan 15 -4, 

Single II Tan Tjin Hoo (Djakarta 
Raya) — A. Karim (K. Barat) ber- 
achir 15-83, 10-15 dan 15-12. 

Dalam pertandingan double, Dja- 
karta Raya keluar dengan pasangan 
Tan Tjin Hoo /Ten Giok Soei mela- 
wan A. Karim/Romeo dari Kaliman 
tan Barat, dan berkesudahan dengan 
angka. 15-8 dan 15-2. 

Selandjutnja dalam pertandingan 
bulu-tangkis demi-finale telah berha- 
dap2an regu Kalimantan Selatan/ Ti 
mur melawan Djawa Timur, jg ber- 

achir 3-0 untuk kemenangan regu 
Lbjawa. Timur, 

Stand pasangan kedua belah pihak 
adalah sbb.: 

Single I: Moh. Soleh (Kal. S/T) 
— Ong Tjiauw Tjhiang (Djatim) de- 
ngan stand 6-15 dan 1-15. 

Single II: Ong Po Swan (Kal. S/T) 
— Lie Swan Thay (Djatim) 8-15 
dan 3-15. 
Dalam pertandingan double Kal. 

Selatan/Timur diwakili oleh Suleiman 
Kurdi / Said Mohammad,-sedang regu 
Djawa Timur keluar dengan pasa- 
ngan Ong Tjisuw Tjhiang / T.P. Tji- 
ong, berkesudahan 9-15, 15-6 dan 
7-15. $ 

HOCKREX: 
Dalam pertandingan hockey guna 

merebut. djuara ke - III regu Djakar 

ta Raya telah berhasil mengalahkan 
lawannja regu Djawa Barat dengan 
angka- Ta 2-0. 

ATLETIK. 
Dalam perlombaan atletik hari ke- 

empat telah ditjapai rekord Indone- 
sia lontjat tinggi puteri oleh Nona 
Titiek Sudibjo dari Djakarta Raya 
dengan lontjatan 1.45 meter. Rekord 
Indonesia adalah atas nama Nj. M. 
Saleh (Rekord dunia 1.71 meter atas 
narna Nj. F. Blanker Koen). 

Djuara. Indonesia lari 400 meter 
J. Timisela dalam finale tak dapat 
mentjapai waktu jang dibuatnja-da- 
lam “demi finale, ialah 52.8 detik. 
Waktu jang Sitjapat Timisela dalam 
finale ialah 53.1 detik. 

Perlombaan finale 100 meter pu- 
tera jang berdjalan seru antara pe- 
lari2 Wagiu dari . Sulawesi Utara, 
Teuku Umar dari. Djakarta Raya, 
Lie Sia. Hie dari Djawa Barat, . Su- 
madi Mukajin dari Djakarta Raya, 

(Bersambung halaman 4), 

amat sempit itu minta perhatian dari | 
pihak jang berwadjib, Sebab didjalan | 

jagung, tetapi 

  
  

  

  

  

   
sebal akibat Mensikin bani bera.” 
U NYUK seluruh Besuki daerah jang kaja dengan beras rata? hui 

beras tuton tiap kilogramnja R 2.50. Di Probolinggo dan Pesuru: 
tidak sampai R 2.50, sedang di Modjokerto hanja R 2.36. Menurut bintan 
jang berwadjib keadaan demikian itu besar Kemungkinan dibikin oleh se 
suatu golongan. 

Pemah terdjadi disuatu daerah di 
|Djawa Timur suatu badan 'jang di-. 
| tundjuk mendjadi pemberi (leveran- 
Cier) beras telah mengadakan pembe 
lian beras tuton dengan harga jang: 
lebih. dari harga biasanja. Keadaan 
ni diturut oleh pedagang? beras tu 
ton ketjil jang lalu djuga menaikkan: 
harga berasnja. 

| Kemudian dimasa sukar beras oleh 
leverancier itu beras. tutonnja didju 
alnja Gengan harga jang lebih ting- | 
si lagi dengan maksud untuk mentja 
ri keuntungan sebanjak2nja. 
Kesukaran beras didaerah Besuki 

dewasa ini menurut keterangan 
didapatkan mempunjai 
sebab. 

Pertama jalah 'adanja kerusakan 
pada panen djagung, sehingga rakjat 
jang biasa makan nasi tjampur dja 
gung terpaksa makan nasi sadja, 

Kedua, sawah2 jang ditanami te- 
bu dalam tahun ini.agak terlambat 
diserahkan kembali pada petani, se- 
hingga para petani tidak mempunjai 
kesempatan untuk menanam  dja- 
gung disawah@bnja itu berhubung mu 
sim rendeng untuk penanaman padi 
sudah mendekat. 

Karena inilah lal timbul dibeberapa 
daerah kedjadian? jang tidak semes 
tinja, Rakjat tidak makan nasi atau 

»gaplek”, ,,kratok” 

bermatjam2 

atau ,gadung”. 

Walaupun keadaan ini menu- 

rut laporan pihak kesehatan keresi- 
denan belum mengeluarkan tanda? 
adanja ,,honger oedoem”, tetapi rak 
jat perlu dengan. tjepat: mendapat 
bantuan beras atau-djagung. 
Dalam penindjauan bupati Bondo- 

Woso kedesa2 dewasa ini diketahui- 
nja djuga, bahwa tenaga beli dari 
rakjat sangat lemah, Harga beras jg: 
R 2.50 tidak sanggup mereka bajar- 
nja dan minta diberinja pembagian 
djagung sadja. Oleh karena itu oleh 
kabupaten Bondowoso telah diada- 
kan pembagian djagung didaerah2 
jang sangat 
harga dibawah harga “pembelian. 
Pembelian R 1.50 didjusinja kepada 
rakjat, dengan harsa R 1.10— Ant: 

DJUMLAH BERAS JANG: DI- 
IMPORT TAHUN 1951 

489 hah Gurepaaa ular 
tahun 1947. 

Beras jang dalam'-tahun 1951 Se: 

karang.ini didatangkan dari Itar ne 
geri adalah hampir 100 kali dari pa- 
da banjaknja beras jang diimport da- 
lam tahun 1947. 

Tjatan resmi menjatakan, bahwa 

beras jang di-import oleh Indonesia: 
Dalam tahun 1947 adalah 5.570 ton. 

1948 149.305 ton. 1949 361.637 ton. 
1950 345.000 ton. 1951 536.110 ton. 

