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“ Saja mengutjap terima kasih ke- 
da Universitet Gadjah Mada atas 

'kemurahan-hatinja, memberikan ke- 
pada saja gelaran Doctor Honoris | 

-Causa. 
Tatkala beberapa waktu jang Jalu | 

oleh fihak Gadjah Mada diberitahu- | 
Ikan kepada saja akan niatnja hen- | 
dak memberikan gelaran itu kepada | 
"saja, dan ditanjakan kepada saja | 

— apakah saja mau menerimanja, ma- 
ka sebenarnja buat sedjurus waktu | 
timbullah beberapa keraguan dida- | 
lam hati saja, apakah pantas saja | 
menerima predikat jang setinggi ira. 

Saja bukan ahli pengetahuan. Saja | 
bukan jang orang namakan ,,een ge | 

leerde”. Saja belum pernah menulis | 
sesuatu buku jang pantas orang na 

“makan satu prestasi wetenschappe- | 
''Yjk, Saja belum pernah menjusun sa 
'tu teori atau mengupas sesuatu-teori | 
'setjara analitis dalam2. Bahkan pem. 
.bawaanku bukan pembawaan veten-: | 
schappelijk. Pembawaanku. bukan 
pembamuahk Jeal jbespiegelend” si Pem 

Ha ini dan bertempat di Siti Hinggil Jogja dilang- 
sungkan upatjara pemberian gelar doctor ho- 

'noris causa pada Ir. Sukarno, Presiden Republik 
Indonesia oleh perguruan Tinggi 
dengan disaksikan oleh segenap pembesar sipil 
'dan militer terutama dari 
tinggi di Jogja, Djakarta, Bandung, Surabaja dll. 
tempat. Dalam upatjara itudiadakan pidato2 sam- 
butan. Berikut ini kita sadjikan pidato Dr. Ir. Sukarno 

  
  

: upkan terus geest- 
wil - daad 

— Wahai, mahasiswa-radjawali 
Gadjah Mada”. 

  

“ 

» Gadjah Mada" 

kalangan perguruan 

bawaanku adalah pembawaan jang 
| djustru kurang puas dengan ilmu - 

| 

| 

1 

t 

| 
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| ngetahuan: 

an -sich. Pantaskah aku menerima 
deradjat doctor honoris causa? 

"Tetapi kemudian djatuhlah teka 
nan-kata kepada perkataan? henoris- 
causa. Pertimbangan, apakah saja 
ini seorang ahli-peng€tahuan atau 
tidak, seorang wetenschapsman atau 

tidak, mendjadilah lebih ringan bagi 
| saja. Saja lantas ingat kepada lain2 

torang, jang bukan orang2 ahli-penge | 
tahuan, jang toh diberi dan mau me 
nerima deradjat doctor honoris cau- 

| sa. Saja misalnja ingat kepada Ram- 
say Mac-Donald dan Ratu Wilhelmi- 

(na: kepada Herbert Hoover dan 
Ralph Bunche: kepada Willom Drees 
,dan Eduard Anseele: kepada lain2 

| orang doector2 honoris causa lagi, jg. 

bukan »ahli-pengetahuan”, tetapi jg 
| dianggap telah berbuat sesuatu jang 
“dianggap sebagai satu tijasa, teruta 
ma sekali djasa jang bermanfaat 

“bagi 'hidupnja dan Ant Ten 

  

  

Inilah bumbung perak tempat idjazah doctor honoris causa Ir. Sukarno. 
“Tingginja: 50 cm. Beratnja perak 1.750 gram. Ditengah-tengah ada 
“plisir bertulisan P.J.M. Dr. Ir. Soekarno. Pada plisir jang dileher ada 
“tulisan tjondrosangkolo : Kantining manggolo gadjah modo jekti pontjo 
silo goiro nagoro, artinja (th. Djawa) 1882 atau (th. internasional) 1951. 
'Oniwerp koker ini ialah dari sdr. Katamsi, salah seorang docent dari 
A.S.RI. (Akademi Seni Rupa Indonesia) dan Faculteit Kesusasteraan 

pa ba Gadjah Mada. Jang mengerdjakan ialah sdr. Muljodihardjo 
3 - (zonder petji), dengan pimpinan technisch sdr. Prawirohardja. 
  

Rombongan Presiden Sukarno 
€ tiba di Jogja 

EMARIN pagi tepat djam 10.30 pesawat Convair G.LA. jang mem- 
bawa rombongan Presiden Sukarno mendarat dilapangan ' Maguwo. 

“Dalam rombongan itu ikut serta aJ. P.M. Sukiman, Menteri P.P. & K. 
Mr. Wongsonegoro, Menteri Kesehatan Dr. Leimena, Menteri Pertaha- 

:nan Sewaka, Menteri Kehakiman adinterim Pellaupessi, sekretaris priba 

di Mir. S. Brotodiningrat, Mr. A.K. Pringgodigdo direktur Kabinet Pre- 

siden, Dr. Auw Eng Liang dokter pribadi, Djenderal Major Suhardjo, Kol. 

'Santoso, adjudan presiden Sekr. Djenderal Kementerian Luar Negeri 

Dr. Darmasetiawan, 
na Dullah dari S.L. 

' Sambutan - Marie oleh Paku 
Alam, Wali Kota Mr, S. Purwokusu- 

.mo, Prof. Dr. Sardjito Presiden P.T. 
“Gadjah Mada, Prof. Mr..A.G. Pring- 
godigdo, Sekretaris Fakt. Hukum, 
Letnan Kolonel Suharto, dil. Sesudah 
'para tamu Agung “beristirahat sedje 
nak, maka rombongan bergerak me 

nudju ke Gedung Agung. 
3 Kedatangan Presiden di Jogjakar- 
ta ini adala ng kedua kalinja, se 
djak Ibu Kota Republik pindah di 
Djakarta. Dan sekali ini kita tidak 

“lihat Major Sugandi, “adjudan Pre- 

  

   
siden. 
Menurut berita jang kita terima 

mengatakan, bahwa Maj. Sugandi 
telah diganti oleh Kol. Santoso be- 
kas panglima Tentara. 

Sekali ini Presiden Sukarno me- 
'makai uniform tjoklat. Seperti jang 
lazim dilihat oleh penduduk Jogja 
Presiden berpakaian hidjau atau 
“putih. # 

. Sambutan: sepandjang djalan dari 
Maguwo samps3i dimuka halaman 
Gedung Agung tjukup banjak, Pen- 
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|sa kepada Presiden Ir. 

orang wart: wan dari Djakarta, dan pelukis ista- 

kan wadjah Presiden-nja. 
- Sesudah mengaso sebentar di Ge- 
dung Agung Presiden dengan rombo 
ngannja menindjau Mesdjid Sjuhada | 
di Kota Baru. Disini Presiden. Su- | 
karno nampak menaruh perhatian- 
nja jang besar dalam pembuatan ba 
ngunan Mesdjid baru ini. Dari sini 
rombongan kembali lagi di Gedung 
Agung. Berhubung dengan sesuatu 
hal rentjana akan menjaksikan expo 
sisi lukisan2 dibatalkan siang hari 

itu. - 
Sore harinja Presiden mengundju 

ngi Sri Sultan, Paku Alam, dan 
Prof. Dr. Sardjito jang hari ini me- 
rajakan ulang Mn jang ke-64. 

Dari kalangan jg. bersangkutan di 
terima kabar, bahwa Ketua dan Wa 

kil Ketua Parlemen berhalangan da 
tang untuk menghadiri ' upatjara 
pemberian gelar doctor honoris cau 

Soekarno. 

Maka sebagai penggantinja telah di 
tundjuk Anggauta parlemen K.H. 
Dewantoro dan Burhannuddin Ha-   duduk, pagawai kantor, peladjar2 

dan Niken sekolah Rakjat berdiri di 
sepandjang djalan perlu menjambut 
kedatangannja dan ingin menjaksi- 

rap selaku wakil dari Parlemen. 
Bersama dengan rombongan Pre- 

siden datang djuga S.P. Hamengku 
Buwono dari Djakarta. 

(imengutjap banjak2 terimakasih! 

menghubungkan ilmu dengan amal, 

| perbuatan, 

amal, kennis dan daad, harus ,,wah 
| ju-mewahjui” 
| zonder daad is doelloos. Daad zonder 
kennis is richtingloos”, 

jan2 teoretis, tetapi ialah: mengakti 

Sudahkah saja pernah berdjasa be 
sar? Apa lagi berdjasa, jang man 

Ifaat bagi hidupnja dan suburnja il 
mu-pengetahuan? Universitet Ga 
djah Mada menganggap ja, dan Tuan 
ku Promotor tadi pun mengemuka 
kan hal2 jang dikatakan djasa saja. 
Saja menganggap bahwa saja belum 
pernah berdjasa besar. Tetapi saja 
terima kemurahan-hati Universitet 
Gadjah Mada dan pernjataan2 Tuan 
ku Promotor itu sebagai satu peng 

hargaan, satu appresiasi, atas apa2 
|jang telah saja perbuat buat tanah- 

air dan bangsa, dan atas itulah saja 

Ilmu dan amal 
Sedjak muda, saja ingin mengabdi 

kepada praktek-hidup manusia, bang 

sa, dan dunia-kemanusiaan itu. Itu 
lah sebabnja saja. selalu mentjoba 

menghubungkan pengetahuan dengan 

sehingga pengetahuan ia 
lah untuk perbuatan, dan perbuatan 
dipimpin oleh pengetahuan. Ilmu dan 

Satu sama lain.,,Kennis 

demikianlah 
Seorang sardjana pernah berkata. 

: Saja dinamakan seorang pemimpin 
politik. Apakah kewadjibanku?. Ke 
wadjibanku, bahkan kewadjibannja 
tiap2 pemimpin-politik, bukanlah 

menghanjutkan diri dalam perenung 

vir kepada perbuatan. Mengaktivir   | golongan-jang-ia-pimpin, kepada per 
| buatan, mengaktivir 
pimpin, kepada perbuatan, mengakti 

|vir bangsa-jang-ia-pimpin, 
'perbuatan. Kalau tidak untuk me 

wil. Dus:, »mengak 

    
  

kelas-jang-ia- 

kepada 

ngaktivir kepada perbuatan, — buat 
apa. orang mendjadi pemimpin? Te. 
tapi perbuatan adalah suatu akibat. 
Akibat daripada kemauan. Akibat 
dari wil. Tiada perbuatan zonder 
kemauan,. tiada. perbuatan Lag | Pn 

   

  

buatan” berarti: 
lebih. dulu “kepada, 

Nationale Ye ana : 
geest-nationale daad 

Dan djika kebenaran ini ditrans- 
formirkan kepada soal2 jang menge- 
nai peri-kehidupan bangsa atau peri- 
kehidupan masjarakat, maka ia ber- 

    

     

   

  

ARIAN 

ber kepada Notwendigkeitnja tiap2 
machluk untuk mau hidup, Notwen- 
digkeitnja wil-tot-leven, dan — seba 
gai akibat daripadg itu — Notwen- 
Gigkeitnja keharusan untuk memper 
gunakan keadaan2 jang ada, agar 
supaja hidup. 

Oleh karena itu, maka menurut 
anggapan saja, kewadjiban tiap2 pe- 
mimpin Indonesia jalah mengaktivir 
kemauan manusia Indonesia, dan 
mengaktivir kemauan nasional Indo- 
nesia, sampai kepuntjak jang seting- 
gi-tingginja. Zonder kemauan manu- 
sia tidak bisa ada kemauan nasional, 
zonder kemauan nasional tidak bisa 
ada perbuatan nasional. Kemauan 
nasional. adalah Wahju Tjakraning- 
rat satu?2nja jang dapat menggerak- 
kan bangsa kita ini untuk mendjel- 
makan perbuatan2 nasional. Dan ke- 
mauan nasional itu dapat diaktivir, 
selama oergrondnja semua kedjadi- 
an dialam manusia ini masih dapat 

  

diaktivir, jaitu t-leven. Soainja 
bukanlah dapat : 
uan nasional dia 
tjakap atau tidak 
ngaktivir ! 

Pengaruh wetan" 
. Bagaimand” kemauan diaktivir ? 
Dengan pengaruhnja fikiran: dengan 

vir: sbalnja ialah 
1 pemimpin me- 

-pengaruhnja: kennis, dengan: pengars. 
Kruhnja $,weten": Sebab antara kemar- 
'uan dan fikiran (weten) adalah per- 
hubungan jang njata. Benar adanja 
kemauan-untuk-hidup itu adalah se- 
suatu hal jang ,,oer”, ja'ni sesuatu 
hal jang lepas dari fikiran, tetapi 
fikiran adalah ikut menentukan ben- 
tuk kemauan itu dan ikut menentu- 
kan keras-lemahnja kemauan itu.   arti: harus mengaktivir lebih dulu 

kepada collectieve wil. Menggugah, 
membangkitkan, menggerakkan, | 
menghebatkan collectieve wil. Un- 
tuk apa ? 

la perbuatan2ku sedjak muda sam 
pai sekarang. Itulah artinja trilogie 
jang saja dengungkan pada tahun 
1932: nationale geest — nationale | 
wil — nationale daad. Orang lain 

menjusun wetenschap, mengupas, me 

nganalise, membongkar dan meng 
himpun teori, — saja berbahagia ka | 
lau dapat mengerdjakan kebanagia- | 
an jg. Gitugaskan kepada saja, jaitu | 
membangkitkan kepada amal, me- 
ngaktivir kepada daad! Dan sekali | 
lagi saja katakan: utk. mengaktivir 
kepada daad, maka saja mentjcba 
mengaktivir kepada wil, mengaktivir 
kepada tollectieve wil, — “mentjoba '! 
membangunkan, menghebatkan, bah 
Li »membakar” kepada collectieve 
wil! 

Kemauan manusia 
Jang dinamakan pertentangan2 ke 

las tidak lain adalah pertentangan2 
kemauan. Dan jang dinamakan per- 
tentangan2 nasionalpun tidak lain 
daripada pertentangan2 kemauan. 
Dan kita mengetahui, pertentangan2 
inilah, jang masing2 dapat dipulang- 
kan kepada kemauan-manusia, per- 
tentangan2 inilah jang mendatang- 
kan perobahan2 hebat dalam susun- 
an dunia dizaman-histori. 

Saja melihat kemanan manusia itu 
sebagai motornja semua proses2 eko 
nomi dan semua proses2 historis. Ia | 
adalah pokok-pangkalnja, inti-sebab 
nja semua kedjadian2 dalam masja- 
rakat, ia menjerapi semua kedjadi- 
an-kedjadian dalam ' masjarakat. 

| Jang, dinamakan »8konomische Not- | 
wendigkeit” atau ,,historische Not- 
' wendigkeit”, atau Notwendigkeit apa 
ipun dalam proses kehidupan manu- p 
| sia, bukanlah berarti tidak adanja | 
kemauan manusia, bukanlah berarti 
. Wfilenlosigkeit”. Bukan ! ' ,,Ekono- | 
mische Notwendigkeit” atau, ,histo- || 
rische . Notwendigkeit' itu bersum- | 

  

Untuk melahirkan col- | 
lectieve daad. Itulah straminnja sega | 

Dengan pengaruh fikiran (kennis, 

| weten) kita dus dapat memberi ben- 
| tuk kepada kemauan itu, dan mem- 
| beri kekerasan atau kelemahan ke- 
pada kemauan itu. Maka pada sesu- 

| Ta manusia, pada sesuatu kelas, pa- 
|da sesuatu bangsa, bentuk dan ke- 
Lkerasan kemauan itu (vorm dan in- 
Itensiteitnja kemauan itu) tidak se- 
| dikit tergantunglah daripada penge- 
|tahuannja (kennisnja) tentang per- 
| bandingan2-keadaan jang ada dalam 
kalangannja, dan perbandingan2-ke- 

jadaan jang mengelilingi kalangan- 
|nja. Karena itulah.maka salah satu 
kewadjiban pemimpin ialah memberi 

| penerangan, memberi pengetahuan, 
| memberi kennis, memberi weten ! 

