
    
   
   
     
    

  

    
   

   

   

  

   

  

   

    

  

   

    

  

   
   

    

   

    

   

  

   

      

daikata rasa tidak 

    

    
jang hingga se- 

a belah kita perdjuang 
kan Salbaa Sepenuh tenaga din 
#zagan, segala Denger Penala 

    

  

Lu Hinja bagi kita un- 
: dengan setjara mudah me, 
& parkan tuduhan kepada Ppi- 
hak asing . jg mana peduli! - 
dan mengatakan: »Pastj ada su | 

asing jang La 

   

   

  

   

  

   

  

ri kepuasan kepada diri | 
sendiri, karena kita berkejaki- 

titu 

| besar. 

13 memang 
& | ttlisan2 dalam beberapa surat | 

kabar jang bagi DPRD sendiri 

1 | "Kedaulatan Rakjat”, 
e na": 

.|ka” dan. "De Vrije Pers” disitir 

  

Seperti diketahui pernjataan 
Wakil Presiden di Jogja itu da- | 
iam pokoknja mengandung kri- 
tikar: jg pedas terhadap DPRD 
jang dipandang” terlalu banjak 
ikut tjampur dalam PERBEDIJ. 
Pun dalam -pernjataan itu di- 
singgung2 prestige anggota2 | 
“DPRD dengan perkataannja : 
pilihlah wakil2 jang memikirkan 
“kehidupan rakjat. 

Betapa hangat reaksi terha- 
dap pernjataan Hatta itu ter- 

. Injata djumiah pembitjara da- 
lara sidang semalam :tu tidak 
sedikit, jaitu 16 orang. Selain 

perhatian umum djuga | 

"'Baru pertama kali itu dalam 
"| sedjarah DPRD Jogjakarta, so- | 
'lal-soal pers mendjadi pembitja- | 

raan ramai, sebab reaksi itu 
terrjata timbui dari 

dianggap sangat pedas. Bebera- | 

jang memuat berita2 itu, jaitu 
"Nasio- 

"Sin Min”, "Suara Merde- 

, | dalam sidang semalam itu. 
t 1g 2 z an 

(e 

“Dengan “mergikuti pemanda- 

bil. Mean, bahwa menge-   
jang : 7 
kan pada pelaksanasu unitaris- 
me hingga sekarang ini? Apa- 
bila ada jang tidsk meniuaskan, 
neng kita harus memper- 

Hg mah paham unitarisme 

 Pertanjaang seperti jang kei- 
ta sebutkan terachir ini perlu 
herpes 9 “Sebab, sekalipun an- 
daikata ada pihak asing jang 
mentjoba Nponkan, dk aliran fede. 

ralisme, apabila tidak ada pe- 
rasaan jang dindupkan, 
tentu segala usaha pihak asin 
Hu tidak akan berhasil, 

A ternjata kemudian 
rusa kurang puas Itu mengenai 
paham unitarsme an sicen, ada- 

lah hak dan kewadjiban parle- 
men untuk menjatakan hal wu 
dimimbar rakjat umuam, Dalam 

parlemen karus m 1 se— 
Tidik jang Sa An- 

2 Men    
pe: 

lem dapat peyang Ae 
tah, agar pelaksanaan 'unitarts 

Tag sesuatu suk: da h : 1 ataw aera ! 
berasa : diandk-ttrikan. “Sebab 

   

  

    

   

  

   

      

tidak menguntungkan bagi ke 
selamatan nusa pa bangsu 

  

KAA 

.| Warrouw d.terangkan 

tang komunike resmi 
bahwa pasukan? Beianda 

Vogelkop Irian Barat, dalam 

““Dikatakannja “bahwa ia me- 

Sarah keras adanja anggau- 

t22 tentara seorangpun @diwiia- 

'jah kekuasaannja jang mendja- 

lankan tindakan inf Itrasi kewi- 

lajah kekuasaan Belanda di Iri- 

an Barat. Begitupun tidak ada 

laporan pada penduduk didaerah 

Indonesia Timur jang hilang ka- 
rena masuk daerah Belanda. 

Komunike pemerintah Belan- 

da-itu oleh Letkol Warouw di- 
g selaku salah satu usa- 

ha Belanda untuk meniburukkan 

“(nama pemerintah day negara 
Indonesia dimata dania interna- 

sional. 
Tindakan Belanda itu amat 

diSesilKannja karena hanja akan 
menambah kesulitan penjelesai- 

'an masalah Irian Barat antara 
Indonesia dan Belanda, 

Ketika ditanja apakah komu- 

nike Belanda itu suatu reaksi 

Belanda terhadap keterangan 
djurubitjara militer T.T. VI jg 

- (menjatakan: adanja  laporan2 

tentang muntjulnja kapal selam 

diperairan Maluku oleh - .Letkol 
hal itu 

mungkin sekali tapi perlu didje- 
ig.|laskan, kata Letkol Warrouw, 

muntjulnja kapal selam Belanda 

itw berdasarkan laporan panda- 

ngan mata dari penduduk dan 

instansi2 resmi. 
| Achirnja ditegaskan oleh Let- 

kol Warouw ada instruksi keras 

dari atasan supaja mentjegah 

kemungkinan ada tentara kelu- 

| Jar batas daerah TT. VII misal- 
| Kg. nja Irian Barat. 

Instruksi Panglima T.T. 
VII. pada komandan? 
resimen. 

““Lebih landjut djurubitjara 
l- 4 pT VII kapten Rahasia menam 

Sa "Panglima T 

bahkan dalam | konperensi anta- 
IT. “VIL". “debgat 

: (komandan2 resimen seluruh In- 
- |donesia Timur oleh Panglima te- 

(ah ditegaskan terutama kepada 
eristi- | komandan res.men 25 Maluku, 

| Ldjangan mentjampuri sama' se- 

agung. 
Mg simak dam 

Sultan ini tidak diperoleh 
Kuba keterangan dari Pihak 
NN agung. — Ant. : 

ui 

“6 Halangi" 
. Hari ini, 20 MEI 1953, hub. 
lan kita terbit 6 halaman. 
wd ep Maron dan adver- 

Direksi 

Eh     

       

    

s
0
.
 

| landa dan sekali2. buk 

k masala 

||djustru dengan pemberitaan jg 
| mengabarkan terdjadinja pem- 
Ibunuhan terhadap orang2 Indo- 
|Inesia di Irian Barat itu dapat, 
|| menimbulkan suasana merugi- | 

  

kali soal Irian Barat, karena 
masalah Irian Barat mendjadi 
"persoalan antara kanan 

at RI. dan pemerintah Be- 
lah soal 

Hang termasuk tugas angkatan 
perang jg bertugas di T.T. VII 
umumnja dan Maluku chusus- 
nja. 

dan Belanda dalam penjelesaian 

Irian Barat. Malah 

kan dan jang tidak diingini ma- 
sjarakat Belanda, chususnja di     

berapa tul san dari surat? kabar | 

2 Pendirian. | 

ngan umum jang dilangsungkan | 

semalam itu, maka dapat d am- 

tara Indonesia jg mengadakan infiltrasi" 
5 keterangannja vediabat Pangiima 

T.T. VII Letkol Warrouw telah menjangkal Mara keras. isi 

AN pemerintah. Belanda tersebuut, : 

“Disiarkan dari Den Haag itu - 
'akan tidak dapat mendjamin 

||hubungan baik antara Indonesia 

|nai sikap DPRD jang tertjan- 
tum dalam suatu rentjana per- 
njataan, terdapat 2 pendirian. 
Jang satu “dengan terang2an 
menjetudjui rentjana pernjata- 
an itu, sedang jang lain tidak 

| menghendaki- suatu pernjataan 
tetapi harja suatu penjesalan. 

: Jang menjetudju: pernjataan itu 
| mengemukakan, bahwa pernja- 

|taan jang diutjapkan oleh se- 
| orang Wakil Kepala Negara itu 
|adalah betul? merupakan suatu 
(tamparan, sehingga DPRD se- 
(bagai wakil rakjat tidak dapat 
| tinggal diam begitu sadja. Di- 
|begaskan, bahwa . pernjataan 
| Hatta itu ditimbulkan oleh ke- 
| terangan2 salah. Menurut mere- 
| ka itu adalah kewadjiban DPRD 
| untuk menjelidiki siapa orang2- 
|nja jang memberikan keterang- 
Lan Salah itu. 

Mengingat hal itu bukan, ti- 
Lagk mungkn (malah ada me- 
ngatakan, bahwa memang ada), 
ada anasir2 jang a-demoecrasi di 
Jogjakarta ini, jang dengan se- 

| ngadja hendak merubuhkan su- 
|Lsunar, atau azas2: “demokrasi. 
| Sebabnja karena dengan adanja 
| demokrasi ini, golongan itu me- 
| rasa dikurangi hak dan kekua- 

  

“saannja. Maka oleh karena itu 
| mereka inf sekarang berusaha 
| hendak merendahkan “— nama 
| DPRD, jarg telah dipilih oleh 
| rakjat itu. 

8 | Pan lima TT VII sangkal : 

.komunike Belanda 

BELANDA MEMBUKKAN NAMA NEGARA. 
ENGENAI Iwatta AFP dari Den Haag 17 Mei jg lalu ten- 

m Pemerintah Belanda jg mengatakan 

tolah menghanfjurkan angyanta? ten- 

  

13 Mei @iselatan 

-Indonesia Timur, Dbmndari dju- 
rubitjara mniliter kapten Raha- 

sia..— Ant. 

NOTA PROTES: BELANDA 
Disampaikan merreri tu- 

ar negeri Luns pada Su- 

santo. 5 
Menterj luar negeri Beianda 

Mr. Luns kemarin menjerahkan 
"kepada kuasa usaha Irrdonesia 
di Nederlahd Mr. Susanto Tir- 
toprodjo satu nota jang “dida- 
lamnja dimadjukan protes ter. 
hadap infiltrasi” Indonesia di 
Irian Barat. 
Daiam “nota itu pemerintah 

Belanda selandjutnja minta su- 

paia orang2 jang bersalah diru- 

kum dan dimintanja keterangan 

tentang tindakan jang diambil 

Indonesia untuk mentjegah ter- 
ulangnja infiltrasi” itu. 

  

| ak a-mengapa 

HARIAN 

s ESUAI DENGAN RENTJANA, SEMALAM DPRD JOGJAKARTA TELAH 
4 MELANGSUNGKAN SIDANG PLENO TERBUKA UINTUIK MEMBITJARA- 

| KAN SIKAPNJA TERHADAP PERNJATAAN WAKIL PRESIDEN DRS. H. MOH, 
| HATTA JANG DIUTJAPKAN BARU2 INI DI JOGJAKARTA. 

Meskipun demikian para pem 
bitjara jang menjetudjui per- 
njataan DPRD itu sependapat, 
jaitu bahwa Hatta dalam hal ini 
sebagai Wakii Kepala Nggara 
tidaklah. sepantasnya mengada- 
kan reaksi terhadap keterangan 
jang berat sebelah. Oleh karena 
itu tindakan Hatta dianggap ti- 
dak bidjaksana. 

Djuga pihak jang tidak me- 
njetudjui rentjana pernjataan 
DPRD itu menjatakan, bahwa 
karena ' kritik Hatta terhadap 
DPRD atu timbul dari keterang- 
an2 jang salah seharusnjalah 
DPRD menjelidiki sumber2nja 
itu. Oleh karena itu diandjurkan 

supaja pernjataan Hatta 3tu 

djangan d.terima terlalu scherp, 
dan dianggap ,,afbrekend”. Me- 
reka ini menghendaki bahwa 
jang penting bagi DPRD seka- 
rang ini jalah menjelidiki orang- 
orangnja jarg memberi ketera- 
ngan2 jang salah itu, malah pu- 
ia ada jang menghendak. supa- 
ja berita2 didalam surat kabar 
itu djuga diselidiki kebenaran- 
nja. Selain itutada beberapa 
anggota jang menginginkan su- 
paja wartawan2 jang hadir da- 
lam pers interview itu diminta 
keterangan. : 

Sdr. Karkono dalam kete- 
rangannja, menjatakan bahwa 
ia menjesal terhadap sikap DPD 
jang sesudah ada reaksi dari 
Hatta belum lagi diadakan pe- 
njelidikan terhadap sumber2 jg 
memberikan keterangan? salah 
kepada Wakil Presiden itu. Se- 
lain itu ia djuga menjesalkan. 

“Presiden. tidak 
bertanja lebih dulu kepada pi- 
hak jang berwadjib dan maiah   terus mengeluarkan pernjataan 
jang pedas itu. 

Sdr. Purwokusumo mengadju- 
kan pertanjaan, mengapa kun- 
djungan Hatta disini tidak me- 
nurut rentjana semula. Dikata- 
kan, bahwa dalam kawatnja ke- 
pada Pemerintah Daerah, Hatta 
menijatakan tidak asap mengun 
djungi Perbedij dan Yaru Mar- 
tani, melainkan hanja akan me- 
lihat Perpustakaan Hatta Foun- 
dation dan pembikinan mimbar 
untuk Ambon. Oleh karena 
itu Purwokusumo heran bahwa 
dalam  kundjungannja disini 
itu achirnja Hatta toh mengun- 
djungi Perbedij dan Taru Mar- 
tani jang diluar atjara itu. 
Menurut pendapatnja, maka 

dibelakang ini pasti ada poli- 
tieke backgroundnja., Disam- 
ping itu sdr. Purwokusumo me- 
njatakan penjesalannja, menga- 
pa Wakil Presiden baru. men- 
dengar gong sa-sele” 
rangan darj satu pihak) sudah 
mau mengadakan kesimpulan. 
Oleh sebab itu ia dapat menje- 
tudjui rentjana pernjataan DP 
RD itu. 

Demikianlah 
pemandangan 

kesimpulan dari 
umum dalam si-   

  

Menteri Djuanda : 

: Ye 

ngenai rundingan? 

jang demikian itu. 

“Dan. sekiranja dari 
KLM memang ternjata tidak 
ada sesuatu keinginan untuk 
memulaj lagi rundingan2 itu 
dan pula djika. nanti ternjata 
bahwa pendirian KLM masih 
sangat mendjauhi pendirian Pe- 
merintah Indonesia, Kita akan 
dapat menempuh djalan sendiri 
dalam lapangan penerbangan 

“itu, kata Djuanda. 
Djalan jang dapat ditempuh 

'katanja upamanja dengan me- 
ngadakan dua djenis perusahaan 

penerbangan nasional di Indone 

pihak 

nerbangan untuk dalam negeri 
chusus dan kedua untuk hubu- 
ngan luar negeri. 
“Untuk penerbangan dalam 

negeri in GIA sekarang dapat 
diteruskan dan untuk hubungan 

luar negeri itu  diwaktu2 per- 
.mulaannja tenaga2 ahli dan teh- 
nis serta perlengkapannja. me- 
mang perlu didatangkan lagi 
dari luar negeri. 
Keadaan demikian itu telah 

berdjalan upamanja sekarang 
di India jang mempunjai Air 
India untuk penerbangan dalam 

    sia, jaitu pertama perusahaan pe. 

perundingan dengan 
KLM gagal 

KITA DAPAT MENEMPUH DJALAN SENDIRI. 

ENTERI Perhubungan Ir. Djuanda dalam pertjakapan me- 
jang telah dilakukan baru? 

tara KLM dengan Pemerintah Indonesia tentang nasionalisasi 

GIA seluruhnja, menerangkan bahwa menurut  pendapainja 

rundingan tsb. belumlah menemui djalan buntu, 

sekarang pihak Pemerintah belum lagi menerima sesuatu per- 

mintaan dari pihak KLM untuk melakukan kembali rundingao? 

ini dian- 

Tapi sampai 

negeri dan Air India Internatio- 
nal untuk penerbangan luar .ne- 
geri. Dan ditindjau dari djuru- 
san pengeluaran devisen usaha 
untuk mengadakan perusahaan 

penerbangan internasional 

hematan pada pemakaian devi- 

sen bagi kita djika. “bepergian 
ke luar negeri dari pada sela- 

lu 
perusahaan2 asing demikian 
Djuanda. — Ant. 

Mr, TIRTAWINATA 
Menjerahkan surat2nja, 

Duta besar Indonesia di Pa- 
kistan Mr. Tirtawinata telah 
menjerahkan: surat2 kepertjaja- 
an kepada Gub, Djenderal Pa- 
kistan, Gula Mohamad. 

Ir. SOSROHADIKUSUMO 
Akan ke Wina. 

Dalam konperensj internasio- 
nal dewan perdagangan di Wina 
bulan ini dewan ekonomie pusat 
akan diwakili oleh Ir. Sosro Ha- 
dikusumo jang kini a 

  

  sterdam. 

.(kete- ) 

da- 

pat banjak memberikan peng- ls. 

mempergunakan pesawat2 | 

UMUM 

Oi aniher-dihaban Katordhian harus diselidiki 

dang DPRD Jogjakarta sema- 
lam. 