Lebih landjut didjelaskan, bahwa 
untuk tahun 1951 ini direntjanakan 
import beras sedjumlah 500.000 ton 
dan berhubung dengan berita2 jang 
mengatakan, bahwa beras kurang, 
maka djumlah jang didatangkan itu 
ditambah. Djuga diterangkan, bahwa 
beras 558:110-ton itu kebanjakannja 
didatangkan dari Birma, Brazalia 
dan Italia. Ant. 

IZIN DEVISEN/PEMASUKAN 
JANG San 

Bagian Pers Kementerian Pereko- 
nomian mengabarkan, bahwa Kantor 
Pusat Urusan Import (KPUI) -akan. 
mengumumkan setiap butan- tjatatn2 da 

mengenai,iZin devisen jang telah di- 
berikan untuk mengimport berbagai 
barang jang penting. 
Angka2 ini memberikan apa jang 

dinamakan "keadaan . pemesanan” : 
(besteipositie) dari barang? tersebut. 
Menurut masing? sifat barang itu 

angka2 ini ditjatatkan dalam djum- 
lah nilai-cif (rupiah devisen). Ant. 

HARGA HASIL BUMI 
Di SEMARANG. 

Menurut. notering kantor gabung: 
an makelar »Dunlop & Kolff - Gijsel- 
man & Steup” jang kita terima hari 
Saptu, keadaan harga hasil bumi 
dalam perdag sangan besar ada seba- 
gai berikut: 
Kapuk C, nom. R 540.—, Bidji 

kapuk: harga pembeli R. 40 
pendjual R. 45.— Bidji dyarak: 
harga pembeli R 200.——- dengan.ka- 
rungnja. Kopi: Robusta Kampung. 
GB harga pembeli R 520, pendjual 
R 550-—— Robusta Ond. WIB. 
harga nom. R 675— Kedele p. 
m.i. harga nom. R'200.-—. Gaplek: 
utuhan . (dari desa) nom, R 60. ni 
tepung (gaplek) R'60.— persedia. 
an Okt:/Nop. Djagun g (putih) 
dari desa harga pendjual R 127.50. 
Tjengkeh: kal. Zanibar kedjadian 
R 1950.— (partai2 ketjil). Djenis 
katjang: tanah tidak dikupas 
tapi sorteeren nom. R 775.- tidak dgn 
karung.  Kupasan tidak disorteer 

harga : -pendjual R 225-—- dengan kar 
rungnja. Kupasan ' disorteer "har ga 
nom. R 270.-— dengan karung. "Ku: 
pasan-sorteer kasar R:255.— dengan 
karung, (Semuanja OVEIP). Ka - 
tjang merah harga pendjual 
R '140-—. Katjang idjo nom, 
R280-—— Gula pasir SUS. har- 
ga pendjual R 275.— perkarung dari 
102Kg. Beras» tidak ada notee- 
ring. . (Ko. KR"). 

HARGA KARET. 
Di Djakarta. 

Tertjatat tgl. 26/10 djam 17.00. 
Sheet No. I fob Nopember R 8,625 

gan ” 2 » 35 ” 8,40 

» ” 3 15 79 ” 1,95 

SI AA One AU 8,170 
Sheet No. 1 Tn ek 
Bee PETIM ge buak Pekan su al 

Pasarnja tetap. 

Di Singapura. 
Sne MO aa KE oran 

Ki PMA Nan el o2I 
4 Pe ena an (Lau aan 
1 Ana alan nid.305 

“Crepe & nett 06 
Pasarnja tetap, 

HARGA -EMAS. : 
Di Djakarta. 

Tertjatat tgl. 27/10 djam 17.00. 
TENTASAN DA en en SG RN R:3125 

9 Wa an no naa aU BU 
Ha An Pe Ana Pp Bad “ 28 

ig 

membutuhkan dengan | 

. 

mmm an 

HARGA EMAS 
bi semaran« 

Harga emas ter tjatat hari Sap. 
27 Oktober 105, 
OR MA Red, (0 adam, Rp 02 

PAN La Kera 3 ad 
PA 29.79 

“Harga tsb. diatas sama. dengan 
harga ketika hari Djum'at (Kor, 
pig R. Se 

    

' KORBAN 7 ANGGAUTA 
"ANGKATAN PERANG 

yalam peristiwa kerela- -api 
di Tjilege. 

Tentang korban2 jang tewas se- 
bagai akibat pentjegalan kerera a 
express Surabaja-Djakarta baru? in! 
didekat halte Tjilege didapat kete. 
rangan dari djurubitjara tentara &' 
Bandung, bahwa sekarang sudah di- 
ketahui pasti dari pihak tentara ada 
6 orang, ketjuali seorang diduga let: 
nan dua A. Lubis itu. 

Seperti telah disebutkan dalam be- 
rita kita . jang. duluan, diantara 7. 
Orang kor ban itu ada seorang jang 
belum dikenal. Pihak tentara seka- 
rang sudah mempunjai nama? leng- 
kap dari korban? itu, jaitu letnan 
dua A. Lubis (ALRI), letnan Surjo- 
no, sersan Kadar, pradjurit satu Su- 
gondo, pradjurit dua Ramlan, Oey 
Tjong Sik (anggauta tentara dinas 
tehnik) dan Hadisutjipto, djuga se- 
Orang anggauta tentara. 

Selain jang diduga djenazah let- 
nan ALRI A. Kuhis, semua korhan2 
itu telah dimakamkan di Taman Pah 
lawan Tjirebon.. Ant. 

HARI PAHLAWAN” DI 
SURABAJA 
Presiden letakkan batu 
pertama tugu pahlawan. 

Pada tanggal 10 Nopember jang 
In datang djam 17.00 “oleh Presi- 
Pen, Sukarno, akan diletakkan batu 

tama tugu Pahlawan : bertempat 
Tampan ntuka Pelan gubernur 
Djawa Timur i 
Yugu jang akan didirikan disitu 

mendapat petundjuk? Presiden Su: 
karno. Biaja - (anvuk “tugu ita WL159. 060,5 didapat dari periberian harta. 
Wan dan dermawan. 

Ketjuali untuk meletakkan batu 
pertama tugu pahlawan, Presiden Pas 
da langgar 10 November jang akar 
datang, akan menerima orang9 teri kemuka dirumah kediaman w alikota 
Dul Arnowo dan dari tempat itu is 
akan mengutjapkan pidatonja untul 
hari pahlawan. Pidato itu akan di- 
siarkan radio melalui semua peman- 
tjar “RRI. 
Presiden “akan tiba di. Surabaja 

dengan pesawat terbang pada tang-— gal:10 diam 16.06: petang, djam 17.00 
perletakkan batu pertama tugu pah 
laman, djam 20.00 

  

resepsi diriman 
walikota. 

tsSownja ia bertolak ke Makassar, 
$ Ant. 