Dapatkah kemauan untuk berdjo- 
ang diaktivir ? Dapatkah strijdlust, 

| strijawil, diaktivir ? Dapatkah dige- 
rakkan dan dikerahkan kemauan- 

"berdjoang pada sesuatu bangsa, hing 
| ga ia mau bergerak, mau memban- 
ting-tulang, mau memeras keringat, 
mau berulet, mau berkorban, mau 

UMUM 
oleh Badan Penerbit "Kedaulatan Tana Tenan S.P.S.) 

tidaknja kema- | 

SA, 

  

  

  

LANGGANAN s 

Dalam dan Luar Kota. 

Sebulan Ls... .ocooo Re Il. 
Gtjeran An an Ni bnr n NO0 

1 milimeter, 1 kolom .....R 0,80 

ADPERTENSI : 

  
  

  

- Sidang Mahkamah 
Unie gagal 

Mahkamah unie jang kira? 
selama 2 minggu achir ini ber 
sidang di Djakarta hari ini me 
ngadakan rapat terachir dige 
dung Mahkamah Agung Indo 
nesia. 

Meskipun dari pihak resmi 

tidak ada keterangan dapat di 
duga dengan pasti sidang Mah 
kamah Uni ini mengalami 
deadlock. Pihak Indonesia me 

nolak tuntutan Belanda menge 
nai pembajaran rehabilitasi se 

djumlah kira2 R. 200.000.000. 
— Ani. 

Juliana dan K.M.B. 

   

     

       

    
  

Staten General Negeri Belanda ratu 
Juliana menjatakan pengharapannja, 
agar perobahan perdjandjian K.M.B. 
dapat diselesaikan dengan memuas 

kan kedua belah pihak. 
Terhadap para pengusaha2 onder 

'neming di Indonesia diharapkannja 

ketabahan hati mereka. 
Selandjutnja mengenai Irian Barat 

dinjatakannja pengharapannja, bah 
wa pem. Belanda akan dapat mem 
pertinggi politik dan deradjat pen 
duduk Irian Barat. 

Mr Ali besok ke 
Indonesia 

Duta Besar Indonesia di Amerika 

Serikat Mr. Ali Sastroamidjojo dlm 
| minggu ini akan kembali ke Indone 
sia uhtuk mengusahakan mendapat 
kan pengesahan dari Parlemen Indo 
(ee aa perdjandjian perda 

| maian & 

| tangani di San Francisco pada ming | 
|gu achir? ini. 

Mr. Ali akan berangkat ke Djakar 
ita dengan pesawat terbang hari Ks 
| mis besok untuk memberikan sokong 

lan pada menteri Luar Negeri Indo 
neSia Mr. Subardjo jang telah me 

| nanda tangani perdjandjian perda 
| maian dengan Djepang jang telah 
| dibikinkan oleh Inggeris — Amerika 

| dengan Djepang di Frisco seminggu 
| berselang. 

|. Para pembesar Amerika berkata 
mereka berpendapat bahwa Mr. Ali 

telah berdjoang ulet tapi. perdjoang 
annja djuga akan berhasil. Duta Be 

«| sar itu sendiri berpendapat bahwa ia 
| optimis mengenai ratifikasi di Parle 
men. — Ant. 

    
' 

  

menderita,” mau masuk “Tautan api, 
untuk mentjapai sesuatu hal ? Se- 
Gjarah dunia membuktikin bahwa 
jang. demikian itu dapat. 

Tridharma 
Besar-keftjilnja kemauan massa 

untuk berdjoang ditentukan -oleh ti- 
ga hal. Pertama: oleh menarik-ti- 
daknja tudjuan atau tjita2 jang me- 
manggil-melambai massa itu untuk 
berdjoang. Kedua: oleh rasa-mam- 
pu, rasa-bisa, rasa-sanggup dikalang 
an massa itu. Ketiga: oleh tenaga 
jang sebenarnja- ada 
massa itu. 

Djadi pertama oleh prijs, kedua 
oleh krachtgevoel, ketika oleh werke 
lijke kracht. Pemimpin jang tjakap 
menggambarkan indahnja prijs - per 
djoangan kepada massa, jang tjakap 
membesar-besarkan rasa - mampu 
dikalangan massa untuk mentjapai 
prijs - perdjoangan itu, “dan jang 
tjakap pula dengan riil menjusun te 

inaga - massa jang sebenarnja untuk 
mentjapai prijs-perdjoangan itu, pe 
mimpin jang demikian itulah dapat 
mengaktivir kemauannja massa un- 
tuk berdjoang. Tidakkah benar kema 
uan berdjoang makin besar, kalau 

prijs makin menarik? Tidakkah be 
nar kemauan berdjoang makin ke- 
ras, kalau rasa mampu — mampu 

  

  (Bersambung hal. 4). 

  

Politik bebas harus 
. AHMAD dari fraksi Masjumi   

Fraksi Masjumi tunggu laporan 
Subardjo 

tetap didjalankan 
di Parlemen, mengenai soal ratifi- 

. kasi perdjandjian perdamaian dengan Djepang menerangkan kepada 
Antara” bahwa sikap fraksi Wasjumi di Parlemen nanti akan tergan- 
tung pada perkembangan politik selandjutnja, konkritnja fraksi terse- 

but masih menunggu laporan dari ketua delegasi Mr. Subardjo jang 

| diharap dapat mejakinkan bahwa dengan penanda - tanganan naskah itu 
Indonesia masih tetap tidak melepaskan politik bebasnja. 

Djika laporan itu dapat mejakin- 

| kan jang demikian maka fraksi Ma- 

sjumi akan menjokong ratifikasi ta- 

p' djika laporan tidak dapat membet 
kejakinan tsb. sebaiknja dewan 

partai Masjumi dipanggil berhimpun 
lagi untuk membitjarakan pula ma- 

| salah tersebut. 
Seterusnja diterangkannja bahwa 

fraksi Masjumi dalam Parlemen, se- 
sudah mengetahui isi laporan Subar- 

djo akan selckasnja mengadakan 
perundingan, Ia menegaskan meski- 

| pun sudah ternjata adanja 2 aliran | 
Mana Masjumi mengenai penanda | 
tanganan perdjandjian itu. namun 
sudah dibuktikan bahwa keluar Ma- 
sjumi berhasil menentukan sikap jg. 
satu jakni ketika di Parlemen ada 
usaha untuk menforceer suatu kenja 
taan Parlemen terhadap penanda-ta- 

|nganan itu. Den Z.A. Ahmad. 
|— Ant. : 

Dalam pidato pembukaan sidang 

dikalangan | 

mentjapai prijs itu — makin kuat? |" 

man, Menteri? 

Walikota Mr. 

TAHUN VI — NOMOR ang 444 
  AA PALA RS SMA LA PRA SE BE nang 

  

ROMBONGAN PRESIDEN TIBA. 

Kemarin pagi djam 10.30 rombongan Presiden jang diikuti oleh P.M. Suki 
Sewaka, Leimena, Wongsonegoro, 

Hamengku Buwono telah tiba dilapangan terbang Maguwo. Kedatangan 
rombongan tamu itu disambut oleh Wk. Kepala Daerah S.P. Paku Alam, 

Sudarisman Purwokusumo, Presiden 
Mada Prof. Dr. Sardjito, Ketua Panitya Promosi Prof. Mr. A.G. Pringgo- 

digdo dan lain2 pembesar sipil, militer dan polisi. 

Pellaupessy dan S.P. 

Universitit Gadjah 

Inphos. 
  

Junani dan Turki 

D   Laporan pertama direntjanakan 
'oleh Dewan Waki!2, jang memberi- | 

dengan Djepang jang ditanda | |kan gambaran tentang kemadjuan 
| jang telah tertjapai oleh masing2 ne | 
|gara anggaunta NATO 
persendjataan kembali. 
ran ini termuat djuga organisasi 

SHAPE (Supreme Headguarters of 
Allied Powers in BHurope), jakni mar 
kas besar djenderal Dwight Kisenho- 
wer. 

Laporan kedua dibuat oleh Biro 
Produksi, tentang keadaan produksi 
peperangan. ditiap2 negara. Laporan 

ke-3 berasal dari Panitia Militer NA 
TO, sedangkan laporan ke-4 dipersi- 
apkan oleh Biro Ekonomi dan Keu 
angan, jang mengupas soal penga- 
ruh2 dari persendjataan kembali 

dilapangan 
   

poran jang terachir ini-adalah jang 
terpenting dari ke-4 laporan itu dan 
akan mendapat perhatian jang besar 

AFP, 

"Laporan Biro Ekonomi dan 
Keuangan. 

Laporan Biro Ekonomi dan Keu- 
angan menjatakan, bahwa dalam. mu 

| sim panas jang lalu Perantjis telah 
mengusulkan, subaja dibentuk suatu 
budget bersama dari NATO. Menu- 
rut Perantjis, tindakan ' sematjam 
itu adalah langkah jang paling baik, 
untuk menentukan beaja2 persendja 
taan kembali .antara negara2 NATO 
dengan memakai dasar jang fair. 

Tetapi usul itu telah dianggap pre 
(matur. Dirasakan, kesulitan2 jang 
akan harus diatasi terlalu hesar. Um 
pamanja, tampaknja Kongres Ame 
rika tak akan menjetudjui, melepas- ' 

  

Dalam. lapo- | 

terhadap perekonomian nasional. La 

dalam Men Ottawa. Demikian |: 

SIDANG NATO: 

masuk dim NATO 
Amerika satu2nja negara jang dapat berikan 

tambahan beaja persendjataan 
ALAM sidangnja di Oitawa, Dewan Pakt Atlantik (NATO) 
memutuskan antara lain soal masuknja Junani dan Turki dalam NA 

TO, dan akan mempeladjari 4 buah laporan. 

akan 

|kan peranan jang didjalankan untuk 
mengawasi pengeluaran2 persendja- 

|taan Amerika. 

   
   

     

  

  
   

    

Konklusi pertama di: laporan 
litu jalah, bahwa: Amei | Serikat 
| merupakan satu2nja negara,, jang 
| dapat member n beaja2 
pen persendjataar 1 jang 
memberatkan negara2 Ati ik lain 
nja. Djalan satu2nja jang Pena un 
tuk mengurangi beban2 itu dapat 
Gitjapai dengan - djalan Penata 
bantuan Amerika kepada luar negeri 

setjara bidjaksana. # 
Kompromi Amerika. “ 

UP mewartakan dari  Ottawa, 
bahwa, Amerika Serikat bersedia me 
Ingadakan . kerdja sama jang lebih 
erat dilapangan ekonomi dan politik 

| dengan negara2 NATO, sebagai peng 
ganti dimasukkannja.  Junani . dan 
Turki dalam perdjandjian pertahan- 

an militer Atlantik Utara. 
“Minta “lebih banjak pasukan. 

Galam sidang. NATO.hari.ke#@ 'jalah, 
bahwa permintaan keras akan pasu 
kan2 serta perlengkapan2 jang -le- 
bih banjak bagi tentara Eropa jang 
berada dibawah pimpinan djenderal 
Dwight Eisenhower termuat dalam 
laporan dari Panitia Militer NATO. 

| 'Pernjataan Skandinavia. 
Para menteri luar negeri. Norwe 

gia Gan Denmark mendjelaskan, bah 
wa, politik pertahanan bersama me 
merlukan politik luar “negeri jang 
sama... Demikian kalangan «diploma- 
tik jang mengetahui mengatakan pa 
da hari Mingga. Dikatakannja, bah   wa, politik itu mungkin. akan men- 

| djadi terkenal sebagai ,,Pernjataan 
Skandinavia.” — Ant. - AFP. - UP. 

  

(Oleh Korr. 

Berkat kerdja sama antara pihak 
tentara, pulisi dan rakjat maka grom 
bolan Malik itu sedikit demi  sedi- 
kit dapat dilumpuhkan, bahkan Ma 
lik kepala grombolan itu sendiri te- 
lah lama disekap didalam tahanan, 
sesudah diadakan tembak - menem- 
bak antara dia dengan pihak ten- 
tera. 

Disamping 70 orang jang ditahan 
tadi, demikian keterangan jang di- 

peroleh wartawan kita selandjut- 
nja, oleh pihak pendjaga keaman- 
an tidak kurang dari 30 putjuk sen 
djata, diantaranja masih ada jang 

Ibaru, jang dapat disita. 

| Sewaktu grombolan  bersendjata 

jang tak bertang gung djawab itu 

Pai mengganas didaerah Modjo- | 
sangat ta- 

| kutnja untuk mengadakan segala se- 

Suatu jang mengenai perampokan, 

pentjulikan atau pembunuhan, kare- 

(na pada umumnja mereka itu takut 

akan pembalasan grombolan jang 

akan ,,ambil tindakan” terhadap 

orang2 jang berani melaporkan kepa 

da ea jang Ka 

  
|kerto, pihak penduduk 

  

“TINDAKAN DIPLOMASI SOVJET JG PENTING 
Wartawan UP Shapiro mewarta 

kan, bahwa menurut pendapat kala 
ngan asing di Moskow gelagatnja pe 

merintah Sovjet Uni sedang memper 

timbangkan untuk melakukan ,2et” 

diplomasi jang penting, dalam usaha 
untuk mentjapai penjelesaian masa 

lah Djerman, 

Kalangan diplomasi Barat menga 

takan, bahwa mereka tidak akan he 
ran kaldu Moskow tak lama lagi 

akan mengadjukan usul jang terdiri 

MENGENAI 
1. Supaja diadakan pemilihan jang 

bebas untuk seluruh Djerman, guna 

mendirikan negara Djerman jang di 

persatukan. 

2. Supaja diadakan konperensi gu 
na membitjarakan perdjandjian per 

Tamatan dengan Djerman. 
Kalangan asing jang menaruh per 

hatian tak sanga lagi, bahwa Sovjet 

  

  dari 8 pasal kepada negara? Barat: 

      

PeruSh 
Peran 

Lembaga Kebudarann indonetia 

Kon. Batavisasch Genostschap 

yen Kunsten 'enW atens
chaopen” 

    

    

      
“ni : 

  
Mangan mantan ag la it 5    

DJERMAN? 
»San Francisco Djerman”, dengan 

perkataan lain suatu perdjandjian 
perdamaian dengan Djerman, dalam 
mana Sovjet tidak ikut tjampur ta 

ngan. 
Dalam komentarnja jang pertama 

kalinja terhadap perundingan 3 Be 

sar di Washington ketika minggu jg 
lalu, harian Pravda” mengatakan, | 

| bahwa keputusan2 jang diambil. di 

| Washigton itu berarti. babak baru 

asam 

  

Sea MAN rah 

    

dalam penglaksanaan rentjana2 Ame 
rika, untuk mengobarkan Perang 
Dunia III, setelah berulang2 mem 

perkosa persetudjuan Potsdam, me 
metjah-belah Djerman, pembangunan 
kembali kartel2 Ruhr dan remiliteri 
sasi Djerman Barat. 