Setelah panitya ketjil merun- 
dingkan rentjana pernjataar 
D-:P.R.D. tsb. diatas janz mema 

kan waktu agak lama, maka 
keputusannja diadjukan kepada 
sidang./ Pada djam 23.50 sidang 
menerima baik keputusan ren- 

tjana pernjataan DPRD dengan 
diadakan beberapa perubahan 

kapnja akan dimuat besok. 

. DTERBTKAN OLEH H BADAN PENERBIT ,KEDAULATAN RAKJAT" (ANGGAUTA SPS) 

MENTERI PERTAHA- 
NAN a.i 

Mendengarkan keterang 

Sujono 

jang dikenakan 

disiplin «kemarin 

tahanan ad interim Wilopo seia- 
ma k.l satu setengah djam. 

Seperti diketahu Menteri Per 
tahanan ad interim Wilopo ke- 

marin mengadakan pembitja 
raan2 dengan kepala staf sng- 
katan udara komodor Surjadar- 
ma. 

Keterangan2 dari kedua fihak 

itu akan didjadikan bahan oleh 
Ment. Wilopo untuk mengampil 

langkah selandjutnja. 
Sementara itu seksi pertaha- 

nan parlemen telah meminta 
kepatia Menterj Pertahanan ad 
interim Wilopo apakah bersedia 
mengadakan rapat kerdja me- 
ngenaj perkara commotfore mu-   itu. Rentjana pernjataan seleng- da udara Sujono tersebut. — 

aa R.D. 

an komoder muda “udara 

Komodor muda udara sifon 

huisarescht 

oleh kepala staf angkatan uda- 
Ia karena dianggap melanggar 

memberikan 
keterangan kepada menteri per 
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LANGGANAN : 

Dalam dan Luar Kota, 

Sebulan . ....o..i. Rp. Il.— 
TerIIO LP wa au 

ADPERTENSI : 

1 milimeter, 1 kolom Rp. 0.80 

  

0.60 
  

  

TAHUN IX — NOMOR 114 

lah Mesir ,, 

Menurut Major Salem, peme- 
rintah Mesir ,,sudah 6 bulan le- 
bih” merentjanakan  tindakan2 

jang akan dilakukannja, apabila 

petjah permusuhan antara Mesir 
dan Inggeris. 

Tidak dikatakannja apakah 
tentara Mesir akan berdjoang 
bersama? pasukan gerilja didae- 

rah Terusan Suez apabila per- 

tempuran, akan tetapi diterang- 

kannja bahwa dalam hal ini sa- 
ngat pentinglah adanja ,,anasir 
mendadak jang tak diduga? ter- 

lebih dahulu”. 

Kata Saleh Salem, Amerika 

Serikat sekali lagi akan menga-   
  

A 
sedjak 
Kemerdekaan”, 

djuangan, Hal? 

Sebenarnja sebelum hari itu 
sudah ada maksud untuk menga 

dakan aksi2 kearah kemadjuan 

bangsa, misalnja jang dipelopor. |- 

olea. marhum Raden ' Adjeng 
| Karti pan 'adik-adiknja, untuk 
Tn Kan parasputeri tjerdik 
pandai: marhum Dokter Wahi- 
din Sudirohusodo sendiri telah 
mentjoba 'menjatukan .para bu- 
pati serta intellectueelen. untuk 
mengadakan Studiefonds, dan 
lain2 usaha sudah | diniatkan 

longan orang2 jang berkemauan 
baik dalam “arti sosial. Tetapi 
aksi2, maksud2 dan pertjoba:n2 
tadi tidak berhasil. Bagi kami 
kegagalan2 itu disebabkan ka- 

rena tjara2 melaksanakannja se- 

muanja itu masih berdasar dan 

bertjorak ,,ethisch”, jaitu utk. 

'baik” tadi sekali-kali 

atau ditjoba oleh sementara go- 

  

PABILA kita menindjau segala pokok dan pangkal tjita? | klamasi 
serta usaha, jang terdapat 

Hari Kebangunan Nasional” sampai ,,Hari Proklamasi 
maka njatalah adanja hasrat menjatukan bang. | 

sa Indonesia sebagai sjarat mu jak utk mentjapai kemerdekaan 
bangsa, lepas dari pendjadjahan asing. Disamping itu nampak | 
pula maksud untuk menarik rakjat murba kedalam. barisan per- 

itulah k'ranja jang menjebabkan initiatif para 

pemuda diperguruan ketabiban tinggi 
dibawah pimpinan pemuda Soetomo dan kawan2-nja, mendapat 
sukses jang sebesar?-nja, hingga hari jang bersedjarah itu, hari 
20 Mei 1908, kini diakui sebagai,,hari kebangunan nasional”, 

didIm. perdjuangan rakjat kita 

S.t.o.v.La. di Djakarta, 

rakjat namun zonder rakjat., Se 

lain itu maksud2 jang ,,berbudi 
tidak me 

njinggung - njinggung adanja 
,antithese” atau periawanan an 

“tara si-pendjadjah dan si-terdja- 
djah. Disitulah letaknja sukses 
jang gilang . gemilang, jang di 
dapat marhum student kita Soe 
tomo dan kawan2-nja, jang de- 

ngan terang-terangan mengemu 
kakan apa jang sebenarnja hi- 
dup didalam -hati sanubari rak- 
jat murba. Untuk rakjat,  de- 

ngan rakjat, menjatukan rak- 
jat atas dasar kebangsaan, me- 
lawan pendjadjahan dan menu- 
ju kearah kemerdekaan bangsa 

untuk mentjapai hidup dan peng 
| hidupan jang selamat dan baha- 
-gia 1 

Kalau sedjak Hari Kebangu- 

nan Nasional sampai Hari Pro- 
  

  

upatjara disusun sbb.:         bada 9.30 

an #atarnga 

ya HA un Wetenscehoppan" 
Ke ha 

  
Atiara peresmian Tugu Muda” 
Hari ini ditunggu kedata ngannja bung Karno di Se- 

marang untuk meresmikan Tugu Muda, Selandjutnja atjara 

Djam 8.00 P.J.M. Presiden tiba dilapangan terbang Kali- 

8.10 Berangkat dari Menang ke Taman Mer, 

P.J.M Presiden disambut oleh Kena Djas 

Kata pembukaan Wali Kota Semarang, sela- 

Pembukaan selubung Tn Muda oleh P.J.M ' 

banteng. 

Pena  N 
tan deka. 

» 820 tiba di Taman Merdeka 
Pi Tebaaa 

F wa, Tengah 
“ 8.85 Lagu musik ,,Indonesia Raya” 

0 845 Mengheningkan tjipta 
Lin 850 
1 : ku ketua Panitia Tugu Muda Semarang 

mn 905 
Ku Presiden 
Le aon P.J.M, Presiden menjaksikan Tugu Muda ' 

Amanat dan petuah P.J.M, Presiden | 
i « buharan, 

ri 

Pesat La Sa 
3 

Hubungan dan imbangan 
“Antara kebudajaan daerah dengan! 

kebudajaan nasional 
(OLEH : KI HADJAR DEWANTARA). 

Kemerdekaan maksud 
Haa tudjuan jang tersebut tadi 
aan sebagian besar hanja da- 
pat dirupakan sebagai pemeliha- 

| raan tjita-tjita (Zzman itu'ada- 
llah zaman jang amat angker- 
nja), maka sesudah kemerdeka- 
an bangsa dan negara k.ta se- 
djak Hari Proklamasi itu mern- 
djadi kenjataan, rakjat bersama 
sama pemerintahnja terus me- 
wudjudkan segala tjita-tjita itu 

sebagai usaha pembangunan. 

Usaha menjatukan 

Baik dalam memelihara mau- 
pun dalam mewudjudkan tjita2 
itu, nampaklah sebagai pokok 

dalam kesibukan rakjat kita, 
betapa 
menjatukan segala apa jang per 
lu dan jang Gapat dipersatukan 
Di-lapangan ketata-negaraan 
dan pemerintahan negeri, dila- 
pangan sosial dan ekonomi, di- 

| lapangan pendidikan dan keaga 
maan, dilapangan kebudajaan, 
pendek kata disemua lapangan 

diadakan tindakan2 untuk me- 

  
mj disini membentangkan sega- 
a usaha mempersatukan hidup 
dan penghidupan rakjat pada 
umumnja, sebaliknja kami ha- 
nja ingin memb.tjarakan satu 
so'al sadja, sekalipun so'al itu 
meliputi beberapa kepentingan 
djuga. Masa'alahnja ialah bagi- 
mana sebaiknja kita mempersa- 
tukan, kepentingan2 jang bera- 
nekawarna itu, hngga mentja- 
pai sifat2 nasional jang satu, 
namun tidak dengan memper- 

(Bersambung hd. 6). 

besarnja hasjrat untuk 

Mesir minta pertolongan 
Amerika 

UNTUK PETJAHKAN SOAL SUEZ?  ” 

Mor Saleh Salem, salah seorang anggota Dewan Revolusi- 

oner Mesir, mengatakan dalam tanja-djawab dengan madja- 

al Yussuf”, bal wa antara Inggris dan Amerika 
Serikat terdapat perbedaan besar dalam pendirian mereka ter- 

hadap masalah daerah Terusan Suez, 

lami kerdjasama dan memper- 
oleh persahabatan bukan saaja 
dari Mesir, tetapi seluruh duria 
Arab, apabila Amerika membari- 
tu Mesir dalam masalah seng- 
keta tentang daerah Suez. 

Mesir ganti kerugian 
Selandjutnja dapat dikabar- 

kan, bahv.1 Pemerintah Mesir 
telah menjediakan uang sedjum- 
lah 5.500.000 pon Mesir (16 dju- 
ta dollar) sebagai penggantian 
kerugian terhadap hilangnja dji- 
Wa dan kerusakan benda das 
orang2 Inggeris, pada keribut- 

an? jang terdjadi pada tanggal 
26 Djanuari 1952. 
Dalam pengantian kerugian 

tersebut termasuk djumlah 
190.000 pon Mesir (570.000 dol.) 
uantuk para, keluarga dari «1 
orang Inggris jang mati di ,.Turf 

Club” selama ada kerusuhan? Pe 

rusakan terhadap hotel ,,She- 

pheards” jang terkenal itu di- 
ganti dengan 425.000 pon Mesir 
(1.275.000 dollar). Dari djumlar: 
ini sudah diserahkan 200.000 por 

| Mesir dan kekurangannja akan 
dibajarkan dengan ketentuan 
bahwa hotel tersebut akan di- 
bangun kembali dalam djans: 
ka waktu:3 tahum. — UP 

PRESIDEN SUKARNO 
Menerima gambar 
Gdjenderal Nadjib. 

Perdana menteri Mesir Moh. 
Nadjib telah menjampaikan se- 
buah. gambargja kepada pres. 

Sukarno, sebagai tanda eratnja 
pertalian dan persaudaraan an- 
tara Mesir dan Indonesia. Garn- 
bar tsb. dibubuhi kata2 peng- 
hormatan dan harapan2 baik 
serta tanda tangan  djenderal 
Nadjib. Djuga kepada kedutaan 
Indonesia di Kairo dan duta be- 
sar djenderal major Abdulkadir 
dihadiahkan sebuah gambar djen 
Gderal Nadjib itu. — (Merdeka). 

PRESIDEN SUKARNO 
Akan melantik gubernur 

  
  

    
njatukan, Bukanlah maksud ka-j 

Sarimin. 
Pada tgl. 28 Mei j.a.d. bertem- 

pat digubernuran Singaradja 
Bali, pres. Sukarno akan meian- 
tik Sarimin Reksodihardjo sbg 
gubernur Sundaketjil. Di Singa- 
radja kini telah dibentuk suatu 
Panitia Penjelenggaraan upa- 
tjara pelantikan jang dipimpin 
oleh Residen. Jang akan diun- 
dang untuk menghadliri upatja- 
ra tsb. a.l. jalah para menteri, 
gubernur2 seluruh Indonesia dan 
gubernur Timor Portugis serta 
pembesar2 lainnja. Selandjut- 
nja Panitia memutuskan untuk 
menjiarkan upatjara itu melalui 
Radio Den Pasar, sedangkan pe- 
rusahaan Film Negara akan 
membuat gambarnja. (R. D. P.).   

  

D 

samping pembitjara dari 

ngatan itu. 

Menurut pihak Panitia, pada 
pernjataan Hari kebangunan 
Nasional jg ke-45 tidak dikemu- 
kakan sesuatu pernjataan chu- 

sus ketjuali hanja menegaskan 

dan mendesak terselenggaranja 

apa jang tersimpul dalam Per- 

njataan Bersama tahun jang tatu 
(1952), jaitu Pernjataan jang 

telah ditanda-tangani oleh 65 

partai dan organisasi seluruh In 
donesia. 

Isi Pernjataan Bersama. 
Seperti diketahui, dalam Per- 

njataan Bersama tersebut dike- 
mukakan keputusan bersama jg 
terbunji sbb: 

1, Melandjutkan Tan menjem- 
purnakan usaha menggalang 

kesatuan sikap, program ser. 

ta tindakan jang telah dimu 
lai pada tanggal 20 Mey 1948, 

djuga dalam menghadapi ba- 
haja perang dunia jang mung 
kin datang, - jang mengan- 
tjam rakjar dan negara In- 
donesia jang dapat menim- 
bulkam kehantjuran, kemela- 
Tatan, kesengsaraan dan kehi 

naam umat manusia seluruh 
NJa 
Menjatakan kesediaan sege- 
ra terwudjudnja maksud ter, 
sebut : 
@, untuk melaksanakan Me- 

.  mokrasi dalam segala la- 
v.. pangan, 

D. untuk mentjapar kesedjah 
teraan rakjar dan keada- 
dn sosial dalam masjar6., 
kat. 

0. utk menghapuskan sega 
la perdjandjian dengan ne 
gara? lain jang merugi- 
kan rakjar dan negara, 

d.  unitula mengembalikan 

2.   

Hari Kebangunan Nasional 
ke-45 di Ibu Kota 

PENDUKUNG PERNJATAAN BERSAMA 1952 
BERTA MBAH. 

ALAM sidangnja digedung Taman Siswa, 
Djakarta, Panitia Penjelenggara pernjataan Hari Kebangu- 

nan Nasional ke-45 (20 Mei 1953) telah memastikan bahwa upa 
tjara peringatan hari itu dilangsungkan di Istana Negara. Di- 

pihak Panitia sendiri, Wakil Presiden 
Mohammad Hatta Member amanatnja pada upatjara peri- 

Djalan Garuda 

Irian Barat kedalam. wila. 
jah negara BI, 

3. Menjatakan kesediaan untuk 
segera melaksanakan pem- 
bangunan nasional, dalam @r- 
li pembangunan sosial, eke- 
nomi dan kebudajaan wntulk 

kepentingan segenap rakjal, 
pertahanan  nasiondl dalam, 

arti kerdjasamag se-erat2znja 
antara  tentera, polisi dan 
alat2 negara lainnju dengan 
rakjat untuk mengatasi ke. 

katjauan2 jang timbul dari 
dalam  danjatan jang da- 
tang dari war, 

Dapar diberitakan lagi, bahwa 
disamping 63 partai dan organi- 
sasi jang telah menandatangani 

Pertanjaan Bersama itu, kini 
sebagai pendukung  pernjataan 

tersebut tambah lagi beberapa 
organisasi antara lain Kongres 
Buruh Indonesia (Vaksentrai ba 
ru), LP.P.L, Pemuda Nasional 
dll, 

Sebagai diketahui partai2 jg 
tidak serta. menandatanganj Per 
njataan Bersama itu antara lain 
jalah Masjumi, P.S.I. dan Pars 
kindo. — Ant, , 
  

  

yk Sebelum Kn an pers 
temuan di Jogja dimulai, se- 
orang anggonta panttua perte- 
muan itu Jary | kerumah se, 
orang wartawan minta dibuat 
kam teks pidato, karenanja wars. 
tawan itu tidak datang mengha 

1 diri pertemuan tersebut, 

    
8 

         



  

   
     

        

  

ga Purbakala: SE Luka 
rangkan bahwa” lembaga | 
sebut telah mengadjukan per- | 
mintaan kanan pemerintah bi- 

— aja Rp: 125.000,— untuk meme- 
lihara makam2 bersedjarah. ci K 

Mena Berh hung dengan |: — Berhui 

bulan Puasa peraturan ' berla- 
kunja djam malam untuk daerah: 
KMK Medan dihapus! su 

kian KomaaaAi. 2 RN 
Major Hass 

    

AP: mua Sakti se 

orang Batak Kristen jang kini |. 
- mendjabat Residen 

lah disebut-sebut untuk meng- 

gantikan kedudukan - 
$ harhary dalam mendjabat Gu- 
bernur Maluku. 3. 
PANDJARMASIN — 4 Orang | ara 

penduduk Bandjarmasin, barut 

ini telah didatangi oleh 30 orang 

gerombolan, jang” .menggondol 

uang mereka sebanjak Rp. 50. 
ribu. Pada waktu bolan 

melakukan aksinja, “polisi telah" 

mengadakan pengepungan teta- 

pi gerombolan dapat, melarikan 

diri. 
SINGARADJA — Sidang DP 

RD Bali, dalam sidangnja jang! 
| kedua untuk tahun ini, akan 
& membitjarakan .rentjana »pe- 
raturan larangan memperguna- 
kan betjak Seneng. AN ap 

| MAKASAR — Kini di 1 Makas- 
sar telah dibuka gedung 'kepoli- 

  

sian baru berting! t 2 jg akan | 

  

   

  

diperuntukan 
pembikinan gedung te 1 
#hanjak 2 TenNa 2 

  

Lela — Ketua L sx aba- | Nip 

      

San | berditang” 

Tapanuli, te- tua 

» Latu- | ja: 

enaa aa hubungan | 
Setan Djepang : Fasco 
en | mna YA SeaOn 

bangsa sja | ini patut uas 
ab perhatian kita. Sila- 

Ja Ana tanja - djawab diba-    

AI: mena: 3 hi hain 

Tuan mengenai - pembangunan 
ahaan2 Indonesa pada 

“biavab. Gonta melihat ke- 
pjataan kini orang jang 

dilapangan ekonomi 
, Pandak Orenjangan 

tapi untuk dapat hidup dan 

dengan subur, perusa-. 
2 ini: memerlukan djaminan 

an dalam arti kata jang 

  

      

aa 

hagh: 

  

luas 
da po ialah membuka pa- | 

saran bagi Ne an produksi indus- 
tri2 jang sudah dibangun dida- 

lam negeri, dengan djalan mem- 
batasi atau kalau mungkin me- 
niadakan import barang2 sema- 
tjam itu dari War negeri. 

|» Pertanjaan: Perusahaan2 
dalam lapangan apa jang menu- 

rut pendapat Tuan mempunjai 
harapan baik dikemudian hari, 
dan sangat perlu dikerdjakan 

atau dipikirkan oleh bangsa 
kitast 

5 Djawab : “Industri. Rentjana | 

Hndustrialisasi harus mulai diker 

   
      

   

- dengan membuka ke- 
jang sebesar?nja bagi 

| partikelir. untuk mem- 
bangkan kegiatannja da- 

Na ini. 
Pe 4 , KesumtanA 

Men PN ga,   

  

  

  

pembukaannja Pa 
sampai Nag en menajadi 
Islam. 