Sedjumlah. pbatlin paten' 
dibeslag 

Kira? tjukup untuk 
apotheek, 

Landjutan dari rentetan tindakan: 
keamanan jung sedang “didjalankan 
Gleh Mobiele Brigade, telah ktidjakan- 
kan Wlisekitar. daerah “ Pantjuran- 
Glodok, Tanah Abang, Senin dan 

Djatinegara. 
Tindakan sekali ini 'adalah ditu- 

djukan terhadap para pendjaal obat: 
patent ditempat? tersebut jang mc- 
langgar peraturan negara, jakan 
mendjual obat2 jang mestinja paku 
resep setjara pendjualan-bebus. « 
Menarut keterangan polisi, dajari 

tindakan di 4 tempat tersebut diatas. 
“telah dibeslag sedjumlah besar obat: 
patent seperti pinisilin, sibasol, gar- 
dan, sulfatabletten dsb.nja. Dim. hal 
ini, 'pihak kepolisian dibantu oleh be- 
berapa orang tenaga apotheker, 
jang sudah berpengalaman dalam ht 
obsi2-an dan jung mengetahui obat: 
mana jang termasuk harus dibeli de- 
ngan resep dokter. 
Diterangkan, bahwa. djumlah 

obat2-an jang dibeslag dalam aksi 
kemarin itu, kira? ditaksir bisa di- 
pakai untuk keperluan “satu rumah 
Obat. Pemeriksaan atas hal tersebik 
kini sedang dilakukan, Ant, 

satu 

  

USAHA2 MENJEHATKAN 
PENDUDUK 

Penduduk daerah Ketjamatan Sc- 
tjang, Grabag, Tegalredjo, Salaman, 
Mungkit dan Mertojudan kini sedan: 
giat memperbaiki pemandian ' da. 
air minum. setjara hygienis, Pimpi- 
nan tehcnis diberikan oleh Dr. Moch 
Sutjipto dibantu: para pendidik Hy- 
niene Ketjamatan dan Djuru2 Hygie- 
ne Kalurahan jang djumlahnja tidak 
kurang 80 orang. Pada umumija 
sebelum usaha2 tersebut dilakukan 
penduduk mengambil air dari: kali. 

Pertjobaan, jang dilakukan Djawa- 
tan Usaha Hygiene - Magelang itu 
ialah didesa Banjuredjo . (Mertaju- 
dan), merupakan saringan -air kaien, 
sehingga: mendjadi djernih dengan 
menggunakan idjuk dan batu? merah   

  

sebagai saringan. ' Lagi dimata air 
Kali Gajam STegalredjo) penduduk 
membendung” dan dibuatnja air pan- 
tjuran, sedang didesa Baleagung 3 : 
Kopeng (Grabag) menjalurkan : 
dari mata air kedalam bak, Sg 
menggunakan bambu sampai 700 M. 
pandjangnja (dari tengah hutan ma: 
suk kedesa2). 
Dalam tempo jang pendek sadja 

telah terdapat kurang "lebih '33 tem. 
pat perbaikan air mandi dan mi- 

Knum, 

Biaja jang dikeluarkan oleh rakjat 
untuk tiap-tiap pembangunan 'terse- 
but diatas tidak kurang “dari R2000. 
sedang Djawatan Hygiene . hanja 
PEN beberapa ribu rupiah su- 

aa 
ai 

    



   
    

    

   
    

     
   

          

  

  

“tutus UDJIAN A.S. Ri. 

' Bagian Seni-lukis dan patung: 

    

. Olah Raga: 

TC. HALAMAN 4 

    

Lari 400 M semi finale: 
Serie FI: 
1. Henry Kapojes Sulawesi Utara 

2 dim waktu 55.5 detik. 2. Abd, Pah- 
"la, Tahun ke I- n: Sukandar, An- Kesudahan elba ai ertandingan men Bana Selatan dim : waktu 

1 War Gormbo, Rais Rajan, Sanusi MN A3 1 p G Pp 55.8 detik. 3. Djono  Djawa-Tengah 
(Bampungan halaman TAK Tijas, IL Wajan Maja, Djoni dlm waktu 56 detik. 

an berke Lg . Te " riduk mx hill bela" 5 z BU 2 “Trisno. (Sambungan, halaman 3). , Serie IL: 
Bp e : n Inggris. ' erobahan mung! in 2 Ne : : ng mena dak ada Dang ka-| Nan PM Oei Beban aa e s : Djakarta Raya) 1. J. Timisela Djawa-Barat dlm 1g Pa “O u| kekuasaan kolonial. lhanja bersifat incidenteel setjara Ih) Pahun ke Tr II: “Aty, Murti Runtukahu dari Sulawesi Utara me- Kam Sioe Pt (Djakarta y Na Ino at Meba O ia MN BII 

    

    

  

       ti 7 merasa sajang En. 
an jang” menjedihkan itu 

    
     

: jang tidak bertanggung aja 

u berdjabat tangan dan 

i disebabkan suatu »kekuatan |: 

“Jaranan bata 3 
ngan dunia dewasa ini, tetapi se- 

  

jung jang diikuti oleh 
  

  

' Kemarin di Kali Bajem oleh Dasa 3 & 
hiburan Langen Tirta” telah diada- 

Selain itu Churchill adalah seorang 
| pengandjur persatuan Eropah, bukan 

sadja untuk mer 
nathan 
K 

sela Eropah terha- | 
melainkan djuga 

Aan an Nan 

   
            

    
        
        
    
      

    

  

    
   
      

    

   

h Nur usul supaja kedua ora: 1g Pe 

Maa Asonid” 
g akan bertam- 

   | tidak Jangsung akan 
1 perdamaian dunia. 

Pro Churchili “bisa 
k i karena di 

: sgeris “oleh ber Magi golongan tera 

  

   

    

  

Isa, bahwa pemerintah Labour sudah 

   

    

      

    

4 akan menambahnja, sehing- | “ 

siasat. Mengingat pula kemenangan 
conservatief dengan kelebihan suara 

kin pemerintah Churehill akan mem- 

demikian Mononutu. 