Selaniijutnja harian tadi tulis, bah 
wa rakjat Sovjet menuntut supaja 

masalah Djerman itu diselesaikan se 
| tiara damai, supaja Djerman diper 
| satukan kembali dan diadakan . per 
diandjian perdamaian, jang kemudi 

lan diikuti dengan penarikan kemba 
hi segala pasukan asing, — Ant, - UP. 

Sa 5 RE ba Bai UP 

Gerombolan Malik dilumpuhkan 
70 Orang angcotanja ditangkap 

kita. di Surabaja). 

ENURUT keterangan jang diperoleh wartawan ,,K.R.” ai Surabaja 
njatakan, bahwya sampai sekarang ini didaerah Modjokerto telah di 

tangkap .sedjumlah 79 orang. Mereka itu semua didakwa mendjadi ang- 
gauta grombolan Malik jang seperti diketahui beberapa waktu 
lalu senantiasa membuat kekatjauan dengan perampokan, 
dan penganiajaan terhadap penduduk didaerah Sidoardjo/Modjokerto itu. 

jang 

pembunuhan 

Tetapi keadaan jang sematjam itu 
kini telah berubah, dan orang2 desa 

telah berani ,,ambil tindakan” sendiri 
terhadap para pengatjau, dan kemu 
dian hasilnja diserahkan kepada apa 
ratuur negara, 

Betapa djahatnja grombolan Malik 

itu bertindak terhadap “kurbannja, 
dapat dibuktikan dengan pengaku- 
an? dari pengikutnja, jang antara la 
in njatakan bahwa ada beberapa 
orang jang mendjadi kurban kega- 
nasannja itu ditanam hidup-hidup. 

Pada minggu jang lalu, disaksikan 
oleh pihak Tentara, Pamong Pradja 
dan Pulisi didaerah Modjosari. telah 
diadakan penggalian kembali bebera. 
pa kurban dari Malik cs, itu, dianta. 

.ranja majat-majat  Djojosoedarmo, 

guru SR, Wardi dan Matrawi. Pem- 
bunuhan atas diri mereka dilakukan 
kira2 pada bulan 2 sampai 4 tahun 
ini. 

Demikian wartawan kita di Sura- 
baja. 

SUNGCUH2 TERDJADI 
» Seorfhg wartawan memasuki 

tiap2 toko di Jogja untuk mentjari 

dasi hitam. Tetapi usahanja sia2 be 

laka. Oleh seorang pengusaha toko 
dinjatakan, bahwa segala dasi hitam 
sudah habis di beli oleh para maha- 
Siswa. Gadjah-Mada untuk mengun 

djungi promosi honoris causa' Bung 
Karno hari ini. 

£ Dalam pertemuan ramah tamah 

dengan Presiden, seorang hadirin ber 
kelahar: ,Jang belum pernah saja li 

hat jalah Bung Karno merokok” 2 
Dengan kontan Bung Karho men 

dijawab: Saja duga bisa mer okok' 3 
sambil minta sebatang rokok. is 

    

  dung. . , 
5 ag Pake Kalenh 

Perkembangan2.lainnja-jang-besar..... 

Ia mulai mengepul-ngepulkan asap 2 

rokoknja, Tapi tidak keluar dari ha 
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degsono, ' Saronosubro 
no, Prodj ttaruno, Nj. | 

S. Sumantri, Prawirowinarno, R. Su 
mitro Padmowijono, 
Dirdjosumarto, Sambungharsowjjono, | 
Hadisumarto, Martodjumeno, Predjo 
Gijono, RP. Prodjosukirdjo, Dirdjo 

Djojowijono, 

Achijatmitroatmodjo, 'R. Wirjosudar 
mo, R.W. Tenganan, S. Sosrodi | 

Kartomi: 
            

(hardjo. 3 
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ajomarto 
. io, M 

  

  

gondo, 

ae RJ: 

werdoj OA R. 

Karsosentono, 

Moh. 

Partai Persatuan Kalau 23 
Raja (PIR). 

B.P.H. Purubojo, Prof. Ir. Johannes, 
R.W. Kusumobroto, Mr. Nitidipuro, | 

worio, K.R.T. Prodjodining | 
- Tn en Na Pra 

Piket Dr. Martohusodo, Sastrosu- | Ka 
 kamno, Sabar, Mustam. | 

    

    

J. Sukirdjo, Hardjosubroto), Hadisu 
Nj. Th. Subirah: Hardjosubro 

to, S. Mursaid, Sontopratiknjo, | 
Kanan Nj. Chr. Sinangdjojo, 

disudjono,- R.B. Sukarno, R. Suko : 
tjowidarto, T. Sutadi, 

1 ebi Wardojo, A. Ngadijono Marto ' 
' suwardjono, Hadis 

RL. 
2 

Rich. 

Ta “Suwondo, | 

umarto (Andapa ' 
Suwardjo, R.W. Darsowjjo | 
 Srinardjo. 

: Parkindo. | 
Sa Two Tedjoha 

su Aa Na 
Men ar   

“IE.M. Djojosuprapto (Suprapto), Gar 

   
   

    

buronan 
PN: 

(al. 8 rdjo), Puapea aoi 

Gohutomo, Mardjono Pudjohardjono, 
SuSilowinarto, Sudjak, 

| Mangkuatmodjo, Ridwan. 

Agus Abu Kale mgkas, Hardjosuwig 
njo, Hadisumarto. 

   

      

     
   

   

Pp rami 
ME Sirwoko, Darmowasito. 

5 Partai Buruh, 
Prodjolalito. 

   

Imarang — 
dari Oktober. 

7, Ba Kn gula. 

5, | pat giling sampai selama 3 bulan, jg 

Dakar. Maya “jang Ng Pa 
“Si eptember, Tjirebon: ——— Pekalongan 

uu detnda" jang - ke-3 dari September, 5 
| Klaten 'decade jang ke-2 dari. Okto. 

y Than Sana — Djombeng Sasana! : 

daan: Hae ke-1 dari Nop 
|dura sebelah Timur decade. jang ke-2” 

“dari Nc Sapbag Daemha” decade jang | 
sa Daan an age jg 

     
beat decade. jang ke-1 

Dari ramalan ini tidak dapat dita 
pulan mengenai 

  

Nona R.H. 
Engel dan Nj. E.F. Razak Muthalib 

| masing2 telah lulus dari udjian dok 
toral 1 bagian Hukum dan udjian dok 
toral II bagian Huku Hukum. — Ant. 

Li nan Masjarakat 

selesai giling 
P.G. Gondangwinangun telah sele 

sai La Areal ae ditanami tebu 

Dalam waktu normaal pabrik da   berarti menambah mata pentjahari 
'an bagi rakjat disekitar pabrik seba 
Iga “Tetapi mengingat , 

1 | oval hanja 461,05 ha., maka untuk 

#hanja dibutuhkan tempo 36 hari. 

ai menghatsilkan 856 kwintal tebu atau 

| Organisasi Rukun Kampung. 

  gai buruh lepas. 

menggiling 394633 kw. tebu tersebut 

"Tahun ini tiap ha. tanah dapat: 

116,62 kwintal gula. 
Produksi th ini belum dapat menja 

mai produksi sebelum perang, kare 
na pada waktu dulu 1 ha. dapat men 

tjapai 225 kwintal gula. Kemerosot 
an ini disebabkan beberapa factor. 
Premi jang didapat para petani jang 
menjewakan tanahnja hanja (856 
kwintal — 750 kwintal) X f 2,— —   

  

chuluk . 

x (intensiteit) dari musim hudjan jang 
ra akan datang. — An 5 $ 

  

3 

P.G. 'Gondangwinangun : 

  f 2125 per ha., jang amat sedikit 

| djika dibandingkan dengan keuntung | 
an jang didapat pabrik. 

  

Dioj Dusta, K.R.T, Pidmaningrat, ' 8 
KR.T. Surodiningrat, K.R.T. Danuku 

Sumo, R. Rio Madukusumo, R. Rijo 
Pen na na Ha ' 

  

2” Ta ra dip 

: g tidur di-emper2 

tempat? jang ada pada sekarang ini   
kliwon milik golongan Arab, buruh2- 

“ nja banjak terdapat jang menginap | 
ik: pada madjikannja. Tempat untuk me 

reka ini djauh sekali dari sempurna, 

  

| bahkan ada djuga jang tidak menda 
pat tikar, sehingga mereka tidur di 

1 lantai jang Tape ea 

| Umum menjatakan pengharapan 
nja alangkah baiknja kalau fihak js 

| berwadjib memperhatikan tent. 
hal perumahan buruh, sehingga 'mere | 
' ka jang telah sehari memeras keri 
ngat untuk mentjari nafkah, dapat | 
beristirahat. 

452 Fakir miskin dan 
   

   
piatu jang dirawat di beberapa tem : 

Y nto, Su pat. erawatan dari Pemerintah dan | 
partik bb.:   

F r Karjo” “terdapat 57 | 
pr. dan 29 Pn di »Pamardi | 

“Ik. . dan 12 anak2, di 

  

7 

“tidak ae seb Re 

| - PNI 1 dak maba 
djatuh 

  , n ratificatie bagi perdjandjian 
pada Parlemen, disinilah baru PNI ma 

  

    
   

   
   

    
    

    

    

   

  

   
   

    

       
   
    
   
   
   

       

tanggung. djawab besar diputjuk pe 
: ikatan | 

i | Melaksanakan soal2 keamanan, pem 
bangga dan lain-lain 

: :hami,. 0 

  

adi tidak benar, bahwa PNI ti- 
ngkin dengan pendirian PNI.ini, 
mum PNI Sidik Djojosukarto 
ensi Yna PNI jang tidak se- 

 Keterang gannja baru? ini 
. San Francisco, 

Halu Sia mladnyupata, PNI :se- 
bagai satu partai jang turut pegang 

erintahan -tetap pelihara: 
satuan dalam ikabinet xx 

    

engingat 
'djawab Pemerintah dim 

  

     Kalau ' hal 

  utaran, Ir. Djuanda, 
- Yyg, ak mata Perdana Men- 

. Sukiman dan Wakil Perda- 
“na Kpknbop" 'Suwirjo, bepergian ke lu- 
jak kota, akan memimpin Dewan Men 

  

  

) Sementara itu, kalangan perburuhan menjatakan bahwa Nah 
se At Pt 'oe | an? sematj jam itu kini masih perlu diperluas, karena ternjata hanya at 
"& Dargo, Mertodeksono (Pro 

9. Sugiarto Sastrodipro 
adi Somoatmodjo, Dr. 

RB. tral, "Fu Jama Sastrowinoto, 
Rm. W.S. Notokusumo, RE. Suwan ' 
— di Setjodipuro, RS. Prawirosardjono, - 
'Nj. Brotowardojo, Dirdjosubroto (M. 

Lain dari itu ditegaskan, bhw pada 
sementara perusahaan batik di Pasar: 

di Sragen (Panti Rahardjo): 

atatan jang terachir me 
miski dan anak2 jatim |: 

Taka, 

sem L as | 
(Oleh: wartawan KR). 

Len Penari Balaikota telah diusahakan adanja- tempat? pengi 
ekerdja2 lepas karena pada waktu jang ,     rumah $ 1 5 

Se Ha osn baksa an eta ot KA ama na 

aan - ega 2 

  
mua Jatim-Miskin Saba Siah 
di Kandangsapi : 2-Ik 1 pr. dan 23 

25 di rumah miskin Tiong-Ting 
(Tionghoa): 101k. 10 pr. dan 9 anak2, 
dirumah jatim Karangasem:2 pr. dan 

   

1 Ik. 20 pr. dan 4 anak, di Diaconi 
Manahan: 9 Ik. 13 pr. dan 3 anak2, 
djumlah 231 Ik/pr. dan 211 anak2. 

Selandjutnja di Klaten: (.Pamardi 
Karjo): 17 Ik. 28 pr. dan 40 anak2: 

:20 Ik.. 
13 pr. dan 28 anak2: di Bojolali (Pa 
mardi Hutomo): 8 Ik. 20 pr. dan 2 
anak2: di Wonogiri (Esti Tomo): 
ik. dan 56 anak2:-di Sukohardjo: Kr 

J no Manoto Djiwa) A4 Ik. 6 pr. dan 3 
anak2. 

Benda sementara waktu, Keadaan 
| Bojolali mendjadi aman, masjarakat 

merasa senang dan mulai giat beker 
Idja dilapangan mereka masing2, kini 

| suasana agak gelisah, karena mulai 
bulan Djuni 1951 ada kedjadian 6 X 
penggedoran, Djuli 1951 ada kedja- 
dian 5 X penggedoran dan Agustus 

11951 ada kedjadian 59X penggedor 
an selain kedjadian kriminaliteit ke 

| tjil2an. 
Hal ini disebabkan: 

larikan diri. 

Datangnja perampok berasal dari 
luar Bojolali (Susukan). 

b. 

suatu kedjadian. 

. Demikian Djapen kab. Bojolali. 
  

Use: n bersamaan s. G. A. 
. Menurut: surat keputusan Menteri | 

Pendidikan, ' Pengadjaran dan Kebu 

gian tulisan akan   
  teri. Pa Ant. 

tober: 1951. — - Ant. ' 
0 Mengamamemanemana NN na pet nanan A 

      

25 anak2: di Diaconie Margojudan: 

Graj jakimulai beraksi lagi 

| 

  

KAKJAR H ALAMAN 2 
  

    

   
    
    
    
    
     

  

    
       

     
    

  

   

     
Setelah mendengarkan lagu kebangs aan Indonesia Raya” “maka Presi 
den. dengan ding oleh Wk. Kepala Daerah S.P. Paku Alam memerik 

sa barisan kehormatan. T aa 

Menteri Perburuhan ki Tediasukmana: 

Djangan mempergunakan- 
sendjata mogok 

Kalau kepentingan? golongan Jain tersinggung 

B ERHUBUNG dengan ditjabutnja larangan mogok dan lock-out dan 

berlakunja Undang? Darurat Penjelesaian Perselisihan Perburuhan 

jang berlaku semendjak 14. September ini, sebagaimana kita sarikan ke 

marin, Menteri Perburuhan I. Tedjasukmana memberikan pendjelasan?- 

ja al sbb.: 

Bila diambil “ketentuan me 
ngachiri perselisihan? 