Dengan Sak irtwnjatenk 
keadaan pemetjakan soal per: | 
buruhan diluar. agama. Isiam, 
mulaj adanja persoalan perbu- 
ruhan, “sedjak perkembangan 
perindustrian besar kira2 pada 
penghabisan abad ke-18 dan 
permulaan abad ke-19 Maseh.. 
'Sengan tertjiptanja dan terpa- | 
kainja mesin2 dalam perusaha- 
an2 besar di Eropa Barat, tim- 
buliah soal perburuhan Sa 

Mula2 jang mendjadi soal ja- 
Jah bagaimana memperbaiki na- 
sib buruh jang bekerdja dalam 
paberik2, lambat laun soal per-| 
buruhan tersebut beralih lapa- 
ngan Dari lapangan kesosialan' 
beralih tempat. kelapangan ps el 
konomian. “sa 

Achirnja Da ANN spg 
pada lapangan ketata 
bagaimana memberi Ikan 
da kaum buruh alam urusan 
pemerintahan negara sesuaj de- | 
ngan kedudukan mereka dalam | 
masjarakat. Sa 
membentukkekat Bea am ka | 
un buruh jang bertugas. .men- 
djalankan politi | dengan 

Dalil? agama jang ber- | 
huhungan dengan mak 
peri 

Dalijono njatakan, dok 

     
   

    

Mr, 
wa Islanr mengenal anak kas: 
um buruh. Kaum bu jang dis: 

kenal oleh Islam adalah kaum:| 
buruh belian dan kaum buruh: 
upahan. Terhadap: mereka itu 

diadakan aturan2, : Ah 
  Aturan Sengon tuak ai tas mus 

serupa dengan aturan «tentang | ' 
hal itu jang lazim pada: abad 
pertengahan tarich Masehi 
'mana-mana. Satu hal: jang “ta 
boleh dilupakan dalam menin- 
djau sikap agama Islam terha-: 
dap budak belian jalah adanj 
ketentuan? ana Na 
kebebasan Tanpa Sa 5 

   
   

   

   
Aturan agama | . bu- 

ruh upahan jang terpenting ja- 
lah: bahwa upah Sa mai | 
dibajarkan sebelum 
mereka kering. Dari 
diambil semua “ad, 
menguntungkan ke 

seperti djam bekerdji: 
upah dan hee 5 
innja, 2 $ 

ag-ma jang ada, dan 
sabi Kibsa ja buat 2 
karang, Ummat Islam da 
ain 

  

    

Nana: 
Jai pokok Denias anak Umat 

   
   

    

    

  

ira soat tersebut 

Batak trade union jang non po- 
|hitiek (akan tetapi dapat djuga 
Jangsungkan dan An se- 
ae kaum Dolanan 

| negara? 
| duknja sepat beraga- 
ma Islam. 

Keadaan sekarang dinegara? 
jang sebagian terbesar “pendu- 
duknja beragama Islam, seper- 
ti dinegara2 Arab, Pakistan dan 
Indonesia, orang memetjahkan 

sedjarah jang dialami. 
: —Dinegara2 Arab, terutama di 
|Saudi Arabia, soal perburuhan 
“belum mendjadi persoalan. Di 

Pakistan soal perburuhan men- 
di soal jang hangat seperti 

keadaannja di Indonesja. Dise- 

  

  

jadjahan Ingger:s. maka apa 
disana, dalam la- 

TB 
jang terdapat 

njerupai apa jang terdapat di 
Inggeris. Perobahan jang telah 
diadakan baru mengenai djam 
bekerdja dan hak mogok. 

“Tam 'serekat sekerdja terasa di- 
mana-mana, akan tetapi tidak 
(sekuat seperti di Indonesia. Di 
Pala tan, dan Mesir mereka be- 
e1 . dibawah tanah, seperti 

di negara? Arab dll. Keadaan 
(Indonesia dalam hal ini sama 
dengan keadaannja di 'Perantjis 
dan Italia, maka bukan hal jang 

    

      
Indonesia, demikian Mr. Dali-: 
110p Tg 

. haph, tiba waktunja 
   

    

   
   
    

    

    

   

  

   
    

   
            

Sapa de- 
tama x kita 

s - e Aa sama Ta sifat- 
seperti kapitalisme, jaitu 
dat #atajatia, kebendaan 

1 Bagi kaum agama. jang | 
1g nakan kerochannian, 

Liga Kg ndaan itu harus dibe- | 

  

     
   

      

setidak-tidakrtja ditak- 

amping itu harus diketa- 
pahwa kaum sosialis dan 
Nu itu telat berpe- 

  

  
    

    

pemerintah, salah satu | 
  

2 dengan teratur oleh pe- 

:|kan pemerintah dalam memban-. 

''buatan Inggeris jang Gi-Indone- 
| sia ini dengan mudah dapat kita 

: baik kwaliteitnja daripada siga- 
| 1|ref kalengan itu, hanja dengan 
i- "maksud supaja lebih banjak »da 

Ipat mentjetak uang” diluar ne- 

soal perburuhan ini aenunat at : 

an Pakistan bekas negara | 

pangan perburuhan adalah me- 

Pengaruh kaum komunis . da 

u kaum — komunis menguasai 

|stansi kesehatan 'akjat Jainnja. 

1 doi erisohadng” disin 
#njak mendapatkan hawa | baik, 

t| tidak seperti 
dan 

5 bungsa Indonesia tidak banjak 
4 mempeladjari 4 bih | 

| diberikan 

CER, dsb dalam Hesmberikan. 

badan. 
| Jang semi officieel. 

5 Is: He 
Mg Hsendisi. .menjarah perijetakan 
Jasing mentjetak buku hasil tu- 

   
“dng 

pusaf 
mendirikan sebuah 

pembeli bana 

  

Kalau baru? ini Bung Hatta 
di Djokdja ketika me- 

Mantan beberapa perusaha- 
4n nasional, maka itu adalah 

| | tangisan-palsu, bukan tangis se- 
rang ekonoom jg tulen. Tidak 

1 gunanja Bung Hatta mena- 

  

- Hisannja, Apakah tidak ada pe- 

    

ringkali bertu 
pergantian Kal inet 

“pati intah jang se Politik. pemer " 
.ringkali bertukar aneh, itu ti- 
dak  djarang 
penglaksanaan rent | 
Jang sudah peda" dengan 

- ak untand 1 Pandangan 
apa jang Tuan dapat berikan 
mengenai politik pemerintah de- 
ngan mengeluarkan peraturan2 
jang langsung ditudjukan ,pada 
perusahaan2, baik asing mau- 
pun nasional ? 
'Djawab : Sebagai warganega- 

ra-.saja hanja dapat berbuat 

menaati peraturan jang berlaku, 
tapi sebagai (pedagang saja 

dengan sendirinja aKan berusa- 
ha supaja peraturan2. jang agak 
(kurang menguntungkan . dapat 

dtelakkan, sesuai dengan Ket” 
tungan jang kami tjita 

5. Pertanjaan : Apakah per- 
aturan2 pemerintah jang .mem- 
beda2d-kan  hak2 / kesempatan? 

perusahaan N . dan' asing 
itu membantu perusahaan2 Indo 
'pesia dalam mengatasi kesu- 
litan2 jang dihadapinja, akibat 
persaingan - jang dilakukan me- 

    

ki 

      

lawan peru e bukan bau 
nesia ? PEN an 
Djawab : Itu NE su- 

dah merupakan langkah jang 
baik, tetapi kesalahannja biasa- 
nja terletak pada kaum jmportir 
atau perus n2 lan bangsa 
kita sendiri jang “tidak dapat 
mempergunakan Anna de 

  

   

    

mikian sebaik2nja, seh a ti- 
dak djarang perusaha 2 masio: 
'nal kita dengan tidak diketahu 
nja telah diperkuda per 2 
besar using dan ena me- 
reka djugalan jang mengeruk 

ngan jang semestinja ha- 
us ajatub ka perusgilaan2 

(indonesia. 

6. P. . Jiogarai pen- 
dapat Tuan tjara bagaimanakah 

jang mesti dan perlu didialan- 

   

“tu perkembangan perusahaan2 
Indonesa itu ? 2 
Djawab : 'Pemerintah harus 
memberikan djaminan kepada 

perusahaan? Indonesia dan Mem 
berikan kesempatan2. kepada j 

mereka utk menerima pesanan2 
Gari pemerintah (pada waktu 
ini tidak sedikit order jang ma- 
sh diberikan kepada perusaha- 
an2 asing). 'Djaminan ini harus 
diberikan pula kepada perusa- 
haan2 nasional | supaja Hasil pro- 
duksinja laku “didjuual dan di- 
pergunakan oleh masjarakat.- 
Djika kita datang d.-London, 

“kita akan heran karena sukar 
mendapatkan sigaret2 kalengan 

  

djumpai disembarang tempat. 

ma minum “rokok jang kurang 

geri Hat 

pak hal ini (dak dapat 
kita praktekkan di Indonesia ? 
Umpamanja, ita, lebih banjak 
mengexport gu 1 paberik, tetapi 
tjukup puas dengan gula rakjat, 
supaja pe ley yin banjak de- 
Vviezen ? 

Apakah pemkintah ga dak bisa 
menentukan harga dan djumlah 

'banjaknja tembakau rakjat jg 
dibeli oleh B.A.T., tidak seperti | 
halnja sekarang seolah2 segala 
sesuatunja ada ditangan B.A.T. 

| kalau pemerintah mau 

  

mengerdjakan itu ? 

Bung Karno seringkali mene- 
rima wakil2 perusahaan asing 

“Iberaudientie diistana, tapi rasa- 
. Inja belum pernah wakil perusa- 
| | haan nasional bertjakap dengan 

“beliau 'setjara suitvoerig”. 
1 Pertanjaan 3 Taktik perdju 

"jangan apakah jang harus dilak- 
sanakan oleh perusahaan Indo- 
nesia supaja lambat laun dapat | 
menguasai kembali ekonomi: 
masjarakat ? 
Djawab : Dibutuhkan satu per 

satuan jang kokoh. Orang? Ti- 
onghoa, India maupun Belanda 

mempunjai association sendiri, 

tapi sampai sekarang perusaha-. 

serikatan jang kokoh sematjam 
itu, Jang kita miliki hanja DEIP. 
“jang sampai sekarang belum la- 
gi kita ketahui hasil2 usahanja 
jang njata menghasilkan buah 
hagi kepentingan importir atau 
'perusahaan2 lainnja jang dimi- 
liki bangsa kita, 
“as Pertanjaan : Berapa lama- 

kah waktu jang dibutuhkan ki- 
|ranja bagi perusahaan nasional 

1 Indonesia untuk dapat menem- 
pati kedudukan jang sekarang 
dipegang — oleh perusahaan2 

asng itu? 
, Djawab : Ini sukar diramal- 

kan. sebab selain kurang penga- 
laman, bangsa kita pada waktu 
itu dalam lapangan ini kalah 
pula keuletannja dibandingkan 
dengan mereka. Pengalaman ini 
terasa pula tertinggalnja dalam 
lapangan pengetahuan mengenai 
daerah, T.dak sedikit importir2 
atau perusahaan2 nasional mati, 
karena mereka tidak tahu sama 
sekali dimana barang2 dagang- 
annja harus didjual, barang jg 
mestinja hanja bisa jaku di Dja- 
wa Tengah umpamanja didjual- 
nja setjara besarZan di Djawa 

5 Foeladjar, terutama 
perebutan-pasar ini. 

9. Pertanjaan : Daiam persa- 
tingan mengenai lapangan2 ser- 
vice, kwaliteit produksi, pasar- 

an, penenfuan harga dan men- 

tjari tenaga personil jang tja- 
kap, usaha2 apakah jang mesti 
dan sudah Tuan djalankan ? 

mengenai 

sesuatunja mash banjak dipe- 
ngaruhi oleh harga barang2 jg 
didatangkan dari luar 
— baik masih merupakan bahan 
ataupun sudah berwudjud -ba- 
rang — dan pengendalian harga 

Dalam mendapatkan tenaga2 
personil jang ijakap kita sebe- 
narnja ketinggalan kereta -api, 
karena kita baru baru mulai, 
tetapi alangkah baiknja djika 

Ipemerintah mulai. mengadakan 
kursus2 untuk 'abli2 yak jang 
ada hubungannja dengan kepen- 
tingan perusahaan2 nasional. 
. Untuk mengikat supaja tena- 
ga jang sudah ada djangan sam 
pai lebih tertarik untuk beker- 
Gia pada perusahaan2 asng ka- 

besar, kebutuhan2 rumah tang- 
ga" pegawai2 Fasco sedupat 
mungkin diusahakan oleh per- 
usahaan. Disamping itu mena- 
nan rasa kesadaran, bahwa pe- 

achirnja berguna bagi mereka 
sadja. Gadjih jg diberikan oleh 
Fasco ketjil, tetapi toelage ba- 
njak, sesuai dengan keuntungan. 

410. Pertanjaan s Usaha2 apa- 
kah jang telah didjalankan oleh 

Gjuan2 jang telah ditjapai ? 
Djawab : Selain 

kantor import jexport, kami 
mempunjai pula perusahaan pe- 
nerbitan, drukkery, paberik pa- 
pan di Sumatera, 
iDalam tahun ini pula 

sudah berdiri .paberik2 potlod, | 
kapur, batu tulis dillnja jang 
Gimiliki oleh Fasco. 

akan |   
  

memperbaiki keadaan ekonomi 

  

Kan: 

djaga kesehatan kaum 

Ferbadap pendjagaan keseha- 
tan mereka jang dilyar perusa- 
haan adalah djadi tugasnja in-. 

... peri Te dari Merurut. dia 

tjukup  ba-    

halnja di “Eropa 
Amerika ,sehingga 

  

soal 
   

    dini 

  

    pi 

e Bahan Runt Lr.0. 
“Mengenai. bantu ap jang telah 

n oleh IL. O: dikemuka- 
kan “ Dr. Bvenson ialah be- 
rupa - dan tenaga ahli. Ba- 
aan UNO, lainnja disampin 
LL.O, Naa E.C.A.F.E., UNI- 

  

  

bantuannja di Indonesia telah 
mengeluarkan biaja sebesar 25 
djuta, sedang tenaga2 ahli jang 
tersedia. ada antara 60 -— 70 
orang dan jang 40 orang dida- 
lam lapangan penerbangan. 
Dikemukakan Dr, Evenson,   
Kendi & dijinitann sosial 

buruh tidak baik 
$ (HABIS) 

BADAAN kesehatan & djaminan sosial tidak baik itu 
“disaksikan pada perusahaan ketjil, severti jang 

1 saksikan Ig apa Dr. Evenson dalam penindjauan?2-nja. Untuk se- 
mentara jang diperbatikah serta diselidiki 
pada Dadu ana Mereka jaug — tidak tergabung | nantinja 
akan mendapat Ka apuea Mg nana 

u EF perusahaan? memperhati- 

kannja betul dan kerdja sama perlu dilaksanakan. 