Mengenai Indoresia ia Ka 
| pat, bahwa dalam hubungan totaal 
perubahan politik di Inggris itu ti- 
dak akan bawa perobahan? besar. 

  

kap lebih tadjam dalam pertikaian 
di Timur Tengah, terhadap Mesir te- 
|ristimewa, Mononutu 

memberikan Ketorangan, Ant. 

| Atas pertanjaan, apakah pemerin- 
tah Churchili sekiranja akan bersi- | 

tak bersedia 

jang sedikit itu, bukan tidak: mung- " 

perhatikan: pendirian Lahour Par 1, 1 

bk 

  
hadi, M. N. San, Firdaus Burham, 
Widajat, Sudarmo, Eddy Sunar s0, 
Anwarsjam, Saptoto, Ahad. Kadir. 

Bagian Seni - reklame, : 
iNustratie dan grap 
Tahun ke M- LIL: Sutopo, Tas'an. 

: dekorasi, 

   

Bagian guru-gambar 1 seni-rupa, 
idjazah B 1/B2. 
Tahun ke TE MI: Sukarno. 

—nnummmn 

. Hingga kini telah tertjatat 17 dok- 
ter jang telah menjediakan tenaga- | 
nja untuk dapat mneajani, Menduga 
dalam hari2 libur, 

Babitar Tatdufa Neaadar 3 

dikalangan djuri, sehingga photo jg ! | 
dibuat dari perlombaan harus menen 
tukan siapa jg mendjadi pemenang. 

. BAGIAN PUTERI, 

Lari 200 meter finale: 
s1. Oey Siauw Djoen Djawa Barat 
29.7 detik, 2. M. Peilow- Djakarta 
Raya 29.9 detik: 3. F. Leasa Djakar- 
ta Raya 30.4 detik. 

| Lontjat tinggi finale: 
1. Titiek Soedibjo Djakarta Raya 

dengan lontjatan 1.45 meter, 2. Ar- 
jati Iskandar Djawa Barat dengan 
lontjatan 1.35 meter, 3. Nj. Surjo- 
wati Djawa Timur dengan lontjatan 
1.30 meter. $ $ 

Lempar lembing finale: l 
1. Nj. M. Saleh Djawa Barat ba 

lemparan 29.73 M., 2. Rohjati Dja- | 
karta Raya dgn lemparan 2947 M.: 
3. I. Souisay Djakarta Raya dengan 
lemparan 28.04M. “ 

dari. Djawa Tengah 
» djuara 
single puteri, 
Ajat keluar 
mixed double. 

njebabkan djadinja selisih pendapat ' dengan 11-6 dan 11-3. 

10 dan 15-8. 

ke-III dari 

sebagai 

Rounders: 

Mixed double Djawa Barat. 
mendapat kemenangan atas Djakar- 

ita Raya, ialah pasangan Herly The/ 
Ajat — Tjoan Han Nio/Then Giok 
Soei (Djakarta) dengan stand 9-15, 
15.- 

“ Dengan demikian Louise Wagin 
keluar sebagai 
pertandingan 

sedang Herly The/ 
Gjuara ke-III 

Pertandingan rounders puteri an- 
tara Djawa Tengah melawan i 
|karta Raya,  teiah berachir 
angka2 kemenangan 50-52 
“Djakarta Raya. 

(Sambungan kemarin ). 

Ndalip Singh dari Sumatera Utara 

.Zatopek Indonesia” dalam perlom- 

dengan 

Djawa-Timur dlm waktu 57 detik. 3. 
Soebono Djawa-Barat dalam waktu 
57.4 detik. 
Lari 800 M finale : 

1. Tjatja Hidajat Djawa-Barat da 
lam waktu 2 menit 14 detik. 2. Tjia, 
Hing Siang Djawa-Timur dlm waktu 
2 menit 15,4 detik. 3. Tanod Polii Su 
lawesie Utara dlm waktu 2 menit 
15.5 detik. 

Lari djauh 10 Km: 1 
1. Ndalip Singh Sumatera ' Utara 

dlm. waktu 40 menit 39.6 detik. 2. 
Reinhardt Pola Sulawesi Utara dlm 
waktu 43 menit 3 detik. 3. Jos Ru- 
mampuk Sulawesi Utara dlm waktu 
44 menit 13.6 detik. 

Lari 4 X 100 M: 
Serie I: . 
1, Djakarta-Raya 46.4 detik. 2. Su- 

lawesi Utara 46.5 detik. 3. Djawa 
Tengah 46.3 detik.       Bean Bode dj jengkel             

     
     

  

       

      

Serie II: : | y y S h 10 Km. kembali aan ung. terlalu djauh memberikan konsesi Pemandan n | BAGIAN PUTERA. baan djarak djau Laga 1. Djawa-Timur 46.5 detik. 2. Dia- 
.pepasemiar Se aa . 3 “kepada dunia Timur. Tentang politik ga Sin Po gembira Lari 200 M ftinale: : menundukkan superieurnja,. :Tapi 'wa-Barat 46.7 detik. 3. Sumatera-Se “Sebagai pemenang perlombaan 

| telah diperoleh oleh sdr. Ngadijo 
Sumardi, masing2 untuk. : 

| dan berenang. & 
(ajarak dan Waktunja. Red.) 

— KETOPRAK BALEKAMBANG. 

in Social-ekonomi Pemerintah Labour, 
gg Mr. Sunarjo berpendapat, bahwa rak | 

kan s3 Inggeris pada umumnja menghar 

gai politik Attlee, sampai kaum ko- 
data di Inggeris tidak punja hara- 

pan untuk mendapat banjak penga- 
ruh, dan buktinja djuga tidak .men- 

waktu dibuatnja adalah dibawah re- Tatan A0 Ridekik 

ai Me Lontjat tiga : finale 
ah : 5 2 na HO RAN IA On Ia 5 : 5 1. Arie Muladi Djakarta-Raya karta Raya dalam waktu 23.9 detik: lalu Dalam perlombaan atletik kali LAU aa Un 1 

3 "Peralepta “Idiawa Barat. dalam | 1420 M (Rekord Indonesia 14.62 M, 
eta Ie detik |ini tampak banjak ,,new comers' da rekord dunia 16 M, N. Tajima) 2. 