Undang2 Darurat ini, kalau toh 

mau dibandingkan djuga dengan 

Peraturan Kekuasaan Militer (Pu 

sat), tentang larangan mogok dan 

loek-out tersebut, memang djauh le 

bih lengkap dan sempurna. Dalam 
Undang2 Darurat ini, buruh dan ma 
djikan mempunjai kesempatan untuk 

mengatur kepentingan2 mereka dgn 
djalan perundingan jang bebas. Tjam 

pur tangan pemerintah dalam hal me 
ngatur kepentingan? itu pada hake 
katnja terbatas dalam keadaan? bila 

mana antara kedua belah pihak ti 
dak tertjapai persesuaian faham. 
Dalam hal ini usaha pemerintah ter ' 
utama ditudjukan pada pemberian | 

perantaraan, agar supaja dapat ter 
buka djalan bagi jang berkepenting 

an, sehingga perundingan2 dapat di 
landjutkan sampai pada ter tjapainja. 

persetudjuan. Hanja djika djalan utk 
mendamaikan fihak2 jang berselisih | 
telah ditempuh, tetapi. tidak berha 
si, pemerintah mv ngambil ketentu ' 

ri perselisihan. | 

hendak mogok| 

    

    

      

  

yahwa 

P apunjai ke 
merdekaan untuk... atur kepen 
tingan2 'mereka tengar “djalan perse 
tudjuan, 'maka udah b ng tentu 
harus: diakui p hak2 mereka utk 
"mempertahankan kepentingan mere 

,ka dengan djalan jang tidak berten 
tangan dengan Hukum. Dari sebab 
'itu dalami Undang2 Darurat ini tidak 
diadakan larangan mogok, selaras 
dengan pasal 21 dari Undang2 Dasar 

Sementara.: 

Adapun mempergunakan sendjata 

mogok itu, harus diatur djangan sam 
pai merugikan kepentingan umum. 
Pemerintah jakin, bahwa oleh kaum 
buruh diinsjafi bahwa disamping ke 
pentingan? mereka, djuga ada kepen 
tingan? Jain jang harus diperhatikan, 
sehingga mereka harus mempertim   bangkan, apakah dengan mempergu 
nakan sendjaia mereka, kepenting 

lan? golongan lain tidak tersinggung. 

| Maka dari itu adalah selajaknja, bi 
la mana mereka diberi kewadjiban 
untuk memberi tahukan selain kepa 
da lawan mereka, djuga kepada pe 

merintah, djika mereka hendak mem 
pergunakan sendjata mereka. Terha 
dap pada kaum madjikan pemerintah 
pun berpendirian jang sama sebagai 

terhadap kaum buruh. Madjikan jg 
hendak mempergunakan sendjata 
lock-out, harus djuga memberitahu 
kannja lebih dahulu. 

Tiga matjam perselisihan. 

Adapun pokok2 tentang tjara pe 
njelesaian perselisihan menurut Un 
dang2 Darurat ini adalah seperti beri 
kut:   

a. Banjaknja para tahanan jang me | di tiga matjam, jaitu: 

Terbatasnja tenaga pendjaga kea “mungkin diselesaikan oleh pihak ke 
manan jang mengakibatkan ter tiga. Dalam hal ini fihak2 sendiri ti 
lambatnja tindakan terhadap se (dak merasa perlu mengantjam lawan 

“dajaan Republik Indonesia tanggal | ngat membahajakan kepentingan ne 
20-7-1951 udjian persamaan SGA ba gara atau kepentingan umum. 

diadakan pada : 
tanggal 15, 16, B7 18, 19 dan 20 Ok maka perselisihan matjam pertama 

Perselisihan Perburuhan, berhu 

bung dengan tjara penjelesaian seper 
ti kita uraikan diatas, dibagi mendja 

Pertama: Perselisihan jang 
meskipun sulit diselesaikan oleh jang 
berkepentingan sendiri, tetapi masih 

|nja dengan pemogokan atau lock-out. 
Kedua: Perselisihan, jang diser 

“tai antjaman pemogokan atau lock- 
out, tetapi tidak membahajakan ke 
'pentingan negara atau kepentingan 
(umum. 

Ketiga: Perselisihan jang sa 

Berdasarkan atas tiga matjam itu, 

rian Perburuhan, apabila gagal, oleh 
Panitya Penjelesaian Perselesihan 
Perburuhan Daerah jang dibentuk 
berdasarkan atas Undang2 Darurat 

ini. 
Perselisihan matjam ketiga, disele 

saikan oleh Panitya Pusat, djika per 

lu didahului dengan enguete, atas pe 
rintah Menteri Perburuhan. 

Dua matjam bentuk penjele 
sajian. 

Tentang bentuk penjelesaian ada 
dua matjar, jaitu perantaraan dgn 

perundingan2 atau pemisahan. Per 
antaraan diberikan oleh pegawai, Pa 
nitya Daerah atau oleh Menteri Per 

buruhan, dan hasilnja adalah andju 
lran2 jang setelah diterima oleh pi 
hak2 jang berselisih mendjadi perse 
tudjuan antara kedua belah pihak : 
Gan mempunjai kekuatan hukum se 

bagai perdjandjian perburuhan. Pe 
musahan diberikan oleh ' djuru atau 
Dewan Pemisah jang dibentuk oleh 

pihak2 jang bersangkutan Gan pemi 
sahan jang diberikan oleh Panitya 
Penjelesaian Perselisihan Perburuh 
an Pusat atas: Pn aa sendiri: — 
ah, P3 f ( 

   

Gerombolan 500 : orang 
menjerang 

    

"L
aw
e 

TS 'Grang pe uduk tewas, 
49 rumah terbakar. 

Gerombolan bersendjatta. jang sela- 
ma ini bergerak “diselatan kaweda- 
nan Tjiparaj, malam 17/9 menjerang 
Gesa Lemburawi sebelah Selatan Tji- 
paraj, Dajeuhkolot dan sebuah pos 

tentara dikampung Tjilandak. Seba- 
gai akibat serangan ini sudah dike- 
tahui 10 orang penduduk tewas, be- 
berapa lainnja luka2 berat Gan 49 
rumah terbakar didesa Lemburawi 
ketjamatan Patjet. 

Menurut kabar kekuatan jang me- 
njerang itu ada sekira 500 orang. — 
Ant: 

D 

jang telah terdjual ada 334.696 ekor, 
mudjahir, tambakan, gurameh, sepat 
nja hasil pendjualan ikan consumptie 
17 kg dengan harga R 42,— 

tie 103,5 kg dengan harga R 215.— 

Siap? untuk masa patjeldik. 

Didesa Ngandong kab. Magelang 
baru2 ini atas usaha penduduk dapat 
didirikan ,,Lumbung Patjeklik” jang 
diurus oleh sebuah panitia jang ter 

diri atas ketua I Alidimedjo, ketua II 
Kromoredjo, penulis Amat Djuri, ben 

dahara Adjam dan pembantu Karto 
dimedjo. Djumlah anggauta jang ter 
tjatat ada 42 orang, masing2 me 
ngambil saham sebesar antara R 5,— 
sampai R 35,—- : 

Giat membikin dan mem- 
| perbaiki bendungan2. 

Rakjat tani didesa Banjuwangi - 
Bandongan (Magelang) kini dengan   diselesaikan ' oleh pegawai Kemente 

Ta, Rena 

setjara gotong-rojong sedang mem 

buat bendungan sepandjang 15 M dan 

'kader Tani dan menerima 

    

   

kan pada hari itu. 

Demikian djuga Menteri PP dan K 
Wongsonegoro, S.P. Sultan Hameng- 
ku Buwono dan S.P. Paku Alam ser- 
ta para pembesar daerah 'ainnja di- 
harapkan dapat menghadiiri upatja- 
|ra tadi. 

Menurut rentjana, upatjara akan 
dimulai dengan pembatjaan al gur- 
'an, kemudian menjanjikan lagu ke- 
bangsaan Indonesia. Setelah itu Ke- 
tua penjelenggara - K.H. Faturach- 
man Kafrawi akan menjerahkan ha- 
sil pekerdjaannja kepada Menteri 
Agama. 

Pidato2 akan diberikan oleh Men- 
teri Agama, Menteri PP dan K dan 
Ketua fakultet Agama K.H. Adnan. 

Perlu diterangkan disini, bahwa 
gedung. Perguruan Tinggi. Agama 
Islam di Djalan Pakem itu bersifat 
sementara, karena pembuatan ge- 
dung itu sebenarnja dimaksudkan 
untuk Sekolah Guru Hakim Agama 
Islam. Pembuatan gedung telah se- 
lesai pada tgl. 15 Agustus jang lalu 
dan telah memakan beaja kurang le- 
bih R. 1.000.000.—. 

| Kosperensi S.LLL Daerah 
Baru-baru ini telah dilangsungkan 

konperensi Sarekat Tani Islam Indo- 
'nesia daerah Jogjakarta bertempat 

di Rumah Jatim Ngabean, dan telah 
mengambil putusan tentang memper 
kuat susunan pengurus Tjabang2, 

, laporan 
usaha2 dari Tjabang2. 

Mengenai susunan pengurus Dae- 
rah tidak ada perubahan dan tetap 
dibawah pimpinan sdr. Noor Ali Tjah 
jopnuspito. Tentang penglaksanaan pe 
milihan anggauta DPR. jad., S.T. 
LI. akan selalu tunduk pada instruk 
si Masjumi. 

Konperensi dinas Djawa- 
tan Penerangan Agama 

Dari kalangan Kementerian Aga- 
ma dit Jogja didapat keterangan, bah   wa dalam waktu jang pendek di Se- 

( marang n diadakan konperensi 
idinas D tan Agarna seluruh Dja 
| ya, Tengah. 
i Daerah Istimewa Jegia 
Imempunjoi 

  

    

tarta jang 

akan me- 
   

  

    ah Baba akan Maba ak 
"ORE wetan Eau 

tjam itu p 
waktu jl u 
an Ag pera. 

  

“Ir. Dj Ganda akan ke 
Surabaja 

(Oleh Korr. kita 'di Surabaja). 
Lebari Surabaja wartawan kita me 
ngabarkan, bah wa. pada tanggal:19 

September jang akan datang ini. di- 
tunggu kedatangannja di Surabaja 
mentri perhupungan Ir. Djuanua. 
Maksud kundjungannja ke Surabaja 
itu ialah untuk menghadiri malam 
resepsi Djawatan Angkatan 

Republik Indonesia jang akan diada 
kan di Surabaja pada tanggal 20 
sampai 22 bulan ini. 

Konperensi jang dimaksudkan an- 
tara lain akan membitjaraka ih soal2 
intern, terutama mengenai konsoli- 
dasi kedalam dan merupakan konpe 
rensi djawatan jang pertama, selama 
DAMBI itu didirikan pada permula 
an revolusi dahulu. 

  

  

Penduduk gemar makan ikan 
(Oleh pembantu K. R. di Magelang) 

ARI kalangan Djawatan Perikanan didapat kabar, bahwa djawatan 
tersebut diseluruh daerah Kedu kini raempunjai 8 buah tempat peter 

nakan seluas 6,8 ha. Hasil jang diperolehnja djika dibandingkan dengan 
hatsil dalam tahun jL, selama pertengahan tahun pertama ini, boleh di 
katakan lebih baik. Sampai achir triwulan kedua th. 1951 djumlah bibit 

terdiri atas Gjenis2 karper, tasyes, 
siam dengan harga R 2.134,55. Selik 
tidak seberapa jaitu hanja terdjual 

Dapat dikabarkan, bahwa selama tahun jl. djumlah bibit ikan jang 
telah terdjuai ada 334.696 ekor dengan harga R 2.503,65, ikan consump- 

lebar 1,20 M. Serta tinggi 6 M. Ben 
dungan tersebut diharapkan akan da 
pat mengairi sawah seluas 30 ha. Be 
aja jang telah dikeluarkan ada sebe 
sar R 10.000.-— dan dipikul oleh me 
reka jang berkepentingan menurut 

luasnja sawah masing2 dan jang 
membutuhkan air. Pekerdjaan diha 
Yapkan selesai pada achir bulan ini. 

Sementara itu didesa - Djamus ka 
tjamatan Ngluwar  rakjat berhasil! 
memperbaiki bendungan Mendong di 
sungai Pereng dengan beaja R 3.000.- 

ngairi sawah seluas:50 ha, 

Patut dikabarkan, bahwa usaha2 
tersebut, Djaw. Pertanian pun tidak 
ketinggalan dalam Mmempeikan ban 
tuannja.   

  

Bung Ket jit 
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# 

  

sambut kana Karan 

    

  

Djawa Fengah.. 

Mobil | 

    
Bendungan” tersebut kini dapat mej 

  

Menanam 

Menteri 'Agama akan mosihaka Per- 
.guruan Tinggi Agama Islam Jogja 

4 
ARI pihak Perguruan Tinggi Agama Islam didapat keterangan, ba 
Wa pada tanggal 26 Sepiember j.a.d., Menteri Agama KN. Wi 

Hasjim diharapkan kedatangannja. di Jogjakarta. untuk melak 
upatjara perabukaan Perguruan Tinggi Agama Islam jang akan dilaki- 

ud 

Madjallah Paraiata 
Akan terbit kembali. 

Salah satu hasil dar i konperensi 
dinas Kementerian Penerangan ba- 

ru2 ini di Djakarta bagi daerah Jo- 
gjakarta, jalah akan diterbitkannja 

kembali madjallah Permata jang se 
djak beberapa bulan jang lalu ter- 
paksa dihentikan karena  ta' ada 
kertas. ! 
Menurut keterangan, " persediaan 

kertas dari Kempen kini telah terse- 

dia dan diharapkan dalam bulan Oc- 
tober jang akan datang: dapat terbit 
kembali, 

Selain itu penerbitan brosir Peti- 
ta akan diadakan lagi, sedangkan ma 
djallah bhs. Djawa Dirgahaju' akan 
tetap diterbitkan seperti biasa. 

Akibat belum dibajar 
Perabangunan rumah dinas 
K.A. terlantar. 

Mulai tanggal 8 Sept. jl. pekerdja2 
pembangunan rumah2 dinas Kereta 
Api di Paaibapang tidak bekerdja Ia 
gi disebabkan belum dibajar dari pi- 
hak pemborong. 

Menurut keterangan selandjutnja 
pihak Djawatan Kereta Api telah 
memborongkan pembangunan 'ru- 
mah2 tersebut kepada seorang ane- 
mer di Jogjakarta, jang selandjut- 
nja memborongkannja kepada bebe- 
rapa pemborong di Paal Bapang. 

Seperti diketahui D.K.A. dalam se 
minggu berselang ini telah menje- 
rahkan uang voorschot kepada ane- 
mer itu sebanjak & R. 7000,—. 

Pemilih umum 52 pCt 
berikan suara 

Dari K.P.P.P. diterima kabar, bah 
wa diantara penduduk jang berdjum 
lah 1.840.026 (warga negara Indone- 
sia) terdapat 505.822 orang - jang 
memberikan suaranja. “Ini berarti 
52” dari djumlah penduduk warga 
negara Indonesia. : 

Dalam pemilihan jang diselengga- 
rakan pada tg. 21-8 jl. ternjata jang 
terpilih djadi Pemilih sebanjak 7.268 
orang. Pada hal Pemilih jang dibu- 
tuhkan 7.526 orang. Dengan demiki- 
an terdapat kekurangan 52 Pemilih. 

Menurut Kartor Pusat Pemilihan 
Propinsi jogjakarta hal itu disebab 
kan ada beberapa K P.P.S, tidak nie 
ngadakan pentilihan, Karena tjalon 
pemilih jang Gatang pads waktu pe- 

milihan kurang dari djumlah Permi- 

  

hh jang dibutuhkan, 

Tjeramah Sardjito 
Permulaan “bukan Oktober “'jiad., 

Prof. Dr. Sardjito akan mengadakan 
»Ijeramah” bagi para angguta Ba- 
lai Pengetahuan Umum. Tentang "hu 
ah tangan Sdr. Prof Dr. Sardjito da 
ri Meera aja gn TErOpaN Da 

— Lulus udjian. Fak Gigi 
dan Farmasi 

Telah lulus udjian pada Fakultit 
Kedokteran, Kedokteran Gigi dan 
Farmasi pada tanggal 17 September 
1951 untuk bagian Kandidat (C 1) 
Sujani. 