  

tergabung didalam salah satu 

tainnja partai ini sekarang mem 

“umum dan salah 

di- 

ialah kaum buruh 

ja dalam men- 

'da tangani konvensi LL.O., di- 
harapkannja hal itu sudah d.la- 
kukan sesudah dia Tn kem- 

bali." y £ 

KONPERENSI PRIM Di 
0 BANDUNG » 

Partai" “ Republik “Indonesia 
Merteka (PRIM) jang berpusat 
di Bandung Djuni jang, akan 
Ka akan meng an konpe 
T ke-4 di ng. 
Patam konparensi itu akan 
en hadir bekas ang. 

kas Barisan Banteng 
Republik Indonesia jang belum 

  

   

  

partai politik. 
Dapat dikabarkan partaj ini 

sdidirikan di Bandung dizaman 
pendudukan Belanda 3 berge- 
rak terutama didaerah. Djawa 

wat, Seperti  djuga partai2 

perhatikan persoalan pemilihan 
saty atjara 

konperensinja. adalah mengenai 

| hal ini pemerin- | » 
n b.sa mendjadi per- | 

nerbit bangsa kita jang tegak : 

atau pedagang2 asing lainnja | 

an2 kita t.dak mempunjai per- | 

Barat. Kita masih banjak harus ' 

Djawab : Dalam hal jini segala 

negeri 

(jang dilakukan oleh pemerintan.. 

rena mendapat gadjih jang lebih 

kerdjaan jang mereka lakukan | 

perusahaan Tuan ?. Apa kema- | 

membuka | 

    
   

DARI SIDANG PARLEMEN: 
  

nopoli 

Lahan 8 a 
njetudjai usul mosi, Manuaba 

nolak dan Yamin menjetudjui. 

Djawaban Menteri Keuangan 
Dr. Sumitro akan diber.kan pa- 
da kesempatan jang akan  di- 
tentukan Ter lebih lan- 

Out : F 

Sebelum -diadakan pembitja- 

raan itu terlebih dulu Abulha- 

'jat memberi pendjelasan terha- 
dap usul mosinja jang pekoknja 
mengandung harapan sbb. 

a) Rakjat didaerah2 jang seks 
rang dikenakan monopoli ga- 
ram itu mendapat kembali 

| hak2nja untuk membikin dan 
mendjual garam seperti rak- 

“jat didaerah2 jang sekarang 
tiada dikenakan monopoli ga 

Yam itu. ,sehingga perbeda- 
an2. (diseriminasi) hak dan 

kewadjiban di Indonesia da- 
pat pula ikut dihapuskan, 

atau diperkurangkan karena 

ditempat2 didaerah monopoli 
garam sekarang jang djauh 

letaknja dari pegaraman ne- 
gara, akan dapat membuat 
garam sendiri atau dapat 
mendatangkan garam  &de- 
ngan ongkos ringan dari da- 

erah2 berdekatan jang  mem- 

buat garam, 

d) Indonesia seiuruhnja dapat 

menghasilkan 
banjak dari pada sekarang 
untuk bahan export - dan 
penambah deviezen jang di- 
butuhkan negara, dan untuk 

bahan industri baharu seba- 
gai paberik soda, sabun, ra- 
buk mesiu dan - beberapa 
penghasilan kimia la.nnja. 

Diterangkan, bahwa monopoli 
garam dizaman Hindia Belanda 
hanja berlaku di Djawa dan Ma- 

dura, Sumatera, ketjuali karesi- 
denan Atjeh dan Riau, Kaliman- 

tan dan kares.denan Menado. 
Hampir seluruh Indonesia Ti- 
mur. tiada dikenakan monopoli 
garam dan rakjat disitu leluasa 
membuat, ..menjimpan, memba- 
wa dan mendjual garam. 
Pemerintah Republik Indone- 

garam lebih   
monopoli garam ini karena di- | 

masih terus berlaku sebagai pa- 
da waktu sekarang maka per- 
bedaan2 itu akan terus ada. 

Untuk menghilangkan discri- 
minasi ini menurut Abulhajat 
ada dua djalan, pertama : meng 
hapuskan monopoli garam atau 
kedua : memperlakukannja un- 
tuk seluruh Indonesia. Alterna- 
tive jang pertama sebaiknja di- 
djalankan, karena tiada merigan 
dung kemungkinan2 menerbit- 
kan bahaja 
kan akibatnja “seperti alterna- 
tive kedua, malahan dapat meng 
gugah initiative rakjat menga- 
dakan perusahaan sendiri, wa- 
lanpun dengan ketjil2an, baik 
untuk pemakaian lokal atau di- 
dalam negeri, maupun untuk ba- 
han export dan bahan2 industri 
kimia. Penghapusan monopoli 

| garam ini tiada mengakibatkan 
penghapusan Perusahaan Ga- 

: ram Negara atau akan mengem 

'balikan tanah2 pegaraman jang 
sekarang dimiliki negara kepa- 
|da pemiliknja dahulu. 

  

  

| 1. Bagaimanakah pendapat pe- 
Perusahaan Garam Negara, | : : 

| jang tiada akan Mena ali | Pa en - 

aging suatu “apa ap karena | Ba terdiri dari 169 ahii 
| penghapusan monopoli garam, Tg at , Y 
| dapat diteruskan disamping pe- NA Me 
|rusahaan2 ketjil rakjat djelata Pa aa an aa. 
untuk bersama-sama berusaha AN AK ama 
menghilangkan "kekuran $ 
2 Oasitnood”) Bea 2. Bagaimanakah bezetting pe- | 

gawai Algemene Rekenkamar | 
dahulu, baik gualitatief mau- 
pun guantitatief ? 

JAJASAN KANTOR- 3. a) Mengapa Dewan  Penga- 
BERITA NA- N An Mena ter- 

iri dari seorang ketua, 
ANA Ma seorang wakil ketua, se 

agi. persembahan orang anggota dan se- 
pada Hari Nasional orang sekretaris? 

An no Ha b) Kapankah pemerintah 
, akan melaksanakan mosi 

Kedaulatan Rakjat di Dja- Siauw Giok 'Tjhan 'cs 

karta, bahwa tepat pada jang telah diterima oleh 
hari ulang tahun Kebangu- DPR. — RIS, untuk 

aa aa an ala MeleN kanKah : Nan 
5 , ewan engawas Keua- 

sebagai pelaksanaan putus- Pa 
an Kongresnja di Salatiga Pen nat TAN 
bada bulan Mei 1952, oleh Maan RR Gaga 
E.P.S: akan dibentuk Jaja- PEAI AA BAN Oa SANA se aa 
Ana Kanker Bei Waduh sekarang masih berlaku? 

Ke 5 Cc) Apakah. anggota Dewan 

Jajasan 'K. B. Nasioral Terkena Meenan Tn 
tersebut akan  mengoper C3 eat Were ng 
dan melandjutkan pekerdja- gara ? Kalau demikian 
an N.B. kantor-berita Anta- halnja, apakah wakii ke- 
ra. Pengoperan akan dila- tua “Yang sekarang ini sw- 

kukan pada tg. 1 Djuni. dah memenuhi sjarat ter- 
Jajasan tersebut akan di- sebut ? 

pimpin oleh Dewan Pimpin- Ii. STATUS. 

an jang terdiri dari 15 1. Mengapa pemerintah belum 
orang, jang kemudian oleh mengatur status Dewan Pe- 
dan diantara mereka akan ngawas Keuangan dengan 

dipilih Badan Pekerdja jang Undang2 ? 29 

terdiri dari 5 orang. Badan | 2 Ragaimana pendirian peme- 
Pekerdja' Dewan Pimpinan rintah terhada asal 105 
ini jang akan melakukan pe y. Na pku wakin “Sta6 kalah Indische Staatsregeling pada 
Teka Pen waktu sekarang ? 

Lagi suatu persembahan IN, Chusus mengongi ne 
| dalam sedjarah kebangsaan, margjaan,. dar bubgngya 
chusus dilapangan pers dan antara Dewan pengawas 
djurnalistik, : Keuangan dengan Kemen- 

silikk terian2, 

pandang tiada sesuai lagi de- | 

jang tak terkira2- | 

Usul mosi menghapuskan mo- 
garam 

PEMERINTAH R.I JOGJA TELAH MENTJABUT 

ALAM sidang landjutan untuk membitjarakan 
Abulhajat cs jang minta h apusnja monopoli garam, 

auta, jaitu Alwi Isa (Masjumi) jang tidak m2- 

usul mosi 

ber- 

(PNI) menolak, Surjaningpradja 
(NO) menolak, Gaimal Alira (Masjumi) menolak, Maruto (Par- 

tai Murba) menjetudjui, Sunar 
njaan?2 dan belum menentukan sikap, Sundjoto (Parindra) me- 

di (PKI) memadjukan perta- 

perlipat gandakan bahan2 untuk 

export dan bahan2 untuk indus- 
tri kimia, demikian Abulhajat 
jang berpendapat pula, bahwa 

monopoli garam tidak sesuai de- 
ngan maksud pasal 38 UUD. 
— Ant. 

PERMINTAAN MEINE 
POT 

Supaja hukuman atas 

dirinja dihapuskan, 

Pengadilan Tingg: Belanda 

kemarin telah menerima per- 
mintaan Meine Pot supaja pu- 

tusan mahkamah agung di Den 
Haag jang didjatuhkan atas di- 

rinja dihapuskan. 
Sepertj diketahui Meine Pot 

didjatuhi hukuman pendjara 4 

    
b) Rakjat didaerah2 monopoli tahun oleh mahkamah agung 

- garam sekarang, terutama Den Haag karena dipersalah. 

jang termiskin sekali, dapat kan telah melakukan pertjo- 

menambah nafkahnja dengan | baan membunuh overste Haryo- 

pembikinan dan pendjualan | NO, atase militer Indonesia di Ne 

garam, sehingga kesengsara- derjand. — Ant. 

an dalam daerah2 itu dapat 
diperketjilkan atau d-perku- MENINDJAU GERAKAN 

rangkan,: 5 : 

c) "Kekurangan garam” (“Zout BULAN PUASA 
nood”) dapat ditiadakan Selama buluar Puasa ini Kan- 

tor Penerangan Agama Daerah 

kan penindjauan ke 

dan Langgar seluruh daerah de- 

ngan maksud untuk menge- 

tahui dari dekat tentang gerak- 

an dan amalan2 jang d'kerdja- 

kan oleh . organisasi dan umat 

Islam tentang gerakan tarwih, 

darusan dan pengadjian2. Rom- 

kabupaten Bantul dipimpin oleh 

sdr. Djazim Hmd. Kedaerah Ku- 

lonprogo oleh sdr. Rohmat @. 
Daerah Sleman oleh sdr. R. Am 

rozi Hmd. Gunungkidul oleh ba- 

pak H. Mansjur dan didaerah 

Kutapradja oleh. sdr. Moh, Dah 

lan Mughoni. 

PEMBANTU2 GIAT TUN- 
TUT ILMU : 

Atas usaha Kantor Urusan 
Agama Kapanewon Mlati (Sle- 
(man) baru2 ini dapat diadakan 
pertemuan silaturahmi dengan 

Ipara Pembantu Kaum seluruh 
| Kapanewon, bertempat di “Ba- 
|iai Desa Tjebongan. 
|. Dalam pertemuan tersebut 

'antara lain dapat diputuskan, 
bahwa tiap bulan sekali (sedi- 

  

  
san Oi Aotepa Napak mennyakn ut | kstnja) diadakan pertemuan se- 

| matjam itu, tetapi tidak Ka- 

| panewon gewijs, melainkan Ka- 
NS kita jang | rahan gewijs. Dalam pertemu- 

Kalau monopoli garam ini |ar2 itu akan didjelaskan 'bebe- | 
rapa soal keagaman dan tugas 
mereka sebagai pembantu dari 
Kaum Pokok. Sebagaimana di- 
ketahui, Kaum . Pembantu itu 
adalah bertugas melaksanakan 
keperluan rakjat jang bertalian 
dengan keagamaan dan berke- 

dudukan di Dukuh. Sedang Ka- 
um Pokok itu merupakan koor- 

dinatornja. 

Status | Dewan   
LEBIH 

Pertanjaan2 Seksi B (Urusan 

Keuangan) D.P.R. jang diadju- 

kan kepada pemerintah menge- 
nai. laporan Dewan Pengawas 

Keuangan tahun 1950 dan 1951 
sbb: 

IL. SUSUNAN. 

Istimewa Jogjakarta mengada- | 
Mesdjid | 

bongan penindjauan kedjurusan | 

at . a : 

   

  

YOGSJAKARTIA 
Minta berhenti. 

Didapat kabar, bahwa Kepala 
Polisi Negara Daerah Istimewa 
Jogjakarta sdr, Sudjono. sudah 

mengadjukan permintaan untuk 
diberhentikan darj djabatannja. 
Alasan jg dikemukakan jalah ka 
rena sdr, Sudjono tsb. tih. pensi- 
oenrijp dan ketjuali itu mende- 
rita sakit jg. tlh. lama, Apakah 

permintaan ini akan dikabulkan, 
belum dapat ditentukan, Tapi 
ada kabar2 lain jang mengata- 
kan bahwa mungkin sdr. Sudjo- 
no hanja akan dipindah kelain 

daerah. 

WAJANG MODERN 
Dari anggota2 DPRD Jogja- 

karta “ada dikandung. maksud 

sesudah 'bulan “Puasa ini akan 
mengadakan pertundjukan Wa- 

| jang modern. Pertundjukan ini 
akan dilangsungkan utk kalang- 

an DPRD sediri dan mengun- 
| dang beberapa ahli kebudajaan. 
Tjerita jang akan diambil jalah 
Republik  Prmggodani. Waktu 
pertundjukkan tidak seperti 
pertundjukan wajang kulit bia. 
smu (8 djam), tetapi diperpendek 
Waktu paling pendek direntjana 
kan 1!» djam. 

Maksud pertundjukan wajang 
modern itu, jalah untuk menja- 
lurkap tjerita wWajang kulit kuno 
kearah seluran iideologie jang 
sesusi dengan | masjarakat se- 
karang ini. Sebagai dalang te- 
lah diminta sdr. Wiraningrat 
dari fraksi SSPP. 

TAHUN INI AKAN DI- 
DAPAT 10 BPMD 

Menurut keterangan Djawat- 
an Pertanian Ra'jat Daerah Isti 

mewa Jogjakarta, diseluruh dae- 
rah sekarang ini telah didirikan 
7 buah BPMD dan tiap2 kabu- 
paten umumnja mempunjaj se- 

buah 
Dalam tahun 1953 ini diharap.   

sedjak tahun jang lalu sehing- 

ga dengan - demikian djumlah 
BPMD seluruhnja ada 10 buah. 
Bantuan RKI untuk BPMD 

tahun 1953 ini dikurangi sekali 
karena adanja pembatasan Ke- 

itu sekarang telah banjak me- 
nundjukkan djasaZhnja jaitu utk. 
tempat2 pertemuan kaum tani, 
pertemuan desa. dan lain2 se- 
dangkan halaman BPMD jang 
'hanja beberapa ratus meter per- 
segi didjadikan djuga sematjam 
kebun bibit dan pertjontohan. 
Rentjana Pemerintah Daerah 

untuk, tiap2 | kapanewon harus 
dibuka sebuah ' BPMD paling 

sedikit. 

I- BULUS UDJIAN SAMA 
Telah lulus udjian Fakultit 

Hukum, Ekonomi, Sosial dan 

Politik Universitit Negeri Ga- 

djah Mada pada tanggal 16 Mei: 
Prop. Kandiday Hukum Sdr2. 

Suwito Idris, Atmodjo dan Nur- 

sjamsu Assam, 
Prop. Bacc. Ketatanegaraan 

Sdr. Achmad Iskandar. 
Prop. Kandidat Sos. Poj. Sdr. 

Teguh. 
Prop. Bacc. Pemerintahan. 

Sdr2. Sukiswo, Sumardijono dan | 
Rasum Adiwiguno. 

1 

  
Pengawas Ke- 

uangan belum diatur | 
TINDAKAN APA UNTUK BEKERDJA 

EFFICIENT ? 
1. Tidakan2 apakah jang akan 

diambil oleh. pemerintah un- 
tuk mengusahakan agar De- 
wan Pengawas Keuangan da- 
pat bekerdja dengan lebih 

efficient dan dapat mempero- 

leh hasil jang baik ? 
Bagaimanakah keadaan be- 

grotingsadministratie 
menterian2 dalam tahun 1950 
1951 dan 1952 ? 