13 Ea Ken : ri Sulawesi Utara baik . dikalangan | Hendarsin Djawa-Tengah? 13.59 M 
Lempar tjakram finale: | puteri, maupun putera jang mempu- 3. B. Surjo Djawa-Barat 13.21 M. 
1. Sarbe Hupono jawa Tengah | njai harapan baik dilapangan atletik 2 

P IDATO Presiden Sukarno jang diutjapkannja pada Hari Perserika- 
tan Bangsa?, didalam kalangan pers Indonesia kurang “— mendapat sambutan, reaksinja sedikit. Sebaliknja "Niew Sgier”,, "Java Bode” dan 

“Sin Po” ada Me peran ? 
»Nieuwsgier” merasa sajang 

sekali, Presiden pada waktu memper 
ingati Hari Perserikatan Bangsa? 

1. Rivai Djawa Timur dalam Matan 
23.8 detik, ' 2. Sumadi Mukjin Dja-     

  

  

  

per bandingkan Presiden dengan Pan 
| jasila. 

Sementara perundingan tentang.   

        

   

      

   

   

    

   

    

   

    

   

   

      

    

   

  

    
   

  

   
   
   

  

   
   

  

   
   

    

   

bu tsb. Ik. setahun “hr 

perbaiki. 

. toprak Balek 
“di. bekas ketoprak Sriwedari. (Kor). 

  

Akibat mengumurnja angin ribut ' 
-@i Surakarta beberapa hari jl. ge- 

| dung-darurat Ketoprak Balekam- 
'bang telah roboh. Gedung dari. bam- ! 

“didirikan | 
oleh D.P.U.. dan baru2 ini telah di- ' 

Berhubung dengan itu, maka Ke- | 
g kini mengungsi 

tusan residen Kedu tanggal 20 Sep- 
tember 1951, dikota Magelang telah 

turan Huurcommissie Verordening 
| Djawa Tengah No. 3 peraturan ma- 

  

dapat kursi satupun dalam Madjelis 
Rendah dalam pemilihan umwa jang 

|achir ini. Hanja terhadap politik luar 
,negeri, dirasakan oleh mereka, bah- 
.wa Pemerintah Labour ter lampau ba 
.njak memberi konsesi. Meskipun be- 
gitu reaksi rakjat tidak seperti jg 

"diharapkan oleh Churchill,  Keme- 
nangan kaum konservatif pun tidak 
sebesar jang diharapkan oleh Chur- 

dapat, bahwa pengaruh gang tidak 
baik dari kemenangan kaum konser- 

Dalam 'menghadapi 
njataan2 diatas, Mr. Sunar 

ke: 

' membangkit2 kedjengkelan lamu dan 

baru terhadap politik Belanda. Sete- 
lah banjak menanggungkan sengsara 
dimasa pendudukan Djepang, sudah 
|banjak darah dan air mata mengalir 
|di Indonesia. Tetapi walaupun ini se- 

nial” Belanda, kata harian itu, apa- 
kah jang menggerakkan hati Presi- 

den mengeluarkan pendapat serupa 

  
diberantas 

oleh Presiden dengan segala tenaga- ! 

kperialisme' kolonial” ini 

Harian itu 

sebagian besar dari-orang Belanda 

mua akibat kesalahan naluri kolo- 

kerdja-sama itu masih pada tingkat- 

an pertama, kita ingin mendegar- 
kem kata menggembirakan dari Pre- 
siden, kata harian itu. Sebab djika 
dua orang jang dulunja banjak ber- 
sakitan hati, ingin memperbaiki per- | 
hubungannja, mereka tidak akan me 

letakkan titik berat pada kesedihan 
dimasa lampau. Sebaliknja mereka 
lakan mentjari jang mengikat, dan 

  
»Sin Po” menulis sbb.: Korps 

| Diplomatik Barat ini tidak ,,dojan” 

memberi ingat, bahwa | |lonialisme. 

Sikap jang seperti diatas, hanja 

dengan lemnaran 31.05 M., 2, Sutris- 
no Djawa Tengah dengan lemparan 
A1 MI “LA Io Mature” Tiga 

| Tengah dengan lemparan 30.25 M. 

| Lontjat tinggi, perlombaan permu- | 
|lawm: pengikut? jg muitjapai 1.70 M 
adalah: | 

Arie Muladi dari Djakar Is Raya: 

Soermadja dari 

| tu 

Djawa Barat, | 

12: J. Bernandus Maluku dalam wak- 
tu 4 menit 45.4 detik: 3. Totho Soe- 

| Lari 400 M finale: : 
1. J. Timisela dari Djawa Barat 

| mur 
ding Kalimantan S/T dalam 

wa-Tengah 

untuk kemudian hari. 
Hasil perlombaan hari ketiga leng. 

kapnja sbb: 

BAGIAN PUTERI : 

Lari 100 M finale : 
1. Darwati Djawa-Barat dlm wak- 

Triwulan Djawa Ti- 13.8 detik. 2. 

57.5 detik. 

dalam waktu 14 detik. 

2. Sulawesi Utara 57.1 detik..3 

voiif itu akar terasa djuga didalam biarto Djakarta Rava dalam waktu N r 5 — bentak Suatu ,, Panitya Sewa Ru- Ru nja, dan Presiden pertjaja, bahwa ! mendengarkan utjapan2 Bung Karno | Yiarto Djakarta Raya d AA BAGIAN PUTERA : . $ perhubungan — negora2 mmon- | & Sp | En enit 45 i U 1 mah”. Maka dari itu menurut pera- vealth ea ane Common- | Belanda selalu hendak mendjadjah. | jang mentjela Mn ame dan ko- ji Limenit 45.6 detik. 100 M semi finale: Nj. Ss JA I 
Serie I: 1. Wagiu Sulawesi Utara 

|dalam waktu 11.6 detik. - 2. Sumadi 

2 
». 

Lempar peluru finale : 
"1. Kahanami Djk-Raya 10.505 M 

| (rekord Indonesia 12 M, record du- 
(nia J. Fuchs 17.79 M). 2. Sutrisno 
| Djawa-Tengah 10.45.5 M. 3. Kahagi 

| Sulawesi Sel. 10.34 M. 

Siaran RADIO 
SENIN, 29 OKTOBER 1951. 