F86000 untuk kambing! 
lembu gurban 

Dari Kantor Agama Daerah Jogja 

karta didapat keterangan, bahwa me 
nurut laporan dari Kabupaten jatig 
diterima sampai tg. 17-9-51, djumlah 

binatang ternak untuk gurban pada 
hari raja Tedul Adha baru2 ini ialah 
25 ekor lembu seharga R 15000 dan 
888 ekor kambing seharga R 71040 
atau harga seluruhnja Ik. R 86000. 
Diterangkan lebih landjut, bahwa 

daging2 itu telah dibagikan kepada 
Ik. 18260 orang dan sebagian lagi 
pergunakan untuk amal ,,Kelut”, 

Dibandingkan dengan tahun:ji. 
Cjumlah gurban tersebut diatas, me 
nundjukkan angka turun 1k. 3015 

Panitya Kelud di Landak 
Konferensi dinas Pamong Pradja di 

Kapanewon Lendah baru2 ini telah 
membentuk Panitya Penjokong Kor- 
ban Gunung Kelud disingkat Pani- 
tya Kelud jang akan membantu usa 
ha Panitya Kelud jang telah  diben- 
tuk di Kabupaten Kulon - Progo. 
Adapun susunan pengurus sbb.: 

1. Ketua R.P. Prodjowirojo (Pane 
wu P.P.). 2. Ketua “II R. Sutarko 
(Mantri Polisi. Muda). 3. Penulis 
Muh. Dawam (B:T.K.). 

Semua hasil Panitya akan disetor 
kan kepada Panitya Kelud Kabupa- 
ten agar dapat dipusatkan diseluruh 
Daerah Itsimewa Jogjakarta, 

Singkat Jogja 
— K.P.P.P. akan mengadakan ra 

pat terbuka pada tg. 24-9 jang akan 
datang dipendopo. Kepatihan untuk 
memberikan keputusan pengaduan? 
terhadap daftar  tjalon2 sementara 
dan menjusun“'daftar. tetap tjalon 
D.P.R. Prop. Jogja. 

— Besuk pada tg. 22-9 jang akan 
datang P.M.I. Jogja akan mengada 

kan malam ramah-tamah untuk mem 
peringati hari ulang tahunnja jang 
ke: VI digedung P.M.I, Gondokusu 
man, 

  

LUKOR ,,Moon Over Miami” Betty 
Grable, Don Amache, Robert Cum- 
mings — 17 th, 
INDRA : Apache Rose” 
gers, Dale Evans, 
Segala umur, 
SOBOHARSONO: Bride of Ven- 
geance” Paulette Goddard, John 
Lund, Mac Donald Carey — 17 tahun. 
SENISONO: ,,/Tombstone” Richard 
Dix, Kent Taylor, Edgar Buchanan 
17 th. 

Rex .Haunted Gold” John Wayne — 
segala umur, 

Roy Ro- 
Olin Howun — 

 



  

   
  

  

  

Ka 
jang akan datang ini di Handa, kata kalangan jang berkuasa da h 
ai Senin ini. y F 2 : 

Ciement Davies, pemimpin Partai Liberal Inggeris, akan membuka 
perensi tadi, jang Giselenggarakan oleh rombongan parlementer un- 

an pemerintahan sedunia itu. 

. Dalam konperensi tadi, akan di- 
'adjukan 2 buah resolusi: 
41. Supaja dilakukan usaha diselu 

“uh dunia setjara  bersama2, guna 
mempertinggi tingkatan penghidu- 
pan dari semua bangsa didaerah2 jg 
masih terbelakang, untuk -melenjap 
kan butahuruf, kelaparan, kedjoro- 
kan dan keadaan bahan makanan jg 
tidak sempurna mutunja, serta men 
tjegah timbulnja penjakit2. 
« Kepada pemerintah? akan diminta 
supaja membentuk badan jang ber- 
dugas melaksanakan tugas tadi. 

2. Supaja dibentuk suatu badan, 
“jang diserahi beberapa tjorak dari 

- “Kedaulatan nasional, jang: bertugas 
membentuk berbagai undang2 untuk ' 
De si pembuatan dan distribu 
si a 
pulkan shantjuran setjara besar2- 
jan: 'memperkembangka mn organisasi? 
.sosial | ekonomi .jang kini  dise- 
Ienggarakan oleh PBB: mengadakan 
anggaran belandja untuk pengelua- 
(ran supra-nasional tadi. dan menje- 
nga menda Pai didjal bersendjata | 

Bhatara nasional tadi. 
Rate an. jang akan diwa 

ikili dalam. konperensi tadi terdapat 
JInggeris, Kanada, Australia, India, 

'akistan, Afrika Selatan, Amerika 
d at dan beberapa negara Eropa 
Barat: Gari negara2 Blok Sovjet ti- 
.dak ada jang akan kirim perutusan. 
"Diantara (para utusan dari 21 nege 
ri tadi terdapat 50 sampai 175 TN 
ta Ka — Ahnt-Reuter. : 

     

  

  

Persetudjuan Dea: 
an kerugian . 

2 et Antara" Philipina dan 
ya Djepang. 9 

hari Senen jl. bahwa Hayeto Ikeda, 
smenteri dalam negeri Djepang, dan 
iMaoapagad, wakil pemerintah Phili- 
ipina, telah mentjapai suatu persetu- | 
djuan tentang soal ganti kerugian, 
jang harus dibajar ofeh Djepang ke 

pada Philipina. 5 
Menurut kalangan tadi kedua per 

rundingan tsb. telah membuat 3 pedo 
man guna Pan soal ganti 
kerugian. Re 
11. Philipina tak akan menuntut gan 

ti kerugian, semata- mata untuk 

merusak ekonomi Djepang. 
Ganti Kerugian harus Kan 

Kl dalam. bentuk ,djasa”. , 
3. Ganti Kerugian diharapkan aka: 

dipergunakan oleh Philipina an 
mmbangunan. : — Ant. “AFP. na pe 

Pertempuran? sengit 
difront Timur 

4 Divisi PBB pada hari, Minggu jl. 
memberi perlawanan jang sengit dan 
berhasil memukul mundur serangan? 

2 pembalasan jang terus menerus Oleh 
pihak Utara pada Waktu per pu 

'an2 berkobar disepandjang front 
“dari sebelah selatan Py: " Na 
'ga kepantai timur. 
L Pertempuran2 sengit t 
belah utara Inje, dan' idndrah jang” 
.pandjangnja 69 mil disektor timur 
front tengah dan difront ti : 

. Komuni e Tentera ke-8 jan dikota 
. arkan Una hari Senen menjatakan 
3 ipuran2 seng PA: 

hari laa pan 

2 

  

    

     
     

  

     

  

   

  

   

     

  

   

      

| perang misalnja, menurut berita be | 

at lakangan imun Lap sudah di 

djata 'jang: dapat meninu 

lankannja ber 
Naaah su Fe : 

'Kalangan resmi di Tokio katakan | 

djadi dise- 

  

IRA? 250 wakil dari 21 negeri akan menghadiri konperensi tentang 
pemerintah dunia, jang akan dimulai pada tanggal 24 September 

  

PM. Irag ke London 
Perdana menteri Nuri as-Said dari 

Irag hari Senen ini telah berangkat 
Gengan pesawat terbang ke London, 
untuk membitjarakan perumusan-hu 
kum dari persetudjuan mengenai mi 
njak dengan maskapai sIrag Petro- 
Ieum Company 5 

PM Nuri as-Said 1x onerangkan, 
bahwa ia kemudian akan disusul oleh 
menteri perekonomian Ir ag Abiulma 

ira Mahmud. dan direktur - djsnde- 
ral perekonomian Nafghim al Pasha- 
shi, jang kedua2nj 
pada hari Ker j-a.0. ini: Dialesa: 
Irag tadi akan nge selama 2 mi 

| gu di London. — Ant. AFP. 

  

  

    

  
y JEND: TE 

Seperti Giketahui de 'Tassigny ki- 
(ni sedang mengundjungi Amerika da 
lam usahanja mendapatkan bantu- 
an lebih banjak dari Amerika Seri- 
kat untuk menindas gerakan? perla 
wanan pasukan2 Ho Sa teman di In- 
do-China. . 

ta mi ergatapan bahwa tugasnja di 
Amerika sekarang ini ialah mendje 
Jaskan keadaan pertempuran di In- 
do-China kepada rakjat Amerika 
dan pemimpin2nja dan berkenaan de 
ngan itu minta bantuan perlengka- 
pan2 militer lebih banjak. 
Dalam pada itu ia memperingat- 

kan, bahwa kalau Indo-China -dja- 

Tenggara. Ia mengemukakan pula 
| pendapatnja, bahwa - pertempuran2 
| di Indo China dan di Korea adalah 
“suatu bagian dari pertikaian Asia. 

“. Achirnja de Tassigny  menegas- 
kan, bahwa kedatangannja di Ame- 

.rika ialah untuk minta bantuan per 
| Tengkapan jang lebih banjak dan sa 
"ma sekali tidak bermaksud untuk 
minta bantuan jang berupa Ban 
kan2 Amerika. — Ant-UP. 

.ah perundingan jang hangat dika 
Jangan jang luas. Disamping mereka 
mengemukakan pro atau kontranja 

pun djuga mereka menggugat? soal 
pendirian orangenja ataw partaienja. 

Untuk menjelami lebih luas apa jang 
  

  

f mereka katakan itu, maka disamping 
imi kita sadjikan pelbagai pendapat, | 
  

  

mengenai bermatjam2 soal jang ber 

an tersebut." Jang mana adalah Sbb.: 

Soal Kerugian Perang. Pedoman” 
menjatakan tidak jakinnja bahwa 
alasan jang mengatakan bahwa pe 
nanda tanganan adalah djustru utk 
membangun ekonomi dan sebangsa 

(aja lagi. 

Berhubung aingati soal “kerugian 

   

| setudjui antara Subardjo dan Yoshi 
- Tg bahwa Indonesi: 'akan bisa kirim | 
bahan mentah ke Djepang untuk di 

5 n |olah mendjadi barang2 djadi.    

  

bahwa lalu-lintas kereta 
. telah bertambah banjak 

. Minggu. Kereta-api2 itu 
oleh 'pesawat2 PBB jang 

-.menghantjurkan lebih dari 90 Naah 
gerbong. 

1. Pesawat2 B-29 dari angkatan uda | 

  

Ira Timur Djauh sementara itu me- 
injerang pusat2 perlengkapan Utara 
dipantai barat dan Ana, timur Kos 
red. — Ant, UP, | 

    

   
Jjar, dan itulah 

ng | membajar kerugian perang, disam 

. Ongkos pembikinan jang tadinja | 
harus @dibajar itu kini tak usah diba 

tjaranja “Djepang 

ping pembajaran sedjumlah sebesar: 
kira2 1,6 milliard berupa uang dan 

| milik Djepang jang ada di Indonesia. 
Sebagaimana diketahui, tuntutan 

kerugian perang jang tadinja mau 

dimadjukan oleh pemerintah Indone     sit adalah 4 milliard. Djadi jg akan 
1 diperoleh hanja sedikit sekati, 

  

lima pasukan? 

| djenderal Peng Teh Huai 
Is u djenderal Ridgway menja 

wa ,Setelah diadakan pe- 
jang teliti mengenai tu- 

sh pihak 
“PBB telah melanggar dserah netral 
| Kaesong hingga beberapa kali itu, 

$ -menembaki 

  

ja akan berangka €3 

     
    

    

Pesan Ridgway itu ditudjukan ke 
pada panglima pasukan2 Korea Uta 
ra djenderal Kim 1 Sung dan pang- | 

“Tiongkok Ai Korea 

  

i. Dalam pe 

    

   ihak Utara bahwa 

telah terbukti bahwa pelanggaran2 

“ketjuali | ketika sebuah pesawat PBB 
daerah Kaesong pada 

tanggal 10 September jl. 

Selandjutnja Ridgway menjatakan 
bahwa para delegasi Utara rupa2- 
nja telah menundjukkan keinginan- 
nja untuk memulai lagi perunding- 
an2 di Kaesong itu, dan dikemuka- 
kannja kembali bahwa perundingan- 
perundingan itu telah . dihentikan 
atas kehendak Utara pada tanggal 
217 Agustus jang lalu. ' 

Kemudian ia menjatakan, bahwa 
opsir2 penghubung PBB kini masih 
bersedia untuk membitjarakan sja- 
|rat2 jang memungkinkan dimulainja 
kembali perundingan2 perletakan 
'sendjata. Demikian antara lain pe- 
san djenderal Ridgway. 

' Pesan Ridgway itu pada har! Se- 
Inin itu telah disampaikan kepada 
Lopsir penghubung Utara di Panmu- 
njom, didekat perbatasan daerah ne- 
tral Kaesong. — Ant.-AFP. 

  

| Tindakan2 
Terhadap kemungkinan coup 
.Yetat. "3 

Pemerintah Iran pada hari Senen 

il. telah mengambil tindakan2 setju- 
kupnja terhadap setiap kemungkin- 
an suatu coup d'€tat. Pihak tentera 
| dan polisi menjatakan, bahwa mere 

|ka kini telah menguasai keadaan se 
turuhnja. 

Dalam sebuah komunike jang dike 
luarkan page hari Senen pembesar2 
tentara dan polisi Iran mengumum- 
kan, bahwa berita2 pers jang. menja 
takan tentang adanja rentjana coup 
Wetat itu tidaklah beralasan. Dikata 
kan, bahwa kabar desas Gdesus' ten- 
tang adanja rentjana domikian itu 
disiarkan oleh ,,pihak2 jang berke- 
pentingan”, tetapi Gitambahkan, bah 
wa sebagai pendjagaan pihak 
berwadjib telah mengambil tindak-   

kap panglima tertinggi pasukan2 
kan dalam siaran televisi pada hari Minggu, hahwa menurut pendapat- 
nja peperangan di Indo-China dapat diselesaikan dalam waktu 1 atau 2 
tahun, ketjuali djika RRT turut menjerang Indo-China. 

  

PERDJANDJIAN pemilanan agn 
Djepang jang ditanda-taengani di San 
Francisco beberapa waktu jl hingga 
kini masih sadja selalu mendjadi du 

hubungan dengan adanja perdjandji ' 

  

an2 kearaanan. — Ani. Rtr, 

“Dientaral de kassiahii  neledeneam 

Perang di Indo China dapat “selesai 
dim T atau 2 tahun 

. Djika RRT tidak menjerang 
“DERAL Jean de Lattre de Tassigny, komisaris tinggi merang- 

Perantjis di Indo-China, menjata- 

  

Sikap dingin Israel dan 
— Arab 

Mengenai rentjana Komisi Pen- 

damai SA ANA untuk menjelesai- 
kan masalah kaum pengungsi Arab j 
Palestina itu, jang hari Senen ini te 
lah diadjukan kepada delegasi2 an 
Gan Israel dalam konperensi di Pa 
ris, berita selandjutnja Bi3R 2S takkan 

(bahwa usul tadi diterima serba di- 
ngin oleh kedua pihak. 

Delegasi2 negara2 Arab tampak- 

tuh, maka hilanglah seluruh Asia inja tidak tertarik sama sekali oleh 
usul komisi tadi, sedangkan delegasi 
Israel pada waktu ini mau Pen 
Gjaripun tidak. ' 

Alasan resmi jang diadjukan pihak 

Israel ialah, bahwa pemerintah Isra 
el kurang waktunja untuk mendja- 
wab pernjataan Komisi Pendamai, 
jang dinjatakan ketika pembukaan 
konperensi pada minggu jang lalu. » 

Ant. UP. 