Apakah pemerintah sudah 

membuat propaganda terha- 

dap murid2 S.M.LA, buat ad- 
ministratieve werkzaamheden | 

al. dengan djalan memberi- | 
kan stuliebeurs, speciale | 

| toelage dsb ? 
| Mengapa gegevens tentang 
| perusahaan2 tersebut dimana 
| negara .mempunjai kepenti- 
| ngan langsung-seperti 

tersebut dalam laporan De- 

wan Pengawas Keuangan ta- 

hun 1951 halaman 13/16 sa- 
ma sekali tidak ada ? 

Mengapa pemerintah . be- 
lum medjawab pertanjaan2 
Dewan Pengawas Keuangan 
mengenai Djakarta Lloyd dan 
Inaco tentang: 
a) kekuatan modal, 

b) tjara mempergunakan 

kredit jang telah diberi- 

kan oleh pemerintah, dan 

sjarat2 chusus jang telah 

ditetapkan, jang telah di- 
andjukan pada bulan Noa- 

pember 1951 ? 

Tindakan apakah jang telah 

diambil oleh pemerintah ter- 
dap pegawai2 jg telah mem- 

pergunkan uang2 pemerinhah 
dengan tidak semestinja, a.l, 

seperti jang terdjadi dipelabu 
han  Surabaja, dimana ' se- 
orang pegawai telah mem- 
pergunakan uang negara se- 
djumlah Rp. 30.174.01 untuk 
membeli frigidair, Erres Ra- 

dio, piano dsb. seperti terse- 
but dalam laporan Dewan Pe- 
ngawas Keuangan tahun 1951 
halaman 67 paragraf 93 7? 
Apakah Dewan Pengawas 
Keuangan mempunjai kompe 
tesi djuga untuk memeriksa 

l 

  
14. 

Cc) 

        bahwa Indonesia belim menan: " peralanna umum, Ant, 

Tgpnangsa aon Pena sena MANA or 

5 “pada pe Web ala Pag 

      keuangan Jajasan?2 Pemerin- 
tah ?.—. Ant, 

KEPALA POLISI NEGARA ' 

kan akan ditambah dengan 3 | 
buah BPMD lagi jang dibangun | 

uangan negara, jaitu hanja 
Rp. 50.000.— 4 

Seperti diketahui di BUMD2 

dike- 

jang | 

    

  

   

  

   

  

   

      

    

  

KELAS MASJARAKAT DI 
S.R. 

Pemerintah daerah . Istimewa 
Jogjakarta  merentjanakan dis 
bukanja kelas2 masjarakat pas 
da sekolah2 ra'jat 6 tahun terus 
tama dklaerah2 luar kota jang 

dimaksudkan sebagai kelas 

rid2 sekolah ra'jat. Dalam ke- 

las.itu akan dipeladjarkan pel- 
bagai kepandaian vak jang ki- 

ra2 dapat didjadikan Modal se. 
mentara, djika anak2 itu hidup 
dalam masiarakat, ' 

Adanja pikiran untuk mem- 
buka kelas2 masjarakat jalah 
berdasarkan kenjataan2, hahwa 
tidak sedikit djumlah murid2 
sekolah ra'jat terutama didae- 
rah luar kota jang terpaksa 
menganggur, “kareng tidak 
dapat melandjutkan peladjaran- 
nja disekolah  landjutan dise- 
babkan tidak mempunjai prang 

tua atau terlalu djauk Dean A 
sekolah2 landjutan itu. 

PERWAKILAN ANKI 
FILM COY UNTUK 
DJAWA TENGAH 

BERDIRI 
Sedjak bulan jl. di Jogjakarta 

telah berdiri perwakilan dari 
Anai Film (Company N.V, Pa- 
dang untuk Djawa Tengah, dgn. 
alamat Lempujangan Wangi No. 
TIA, 
Perwakilan Anai Film Com- 

pany tsb. di kepalay oleh Sd.r. 
'R. Sudjadi. $ 

Menurut keterangan: dari sdr. 
R. Sudjadi tsb., Anai Fiim Com- 
pany jang pusatnja berkedudu- 
kan di Padang itu, bertudjuan: 
Mengusahakan pembikinan film. 
£ilm, terutama film? tjeritera 
Indonesia, Melakukan distribusi 
atau penjebaran film2.. Membu- 
ka perusahaan2 Bioscoop. Men- 
djalankan perdagangan import 
dan Export dan dagang dalam 
nagari dalam film2 dan alat2 
atau perkakas2 jang bersang- 
kutan. ata Drama abad 
atau pekerdjaan2 lainnya jang 
bersangkutan dengan tudjuan2 
jang diuraikan dimuka, satu 
dan lainnja baik atas nama, ser- 
ta per hitungan bersama. dengan 
pengusaha lain ataupun Gengan 
tjara2 lain lagi, dan semua itu 
dalam arti seluas2nja. 

RENTJANA PERATURAN 
Tentang penanaman 

tembakau disoroge- 

ai dug/Wanudjojo. 
enurut keterangan anggauta 

DPD Seksi Pem ahan Ta Per 

| tanian sdr. Susanto .rentjana 

peraturan tentang penanaman 
tembaikau di Sorogedug.dan Wa 
nudjojo sudah selesai dikerdja- 

kan Gan dalam waktu jang pen- 

dek akan diadjukan olehnya da. 
lam silang DPD untuk dibirja- 
rakan lebih landjut. 

Adanja peraturan ini periu, 

nanaman itu lagj pula jang ber- 
usaha menanam bersama2 jalah 
Jajasan Perrin dan Pemerintah 
Daerah dimana penduduk tani 
memberikan bantuan sebesar 
mungkin. 

Seperti diketahui dalam. ren 
tjana menanam tembakau didae- 
rah Sorogedug. dan Wanudjojo 

| jalah menguasai kembali pena- 
| nam seperti djaman Hindia Be- 
|landa jaitu 800. HA, tetapi se- 
karang ini baru dapat ditanami 
500 HA. 

| BARISAN KEAMANAN 
LALULINTAS 

Segera bekerdja. 

Mengenai akan diadakannja 
Barisan Keamanan Lalu-lintas, 

(lebih djauh didapat keterangan 
dari pihak Polisi, bahwa kini 
telah ditundjuk orang2nja jang 
akan mendjadi anggota. Se- 
bagai langkah pertama ini tlh. 

ditetapkan 65 orang peladjar, 

  
| peladjar perempuan. Direntjana- 
kan B.K.L.L. ini akan segera 

mendjalankan tugasnja sesudah 
| bulan Puasa ini dan pula sesudah 

| mereka menempuh udjian. Da- 
lam mendjalankan tugasnja, pa- 

ra anggota BKIL itu mempunjai 

| hak jang sifatnja preventief uts, 
| mentjegah ketjelakaan, seperti 
| memberi tanda pelan2 atau me- 
(ngatur penjeberangan orang2 
|djalan, Tetapi mereka tidak di- 
perbolehkan membikin proces 
verbaal, melainka hanja boleh 
nentjatat nomer2 oto dis, jang 

| melanggar peraturan lalu lintas. 
Maksudnja mereka akan diberi 
uniform istimewa, Pembentukan 

| BKLL ini dimaksudkan bukan 
| sebagai organisasi Pembantu Po. 
lisi, melainkan suatu usaha utk. 
mendorong para peladjar supaja 
mereka, kelak mt adakan orga- 
nisasi sendiri untuk keselamatan 
para peladjar pada chususnja 

| dan masjarakat pada MAAN YA. 
x 

  

Tontonan malam ini 
SENI SONO: Ah, die zeeroo- 

ver”, (Ah, itu badjaklaut). 
RAHAJU: “The. Mob”, 

rich Crawfora, Betty Bueh- 
ler, 

LUXOR: ,,CHung Shia Jah Tae 
Lian”, . film Tiongkok. 

REX: Of Men and Music", 
(Levende gramafoonplaten). 

. djam 3 siang : 
Juan 'Tjoe Fie Chien 
Hsieh”, film Tiongkok. 

SOBOHARSONO : 
Francisco" Story”, Jpel 
McCrea, Yvonne betarlo. 

INDRA : ,Tres  Muskiteros” 
(Three Musketeers) 

MURBA: Hen Poet Siong 
Fung”. $ 

WETAN BETENG : , Shadow of 
the Bagie”y Richard Gredne, 

KETOPRAK TRIMUDO TOMO:   Putri S€rang R, Sukur, 

sambungan satu tahun bagi mus 

bertingkat S.R. klas VI dan S.M. 

Diantaranja terdapat 6 a 7 orang | 

Brode- : 

sThe Sah 

“mengingat pentinghnia inaksud2 

".
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saban ini telah diadakan perte- 

  

   

  

Tg 

aa Lg 35 

“ Klaten 

- .muan 

Nan, Klaten, Maksud pertemuan 

. inisiatip itu diambilnja, karena 

     

   
itu pada Waktu 

  

“rs wah tanah. 3. (KR). £ 

     

      

354 as : 

T Hakim” . 
. Mr. Surjadi (Ketua. Matan 

  

KEMEDJA UNTUK 
' BUNG KARNO 

.. Untuk menjongsong Hari Ke Hn 
bangunan abasnir ini 

  

   pemilik Lan Engin mt : 

te 

        
     
   

   

      

   
    

   

  

   

Pi | Pemilihan 

oleh 
“penangan bil 

'atan Pene- 

    

kai empat jang dja 
.un letakn dari kota, diadakan 
pemutaran - film | penerangan 
mt Memitin" » dan gbr ta- 

| tersebut disertai 

“antara P:D.M Bojolali 

aa Taja, untuk Bean, 
en kedua 

rondo ini, berhu-. 
Sang Alda anya” 'gerakan pem | 

sihan pengatjau di daerah Bo 
Hota baru2 ini. 

Dari Kapten 'Soegijono sepu. 
“4 .langnja dari pertemuan ini kita | 

   
keterangan, 

" menurut dugaannja semula, ber. | 
hubung dengan adanja gerakan | 
pembersihan itu pengatjau akan | 
Jari kedaerah infiltrasi mereka, 
didaerah perbatasan Bojolali- 
Klaten jakni didaerah? Ketja- 
-matan Tulung, Bangka san ing 

| dam Kemalang. ” Teta 
annia mereka Ta Han k £ 
dungsjati. Sebab itu Naa 
Kan, bahwa kemungkinan2 akan 
timbuinja kekatjauan2. lagi di 
daerah Klaten adalah 

   

  

bal” 
    

| mengenai pemili- 

“1 AAA 

Man 1 Sujadi 
& telah terbentuk 

Pa tuan Tjatur Magelang. Wk 
3 Ketuanja. “alah: Suwignjo, pe- 
nulis I Sukardjono, penulis. II 
Sutoro, bendahara I Oei Siauw 
Tjong,. bendahara II Busro dan 

ntuz Suroso, Moh, Saleh, 
: Suprapto Gan Salman. 

Persatuan Tjatur tersebut kini 
sudah mempunjaj 12 organisasi 

Papar, sebagai ara. Kar 
: (Kor), 

: Surakarta 
) 4 PERTANIAN 

PALA 
Mensriaa: murid sam- 

tgl. 15 Djuni. 

na PP dan K kota be- 
sar Surakarta minta diumumkan 
bahwa sekolah - pertanian nte- 
ne 1 atas" di or, Jogja, 

Malang, Bukittinggi, : "Makasar 

dan Medan hingga tgl 15 Djuni 
jad menerima pendaftaran utk. 

mendjadi murid dengan sjarai 

mereka jang beridjasah SM ne 

“geri bagian ilmu pasti atau pen- 

  

itu dan berumur 16 sampai 20 

th. baik laki2 maipun wanita.   - pis. Selain itu daerah | 
adalah daerah jang datar, se 
hingga memudahkan pengedja- | 
Aa apabila terdjadi Keanau 

ah selandjutnja. mene-. 
: .rangkan, bahwa menurut penga 

gerombolan2 pengatjau 
aman banjak 

infiitvasinja diba- 

Tukang keterangan, bada, 
E Ia jang lalu di 

lah diadi en kana - “4 

  

negeri/tentara di Semarang). 
Organisasi tersebut . mempu- 

njai tjabang2nja ditiap2 propin- 
si dan ditiap? Karesidenan @jika 

Lada tjukup -banjak hakim dia 
ja. dakan ranfing2nj: 

Dalam rapat tersebut telah di 
“bitjarakan soal2 mengenai 'pe- 

  

kerdjaan hakim, diantaranja jg 
mendjadj "pokok pembitjaraan 

- jalah mengena: pengerahan te- | 
.naga seorang hakim jang ter- 

paksa harus merangkap bebera- | 
pa functie. Sebagai ae, da | 

A
i
 

              

   

“haliak Kkendennla Pertja. sh 
si di Solo baru? ini dite-” 
rangkan bahwa permainan | 
tjatur permaiman. 

dari radja ki -dexy Ram, 
ngen) dan di radja 
Ti permaaa “ ekouii den. 
spelen), Keduanja itu me-'| 

mang dapat mendjadj satu, I 
artinja dasarnja permainan | 
tjalur mendjadi radja da 
permainan2 dan djuga mel 
djadi permainan para radja. 
Pada waktu sekaran 

  

         

      

   
     

      

  

ten | 

  

|) kredit dan 

(an, (Kor). 

SEKITAR ' PAMERAN 

Perwari “'tjabang Surakarta 

e 

leman Sriwedari kini masih di- | 

“adakan dan akan ditutup pada 

“tangal 28 Mei '53 jad. Pendaf- 
Per-j taran dilakukan dikantor 

wari tjab Surakarta. tiap hari 

matjam perlombaan a.l. ialah 

tanggal 29 Mei djam 15 kara- 
ngan bunga, tanggal 31 Mei 53 
'djam 8 baji sehat umur 3 — 6 
bulan dan tanggal 6 Djuni '53 

jam 1 berpakaian kanak2 

PERSATUAN MOTOR 
- SPORT KELILING : 
Didapat Kabar, bahwa Per- 

satuan motor sport Indonesia 
di Surabaja pada tgl..23 bulan 
ini akan mengadakan perlawat- 
an ke Djawa tengah. Perlawatan 
jang diikuti oleh k.l. 50 orang 
peserta a.l. akan mengudjugi 

',Solo, Tawangmangu, Jogjakarta 
“Mageiang dan Borobudur. 

Kebumen 
PEMBENTUKAN PANITIA 

PUSAT . KOPERASI 
La harj Senen telah dires- 
mikan berdirinya Pama Pusat 

| Koperasi Kabupaten 'Kebumen: 
dengan dihawuri oien beverapa 
wakil instansi Pemerintah dan 
wakil Koperasi-Koperasi Yain- 
nja. Dalam uraiannja Kepala 

“kan, bahwa kewajiban Panitia 

Kipusat Koperasi Kabupaten ialah 
pertama-tama . menjelenggara- 
Kep .terbentuknja gabungan2 
operasi di Ketjamatan2 jang 
ydiri dari koperasi2 di desa2, 
ee kni telah ada seba- 
injak 182 buah tetapi baru ada 
67 koperasi jang tersusun baik 

Ii dengan modal Rp. 800.000 dan 
hampir semuanja merupakan 

lumbung koperasi. 
seterusnja Panitia itu Wa- 

djib berusaha terbentuknja Pu. 

Sat Koperasi jang betul2 seluruh 
Kabupaten. 

Adapun susunan Panitia tsb. 
| adalah sbb. : Ketua — Sdr. Su- 
marsono. Wk. Ketua — Sdr. 

' Sjuhud, Penulis — Sir. Wasilan 
Bendahari I — Wignjowihardjo. 
Bendahari IL — Sdr. Martodi- 

hhardjo, Pembantu2 — Sdr. 
mat. Sdr. Achmad Dach- 

didikan jang sederdjat dengan | 

kerdja djam 9 — 12. Adapun | 

Ke lal, Pur- 
Head. Me 
Se YKor). | 

  

HAAN ROKOK 
berdiri 

“Gabungan Perusahaan Rokok 
IDi Semar ang telah 

Semarang” jang diketuai oleh 
| Thio Siong To. Organisasi tsb. 

perbaiki nasib pengusaha2 ' 
kok. ,,ketjil” dan ,,sedang”. 
Gabungan 

rokok dari 
Weleri, Demak dll, dan telah 
menjatakan pula masuk men- 

GAPPERON “jang belum lama 
ini djuga telah berdiri. 

Ik. 110 pengusaha rokok besar- 
ketjil, dan lama sebelum ini te- 

Rokok Semarang”. — Ant. 
SN 

Sragen 
"MURID 'SR HANJA 2576 

JS. LULUS 
-Dari sedjumlah 2425 orang mu 

rid sekolah rakjat kabupaten 

Sragen telah lulus dalam udjian 
penghabisan hanja 650 orang 
murid berarti 25Yo-nja. Hatsil 
jang tidak memuaskan ini a.l. 
disebabkan karena kurangnja 

tenaga pengadjar dan gedung? 
sekolah. 

DJEMAAH HADJI 
0 Harus dapat visum. 