  

ta 
2. 

| Chill semula. Tetapi meskipun begitu, | itu, pada kari bangsa2 didunia mau diatas ikatan baru itu mereka mem- '& Maridjo dari Djawa Tengah: 14.1 detik. Gelombang: 42.25, 59.2 dan 122.4 m. 
Ss kembalinja kaum konservatif berku- | dekat-mendekati dan hidup rukun ? Ta Ta : 4. Achmad PAPAN dari Diw. T5/ Lontjat djauh finale : 12.15 Njanjian Koesbini 

. PENTING: BAGI JAN ME- asa di Inggeris, tetap merupakan ba- | “ Soal Irian tampaknja sangat mem- ,Karena Presiden mengatakan ti- 5. Koenpumudji dari Sumt. Selatan, 1. Darwati Djawa Barat 4,87 M: 17.05 Dongengan Pak Dal : 
NJEWA RUMAH '|haja bagi Pee NO Un gaa2 Jnternasio- | pengaruhi hidup kepala negara dan | dak bentji kepada bangsa Belanda, | & Oke dari Nina Barat: 5 Fi | 2. Liem Tjoe ) Nio Djw. Timur 47 M, |18.15 Ruangan Djapen Kotapradja 

Oleh Walikota Magelang R. Mu- |nal. — - manusia Sukarno. ,Pendjadjahan” | tambah kita sesali lagi pendeknja | $ AM ee an Tn aa | Oei Ran Ba O Para AAA 19.15 HE ne : Kakap Ronohadiwidjojo diumumkan, 5 — Perhub atas Irian dipandang Presiden bukan | pidato tentang persahabatan, dan |& Iwapatinaja dari Djakarta Raya: | Lari 4 Xx 100 M. . indjauan Luar Negeri uubungan negara2 Pp Ya 3 9. Hendarsin dari ,Djawa Tengah. | Serie 1: 1. Djakarta-Rava 57.5 de 119.40 Krontjong dan langgam bahwa kepada seluruh penduduk ko- - Com 1 sadja sebagai kelaliman besar-terha- | pandjang, “pandjang sekali tentan Na 1 NN Una Bi Sen Oommonwealth akan i 5 NO Pa at TAN : g iis | tik. 2. Sumatera Selatan 61.4. detik. 21.15 Tindjauan Tanah Air dalam tapradja Magelang, terutama kepa- alami ket dap Indonesia, tetapi djuga sebagai | semua keburukan dimasa jang lalu» | Lari 1500 finale: Maan PA in : 3 P Ue Ar Ban , NA etegangan. i ae : : 2 Bag : TE Man Art Sulawesi Selatan | 3. Kalimantan S/T 63.7de tik. bahasa Djawa da penjewa dan jang menjewakan ! Su 1 perbuatan jang bertentangan dengan | kata harian ,Java Bode” menutup Ta On aU Mn E Ha : EROa Had tah l9g30 “Daselan Matar tudi rumah, bahwa menurut surat kepu- r, Sgparjo' seland intnja “berron- "Piagam Perserikatan Bangsa2. ,,Im- forementarnja, :“ dalam waktu 4 menit 45.2 detik, Serie IT: 1. Djawa-Barat 57 detik “ gelan Mataram studio 
Jogjakarta. 

  

Tegal Lempujangan Dn 5/296. 

Sedia tenaga djuru rawat un- 
tuk merawat wanita sakit atau 
baji dirumah (buiten verpleeg 

na dengan surat ketetapan  Gubi 
nur. Djawa Tengah pada: tang 

dalam waktu 53.1 detik, ' 2. Henry 

Kapojas dari Sulawesi Utara dalam 13. Runtukahu Sulawesi Utara 11.7 

     

   

   

    

   

  

   
    

   
    
   

  

   

  

   
    

        

    

  

   

       
    
    

    
   

     

    
   
   

  

   
   

   
    

    

    
    
   

    

    

    

   
   
    

  

jang diam disini tidak setudju dgn 
Irian “tetap “ditangan Belanda, dan 

   
   

  

membuka tabir kenjataan lagi, bagai 11.7 detik. 
mand sebetulnja dinegeri2 Barat tji- 

“jo mengandjurkan, supaja Mukajin Djakarta-Raya 
seluruh bangsa Indonesia 

O
l
:
 

  

ktu 55.3 detik: 3..Abd. Rachman : 6 Djuni 1950, didjalankan djugi E & | pertjaja, bahwa Presiden menentang | ta2 pendjadi - Pn wak : : Sera nike Dera : erdj u d 5. Pp jadjakan “itu masih etap i s 5 lam kt $ gkos erdamai. 
gi daerah Te Dapanna, Tengah nj Bea Obuk un Bahan sistem, bukan terhadap orang Belan- | mendjadi tudjuan, meskipun mereka ee Fin Fa Sania yana “WARS Serie II: 
dilarang meminta - men jandjikan, 5 da. Tetapi ini bukan satu alasan usi- 

tuk mengutjapkan kata pedas2 ten- 

tang perhubungan Indonesia- Belan- 

dim 
Serhelawan Dj.- 

Timur dim waktu 11.7 detik. 3. 

selalu menghaburkan sembojan ,,ber 

djuang untuk kemerdekaan bangga | 
dan demokrasi”. 

1. Lie Sia Hie Djawa-Barat Bulu-tangkis: : ! 5 : 
Dalam pertandingan single Butar waktu 11.6 detik:2 

  lam mengedjar tjita2 dan 
menjanggupi atau membajar harga tudjuan kemerdekaannja. sewa rumah atau sebagaiannja jang BOEKHOUDEN A. 

0 

  

Abad leb sew: : : untuk merebut djuara Ke-III reg : ih dari harga a jang paling | L Akan lebih tadjam da, apalagi pada hari Orang MEMPEr- Djuga dalam sedjarah PBB jang Djawa Tengah petanan mengalahkan Hais Kalimantan S/T dim waktu 11.2 | 9 Romb. baru dimulai 9 Nov. 
: ting, 2 senhapeniar Ik an : pertikaian di Timur High aa ae na ai sa sudah berusia 6 tahun itu, negara2 lawannja. regu Djakarta Raya dgn en, ts Dictaat gratis. Djuga akan di- 

: i mena Jan PN : 2 Jeas tng9r Gan mematjukan kerdja |Barat dengan dikepalai oleh Ameri- 1-0, sedan ndi “untuk | - £ buka romb. tjepat. Pendaft. di tangan dengan larangan diatas da- Tengah! sama antara bangsa? didunia. O,. sedang: pertandingan 3 jep i ka, dengan terang2an membelokkan 
» Pemandangan” sebaliknja ' PBB dari tudjuannja jang semula ja- 

Batuan isi pidato Presiden. ,.Apa jg litu sebagai benteng perdamaian utk 
dinjatakan Presiden itu adalah pera- | seluruh dunia, " agen jadi pangkalan 
saan jang hidup dikalangan rakjat”, pengaruhnja. 
kata. harian tsb. ,,Malahan suara ig 

merebut djuara ke-III mixed double 
antara regu Djawa Barat melewan 
Djakarta Raya, kembali regu Dja- 
karta.menderita kekalahan 0-1. 

| Jang mendjadi djuara ke-III single 

Tentang kemenangan golongan »MITRA” Bintaran Wetan 11. 
'conservatief atas labour, dalam pe- 
milihan umum jang baru lalu di 

is, Menteri Mononutu Nan 

n selama-lama- | 
enda uang seba- | 

dihukum aa   BARU TRIMA! 