AM 

“SUARA PERS 
Fikiran untuk ,,mengolah” bahan 

mentah itu adalah sangat naif sekali. 
Dengan kata2 jang bagus dinjatakan 
oleh Yoshida bahwa ,,ekonomi Indo 
nesia dan Djepang saling melengka 
pi Gan karena itu bisa diadakan ker 
aja-sama jang erat”. 

“ Bukanlah suatu kebadjikan dari : 
Djepang kalau kita bisa suruh me 
ngolah bahan mentah kita itu disana. 
Malahan mereka mendapat untung 
jang bukan sedikit karena indusiri 
nja tetap berputar dan terus mela 

as, berkat bahan mentah jang diper 
oleh dari nga dengan mudah itu. 

Malahan bisa dikemukakan, bahwa 
didalam hubungan biasa seperti sebe 
lum perang, bahan2 jang kita kirim 

ke Djepang “itu dibelinja dari kita, 
“artinja menerima duit. Dan karena 

politik dumpingnja dulu, barang2 dja 
“dinja bisa kita beli dengan harga 
murah, Didalam konsepsi: tentang 
pembajaran kerugian perang jang 
diatas itu, kita tak usah bajar harga 
barang djadi, jang dulu murah itu. 
Tetapi sebaliknja harga barang2 men 
tahpun tidak perlu dibajar oleh Dje 
pang, karena kita hanja suruh me 
ngolahnja. 

Teranglah bahwa ,,ekonomi jang 
didalam istilah saling melengkapi" 

Yoshida itu berarti kita mendjadi 
sumber bahan mentah bagi industri 
“Djepang, sebagaimana kita dulu ada 
(sumber bahan mentah semata-mata. 

“demikian itu tidak pernah terdjadi, | 

     
    

  

Ikan perundingan? 
— dimulai lagi 

. PBB. sedia bitjarakan sjarat2 
ikan? PBB djenge al Matthew Ridgway 

.p | 1 Tah engusulk in | Repada 
ifjar an? geni atan sengjata diland 

  

jang. 

tx “Didalam   
|di keluarkan dari 'paberik2 penjari- 

pendapat di Teheran, 

  

(bali.     
siapa kita berdamai sekarang pada 

'Djepang selandjutnja membutuhkan 

  

  

u tara supaja 

  

JurAn lag den 

  

  

"Perundingan memper- 
pandjang perdjandjian 

Indonesia - Tjekoslowakia. 
'Asmaun, Kepala Direktoraat 

Kana Luar Negeri dari Kemen- 
terian Perekonomian, kini mengada- 
kan pembitjaraan mengenai akan di- 
perpandjangnja perdjandjian perda- 
gangan Indonesia dan Tjekoslowakia 
Gengan delegasi 'Tjekoslowakia, jang 
terdiri dari R. Hubac, ketua, dengan | 
V. Stribrny, I. Novotny dan F. Kota- 
la, konsul honorair Tjekoslowakia di 
Djakarta sebagai anggota2nja. Ant. 

  

18.000 Pa ka 
dja bangsa Iran   Akan dipetjat. 

Maskapai minjak Inggris — Iran | 
pada hari Senen mengumumkan, bah : 
wa maskapai itu akan memberhenti ' 
kan sedjumlah lebih kurang 18.000 
pekerdja dan sedjumlah besar pega- 
wai2 administrasi Iran mulai achir ! 
bulan September ini. — Ant. Rtr. 

  

PN et NU TERI SR DA INN AAN ES PUT 

Tenan 

Nana alah adakan 
perdjandjian perda- 

maian 
Dengan Tiongkok Nasionalis? 

- Menurut kantorberita Djepang 

Eyodo, Djepang mungkin akan nye- 
nanda tangani suatu perdjandjian | 
perdamaian tersendiri dengan ' Kor- 
nosa Jaehih tjeput daripada jang 
diharapkan. 

Kantorberita tersebut jang kata- 
nja mendasarkan 'herita itu pada 
tanda? jang terdapat sekarang ini” 
menambahkan, bahwa sekalipun per- | 

djandjian San Francisco memberi ke 
sempatan kepada Djepang untuk me 
milih diantara kedua pemerintahan 
Tiongkok itu, namiun perdana men- 
teri Shigeru Yoshida dalam sidang 
parlemen jang terachir baru2 ini te 
lah menjatakan, bahwa ',,pilihan Dje 
pang tetap akan berada Gipihak Se 
rikat”. Ant, AFP 

  

Azzam Pasha bantah 
berita ttg blok Islam 

Sekretaris - djenderal Tata A 
rab, Abdurrahman Azzam Pasha, ha 
ri Senen jl. telah membantah bahwa, 
ia telah menerima suatu saran untuk 
memperluas lembaga tadi dengan ne 
gara? Islam jang tidak berkebangsa 

jan Arab, Seper ti Pakistan, Iran dan 
Turki. 

Seterusnja data Dekha mene- 

rangkan, walaupun lembaga tadi su- 
sunannja bertjorak Arab, namun ter- 
hadap kerdjasama dengan negeri2 
atau golongan? Islam lainnja tidak 

“ada keberatan. — Ant. AFP. 

   

Diterangkan selandjutnja bahwa 
penanaman tembakau jang ' seka- 
rang masih berdjalan 80 HA jaitu di 
atas bekas tanah2 konversi disekitar 
Sorogedug jang dulu ditanami tem- 
bakau oleh onderneming2 jang ada 
di Jogja. 

Produksi tembakau. 
Hasil produksi tembakau Vorsten- 

landen tiap HA ada 8 kwintal ke- 
ring dan tembakau Virginia 6 kwin- 
tal kering sedang harganja temba- 
kau Virginia kwaliteit No. 1 satu 
kwintal R. 2000.—, No. 2 R. 1750.—, 
No. 3 R. 1200.—, No. 4 R. 800.—, No. 

|5 R. 6090.— dan nomer jang terachir 

R. 4001—, 
Sampai sekarang persediaan tem- 

bakau Virginia sebanjak 450 kwintal 
belum mempunjai pasar jang tetap 
karena tak dapat menjaingi temba- 
kau Virginia jang di-import dari In- 
dia dan Amerika sebanjak 8000 ton 
dalam tahun 1950. 
Tembakau Vorstenlanden oleh pi- 

hak pemerintah belum boleh didjual, 
ikatanja, karena sedang ditjarikan 
| pasar diluar negeri. Persediaan jang 
| sekarang ada sebanjak 100 kwintal 
. masih disimpan digudang. 

  
Harriman tolak untuk sampaikan ultimatum 

Iran kepada Inggeris 
Shah Iran ta” setudjui ultimatum 

TUSAN 
nolak untuk menjampaikan nota- 

istimewa presiden Truman, Averell Harriman, telah me- 
ultimatam Iran kepada pemerin- 

tah Inggeris, demikian diumumkar oleh kalangan? resmi di Teheran pa 
la hari Senin. Dikatakan, bahwa pernjataan penolakan ini telah diteri- 
ma dalam surat dari Harriman kepsda periana menteri Iran Mohammad 
Mossadegh pada hari Minggu kemarin. 

    

suratnja itu Harriman 

kabarnja menjatakan, bahwa dalam 

usul2 perdana menteri Mossadegh 

itu tidak terdapat sesuatu jang ba- 
ru, dan tidak terdapat pula sesuatu 

jang berguna atau bersifat konstruk 

tif jang mungkin dapat membenar- 

kan suatu tindakan intervensi dari 
padanja itu. 

Sebagai telah dikabarkan, nota-. 

ultimatum Iran itu menuntut supa- 
ja Inggeris memulai kembali perun 
dingan2 didalam waktu 15 hari, dan 
djika Inggeris menolak, maka se- 
mua pesawai2 minjak Inggeris akan 

ingan minjak di. Abadan, Menurut 
batas waktu 

itu telah dimulai pada hari Selasa 
jL, jaitu ketika ultimatum tersebut 
disampaikan kepada Harriman  un- 
tuk diteruskan kepada pemerintah 
Inggeris. 

Langsung ke London. 

Menurut U.P. wakil perdana men- 
teri Iran Hussein Watemi pada hari 
Senin telah menerangkan kepada pa 
ra wartawan, bahwa Iran siar rae 
ngirimkan nota-ultimatumnja- itu 
langsung kepada Inggeris djika Ave 
rel Harriman menolak untuk mene 
ruskannja. 

Fatemi mengatakan, bahwa djika 
benar Harriman telah menolak un- 
tuk bertindak "PDB perantara itu, 

  
Ekonomi kita hanja bisa sehat apa 

bila segala bahan itu bisa diolah di 
dalam negeri, artinja kalau kita mem 
punjai industri. Hanja dengan demi 
kian kita bisa kuat, terutama djuga 
Galam arti tidak bergantung pada ge 

lombang? ekonomi diluar negeri. 

Djepang nanti. ,,Merdeka” berpen 
dapat bahwa dikalangan bangsa kita 
dari kaum politici sampai kepada ka 

un pedagang ada ketjemasan bahwa 
perdjandjian perdamaian dengan 
Djepang itu ada membawa apa2 jg   bisa membahajakan Mena dan nega 
ra Indonesia. 

Selandjutnja dikatakan bahwa per 
djandjian perdamaian itu banjak 

memberikan kemungkinan utk mem 
perkuatkan diri atau meninabobokan 
diri kita sendiri. ,,10” memperingat 
kan bahwa bangsa Djepang dengan | 

permulaannja akan djinak, djuga ter 
hadap kita. Tetapi apa-bila ia sudah 
mendapatkan sitfat?nja jang aseli ma 
Ika dia akan mengindjak kita kem 

Berkenaan dengan bahaja itu ,,M” 
berpendapat hendaknja kita bersiap? 
unbuk memperkokoh diri, Dalam se 
gala hal. 

Setelah mengupas adanja produk 
Si Djepang sebelum perang hingga 
sekarang, ,,M” menegaskan bahwa 

bahan2 dari hit. Demikian .djuga   dia membutuhkan »Gdeviesen”, untuk 

maka pemerintah Iran akan mengi- 
rimkan ultimaturi-nja langsung ke 
London. 

Mossadegh berunding 
dengan Shah. 

Sementara “itu perdana menteri 
Mohammad Mossadegh pada hari Se 
nin pagi telan berunding selama 30 
menit dengan Shah Iran mengenai 
pesan Harriman. "Menurut kabar 
Shah Iran kztanja tak dapat menie 
tudjui tindakan Mossadegh mengirim 

  

   
   

kan nota jang bersifat ultimatvm 
itu (kepada Inggeris. 

selama ( it Mossadeeh, | "telah 
mengi: adapi “bpposisi jang keras Ga- 
lam Darlen nen, dimana ia pada hari 
Minggu kemarin untuk 'ketig4 kali- 
nja tak berhasil minta kepertjajaan 
untuk belei dnja Galam menghadapi 
sengketa minjak sekarang ini kare- 
na. tidak, tertjapai guorum. Daemiki- 
an, menurut U.P. — PAKA" - Rtr: 

  

Partai konservatif ber- 
kuasa lagi 

Dalam Parlemen Columbia. 
Untuk pertama kalinja sesudah 20 

tahun, Partai Konservatif menguasai 
lagi parlemen Columbia, pada hari 

Senen jl. 
Pemilihan jang menghasilkan ke- 

menangan Partai Konservatif tadi, di 
boikot” oleh Partai Liberal jang ku 
at itu, dan hanja beberapa anggota 
Partai Liberal sadja jang pergi Kepe | 
milihan ketika hari Ahad. 

Didalam madjis rendah Columbia, 

menurut taksiran akan duduk Pena 
seorang anggota Partai Liberal 
tidak ntaati insiruksi2 
dan seorang Komunis, djumlah kursi 
seluruhnja. ada 132 buah. 

Pembeikotan: oleh Partai (Liberal 
tadi Telah pernjataan brotes)! karena 
keadaan darurat jang dimulai ketika 
tahun 1949-itu, kini belum djuga di- 

hapuskan. Dibawah peraturan keada 
an darurat tadi, Presiden  Aariano 
Ospina Perez ketika tahun 1949 
membubarkan parlemen jang dikua- 

Lsai oleh Partai Liberal. — Ant. UP. 
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Olah Raga: : 

“Marebat ta tennis 
seluruh Indonesia 

25 piala disediakan 
(Dari Wartawan »K. R.“ di Semarang) 

ERHATIAN UNTUK PERTANDINGAN tennis merebut kedjuaraan 
tennis seluruh Indonesia jang akan diselenggarakan dikota Semarang 

pada nanti tgl. 29/9 sja 2/10-51 oleh 
diterangkan oleh Sar. Sugijanto dari 
ngah. 

Sampai sekarang ini sudah dapat, 

disediakan piala2 sedjumlah 25. dan | 
sebagaimana telah diketahui dianta 
ranja terdapat hadiah dari Presiden 
dan Wk. Presiden. Djumlah para tja 
lon pengikut, selain jang telah main 

didalam pertandingan 
di Semarang, adalah: untuk single 

puteri 21 orang, single lelaki 83 
orang, ' mixed-double 27 pasangan, 

dan double-lelaki 50 pasangan. 

Djempolan? tennis jang ikut 

serta. 

Dari adanja diempolan2 tennis jg 
akan ikut serta adalah mereka jang 

telah kenamaan dari Djawa - Barat, 

bisa membajar lain2 keperluan, jang 
tidak bisa diperolehnja dari negeri2 

  

“Asia lain2nja. 

Achirnja ,,M” menjatakan bahwa 
dalam menghadapi  Djepang. jang 
mendapat kesempatan  mermbangun 
itu baiklah kita insjaf bahwa Dje 
pang hanja bisa mendjadi bahaja ba 

gi Indonesia kembali terutama dalam 
lapangan ekonomi dan politik, apabi 

la mentaliteit kita sebagai bekas 
bangsa djadjahan tidak berobah. 

Kabinet ,,88” tetap berdiri. ,,Suara 
Rakjat” menjatakan pendapatnja se 
telah mengupas keterangan2 PM Su 
kiman mengenai perdjandjian Frisco, 
maka rasa2nja dengan tidak menge 
tjilkan usaha menjusun blok. ketiga 

di Asia, seperti ditjita2kan bangsa2 
di Asia itu langkah jang diambil 
oleh pemerintah kita itu pun telah 
didasarkan atas pertimbangan? jang ' 
masuk jang sekalipun tidak disetu 

Gjui oleh pelbagai partai tapi dapat 
dipertahankan. 

Demikianlah jang mengenai hubu 
ngan dengan dunia luaran. Jang chu 
sus mengenai Djepang ,,SR” berkata 
bahwa Hagiiyan termasuk Indonesia 
djuga Kuwatir terhadap Djepang jg 

mana nantinja sebagai subject jang 
akan memainkan roinja ditengah2 
pergolakan dunia ini untuk mentja 
pai kedudukan jg kuat dan penting 
ar aa didalam peranan di Asia ke 
la 

Achirnja ,SR” menegaskan bahwa 
bagaimanapun djuga kedudukan ka 
binet SS sekarang hanja adanja 

I#risco itu sadja tidak akan djatuh. 

pendahuluan : 

   

an eka sea 

PELTI, sangat besar. — Demikian 

bag. Penerangan PELTI Djawa - Te 

, Djawa - Tengah, Djawa- Timur dan 

' dari Palembang. 
Jang akan keluar dalam 
single puteri: 

Antaranja terdapat njonja2: Tina 
ngon, Schoon,  Soelastri, Soemarto, 
Gan Siauw Khie dan Nona2: Iesje Ka 

' sid, Tan Kiem Seh dan Kawilarang. 
Baru2 ini nona Tan Kiem Seh telan 
mendjadi djuara di Bandung, sedang 
nona Kawilarang djuara dari Djakar 

ta, sesudahnja mengalahkan nn. Iesje 
Rasid. Dan sebagaimana diketahui 
nj. Soelastri adalah kampioen tennis 
jang kenamaan diwaktu sebelumnja 
perang. Tjuma sajang jang didalam 

tidak dapat turut ambil bagian. 