Menurut kawat dari kedutaan 
Indonesia di Saudi Arabia kepa- 
da djawatan Penerangan Aga- 
ma, untuk musim 1953 ini, para 
tjalon djema'ah hadji Indonesia 
jang bertolak dari Djakarta ha- 
rus mendapat visum dari kedu- 
taan Saudi Arabia di Djakarta. 
Para djema'ah hadj: jang. be- 
rangkat dari pelabuhan? lainnja 
akan mendapat visum di Djid- 
dah, Bea visum itu segera akan 
ditentukan. — (Kemal). 

bermaksud membela dan napa) 

tersebut dibentuk 
oleh 21 orang wakil pengusaha |: 

Semarang, Kendal 

djadi anggota induk organisasi 

Didaerah Semarang terdapat 

lah berdiri ,/Persatuan Tebar ' kurangan dal hal perbekalan 

  

  

“Djenderal na telah di- 
aah dengar" keterangan2nja menge-. 

      

inai pro “bantuan luar ne- 
Bei, jang telah diadjukan oleh 

Presiden ' “Bisenhow «Gan 
jang meliputi dj ah sebesar. 
$5.800.060.000 dihadapan pani- 
tia madjelis rendah A.S. urusan 
Tuar negeri. Kepada panitia ter- 
sebut  Ridgway. menerangkan 

bahwa pihak serekat di Eropah 
Mempunjai angkatan udara ja 

masih belum tjukup kuat dan 
djuga masih Mean banjak ke 

    

  

Gan mesiu. 

Menurut Na 2 dju- 
ga kalau djumlah pasukan2 NA 
TO, jang ditetapkan bagi tahun 
1954, dapat tertjapai, masih be- 

lum lagi tertjapai kekuatan per- 
tahanan, jang minimum dibutuh 
kan untuk mentjegah kehantju- 
ran, jang sungguh2, dalam ba- 
bak permulaan suatu serangan 
jang menentukan, Untuk meng- 

hadapi antjaman kapal2 selam 

dan randjau2 dibutuhkan tam- 
bahan kapal2 penjapu randjau 
dan kapal2 pendjaga konvooi. 
Permintaan bantuan luar  ne- | 

rintah A.S. sangat dibutuhkan 
tidak hanja bagi.keamanan A.S. 
tetapi djuga- “untuk- keamanan 
semua negara2 NATO. — UP. 

“I BATALJON HO 
'MUSNAH | 
Kata pihak Perantjis. 

Komando militer Perantjis di 
Hanoi mengatakan, bahwa 1 ba 
taljon pasukan Vietnam Ho Chi 
Minh telah dimusnahkan, sela- 
Ma pertempuran2 jang berko- 

  

  
    

| 
minta diumumkan, bahwa pen- | 

daftaran perlombaan jang di- | 

adakan oleh Perwari waktu ma- | 
! 

| 
! 

| 

| 

' 

1 |bjawatan Koperasi sene ang: | 

Teka-teki dirumah pendjara 
| Manila 

TANTANGAN BAGI DUNIA ILMU 3 

PENGETAHUAN. 

LARITA Villanues a segrang gadis Filipina berumur 18 th, 

bekas taxigirl, jang karena 
pendjara, telah mengadu kepada yi apa -pembesar 

bahwa ia sudah berkali? digigiti 

Hingga kini, 11 hari sudah la- 
manja bhw Clarita mengaku te- 

tidak terlihat tadi. Dan sekali 
ini, walikota Manila Arsenio Lac 
son jang terkenal sebagai os 

| .keras” itu, menjaksikannja 
ngan mata kepala sendiri, dtng. 
ga ia ngeri. 
"Orang mula2 menjangka, bah 

wa bekas2 gigitan jang tampak 
pada tangan Clarita itu tak la- 
in daripada bekas2 gigitannja 
sendiri, 4 

Walikota menerangkan ke- 
pada wartawan UP, dalam 

tempo 15 menit Clarita mende- 
rita 2 kali serangan-gigit dari 
hantu2 itu, hingga achirnja ia 
“djatuh pingsan, Walikota pada 
suatu ketika pegang tangan 
Clarita : gekonjong2 Clarita men 
djerit2 kesakitan: tangan' di- 
lepaskan dan walikota beridiri 
bulu-kuduknja :-. pada  djari- 
penundjuk Clarita, jang tadinja 

tidak tampak sesuatu apa, se- 
karang djelas sekali tampak be- 

kas2 gigi manusia. ,,Clarita digi- 
git. mahluk adjaib, ketika ta- 

gannja saja pegang”, kata wa- 
likota. 

.. Harj Selasa kemarin ia minta 
supaja uskup-besar Manila Mgr 

Rufino Santos dan pendeta?nja 

menjelamatkan Clarita. : 
Dr. Mariano D. Lara, dokter 

jang memeriksa Clarita, .mene- 
rangkan kepada walikota ban- 
wa ,saja hingga kini meman- 

dang dunia ini sebagai suatu 
benda jang tampak, akan teta- 
pi ternjata ada sesuatu hal jg 

tidak dikenal, suatu kekuatan 
jang tidak terlihat, tetapi te- 
rasa.” 

Lara bersama2 Lacson menjak 

-sikan serangan” 

tampak penjerangannja itu. Ka- 
ta Lacson, Dr. Lara ,,terkedju: 
sampai kaku”. 

Clarita diminta menggambar- 

kan (dengan  potlot) mahluk2 
penjerangnja. Ia sanggup, teta-       pi sekonjong2 potlot tadi ,,ter- 

  

  

  

  

kereta 
Ph g       

    

Ta disekitar muony Nam, 

| suatu Babittagn tentang gerak an militer di Indotjina. Sebuah 

1 berlapis badja. jang. mengangkut pasukang UNI Pe- 
Ne kembali, di Ph Piket setelah mengadakan perdja- 

lah berulang2 digigit mahluk? jg | 

ia t2 orang (tidak ta 

bagi BA lain) | berganti 

Jang satu ,orangnja sangat 

memberi pertolongan untuk me | 

jang tidak 

salah satu sebab dimasukkan | 

pendjara | 

shantu2” 

bang” dari tangannja. Saksi? 
melihat bahwa kalung jang S1 
pakai Clarita ,,ditjabut 

tangan jang tidak Ielena 

besar, kulitnja hitam, seluruh 

badannja diliputi bulu2 keriting: 

satunja lagi bermuka manis, ber 

kumis besar”, 

Kepada Clarita walikota me- 
ngatakan, supaja ia katakan ke 

pada penggigii2nja supaja da- 
tang keistana Malacanan dan 

mengigit Presiden Gurino 

dan menteri luar negeri a.i. Os- 

Car Castelo. : 

Demikianlah teka-teki rumah 

pendjara Manila. — UP. 

geri, jang diadjukan oleh peme- | 

   

    

  

asa h bu m puas 

— TERHADAP “KEKUATAN NATO, 

3 pounat Matthew 'Ridgway, panglima 
: 2 NATO, telah sampai di Washington dari Paris, 

NN lapangan terbang: datang menjambut menteri angkatan 
darat A.S, Rober T. Stevens dan kepala 
“djenderal J, Lawton Collins, jg 

| pada tanggal 30 Djani jang akan Gatang, Kepada pers Ridgway 
mengatakan ah Keane 'bukan waktunja 

ut L alkan kewaspadaan, 

tertinggi pa- 

Staf angkatan darat 
akan diganti deh Ridgway 

bay pada achir minggu jang la- 
Ta Cipinggir “selatan delta Su 
ngaji Merah. 

| Akan tetapi djurubitjara Pe- 
rantjis tadi seterusnja memperi- 
ngatkan, bahwa pihak Vietnam 
Ho. ,,sudah barang tentu akan 

mengulangi pertjopaan2nja un- 
tuk menembus 
Indotjina”. 

Bataljon Vietnam jang dimus 
nahkan tadi merupakan bagian 
dari Divisj ke-320 Vietnam Ho, 
jang mentjoba merebut perben- 
tengan Yen Vi, 30 mil sebelah 
selatan Hanoi. 

Menurut laporan2 para pener 
bang-pengintai, pasukan2 Viet- 
nam Ho tampaknja tidak gentar 
karena menderita kekalsihan di 

Yen Vi tadi, dan kini mereka se 

dang menjusun diri kembali, pa 
Ca djarak hanja beberapa mil 

sebelah selatan medan pertem- 
puran tadi: mungkin tak lama 
tagi mereka akan Mmenjerang se 
Kali lagi. 

PANMUNJOM DITUNDA 
Sampai Senin. 

Atas permintaan delegasi PBB 
perundingan gentjatan sendjata 

Korea tlh ditunda lebih lama lagi 

jaitu sampai pada hari Senin jg 

akan datang, Ketua utusan PBB 
Djendr. Harrison, kini masih 

ngadakan perundingan2 dengan 
panglima tentara PBB, Djenir. 
Mark Clark dan dengan duta 
Amerika disana. Keterangan2 
mengenai perundingan tersebut 
tidak dikeluarkan, tetapi para 
wartawan dj Tokio menjatakan, 
bahwa PBB mungkin sedang 
mempertimbangkan untuk me. 
madjukan sebush usul baru Ke- 
pada fihak Komunis. 
Kemarin kira2 2.000 pradju- 

rit2 Tionghoa mengadakan se- 

atas kubu? pertahanan PBB. 

sampaj waktu Subuh. Mereka 

dapat dipukul mundur oleh pa- | 

sukan2 Korea selatan. — BBC. 
  

MAU2 GIAT LAGI 

Selama minggu jang lalu ini | 

Sa gerakan Mau-Mau giat kembali | 

didaerah Fort Hall, Kenya te- 

“(ngah, dan dalam djangka Waktu | 
tadi timbul pertempuran? antara | 

Mau? dan pasukan? keamanan, | 

jang berakibatkan tewasnja 16 | 

anggota Mau2, sedangkan. » 

orang Mau? lagi mendapat luka? 

Cjash pertama terdjadi ketika 

hari Sabtu jang lalu, antara Mi- 

oro dan Kiamituri, 10 Mau2 te- 

'was, 3 luka2. Kedua kalinja ter- 

djadi ketika hari Minggu dide- 

kat Fort Hall: sesudah bertem- 

pur selama 1 djam, Mau2 undur 

kan diri sesudah menderita ke- 
kalahan 4 orang tewas dan 2   luka2. — UP. 
  

  

ting, 

atas perdagangan 

R.B.T, 

Akan Tekan sak Nutting, 

Inggeris berusaha sekeras2-nja 

untuk. menepati — menurut hu- 

ruf dan menurut semangatnja 

— resolusi PBB mengenai “per- 

dagangan dengan RRT. 

Nutting mengutjapkan " per- 

njataan tadi sebagai djawaban 

atas  pertanjaan W. Hamilton 

(Partai Buruh), berapa djumlah 

kapal milik Inggeris jang ber- 

dagang ' dengan negara2 Blok 

Sovjet, semendjak petjah pe- 

rang Korea. 
Ketidak puasan Amerika 

Serikat, 

Hamilton seterusnja mena- 

njakan, apakah Nutting sadar 
bahwa Amerika Serikat tidak 

'pua$ dengan “keadaan tersebut 

'diatas tadi, ditanjakannja pula 

apa jang telah dibitjarakan an- 

    
  

Dunia sana sini 
x Shigeru Yoshida, pemimpin 

partai Liberal Djepang, telah 
dipilih kembali oleh Diet (par- 

teri negeri itu . 

xx Adiai Stevenson, tjalon ka- 
lah Walam pemilihan 'presiden 

| Amerika Serikat tahun jang la- 
Ju jang kini mengadakan per- 
djalanan keliling di Timur Te- 
ngah bilang ,bahwa antara In- 
dia & Pakistan telah lebih de- 
kat persesuaian tentang Kash- 
mir. : 

K . Djenderal Calixto Dogue, 
“KSAP Pilippina tanggal 25 Mei 
ini akan bertolak ke Korea un- 
tuk melihat2 keadaan disana. 

sk William N. Oatis, warta- 
wan jang ditahan pemerintah 
Tjekoslowakia 2 tahun jang la- 
lu dan dibebaskan kembali hari 
Sabtu jang lalu,   (Foto » Mondiana). dinegerinja. 8 

“ 

tah Inggeris tidak bermaksud mengadakan 

Ka nan ana jang tidak bersifat strategis dengan 

lemen) mendjadi perdana men- 

"Enisijeris tak kenakan 
embargo lengkap 

an PERDASANG AN NON - STRATEGI 
DENGAN RRT. 

ENTERI maa Inggeris urusan luar vegeri, Anthony Nut- 

menerangkan dalam Madjlis Rendah, bahwa pemerin- 
embargo mutlak 

tara pemerintah2 Inggeris 
Amerika mengenai soal tersebut 

tadi. 

Nutting mendjawab, bahwa 

bukan sadja dengan Amerika 
Serikat, tetapi  djuga dengan 
pemerintah2 lainnja, selama be- 
berapa waktu jang lalu ini, me- 
ngenai pengawasan atas export 

bahan2 strategis “kenegara2 
Blok Sovjet dan chususnjia me- 
ngenai “sjarat2 resolusi PBB 

tentang eta noni an dengan 

RE, 

Kata Nutting, pembitjaraan2 
ini berpusat pada definisi dari 
"bahan2 strategis” dan tjara2 
pengawasannja. — AFP.   

  

bagi negara2 | 

Garis Maginot 

berada di Tokio dimana ia Me- | 

rangan dimedan perang tengah | 

Pertempuran seru berlangsung | 

dan | 

pembitjaraan2 telah d.lakukan | 

  

2 an daa MO Maba anta ja Papa Lada 

  

berkatja mata) — 

Dr. BECK: 

  

A 
teranja, 

Selandjutnja, ia turut menje- 
salkan djuga adanja diedarkan- 
nja tjerita2 film jang 
mengandung pengaruh 

baik... Umpamanja film jang 
mentjeriterakan tentang gang- 
ster (bandit-bandit) jang diper- 
libatkan ' kesigapannja, ketje- 
katannja mempergunakan: sen- 

djata, Kemudian kelitjinannja, 
keberaniannja dan sebagainja. 

Sesungguhnja sedjak sepuluh 
duabelas tahun jang lalu, ia su- 

Gah sering wmenanjakan pada | 
|dirinja sendiri, . betapakah aki- 
|batnja masjarakat sehabis me- 
lihat film gangster. 
jang diperso' 'alkan 

  
dan jang 

| mendapat perhatian ialah pada 

(pertumbuhan (persemaian) dji- 
wa kanak-kanak 

Pendidikan dirumah 
penting. 

Kanak2 di Amerika pada 
: umumnja tidak banjak menelor- 
kan ekses2 jang tidak diharap- 

| kan. Kalau ada, “hanja sedikit 

|sadja djumlahnja. Terangnja, 
| dalam asuhan - keluarga . jang 

| beres (kuwadjiban bersekolah, 
ykuwadjiban ke. geredja) film 
gangster tidak begitu dapat me- 
ngambil tempat. dalam perse- 

| maian djiwanja. Malah dalam 
| hal ini Dr. Beck. berani .menja- 
|takan, bahwa kanak2 dididik 

| dalam keluarga jang beres, akan 
|mengang 

Terutama- 

aneh, Film2 enja tidak rieel” a.l. keterane Yan 
(Gam, PER 

:3 23 
BAKAR 

Hollywood bukan Ameriak. Da erah dengan Pn jang 
. Beck (berdiri 

Film2 Hollywood tidak rieel 

TIDAK SELURUH ORANG AMERIKA SETUDJU 
PA jang digambarkan dalam fihm, sebagaimana tiap hari 
kita lihat adaiah mengandung ketidak benaran, Dalam hal 

ini baik mengerai ketjantikan bintang filmnja, maup un tjeri- 

Kissah penghidupan jang ditjeriterakan dalam lajar putih, | 
afalah djauh dari kenjataan kehidupan orang Amerika sendiri. 
Gemdalan djuga mengenai bintang filmnja, Kalau kita menga- 

| gumi ketjantikan bintang film, adalah keliru, Sebab ketjantik- 
an jg kita lihat ibu sebenarnja hanja hasil make-up belaka-tjatjat 

an-semata, Pada aselinja takkan setjantik itu, demikian 
Beck mendjelaskan tentang film dan 
masjarakat didepan wakil? organisasi 
mahasiswa dan para wartawan di Press-room baru? ini. 

Dr. 
pengaruhnja terhadap | 
wanita, ahli pendidik, | 

oskop di Asia tudju delapan ri- 
bu buah, dan dia dapat menak- 

| sir bahwa pengundjung pada 
tidak,| tiap harinja ada tiga ribu pe- 

nonton paling sedikit pada tiap 
permainan. Berapa sekarang 
djumlahnja penonton pada se- 

|bulannja, setahunnja ? Kemudian 
|dikalikan djumlah gedung bios- 
kop itu. 

|ster2 semata jang diputar (disi- 
Lani diartikan film jang mengan- 
| dung pengaruh tak baik) siapa- 
|kah jang kuasa membendung 
pengaruhnja?  Geredja2, mas- 
djid, para pendidik dan lain2nja 

semua, 

Atas keterangan ini salah se- 

orang hadlirin bertanja : berda- 
sarkan itu semua, apakah tidak. 
dapat Hollywood didesak untuk | 
tidak membuat film gangster 
djuga film2 jang termasuk dja- 
hat ? 