BADMINTON & TENNIS   
  

  

  

tentu sudia -ikatiah tepatnja dji- puteri ialah Louise Wagin - (Djawa Ag Rackets Pan en - Peahahan2. ne Bra diperdengarkan Presiden ' Sukario ika Bung Karno tidak dapat lagi mem Ri jang dapat mengalahkan Ka. Be | T eh Tea A Na ala Zi cebia. masih lunak diperbandingkan dengan | biarkan maksud2 jang seperti itu. Sa Peak Nepang el o ja, ag pengharapan bangsa2 jang sedang "Disini terletaklah kewadjiban bagi Te ES @ Kwaliteit halus-kuat! merintih dibawah tindasan. pendja- mereka jang memegang pemerintah- B A H. IN CG G E R | " e Harga murah! 

Sporting house 

n Toko BAROE" 
Patjinan 17 Tefp. 545 

263 - 10. 

djahan modern”. Harian itu menanti-| an di Indonesia untuk mengisi per- 
kan suara jang lebih kuat, ig datang | njataan Bung Karno itu. 
nja bukan dari Presiden Sukarno, me Kita akan merasa sedih sekali dji- 
lainkan dari Pemerintah, ka pernjataan Bung Karno itu di- 
sJava Bode merasa sajang, | praktekkan dalam . bentuk jang se- | 

bahiva sebagian besar - dari pidato | baliknja. 
Presiden dipakai - untuk pertikaian Dan djika kita lihat pertentangan 
antara Indonesia dan Belanda, jang | didalam negeri sekarang makin me- 
telah lama terpisah. dan disamping ' muntjak, haruSluh kita sadari bahwa 

“ita sedikit sekali kata2 jang meng- tj itu semua adalah hasil2 pekerdjaan 
| gembirakan kerdja-sama antara dua Jang gemilang dari agen2 imperialis t 
negeri itu dibelakang hari atas dasar jang mendjalankan rolnja disini. 

  'S'Romb. baru dimulai 9 Nov. 
, Buku? gratis. Untuk cursist di 

ta sediakan bibliotheek Inggeris 
AN setjara gratis. Pendaft. sore di 
»EMERGO” Bintaran Lor 2. 

/RADIO YOSPITAL 

"ANGKASA" 
Margomuljo 1I1A — Telp. 635 
—— Jogja 

Tee panggilan MONTIR 

Pena GA an seaa 

- 

  Pa 
(Sambungan halaman 2). 

ntuk mendidik anak2 kita kearah “haru berumur 6-7- 8 tahun, maka 
(Nenopras Tetapi kita insjaf. bah- "pendidikan kearah demokrasi diwu- 

| wa demokrasi dari negara kita me- | djudkan tuladan tingkah laku guru. 
Jukan terus-menerus pendidikan | Dalam pergaulan sehari2 guru 

  Jogja 

Be TS 

BERITA LELANG 

      

  

  Ss 
“4 

a s ai 3 
» 

    DI DJUAL 
1-Foto toestel CONTAX 

  

  

      
  

  

  

AE Nnatan GerAra" Dekati" tiita2: Perserikatan Banysa2, jang di- | Ant. , Besok hari REBO tgl. 31 OKT. 1951 akan diadakan lelang komisi endanpah au Jelas | | watak marga an bkn Kok - ! | 2 Bana Indian sar ken $ di Balai Lelang FAISAL Saidan 11. Barang? terdiri barang? rumah Laos new Dog 8 dim. keadaan baik. 4 tangga, seperti: zitjes, tempat tidur, medja kursi dan lain-lain. “hejewap tentuin kewad AN Sdan : | Ketr.: Djl. Resonegaran 4a. 5 Tae umum diharap datang sebe um lelang dimulai jaitu pada djam annja, 1 : 1 pagi. terhadap “Nae : SE 1 an 266 - 10. Lelang komisi jang penghabisan c Alas bulan 10 dan bulan 11 (Nov.) 
Ai demaa kkn An beneltn at. Telah selesai pula ditjetak “ tidak ada lelang komisi barang? rumah tangga, menurut - surat £ , $ nya - : 

  1951. 

Hormat kami 
Balai Lelang FAISAL 

. Kelangsungan demokrasi memer- | 
'alisasie dari kekua- 
kalau mungkin dengan 

: 
Vendumeester No. L 314/1951 tg. 18 Oktober ta semua harus menghormat anak2 . Lena Rea er 

| kita: .Heb Serkisd vas hat Jahat, 

Ini berarti, bahwa tindakan para TATA, NEGARA INDONESIA 
Saidan #1. pemerintah sendiri sebagai .,Sociale 

“groepen en functie”, dengan per- 
Hor maan sendiri. Kemer- 

    
   

pendidik tidak boleh autoritair, teta- 
pi harus demokratis. Anak2 dibim- 
bing memiliki keberanian untuk ber-. 

   
Djilid 1 

Ditjari 264 - 10. Teli. 697 — Jogja. 

  | Leveranciers: Sajuran, daging. TJETAKAN kelll”——— 
   
    
    

  

    
   

          

KABAR PENIING 
Mulai 25 OKTOBER 1951 kita turunkan harga-harga barang, untuk 
membikin puas para langganan. 
TIDAK PERTJAJA?  SAKSIKANLAH SENDIRI. 