Untuk single: lelaki. 

Nama2 jang telah tertjatat untuk 
single bagian lelaki ini adalah: Tan 
Liep Tjiauw, djago tennis jang terke 
nal dari seluruh Indonesia, Ketje-Su 
darsono, jang selalu mendjadi run 
ner-up, Liem Jee Djien, Ong Ping 
Liang, Kee Tjing An, Soemadi Hurip, 
Santosa Hurip, Koo Hong Bing, Lie 
Boen Swan, dil. Pun Pangeran Soer 
johamidjojo Ketua Pusat dari PELTI 
dan Mr. Dr. Sarkies, anggauta 'pe 
ngurus pusat PELTI, tidak mau ke 
tinggalan akan turut ambil bagian. 

Dalam pertandingan2 besar baik di 
Djakarta maupun di Semarang, Ke 
tje-Sudarsono selalu dapat dikaliah- 
kan oleh Tan Liiep Tjiauw. Sekali di 
dalam tahun 1949 Sudarsono pernah 
mengalahkan 'Liep 'Tjiauw, dan ke 

dua pemain2 ini didalam perlomba 
an2 besar selalu keluar dalam final. 

Pertandingan? jang akan datang ada 
lah merupakan kesempatan baik ba 

| £i Soedarsono untuk mengambil re 
vanche. 

  
Untuk mixed - double. 

Telah tertjatat nama2: Oei Siang 
Tjien/nn. Tan Kiem Sen, Soedjono/ 
nn. Kawilarang, Koo Kiem Swanj/nj. 
Schoon, F. Dumpeljnj. Tinangon, Ie- 
sje Rasid/N.N. — Didalam seleksi di 
Djakarta untuk PON pasangan Dum 
pel'nj. Tinangon keluar didalam fi 
nal melawan pasangan Latumeten/ 
nn. Kawilarang, dan kesudahannja 

6—1, 3—-6 dan 5—5. Jang tersebut 

belakangan ini menang dalam undi 
annja. 

Untuk double - lelaki. 
Telah tertjatat nama2: Ketje - Soe 

darsono/liiem Joe Djien, Tan Iiiep 
Tjiauw/Siek Tjien Hoe,   

  

pertandingan ini nj. Tan Liep Tjiauw | 

DAGANG EA CL 

Naaah aan tembakan rakjat 
| Minta perhatian pemerintah 

ENDERITAAN dan kesulitan? tembakau rakjat karena tidak dida 
.pat pasar untuk mendjual hasil produksinja, sedang barang? ima 

port Earkanja lebih rendah dari pada keluaran dalam negeri, demikian 
Hardjosuwonto pengurus NN. Tani di Sorogedug Jogja. : 

  

   

Hasrat buruh memang ada 
utk adjukan usaha nasional. 

Buruh jang mengerdjakan setiap 
hari ada 500 orang. Hasrat mereka 
untuk memadjukan usaha nasional 
ini memang ada. Meskipun sudah 7 
bulan mereka beluni menerima ga- 
djinja, mereka belum pernah mema- 
djukan tuntutan. 
Waktu dibukanja N.V. Tani sesu- 

dah clash ke-II modalnja hanja ta- 
nah 4 ha. Karena keuletan para pe- 
kerdjanja pemerintah dapat membe- 
rikan kredit sebanjak R.2.500.000.—., 
— Ant. 

Kalangan dagang Tiong- 
hoa ijemas 

Di Medan. 

Berhubung dengan penanda-tanga 

nan perdjandjian “ perdamaian dgn 
Djepang, kalangan2 dagang Tiong- 

hoa di Medan berpendapat, bahwa 
nasib perkembangan industri dalam 
negeri karenanja sangat mengawa 
tirkan. 

Kalangan2 dagang ini masih me 
njangsikan, apakah produksi dalam 
negeri kelak akan dapat menandingi 
barang2 keluaran paberik2 Djepang, 
mengingat ongkos produksi dalam 
negeri tinggi. Ditundjukkannja dju 
ga, bahwa gadjih buruh di Djepang 
ada lebih murah dari di Indonesia. — 
Ant. 

— Harga emas 
Di Djakarta. 

Tertjatat kemarin dulu djam 17.00. 
Emas No. 1 BR 32,—     

” ” 3 

Perak murni 

Harga karet 
Di Medan. 

Tertjatat kemarin dulu djam 16.00. 
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R.41.802.215,27 pen- 
dapatan bea & tjukai 

Pi Belawan. 
Pendapatan dari Kantor Bea dan 

Tjukai di Belawan dalam bulan Agus 
tus 1951 adalah sbb.: 
Bea masuk R 14.054.562,94 

Bea Statistik 
(masuk) ,, 1.001.051,50 

Bea keluar (biasa) » 11824.598,85 
Retribusi getah para 5 

anak negeri 3 98.066,61 
Bea keluar umum » 16.532.612,82 

Bea Statistik 
(keluar) ,, 1.398.321,28 

Padjak pemasukan ,,  2.507.577,42 
Tjukai minjak 

tanah (a) — aga 

Tjukai tembakau » 4.032.782,24 
Tjukai gula 4 2,70 
Penerimaan lain2 (b) ,, 205.071,76 

Sewa gudang 3 3.548,10 
Uang pantjang ba : 

rang masuk/keluar 3 144.019,05 

Djumlah . R 41.802.215,27 

— Ant. . 

Harga hasil bumi 
Di Singapore. 

Harga hasil bumi tertjatat kema- 
rin dulu djam 17.00. 
TENeN Mena rem aya dana Str. 8 436.625 
Lada putih Muntok ... Ne 3o 

3 » Serawak . » 925.-— 

3 HADI ana » 915.— 
». Lampung » 835— 

Kopi Bali lama 

NG Ae ANA 3 245.— 
Kopi Palembang A.P. 

Bon ae Eh : 1 13O 
Kopi Lampung ...... » 152.50 

Tapioka Djawa kw. 
Sparta Ta ak 81 — 

Tapioka Djawa kw. 
IOS Ag Bana an RT — 

en Mred fob 0 5. 40.25 
AEON aus 5 ea 
» Sundried fob. . » 4150 

Kopra Padang ......... 28.10 
PS Tnodrapiri Li, K1 3325 
». Sundried fob. Kon 
BAN ita aa ae 10.25 

Minjak kelapa tong 
DAN LA en Dana 20 

Minjak kelapa tong s 
KAA IN An ». 66.75 

Tjengke Zanzibar .... » 201.— 
# 

“Seperti diketahui nilai uang asing 
di Medan Semarin dulu, Str. $ 24,90 
dan TON dollar R 2,90. — Ant. 

Katilli, Koo Tjing Anj/Koo Hong Bing, 
Koo Kiem  Swan/Ong Ping Liang, 
Oei Tjong Tjay/Lie Boen Swan, Soe 
madi/Santosa Hurip, dll. — Batu? ini 
di Djakarta pasangan Katilli/Santosa, 
dapat mengalahkan pasangan Tan 
SNP Tjiauw/Siek Tjien Hoo. 

Hadiah bagi penonton. 
Diterangkan lebih Jandjut, bahwa 

untuk menggembirakan para penon 
ton jang membeli kartjis akan dise 
diakan satu radiotoestel merk Philips 
206 U oleh pedagang radio ,Samput 

  

Latumeten/no” di Semarang, 
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Ipa kd ypan Arena perataan Dagis 
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ito, an seorang adi ketjil 
i Darling, 

“ Serta melihat Pa Djito jang me 
mang sudah grey (berambut putih) 
itu, Berabe djadi' sangat terhar Tu. 
“Dan bertanja sama diri Sendiri: 

kalau Berabe sudah tua" dan putih 
“rambutnja, dan. bernjanji: Darling, 
Em growing g greu (kekasihku aku- 

“lah mulai beruban). Ma - Berabe 
akan menjambutnja dengan air ma 

  

bersama-sama sampai nafas jang 
terachir, sampai dialam baka. 

| Kalau mBah Nur sih bilang: Kalau 
aku mati lebih dulu, aku tun . 
depan pintu. gerbang surga, 
sebab. jang 
mBak Nur Tn 

- Aduh.. henna 

   

    

  

“S2 Femurti dtasakas 
S.K. Trimurti, ketua P.B. Gerwis, 

kemarin dulu pukul 11.30, ketika se- 
dang mengurus paspoortnja untuk 
pergi ke R.R.T. di Kantor Immigrasi 
di Djakarta-Kota, telah ditangkap 
atas perintah Djaksa Agung. 

5 Seperti telah diketahui Trimurti 
telah diundang untuk menghadiri pe 
rajaan 2? tahun berdirinja R.R.T. 1 
Oktober j.a.d. — Ant. 2 

Sementara itu tentang ditahannja 

S.K. Trimurti kemarin dulu atas pe 
rintah Djaksa Agung, djuru bitjara 

Kedjaksaan Agung atas pertanjaan 

, menerangkan bahwa tindakan pena 
$, hanan itu didjalankan berdasarkan 

perintah lama jang telah dikeluarkan 
2 Djaksa Agung jaitu bersamaan wak 
—. tunja dengan perintah penangkapan2 
- lainnja beberapa- waktu jang lalu. 

Tapi karena baru kemarin dulu Tri 
murti diketemukan maka ia segera 
ditahan, demikian djurubitjara terse 

Gz but. 

3 Diterangkan selandjutnja penaha 

nan terhadap S.E. Trimurti itu sama 
sekali tidak ada hubungannja dgn 
-akan perginja ke Peking atas un 
dangan RRT. — Ant. 

Kol. Santosa adjudant 
Presiden 

Sedjak tg. 17 jl. ini adjudant Presi 
den maj, Sugandhie, sudah masuk 
latihan militer di Bandung, karena 
akan actief dikalangan tentera. 

Sebagai adjudant Presiden telah di 
tundjuk kol. Santoso, jang bekerdja 
Gikabinet Presiden, dulu bekerdja di 
sekretariaat Presiden di Jogja seha 
bis masa pendudukan, dan sebelum 

— ite kepala Polisi Tentera. 

Tumbuk 2' Prof. Sardjito 
Sardjito telah.mera 

jakan" tumbuk kedua kalinja, ialah 
usianja sudah genap 64 tahun. Hadir 
P.J.M. Ir. Sukarno, PM. Sukiman, 
Menteri Sewaka, Wongsonegoro,. Lei- 
mena, S.P, Sultan. dah. SP. Paku 
Alam. Nampak pula guru? besar. Ga 
djah Madha, dari Universiteit di Dja 
karta, KA ps, Surabaia, any Dae 
w dbkter beserta isteri. 
PPA :jang sangat meriah ini 

berlangsung sampai pk 10 malam, di 
ramaikan oleh njanji dan. musik 
oleh kanak2 dari lingkungan. saha 
bat Prof. Sardjito. - Pun beberapa 

. Orang dokter jang sudah landjut usi 
anja ikut bernjanji pana 

Siaran RADIO 
RABU 19 SEPTEMBER 1951. 

Gelombang : 42,25 59,2 dan 122,4m. 
09.30 Pandangan mata Upatjara 

pemberian gelar D.H.C. kepa- 
da Presiden Sukarno. 
Siang meraju oleh O.K. Tjan- 
dra Purnama. 
Taman Kepanduan, 
Peladjaran njanji kanak2. 
Reportage Pemberian gelar 
Dokter Honoris Causa kepada 
Presiden Sukarno dari Uni- 
versiteit Gadjah Mada. 
Pertjakapan oleh Djapendi Jo- 
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Tm  growing | 

pa | itu. 

“kas. Tidak rberduli kan beruban, asal | 

pegang .kuntji dalah | 

  

dharma ini?   

   

  

pergunakan Hi 
kit itu 1 

  

Ti 

1). Saja sajah: membanting tulang 
untuk menggambarkan prijs perdjo 
angan kita kepada massa, dengan 
penerangan - penerangan - biasa, de- 
Dan CUrFSUS - CUrSUS, dengan tulis- 
n - tulisan, dengan pidato - pidato 

dirapat - rapat - besar, — demikian 
seringnja, dan demikian ,,melambai- 
kannja” prijs “itu, sehingga kadang- 

kadang dikatakan orang bahwa sa 
ja mengutjapkan djandji-djandji. 

2). Saja selalu mentjoba membe- 
sar-besarkan rasa - mampunja rak- 

jat dengan menggugah dan. memper 
kuat kepertjajaannja kepada diri 
sendiri, dengan mengupas ' sumber- 
sumber kekuatan kita dan mengu- 

pas sumber-sumber kelemahan mu- 
suh, dan terutama sekali dengan 
membawa rakjat dalam prakteknja 

  

  

| jang toon lagunja ialah Pantja Sila. 
| Tidakkah benar bangsa kita pada ha 

perdjoangan. 
3). Saja selalu mentjoba membe- 

ser-besarkan tenaga rakjat jang se- 
benarnja, dengan ichtiar memperku 

at dan menjempurnakan organisasi- 
| organisasi rakjat itu, dengan mem 
bantu terelaknja perpetjahan2, de- 
ngan berusaha tiada henti-hentinja 
menjusun persatuan, persatuan, dan 
sekali lagi persatuan. Dan semua 
itu, Tuan-tuan dan Njonjah2 telah 
mengerti, untuk mengaktivir kemau 

an berdjoang, — untuk mengaktivir 

tuk melahirkan perbuatan? nasional, 
jang crescendo, membawa kita ke 
pada kemerdekaan, kepada Negara 
jang berdaulat, kepada Negara jg 
berdasarkan Pantja-Sila. Dan djika 
lau sekarang Universitet Gadjah Ma 
da memanggil saja untuk menerima 
kehormatannja doctor honoris causa, 
maka saja berkata: saja bukan ahli 
ilmu - pengetahuan, saja pun tidak 
ingin disebut orang ahli ilmu penge   djasa, oleh karena apa jang telah 

|kita tjapai ini buken djasa saja 
| sendiri tetapi djasa kita bersama-sa 
ma, — saja sekadar orang jang tidak 
mau berhenti kepada ilmu pengeta- | 
huan, tetapi selalu memper gunakan | 
ilmu-pengetahuan jg. sedikit ada pa- | 
daku itu untuk membangkitkan ke 
pada wil dan kepada daad. 