Dr. Beck mendjawab dengan 
tertawa : 
Memang iri suatu hal jang 

menjedihkan dan semestinja ha- | 

perhatian. Tapi | rus mendapat 

    

i 

| menudju 

BA aman 

HALAMAN 4 
- 

Made ko 

Tjeramah 

Mr, Dalijono 
(Sambungan hal. 2), 

ngalaman mengendalikan per- 
1 gerakan kaum buruh, djadi ti- 

dak mudah “digantikan. Maka 
djika kita berkehendak .meng- 
ambil over peranan mereka, ki- 

ta harus dapat menjediakan te- 
naga jang terdidik dan tidak 
kurang ulung dari pada mereka. 

(20 Alim ulama harus. be- 
kerdja setjara modern. 

Dinjatakan lebih landjut, bah- 
Wa alim ulama harus menjesu- 

aikan diri pada keadaan baru. 
Mereka harus bekerdja setjara 
modern, Harus pandai djuga 
mendjadi imam Kaum buruh di- 
samping mahir dalam ilmu aga- 
ma dan sanggup mendjadi pe- 
muka agama. Mereka harus me- 

ngerti djiwa buruh dan dapat 
menjalurkannja dalam  batas2 
adjaran dan hukum Islam, 

Menurut Mr. Dalijono, baru 
ada satu organisasi buruh jang 
bekerdja atas dasar2 Islam dan 

kearah  terdidiknja 
alm ulama dalam ilmu perbu- 
ruhan. Bagaimana mengendali-   kan suatu organisasi buruh, ba- 

gaimana pergunakan  perun- 
| dang-undangan perburuhan jg. 

Dan kalau film gang- | 

' 

| 

| 
| 

| ! 

| 102: 

ada sampai bagaimana tjaranja 
| mengembalikan  djiwa kaum 
| buruh kepada djiwa mereka jg 
sewadjarnja, jaitu djiwa Islam. 

Sebagai ' imbangan seruan 
| Karl Marx, S.BIL.I, menjerukan 
kepada kaum buruh seluruh du- 

|nia apa jang diserukan oleh Al- 
|lah dalam surat Ali Imron ajat 

"Berpeganglah teguh pada 
agama Allah dan djangan ber- 

tjerai-berai”. Sebagai imbangan 
sembojan kaum komunis, SBI 
mendasarkan per djoangan kaum 

|buruh “pada Surat al Bagoroh 
ajat 195 : "Djangan ada permu- 
suhan ketjuali terhadap kedloli- 
man”, 

Sebagai peringatan . kepada 
kaum kapitalis, SBII berpegang 
pada firman Tuhan dalam surat 
at Takatsur ajat 1/2 : ,,Djangan 
kamu berlomba menimbun ben- 

da, karena menimbun benda. itu 
perbuatan jang menjesatkan 

|sampai keliang kubur.” 
takkan berdaja menghadapi itu 

Achirnja diter angkan, bahwa 

| para Kjai jang mengikuti latih- 

an imam buruh jang diadakan 
oleh SBII, ketjuali diberi ke- 
sempatan untuk memperdalam 
ilmu mereka tentang dalil2 Is- 

|lam, mengikuti djuga tjeramah2 
dan peladjaran2 jang diadakan 

|oleh-ahli2 soal perburuhan, se- 
| 
I 

I 
f | 

| 

| 

seperti didaerah? laianja, orang | 
Amerika sendiri takkan dapat | 

| memerintah begitu sadja kepada 
| Hollywood. Takkan dapat mem- 
“batalkan - 

gap film gangster se- | 
(bagai Suatu dongengan (sprook- | 
| je-fabel) belaka. Sebab mereka 

| sekali dalam seminggu. Tapi di- 

taruh ,bahwa anggapan kanak2 
demikian semuanja. Sebab ka- 

dang2 ada djuga kanak2 jang 
lari dari sekolah untuk mema- 
suki gedung bioskop dengan di- 
am2. Tapi prosentage dari. ini 
tidak banjak. Pada umumnja 
djumlahnja hanja sedikit sadja. 
Disamping itu ia menerangkan 
djuga, bahwa kesukaan anak2 
itu tidak sama, seperti halnja 
pada orang2 dewasa djuga. 

Seorang ' anak jang senang 
pada mata uang, :akan meng- 
gambar mata uang itu sebesar- 
besarnja apabila disuruh meng- 
gambarnja. Tapi jang tidak, 
tentu berada disebaliknja. 
Sekalipun demikian, dia per- 

soonlijk tidak pernah menjetu- 

djui adanja produksi film gang- 

ster. Sedikit banjak pengaruh 
film gangster akan mengambil 

an. "Tapi pikiranja tentu sadja 
tidak akan dibenarkan oleh pa- 
ra. produsen, sebab film gang- 
ster bisa mendjamin pemasukan 
uang (mak'ng money). 

Di Amerika sendiri, anak2 
jang dibiarkan oleh ibunja (tia- 
da pengawasan — djadi dalam 
lingkungan keluarga jang 
beres) akan gampang diseret 
oleh djahatnja film gangster. 
Ini d'akuinja. Ini pulalah menje- 
babkan Dr. Beck tak pernah se- 
tudju dengan diedarkannja film 
gangster sekalipun hanja chu- 

| sus untuk daerah Amerika sen- 
diri. 

| Patut dipaparkan, bahwa ge- 
dung2 bioskop diseluruh. dunia 
ini banjak sekali djumlahnja. 

| Taruhlah, djumlah gedung dibi- 

tak 

  

balik itu japun tidak berani ber- | 

|hanja berkesempatan menonton | 

rentjana pemasykan 
keuangan Hollywood. 

Televisi. akan desak 

film, 

Hanja bagi Amerika ada sa- 
| tu obat jang mudjarrab. Jalah : 

pertama adanja 

biarlah Hollywood membuat film | 

gangster terus - menerus: 
| Kelak, tjepat atau lambat — 
kanak2 (penonton umumnja) 

jakan mendjadi kritis sendiri 
djuga. Sebab film gangster ada- 
lah tidak rieel, tidak mengan- 
dung kenjataan, kebenaran. Dan 
kalau masjarakat sudah meng- 

hendaki serba rieel, mereka akan 
lari menekuni alat televisi, se- 
telah menolak dengan tegas. 

Apa sebab mereka lari mene- 

kuni alat televisi. karena apa jg 

| dilihat dalam televisi itu ialah 
serba benar, serba njata. Bukan | 

tempat dalam dunia penghidup- ' 

| sensasi, 

  

  

chajal semata jang mentjar:2 
kosong ' dan mokal2. 

Bagi keluarga sendiri adalah 

memudahkan kontrole terhadap 
pengendalian (pendidikan) ka- 
nak2, Dalam hal ini dimaksud- | 
kan, bahwa para -orang2 tua 
akan tak ragu2 lagi membeli 
alat televisi. Sebab dengan dja- 
lan demikian ,seorang ibu 

lagi perlu chawatir anaknja akan 
lari keluar rumah untuk pu- 
lang kembali dengan membawa 

pengaruh2 jang tidak diharap- 
kan sama sekali, Ini adalah su- 
atu keuntungan dan bukan su- 

atu kerugian. Dengan begitu, 
Hollywood sebentar lagi akan 
tertjekik sendiri oleh perbuatan 
jang gila pada pemasukan uang 
jang bersifat incidenteel. 

Tapi memang Hollywood ada 
djuga membuat film jang pan- 
djangnja, hanja memakan Wak- 
tu 10-20 menit sadja. Kira2 
djumlahnja ada 5000 bwah. Ke- 

hendaknja, film ini disediakan 
(istimewa) untuk kanak2. 

| 
| 

| 
| 
| 
n 

| 
| 
| 
| 
! 

| 

alat televisi. | 
Dan kedua dengan bersembojan. | 

| 

| 
| 

tak | 

|rusahaan. 

  

perti soal kesehatan dalam pe- 
soal keselamatan be- 

kerdja, soal hak2 kaum buruh 

terhadap madjikan, sosl penem- 
patan tenaga dan sebagainja. 
Djuga mereka dilatih supaja me 

ngerti tjaranja memperbaiki na 
sib kaum buruh dengan tenaga 
dan usaha sendiri, seperti ber- 
koperasi, bersahadja dalam tja- 
ra hidup dan sebagainja ,demi- 
kian antara lain tjeramah Mr. 

Dalijono mengenai soal perbu- 
ruhan dalam Islam. — (Kor), 

PERIKANAN DARAT 
PERTAMA 

Didaerah Asahan, 

Baru2 ini didekat Tandjung 
Balai kabupaten Asahan, Suma- 
tera Timur, telah diresmikan 

pembukaan tambak perusahaan 
perikanan darat. Tambak itu di- 

buka dengan resmi oleh bupati 
Asahan, dimana dilepaskan Ke- 
dalam tambak itu beribu2 anak 
ikan mas, mudjahir, sepatsiam 
dan kalus. Perusahaan perika- 

nan darat itu terletak 3 km. da- 
ri Tandjung Baiai dan sebelum 

diolah menjadi kolam ikan jg. 
luasnja -15 ha, dulunja adalah 

| satu tempat jang tidak diusaha- 
kan sama sekalj dan pernah 
mendjadj sarang ,,harimau''. 

Perusahaan in adalah peru- 

sahaan perikanan darat jang per 
tama dibuka. didaerah Asahan 

dan adalah kepunjaan rakjat — 
Ant. 

Berbahajanja. menonton film 
bagi kanak2 ini ialah ,mereka 
sering pergi sendirian. Dan ti- 
dak disertai seorang pemimpin. 
Dan ini akan.dimakan oleh Ke- 

tidak ada pengertian isi dan 
tudjuan dari pada film jang di- 
lihatnja. Dengan begitu mere- 

ka akan tersesat . Dan inilah 
jang sering menelorkan kedja- 
dian2 jang tidak kita inginkan. 

Djadi  kesimpulannja dalam 

hal ini ialah, apabila seorang 
anak hendak menonton film ha- 
rus d.sertai seorang jang sang- 
.gup memberi keterangan dan 

pendjelasan akan ketika pe- 

| ngertiannja. 

  

  

da 
THAT 

KING IS 
APPROAC HING 
LONESOME 
CRAG 
LOBGE, 
beAan's 

MURDERER. 
| COOLOY. 
AWAS HIS 
GUN AT THE | 
CARETAKER'S 
BACKA 

STARTED OLR 
TROWBLES/ 
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BEN HATUHER NGK OVE KULI. HEAR | 
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Dengan tidak mengetahui, bahwa King 
menudju kepond ok Lonesome Crag, hem 

mengarahkan pistol 

» 

telah Uietagi Ban Fetoher sambil Mmembatja 
Surat kabar dapat melihatnja dari tjer- 
mem Jang ada pada vtenubok dim ukanja, 
—— Dh.. nu kepada pendjaganja dari belakang. 

— Tembaklah dia, Adam! Ben Hatcher bikin   
kini telah tiba | 

Susah kita! 
« Kena apa tidak? Tidak ada | orang ang 
dkan menden yar tembakan kilau! 

KING OF THE ROYAL - MOUNTED (61)    
—— Vicki, dengarkah kau itu? 
— Tembakan! . v0... Didalam 

pondok, King! ! 

Pa 

      

Ne 
ap

a 
en
 

na
a 

 



    

   

  

    
      

KR pe s2 25 April 1953, ten. | 

| hasil sbb.: 

41755. 1 ian Aa kedonana 
buka Ppase” 1 

18.30 Sambutan hari Kebangu- 
nan  Nasiona eh Pan. 
Hari . Nasional 

18.49 Gending2 Djawa 0g. 
19.15 Polisi aan Masjarakat 
“an 'Taptu : diteruskan lagu? 

Aneka warna oleh Musik 
Tiup Jogjakarta 

20.15 Pergelaran "Langen Mon 
: drowanoro”, untuk me- 
ea njambut hari Keb. Nasio- | 
F,  nal 58, oleh kel. kes. Dja- 
ha wa studio Jogjakarta lang | 

Sdr. Rerabo Jth.! PN aa 

  

Nana teri 

nja ea dengan Dan 

masih ingin mengedjar pengeta- 
hwa, jua na, kaum tech- 

sekolah 
ikuja djika P.P.K dju 

    

ai kursus Tainnja, seper- 
radio dan sebagainja. 

' Sepandjang pengetahuan saja 
banjak kursus kursus tersebut 
didirikan oleh partikulieren jang 
kebanjakan belum atau sama 
sekali tidak “dapat Ananta 
dari Pemerintah. Padahal pe- 

| ngetahuan-pengetahuan tersebut 
menurut pemandangan saja Sd- 
ngat bermanfaat, karena mere- 

ka jang mempunjaj vak terse- 

bur dapat tidak hanja menggan 
- tungkan pada Pemerintah seba- 

gai pegawai Negeri sadja, tetapi 
dapat usaha berdiri sendiri, um- 
pamannja mendirikan bengkel 
dsb: Djikalau Leiden (Leidsche 
Onderwijs.instellingen, Djakar- 
ta, Leiden, Brussel) dapat men 
dirikan dan dipeladjarkan di In- 

| donesia setjara tertulis, apakah 
P.P.K tidak dapat mendirikan 

sendiri untuk kepentingan ma- 

“sjarakat? 
1gan Bagaimanakah pemandan 

Sdr, Berabe?” Demikian surat 
lengganan K-R no, 6876. 
Dalam - suasana kebangunan 

nasional ini Berabe do'akan .. 
dah2-an Pemerintah: djadi ba- 

ngun dan berusaha seperti jang 

Sdr. no. 6876 itu harapkan. Ka- 

lau belum bangun tahun ini, sa- | 

barkan sampai hari kebangunan 

tahun depan ! ! Lama2 masa ti. 

dak bangun! 

  

  - Pas 

PS ARALAT 

Dalam karangan Prof. J. 

M. Romein termuat dihala- 
man,3, ada salah tjetak jz | 

mengganggu. Kalimat jang 

berbunji: Indonesia — son- 

der Irian — adalah demikian 
Sena hingga ,,apa bila pu 

lau Weh kita letakkan dia- 
tas Ierlandia, maka pulau 

| Maluku jang paling udjung 
| Timurdjatuh di Irian-Barat” 

Perkataan Irian - Barat ini 

   
   

   

    

   

  

   

  

   

    

   

        

rakjat. | 

Dkali oleh para pegawai jang | 

& sfatnja jang wutuh. 

ngadakan kursus. 3 e Peni" Hap T 

(kosa sifat? 'kedaerahan, apabila 
perkosaan itu dapat merugikan 

engan perkataan lain, 

bagimanakah kita seharusnja 

- | menetapkan hubungan2 dan im- 

'bangan2 antara kepentingan? 

dengan kepentingan? na- 
Agar lebih luas dan lebih 

angan : kita, maka baik: 

    

    

alm. pa 

:  mendjadi 

sa ib udajaan 

kepen- 

dalam 

'Tiap2 kali menghadapi perso' 

alan tersebut, maka selalu ingat 
lah kami, apa jang pernah dinja 

    

- | takan-oleh seorang ahli”kebuda 

an Fries di Nederland (jaitu 

Van Veen dalam madjalah ,Pa- 

“edagogische Studitn), jang de- 
ngan tjukup dokumentasi mem. 

Kn pendapatnja, bhw 

ebudajaan nasional Neder- 

ma, tidak akan terbentuk dan 
berkembang mendjadi kebudaja 
an jang bernilai, apabila tidak 

menggunakan kebudajaan? pro- 

vincie-nja jang luhur dan indah, 
b. bahwa' kebudajaan2 provincie 
aa tadi tidak akan ter- 

djadi - dan berkembang Ti- 

dak sekari2 - nja diberi, isi oleh 

kebudajaar? kota? - nja. 
Dimana kita biasanja hanja 

mengenal istilah ,,kebudajaan 

nasional” dan skebudajaan dae- 

"yah" maka sebutan ,,kebudajaan 
kota” (oleh Van Veen dipakai- 

nja sebutan ,,stedelijke kultu- 

|ur”) adalah istilah baru dan me 

nundjukkan adanja pemetjahan | 

dan pebagian so'al jang lebih 

bebas dari kebiasaannja. 
Mengenangkan utjapan jang 

tepat dan djitu itu menurut 

anggapan saja adalah perlu, ber 

hubungan dengan adanja proses 
perkembangan kebudajaan kita | 

dari sifat, bentuk dan isi kedae- 
rahan masing2, kearah kesatu- , 

an nasional, dengan melalui dja- 

lan seperti jang ditundjuk Van | 

| Veem dimuka tadi. 