Toko ,SIEN” 

gaul dengan guru2, mengemukakan 
apa2 kepada guru, dengan sendiri- 
nja setjara jang baik. : 

& Sungguhpun - giak2 itu masih 
Iketjil, dan tentu sadja belum dapat 

  

   
   

Karangan Mr. Iman Supomo roti 
Buku peladjaran bagi peladjar Sekolah Menengah 
Batjaan berharga bagi umum 

Tjetakan pertama habis dalam tempo 6 bulan. 
Tjetakan kedua habis dalam tempo 8 bulan. 

telor, 

dil. Untuk melajani. Kesatuan « 

A. D. di Jogjakarta. 

Dapat . minta keterangan 

tawar, kaju bakar 

, Benasa Pesan mela 
Tea “tekanan Un ke- . 

di 

  

  

     
   
   

   
   
   

   
   

    

   
    

    

   
    
    
     
    

     

  

      

     
    
   

      

    

   

  

     

Rt , . Tata tugas jang ringan2, untuk dipertang- banjak potongan bagns, Hee eeEn 265:- 10. Lts, Inf. Tuan / Njonja akan dapat djawaban jang tjotjok dan berbukti.. 
“nilai? na ha :dan nilai2 ke- |gung djawabkan kepada guru2: me- , KA DN BAE DE TAKA Rahasia tanggung dipegang teguh. 140 - 10. 

atina: iatas harus sela- Toko Buku : EN tersebut 
r aa an. harus 

tida mentjapai i $ 
: pertan an jawab teru 

Ta ngan 2 akan 

dak mempunjai tjita2 

Sea Pa dua sang 
- Hanja kalau rakjat banjak 

   
   

    

| diperluas dan diperdalam. 

  

  

3. Anak2 'seketjil itu dapat diberi      
melihara alat2, mengatur masuknja 
anak2 kedalam klas dil. . 

4. Diklas klas IV keatas usaha ini 

“ 5. Diklas V dan VI anak2 diberi 
kesempatan, untuk mendirikan ber- 
matjam2 grombolan (club), dengan 
pengurusnja, jang dipilih, untuk me- 
ngerdjakan sesuatu (Club kasti, club 
berenang, club seni-suara dll). 

Beli 

   
»K. RR.” 

Tugu 42, Jogja. 

  KALENDER |   6. Diklas VI dapat diserahi mem- 
- (praktekkan pemerintahan sendiri da- 
Iri klasnja, segala sesuatu harus diu- 

rus oleh klas itu sendiri, guru hanja 
menerima pelapuran ttg. keberesan- 

  

    

    

    

1952 

SURADI     ma dan umur dalam satu enveloppe dengan poswesel' R 10... 

o- (momikir “getlara as dan dalam Tjetakan ketiga habis dalam tempo... BN T.P.P. 06 Djetishardjo No: 3 Tran PONPES. dong akanta 
aka aja £ an dgn. membawa dafiar harga. 

: SA dapat, mereka sudah dapat memikir, MAPAN ak DAN AN Bebe : 5 5 (“AHLI NUDJUM H. B. AZAD, KOTAKPOS 132 BANDUNG. — : jara spontaan de- dan kerap kali Mean pen De ket aa ta Re “ Comd. TL.P.P. 06 Menerangkan segala hal penghidupan, rumah tangga, pertjintaan, dapat jang djitu. Djilid I 4- TI AK Boa $ perdjodohan, pekerdjaan, Kirim 4 pertanjaan berikut keter angan na-   
  

    

  

    
      

    

  

  | 
Sabun biasa beratnja tidak tetap 

  

    

    

       
   

    

  

merdekaan berhar- | nja (pelapuran dalam klas). Ai Ta —- AKAN SELESAI DALAM BULAN NOVEMBER 1951. 
ah |. 7. Anak2 jang besar2 supaja me- Pu x DITJETAK DENGAN TINTA 2 WARNA. 

: kehidupan le- ngadakan organisasi cooperasi atau Ba & MEMPERGUNAKAN 2 MATJAM PAS, | Sabun TJAP TA NGAN n, amanlah de- | organisasi, jg sewaktu2 dapat mem- k HARGA BERLAINAN, | 
ti, bahwa Lan beri. pertolongan atau bantuan ke- | BOLEH PILIH ANTARA : Na ten berarna “Ipada masjarakat (lati han rasa tang- | PR AKTIS- A. DARI KERTAS BIASA, DAN 

- |gung djawab terhadap kebahagiaan B. DARI KERTAS HALUS (LUX). 
n terus mene- en 1 . KETJUALI PENANGGALAN UMUM ..Anak2 dapat diberi latihan ker- 1. DJUGA DISERTAI : PENANGGALAN2 Kjat. : ' dja-sama dalam bentuk TeEtn untuk : TAHUN DJAWA, HIDJRAH dan TIONGHOA, 

g dengan apa jang ter- | menjelesaikan suatu soal, suatu tu- H$ “HARGA SE Lai : £ 
:£ an Pe canaa gas. (peladjaran atau tugas lain). TER ANG Da Mn Den Ana nan 9. Anak2 klas VI diberi tugas me- |! II AJ - Kertas putih R. 3,50 Kertas biasa R. 2,50 

lihat penglaksanaan pemilihan ko- 5 Beli 10-25 : Haa 157 ta . 
h | pala desa. Didalam sekolah anak2 Yu. Men an 1 2096 Sabun jang terkenal N kesempatan kepada ma- |klas VI disuruh mengadakan perun- Pa Pen UN 3 20 Yo N ta. 

' mengembangkan dingan tentang mengatur perajaan - Te Sae Ne 5 PNS 2001 NN beratnja tetap hari keb n, perajaan | MENARIK 1 An Ha 2090 meki dana Tan j TA, . Ge ag 1 255 menghemat tenaga 
kepada Dj tiwatan. Djadi jang penting dalam mendidik 5 51 seterusnja 3076 tjutjian terpelihara 2 Haa J kalah demokrasi ini ialah: memberi Langganan ,,Pesat” dapat potongan 15x, 8 satu kalender, Pem-- halus bagi tangan 
ena dan kemerdekaan - berpikir dan berbuat belian disertai nomor langganan. busahnja banjak disertai pembangkitan rasa tang- Pesanan tidak dengan wang, tidak dilajani. BA T kita kea- gung djawab. | HARAP LEKAS MEMESAN SUPAJA TIDAK KEHABISAN. | Maaba ak : Nemat dipakai bag | Disekolah landjutan pendidikan ke- TA rAIrg ».p , batu Se ayah "ekmokoasi "ing diteruskan dan ADMINISTRASI ,PESAT”, PAKUNINGRATAN 61, TELP. 147 ) 

disempurnakan. dn dapt JO GJ AK AR TAN clan | , 
Typ. PERTJETAKAN KEDAULATAN RAKJAT 1081/NN/A/108, 

       

    

EA Pj ha Sk man Gn Re BA    Ha Don RA og ANA DRA 
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Ae aa  


	Image00085
	Image00086
	Image00087
	Image00088