. Benar Pantja Sila itu resmi men- 
Gjadi dasarnja Negara Republik -In- 
donesia, sebagai tertjantum dalam 
mukadimmah . Undang - undang - 
Dasarnja, tetapi saja, menganggap 

Pantja Sila-itu telah. lama Sgp 
pada, djiwa bangsa, Indonesia. : : 

Saja. menganggap: .Pantja — Sila 
itu .tjorak kawakan bangsa Haa 
nesia.. FP IEREN gk hatp 

Sebagaimana tiap2 individu mem 
punjai watek sendiri dan pembawa 

mempunjai,watek. sendiri Gan pemba 

waan2. sendiri. Tiap2- bangsa: mempu 
-njai sthemasentrat! "sendiri jang me 
nentukan segala sesuatu jang: mengi 

si hidupnja, mempunjai ,,toon” sendi 
ri jang menentukan segenap lagu fi 
kirannja dan. segenap lagu tingkah 

nja, mempunjai keperibadian sendiri 
jang memberi tjap atau tjorak kepa 
da segala angan2nja dan segala kela 
kuan2nja. Ada bangsa jang Kkeperi 
badiannja ialah haus-kekuasaan dan 
haus-menguasai orang lain, bangsa 
jang keperibadiannja imperialistis: 
ada bangsa jang toon lagunja ialah 
selalu toon kesenian, bangsa jang ar 
tistik. Bangsa kita ialah satu bangsa       
kekatnja religieus? Tidakkah benar 
bangsa kita pada hakekatnja berdji 
wa kebangsaan? - Tidakkah benar 
bangsa kita selalu halus budi-peker 
tinja terhadap sesama manusia? Ti 
dakkah benar kedaulatan rakjat 
atau demokrasi bukan barang baru 
bagi kita? Tidakkah benar keadilan: 
sosial, — didesa-desa or ang sebutkan 
pemerintahannja Ratu Adil, — diang   gap oleh bangsa kita sebagai Puntak 

  

gjakarta. 
21.30 Ketoprak Mataram Studio 
sa Jogjakarta. 'nja kebidjaksanaan? . : 

. Hatta dgn. wakil2 rakiat : 
    

   
    

   
   
   

   

     
      
    
   

   

    

   

    
    
   
   

   
   

  

ADA hari Minggu malam, Pp 
Solo telah mengadakan pertem' 

djuga a.l. Sri Sunan Solo dan Sri 

Sambutan2 diutjapkan oleh' Wali- 
kota Moh. Saleh jang mengemuka- 
kan laporan2 tentang perkembangan 
politiek, ekonomie, kebudajaan, sosi- 
al dan keamanan daerah kotabesar 
Surakarta. 

- Oleh Ketua DPRDS Surakarta da- 
lam sambutannja, dikemukakan ten- 
tang demokratisering dan perobah- 
an2 jang tjepat didaerah jang me- 
lalui djalan2 hukum, agar mendapat 
perhatian dari Pemerintah Pusat. 

Solo, suatu kleuren combi- 
natie jang meriah. 

Dalam kata sambutan jg. diutjap- 
| kan oleh Residen Salamun, al. di- 

“ njatakan bahwa dalam menghadapi 
masa pembangunan ini banjak kesu- 
litan2 jang dihadapi, dengan adanja 
aliran2 jang beraneka warna tjorak 
ragamnja jang sulit dipersatukan. 

Di Solo jang serba istimewa ter- 
dapat berbagai2 warna, dari jang hi- 
djau sehidjaudnja hingga jang me- 

Sekolah Rakjat 
Untuk anak tentara. 

Sekolah Rakjat serta sebuah asra- 
ma, spesial bagi anak2 anggauta ten 
tara di Djl. Tjikeumeuh Bogor baru2 

ini sudah dibuka dengan resmi. 
Pembukaan sekolah tersebut di- 

maksudkan supaja pendidikan anak2 
tentara jang tidak mendapat tempat 
disekolah2 negeri tidak Mani   
  

Pemerintah daerah harus dapat 
tentjanakan pembangunan 

sehabis mengundjungi Bojolali dan Ta- wangmangu rombongan Wakil Presiden Moh. Hatta di Sasonosuko 
muan dengan wakil2 rakjat, pemimpin2 partai dan organisasi dan instansi2. Dalam pertemuan itu tampak hadir 

Mangkunegoro. 

rahnja. Perusahaan? rakjat harus di 

    

rah semerah2nja dan segala kleuren 
combinatie itu mempunjai karakter 
sendiri2. Kadang2 warna2 itu meru- 
pakan suatu kombinasi jang meriah 
dan harmonis. 

: Disamping itu terdapat djuga ba- 
rang? jang misvorm, usang dan la- 
puk. Sortering bahan2 jang berguna 
untuk pembangunan belum ada dim. 
persatuan jang bulat dan sifat2 ter: 
gesa2- serta nguler. kambang masih 
terdapat. : 

Djangan menggantungkan 
Pemerintah Pusat sadja. 

Dalam amanat Wakil Presiden a.l. 
dinjatakan, djanganlah segala sesu- | 
atu dibebankan kepada Pemerintah | 
Pusat sadja. Pemerintah daerah ha- 
rus dapat 'merentjanakan pemba- 
ngunan jang perlu diadakan didae- 

aktiveer setjara cooperatief. 

Ia mengandjurkan supaja kita 
mempunjai tjita2 tinggi jang kita 
gantungkan pada langit, terutama 
dalam hal pembangunan. Perumah- 
an rakjat harus diutamakan dan le- 
bih memperbanjak sekolah2 vak utk. 
melahirkan tenaga? pembangunan. 

Achirnja dinjatakan, soal? jang 
abstract dibitjarakan oleh Pemerin- 
tah Pusat (Parlement), dan didae- 
rah2 membitjarakan sadja soal? jg. 
konkreet mengenai kebutuhan rak- 

kemauan2 nasional, dan ini lagi un- 

tahuan, saja djuga tidak merasa ber: 

. Hement perdju- 
'angan 

Tetapi, djuga disini saja hendak 
mengemukakan element perdjoang 
an. Bangsa kita berkeperibadian Pan 
tja Sila, tetapi itu belum berarti bah 

wa Pantja Sila telah mendjelma-wa 
dag disegala bagian2 dan sudut2 ma 
sjarakat kita, — telah gemateriali 
seerd disegala lapangan2 hidup kita! 
Ada orang2 jang berkata: Buat apa 
Pantja Sila, sedangkan masih banjak 
kemiskinan dikalangan rakjat? Buat 
apa Pantja Sila, sedangkan perikema 
nusiaan masih “sering dilanggar 
orang? Ai, Tuan2 dan Njonjah2, ada 
kah Christendom. jang bersalah ka 
lau masih banjak orang jang tidak 
Christelijk, dan adakah Islam jang 

| bersalah kalau belum semua adjaran 
nja terselenggara? Adakah satu de 

fect kepada Pantja Sila, kalau masih 
ada orang2 Indonesia jang tiada ber 
Tuhan, kalau masih ada perpetjahan 
dan provincialisme, kalau masih ada 
orang2 jang kedjam dan nasional- 

chauvinis, kalau masih belum berdja 
lan sempurna kedaulatan rakjat, ka 
Iau masih ada. kemiskinan dan keme 
laratan? 

Tidak, salahnja ialah bahwa kita, 

.djuga dalam hal Pantja Sila ini, me 
lupakan element perdjoangan. Djuga 
dalam hal Pantfe Sila ini orang ha 

rus berfikir dalam istilah Besa wil - 
daad! : 

mestidik kofoh 
“doelloos' 

Bangsa Indonesia harus berdjoang, 

terus berdjoang, — terus berdjoang 
oleh karena nda adalah berdjoang, 
— mempergunakan keadaan dan me 
nundukkan keadaan, agar supaja 
Ziin-nja subur dan berkembang. Ber 
djoang terus, agar supaja keperibadi   

Pantja Sila 

an2 sendiri, maka tiap2 bangsa pun 

annja .mendjelma-wadag dimana2, 
toon-hidupnja gematerialiseerd dise 
gala lapangan, — Pantja Sila mendja 

di kenjataan-jang-dapat-diraba, men 
ydjadi tastbare werkelijkheid, diselu 
| ruh masjarakat tanah-air kita. 

Berdjoang, bekerdja, berdjoang bu 

daad buat tanah-air dan bangsa, — 
itulah tetap mendjadi seruan saja, 
dari zaman saja masih muda, sam 
pai kezaman sekarang. Geest — wil 

— Gaad buat tanah-air dan bangsa 

itupun mendjadi seruanku pada saat 
sekarang ini kepadamu. 

Buatlah, iku, benua Agu 
amal! Malah TA Ang 
kemaha-sisw ' kepada dera 
djatnja Pa Me jang se 

karang mentj ari Hmus (anti IN keroa 
an beramal terus-menerus 
nana Ibu Pratiwi. 

"Apa: aa “saia | 

Tahukah kamu apa, aa 
karang ini bangga? Bukan terutama 
Karena mendjadi doctor honoris cau 
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2 abM beridjezah aka 1lmu »Ontie. 
Buka kembali Tjabang untuk 

Daerah Surskarta Delam Gedung: 
Apotheek ,,PASARPON" Solo. 
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DiIYSJARI dengan LEKAS : 
Beberapa TUKANG mas sepe- 
ciaal untuk pekerdjaan jang 
halus. Jang TIDAK berpenga- 
-laman harap DJANGAN ME- 
LanAhR. 

Aa Pelamaran datang sendiri di 

Petjinan 30, telp. 533. 
Jogjakarta,   

“Telah lahir pada tgl. 28/8951 
ANA KAMI KEMBAR: : | 

.KRESNO dan SETO | 
Ibu serta anak2 selamat. 

Keluarga 

MOELJADI EFFENDI 
153-9 Klaten. 

Pemmmmmmanamamapan 

KURSUS RADIO TEKNIK 
Menerima pendaftaran Pr 
Mar baru. k 

    

  

Keterangan : 

Pengurus ,KURATEK”., 
Djl. Kauman 12, Jogjakarta. 

160-9 : 

ss DIDJUAL: — 
Piano ,,Naessens” R. 3750.- 

“ Vleugelpiano ,,Weber” ,, 5750.- 

Koelkast ,,6-E”. 4 Ft. ,, 3500.- 

  

    
  

Keterangan : 

PANAI, Tugu Kulon 114 
161-9 1 Jogja.    

| dalam kantjah tempat menggumpal 

Inja  kemauan?-nasional 

  
mendjadi 

kantjah tempat: menggumpalnja uk- 

  
1 
! 

at tanah-air 'dan bangsa, geest-wil — |. 

  
ilah deradjat | 

  

  

EN MENUDJU KE LAUT, $ es Baar 
— PADA SUMBERNJA 

$ (Sambungan hal. TP 

dani menjelengarakan tri- $ 
Selama saja mendjadi | 

pemimpin, saja selalu mentjoba : Mai TB 

sa. tetapi aku T karena Alma 
Matermulah jang memanggil aku, — 
Alma Matermu! —, Universitet Ga 
djah Mada jang dilahirkan diatas 

persadanja Amal bagi Ibu Pratiwi, 
— dilahirkan dalam kantjahnja Per 
djoangan untuk Ibu Pratiwi. Di 

mendjadi 
amal?-nasional, didalam kantjah tem 
pat menggumpainja nationale wil 

nationale daad, didalam 

num-uknum konstruktif daripada Re 
volusi 'kita jang glorieus ini, didalam 
kantjahnja perdjoangan, pengorban 
an, pengabdian, — didalam kantjah 

jang demikian itulah Gadjah Mada 
mu ini dilahirkan, didalam kantjah 
jang demikian itulah Gadjah Mada 
mu ini mendjelma dan bertumbuh, 
dan aku sungg: uh terharu bahwa Uni | 
versitet jang demikian itulah jang 

menjatakan appresiasinja atas sum 
banganku kepada Ibu Pratiwi. 

Wahai, kau anak2 
. . 

tadjawali 
Dan engkau, engkau adalah maha- 

siswa-maha-siswa pada Universitet 
Putera-Amal dan Putri-Perdjoangan 
Hu, engkau adalah asuhan?nja, eng- 
kau adalah laksana anak?-radjawali, 
adelaarsjong, — maka tetap-setialah   

|rawanja kemuktian diri-sendiri, teta 

|jang ber-irama, bergelombang, barge 

  

kepada djiwa dan tjita?2 indukmu ini, 
sekarang dan kelak, djikalau eng 
kau telah m@ninggalkan ruangan?- 
kuliahnja dan telah masuk kedalam 
prakteknja masjarakat dan praktek 
nja Hidup. Hidupkanlah terus garis- 

pahlawan geest-wil-daad, hidupkan 
lah terus garis-pedjoang geest-wil- 
daad! Gadjah Mada adalah mata-air 
mu, Gadjah Mada adalah sumber air 
mu, tinggalkanlah kelak Gadjah Ma 
da ini bukan untuk mati-tergenang 
dalam rawanja ketiada-amalan atau 

pi mengalirlah kelaut, tudjulah kela 
ut, tjapailah laut, — Lautnja Pengab 
dian kepada Negara dan Tanah-Air, 

lora! 

Ambillah, hai Mn Me 
siswa Gadjah Mada, utjapan seorang : 
revolusioner Perantjis mendjadi sem 
bojan-hidupmu dimasa depan: 

»Door de zee op te zoeken, biijft. de 
rivier troow aan haar bron”. 

»Dengan menudju kelaut, maka su 
ngai setia kepada sumbernja”. 

Hidupkanlah terus geesi-wil-daad. 

  
  

  

RALAT. 

Adpertensi kemarin No. 139 - 9 da- 

ri Bookstore , MERCUUR:' : 

Tertjatat tambah R 0,25 betulnja 

R 0,50. Ongkos kirim R 0,50 betulnja 

R 0,25. 
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LUXOR 
Malam ini . 

PREMIERE: 

  

color! 

Film hiburan 

enteng di Mia- 

mi - beach jang 

indah permai 

dengan 8 lagu2 

hot & swing.   
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MENGATURKAN BANJAK TERIMA KASIH 
Atas semua bantuan dan sumbangan serta perhatian : Saudara2 

berhubung dengan perkawinan anak/saudara kami 

ISMANGIL dengan SUPIDJAH 
jang telah berlangsung di Jogjakarta dan di Klaten pada hari 

Ahad tg. 9 September 1951 dengan selamat. 

Atas nama keluarga: 

Wirjoprawiro Klaten: Sumo Harjono Jogjakarta: 
Miftacoo! Semarang: . Kusrin Djakarta: 
Wandyopranoto Klaten. Dr. Wasito Surabaja. 

164-9 

            

PRE LL ELLLLLLLS 

'UTJAPAN TERIMA KASIH. 
Wapaga Bapak2/Ibu2/Saudara2 sekalian dan  instansi2 lainnja ' 

jang telah memberikan bantuannja baik berupa moreel maupun € 
materieel pada waktu Perkawinan kami tg. 16 September 1951, ma- | 
ka dengan ini kami berdua mengutjapkan diperbanjak terima kasih. : 

Semoga bantuan jang telah diberikannja itu, : 'Tuhan-iah jang 
akan membalasnja. 

167-9 R. S8. GOERITNO dgn. Isteri. 
ALA K maan PE MAh mm X5 mmm neng 

MENIT KAA DKK 

    

  

    

  

Pemborongan Pekerdjaan. 
Besuk SENEN tg. 1 October 1951 dikantor kami djam 10 pagi, 

kami Kepala Daerah Kabupaten Temanggung “akan mengadakan 

lelang pemborongan sekaligus (tidak dibage-bage) suntuk: 

PEMBETULAN DJEMBATAN 
diatas kali GROBOH, Tn Kan Bea — an 

Temanggung).: : 

“Kepada mereka jang hendak memborong 'bekerajaan tersebut di 
persilahkan datang di Karitor Kabupaten Temangging selambat- 

ana 2 30 Pan Lebah 

Tesibunatan 

Ternate je” 13 Semak 1951. 

Kepala Daerah “Kabupaten Pemanggung: 

163-9   (BR. SUMARSONO). 
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