  

menjukai ikut sertanja kebuda- | 
jaan2 daerah tadi sebagai unsur 

jang pos.tif 
perkembangan tersebut. Lama | 
sebelum saja mendapatkan utja- 
pan didalam ”Paedagogische 
Studien” itu, sudahlah saja me- 

netapkan pendirian (jang perlu | 

ja sehari-hari), pentiirian mana   
8 nas onal 

| pernah saja pertahankan dida- | 
pia, salah satu Kongres Kebu- | 

|ja bentangkan 
| tadi adalah sebagai berikut : 
i2 kebudajaan “nasional 

ialah segala puntjak? 

baru jang berdjiwa nasional, 

'b) perkembangan 

- con”): kontinu dengan apa |     hendaknja dibatja Iran-Barat 

  

HASIL UDJIAN KETANG- 
—— KASAN BADAN 

tai Bagi sekolah S.T. IL 
Negeri. : 

— Dilapangan S.T. Negeri don 
“karta baru2 ini telah diseleng- 
garakan udjian ketangkasan ba. 
dan bagi 221 orang peladjar S.T 
un Mori Jogjakarta dengan 

Ta Bag. A. Putera 68 orang, 
us Bag. B. Naa 25 orang, 

ka lulus bagian € « Putera 5 
orang. 

Jang tidak lulus pera 

orang. Presalai Rb 

PERINGATAN HARI KE- 
BANGUNAN NASIO- 

DI JOSJA 

Nasional 20 Mei 1953 Jogjakar- 
ta pelaksanaan peringatan ada- 
lah sbb: 

Tanggal 20-5 djam 15. 30 dia. 
dakan djiarah kemakam Dr. Wa 
hidin di Mlati H.O.S Tjokroami- 
noto di Kuntjen dan Ta- 

man Bahagia di Semaki dan be- 

rangkat dari gedung D.P.R.D 
Mahoboro 16. 
Malam harinja djam 19-00 

sampaj tanggal 30-5 diadakan 
gerakan sosial, Bantuan? dapat 
disampaikan kepada Ketua ba- 
gian Gerakan Sosiat C.H.T.H 

Jogja. 
Tanggal 20-5 djam 19. 

adakan resepsi digedung 
Malioboro (bukan staande re 
sepsi), dan diachiri dengan api 
unggun oleh para pandu. Jang 
akan memberikan sambutan2 
ialah Kepata Daeran, “Ketua 
DPRDIJ dan ketua DRDD Kota 
Pradia Jogja. 

ADIO 
RABU 20 MEI 1953 

Gelb. : 42,25 59,2 dan 122,4 m 
06.15 Genderan pagi oleh La- 

|ngen Budojo dbp. “sdr. 
t 

30 di- 

  

    
Haa Deux | 12.30 Taritp ball € 

Pigeons (M er) dan | 
:Joux Di ifani ts op. 22 
(Eizet) S0 

14.00 Kronti dik oleh 
Ken Na 

17.00 Ta: 
    

   

  

x Atas “dasar keputusan rapat 
pleno Panitya Hari Kebangunan 

DP.R 

# banjak jang k:ni berkain setja- 

Jadanja kemadjuan kesenian ta- | 
Iri dan musik Djawa seumum- 

| sa persatuan kita jang baru itu, 

jang telah silam, konvergen 
dengan djalannja kebudaja- 
an2 lainnja - dan achirnja 
konse@ntris dalam persatuan 

“jang besar (jaitu bersatu 

fat kepribadian). 
Beberapa tjontoh. ' 

“Ada baiknja aalam haiz jang 
tersebut dimuka tadi kita“ me- 
njaksikan sendiri beberapa, tjon- 
toh jang dapat dilihat didalam 
masjarakat kita sendiri. Pada 
waktu ini dapatlah “kita lihat 
perkembangan adat2 istiadat 
bangsa kita, antara lain jang 
mengenai 
bentuk bahasa nasional kita. 
Bahasa Indonesia, jang asalnja 

kita ambil dari bahasa jang 
saling tersebar didaerah2 sebe- 
lah Barat dari kepulauan kita 
(jaitu bahasa Melaju) baik de- 
ngan sengadja maupun dengan 
sendiri diperkembangkan atau- 
pun berkembang kearah kesatu- 

pat didalam bahasa? daerah ki- 
ta, dimasukkan kedalam baha- 

namun beberapa perkataan dan 
djenis2 susunan kalimat jang 
terpakai dibeberapa hahasa2 
kota ,lebih tegas berasal - dari 
beberapa bahasa? dialek, masuk 
kedalam bahasa persatuan kita. 

Tentang perkembangan bahasa 

daerah ''Djawa” misalnja patut 
diperingati adanja kemadjuan, 
djustru karena adanja bahasa2 
Djawa jang bertjorak Jogjakar- 
ta dan Surakarta. 
Perkembangan adat2 lainnja, 

misalnja adat berpakaian, sama 
djuga keadaannja. Adanja in- 
dusiri batik di Pekalongan, Jo- 
gja, Solo d.lJ. mengakibatkan 
perkembangan industri bat.k di- 
seluruh pulau Djawa, sedangkan 
semuanja itu sangat berguna 
dan bermanfaat bagi perkem- 
bangan industri Kain diseluruh 

aah ai Para wanita diselu- 
ruh Kepulauan kita. misalnja     

“ra wanita Solo atau Jogja, se-: 
dangkan songkok, kupluk atau 

pulauan. 
« Begitulah pula lakunja per- 
kembangan didalam lingkungan 
kesenian, Adanja kesenian tari 
dan musik jang karakteristik 
Solo atau Jogja, menjebabkan 

nja. Dan kini makin lama makin 
nampak perkembangan kearah 
“kesatuan, sesudah (adanja radio 

serta adat "pameran", adanja 
kereta-api, kapal-terbang, pos, 
“telpon dan kawat dsb., jang sev 
olah - olah mendekakan dae- 
rah2 diseluruh Indonesia jg sa- 
tu dengan jang lain. Dengan be- 

gitu rakjat dapat menjaksikan 

sendiri apa jang ada di-daerah2 
tanah-airnja Indonesia, jang ka- 
ja kebudajaan itu serta dapat 
memilih segala apa jang dapat" 
dipakai untuk mempertinggi, 
 memperhalus ataupun memper- 

kepentingan? ibu kita perluas | 

landa kita dinetidinotjah se- 

erah jang lain: Usaha memadju- 

kan kebudajaan dizaman Belan- 

da itu sungguhpun sudah diada- 

kan, namun nampak  djelaslah 

maksudnja, jaita untuk ,,me- 
murnikan” kebudajaan2 daerah2 
masing2. Untuk itu didirikan 
»Jaya Instituut”, disampingnja 
ada ,,Batak Instituut”, ada pula 
»Bali Instituut” dll, 

Lain sekali keadaan zaman 
kita sekarang ini. Kita bebas se- 
bebas-bebasnja untuk memilih, 
untuk memperkembangkan Ke- 

budajaan kita atas dasar kebe- 
basan, menudju. kearah keserm- 
purnaan hidup perikemanusiaan. 
Kita bebas untuk mengadakan 
hubungan internasional dengan 
bangsaz apapun djuga seauma, 

dibatasi oleh kekuasaan kolonial 
jang selalu takut apabila kita 

berhubungan dengan  bangsa2 

lain. ti 
Dalam hal kebebasan tadi dj ja- 

nganiah dilupakan, bahwa fak- 

jat kini bebas sebebas-bebasnja 
pula, untuk memilih dan meng- 
ambil segala apa - 
jang ada didaerah? jang bukan 

daerahnja sendiri. Sedikitnja 
djanganlah menganggap  da- 

erah2 jang biikan daerahnja sen- 

diri" itu sebagai ,,kongkuren”. 

Akuilah apa sadja jang bernilai 
dan dapat memperkaja dan mem 
perkembang hidup rakjat kita, 
sebagai .skebudajaan nasional” 

Apabila kita tidak sanggup utk. 
mengadoptir segala. puntjak?2 

dan sari2 kebudajaan jang ter-   
: Lebih2 kare- | 

na kadang? ada tendens tidak | 

dynamis didalam | 

untuk usaha dan' pekerdjaan sa- | 

kita | deka, 
dan | tidak berkebudajaan, tidak ber- 

sari? kebudajaan daerah di- | 

seluruh kepulauan Indonesia, | z 

baik jang lama maupun jang Pan jang merdeka..dan ber 

kebudajaan | 
kita harus melalui | 

djalan (jang saja sebut “tri- | 

namun tetap mempunjai si- | 

tjaranja kita mem-. 

an jang sempurna. Tidak sadja | 
sifat, bentuk dan isi jang terda- 

|Latas nasi goreng jang 

| pitji sekarang dipakai segenap | 
putera Indonesia diseluruh ke- | 

  dapat diseluruh kepulauan kita 
maka itw berarti bahwa rakjat 
Indonesia pada saat ini belum 

mempunjai kebudajaan, jang 

| tjukup bernilai untuk menghias 

hidup dan penghidupannja se- 

| bagai bangsa jang merdeka. Apa 
|artinja kemerdekaan “kenegara- | 
an, kalau rakjatnja terus me- 

ngekor kebudajaan2 bangsa2 

lain. Ingatilah adanja ,,imperi- 

alisme” tidak sadja dilapangan 
kenegaraan, namum pula dila- 

| pang kebudajaan. Djangan pula 
| dilupakan akan selalu adanja ha- 

| sjarat untuk mendesak dan me- 

|nekan hidup politik dengan me- 

| Jalui infiltrasi kulturil dari bang- 

| sa2 lain. Kebudajaan untuk ti- 
lap? bangsa adalah sama dengan 
lapa jang disebut ,,persoonlijk- 

I 

h 

| dajaan kita (di Magelang). Ke- | | heid”, jaini kepribadian. Seperti 

| | smpulan dari apa jang telah sa- : orang jang tidak berpribadi ti- 

dimuka umum | dak berhak untuk diperlukan se. 
|laku orang jang bebas dan mer- 

begitulah bangsa jang 

hak untuk diperlukan sebagia 

| Lihatlah sadja sikap negara2 di- 

| didunia 

anggapannja masih rendah ting- 

katan kebudajaannja. Bangga- 

kanlah karena itu, bahwa rakjat 

Indonesia sanggup dan mampu 

untuk mewudjudkan kebudajaan 
nasional, dan jakinlah bahwa 

|rakjat kita pada saat ini djuga 
sudah memiliki kebudajaan sen- 

diri, jang tjukup luhur dan in- 

dah, tjukup bernilai dan berde- 

radjat menurut ukuran perike- 

manusiaan, asal sadja “kita be- 

dan sari2 kebudajaan diseluruh 
Kepulauan kita sebagai kebuda- 

jaan nasional kita, sebagai kebu- 
dajaan Indonesia. 

Deradjat hidup kemanusiaan 

jg. tergaris dalam lingkungan 

segala puntjak2 dan sari2 kebui- 

|dajaan kita bersama itu, hen- 

daknja dianggap sebagai modal 
pertama, jang untuk seterusnja 

harus kita perluas dan kita per- 

“dalam dengan ftjiptaan? baru, 
Dalam pada itu djanganlah kita 

ri kebudajaan? asing, dari mana 

pun asalnja, asalkan dengan ba- 

'han2 barw itu rakjat kita dapat 

mempertinggi “hidupnja dengan 

djalan “,.memperkembang” apa 

jang sudah mendjadi milik kita, 
atau ,,memperkaja” dalam arti 

menambah dengan apa jang ki- 

ta belum memilikinja. Asal kita 

diangan meniru belaka (meng-co 
piter), asal bahan2 baru tadi 
Kita Olah” atau kita masak” 

agar mendjadi makanan baru jg. 

lezat rasanja serta menambah 

“kesehatan rakjat dalam arti kul- 

turil. 
Ingatilah bahwa ,,nasi goreng” 

tetap merupakan makanan nasi- 

onal, sekalipun didalamnja ter- 

dapat bahan? asing, ja'ni men- 
tega dan kidju :) karena kita ig. 
memasak maka kitalah jang te- 

tap memiliki ,ariteurschap” 
modern 

itu ) nasi - goreng jang ber-men- 
tega dan ber-kidju itu adalah 

tetap nasi goreng nasinoal. 

tjara systematis, hingga daerah | 
jang satu didjauhkan dari da- | 

tidak lagi di-,censuur” ataupun . 

| dunia Barat, terhadap negara2 

Timur, jang menurut 

rani mengakui segala puntjak28 

segan? memasukkan bahan? da-- 

DUNIA en DAN 
DJURNALISTIK 

Kongres S.P.S. 

Kongres S.P.S. jang ketudjuh, 

(menurut kabar akan diadakan 

di Medan pada per tengahan bu- 

lan September, “jaitu beberapa 

hari sebelumnja PON ke-lll, 

Oleh anggota2 S.P.S. di Me- 

dan telah disiapkan panitia un- | 

tuk menjelenggarakan Kongres 

tersebut. 
-Djawoto ke Eropa. 

Sdr. Djawoto, pem.mpin re- 

daksi kantor-berita Antara, da- | 

lam bulan Djuni depan akan 

melawat ke Eropa Untuk tiga 

bulan lamanja. . 

Maksud perlawatan itu teru- 

tama akan mendalami pengeta- 

huan tentang pers dan djurna- | 

'listik, terutama soal2 organisa- | 

si kantor-berita dan persurat- | 

kabaran. # | 

Antara di Den Haag. | 
| 

  
Dalam pada itu, di Den Haag 

akan dibuka  kantor-tjabang | 

kantor-berita Antara. | 

Jang akan ' ditempatkan di-' 

sana jalah sdr. Mashud, jang 

bersama dengan 5 orang lairnja 

pernah melawat ke Eropa dan 

Skandinavia atas ongkos Peme- 

frintah kita sendiri. 
Harian baru 

Djakarta. 

Bintang Timur jang sedianja 

akan mulai terbit pada tanggal 

25 April jarg lalu, kenjataan | 

belum muntjul, setelah bebera- | 

pa kali terbit dalam nomor per- | 

kenalan. | 

Pada bulan Djuni akan terbit | 

harian baru bernama Suara In- 

.donesia, (jg didahului mingguan 

serupa nama. 
- Pantjasila muntjul 
kembali, 

Harian Pantjasila dalam ba- 

hasa daerah di Semarang jang 

sudah lama tenggelam, akan 

mengusahakan penerbitan lain. 

Pada permulaan Djuni dikota 

tersebut akan terbit harian | 

Daulat Rakjat jang diusahakan 

loleh N.V. Pantjasla. Kabarrja 

di 

to, dahuiu dari harian Meoanea 

'Rakjat di Magelang. 

Daulat Rakjat kabarnja 2d 

ditjetak dipertjetakan 'De Loco- | 

motief. — Nomor perkenalan 

terbit tgl. 20-5 ditjetak di KR.       

  

berguna untuk : 

  

£ PERUSAHAAN 
ik KAUM BURUH 

xx ANGK. PERANG 
x PELADJAR & 

2 Memuat Pengetahuan jang 

A KELUARG 

8 Mintalah nomor perkenalan! 

1 Red. fAdm. Postrommel 7 

sah Jogja. 

  

“
 

   
   

    
   

RAHASIA MEMELIHARA 

BUNGA. 

Bunga jang indah dalam pot! 
itu, akan laju dan rontok bila 

kita tidak merawatnja dengar 
kesabaran. Demikianpun dengan 
hainja anak-orok jang masih 

dalam kandungan. Ibunja harus 

mendapat bahan obat jang pen- 

ting untuk kehidupan bibit jang 

masih dalam kandungan itu. 
Dalam hal ini, kita dapat 

mengemukakan aan pudjikan. 

Anggur ANTHAW SHAN 
YOU Tjap MATAHARI jang 
dapat menguatkan tempat pera- 

nakan dan memberi dzat Kehi- 
dupar kagi orok jang masih 

dalam kandungan. Orok “jang 
akan dilahirkan itu, sudah da- 
pat dipastikan mendjadi seorang 

orok jang sehat dan montok. 

Anggur Anthay dapat dimi- 
num sedari mendapat  kandu- 

ngan 3 atau 4 bulan sehingga 
dekat melahirkan, Terdapat pa- 
da. semua Toko Obat dan P. & D. 
seluruh Indonesia. 

Agen di Jogja: $ 

TEKAN TONG,, Petjinan 81, 

Aren di Solo: 
| DJIE SENG HOO, djl. Ketandan. 

215-5 

  
  

'KETOPRAK , MATARAM" 

« 

Di.Gedung C.H.T. 

Mulai dj: 

Amal dialamatkan C.H.T.H 

Bandjirilah—Kund jungilah | 

Ario Tuppat 

Tk 10074 untuk, Korban Bentjana Alam 

4 HEBAT RAMEF 

Surat Kon Jami diambi Ldikantor Panitya Fancy-Fair 

DENGAN AMBIL TJERITA 

H. tgl. 29 MEI 1953 

8 Malam. 

DAN LUTJU 
Panitia FANOY-FAIR AMAL.   Dil. Kadaster 4, mulai diam 

224-5. 
  

. 8 pagi sampai djam 9 malam. 
vm " 

“SELALU SEDIA: 

Djuga sedia penerangan li 

(Djw. kagungan damel),       sung dari Gedung Negara. 
Nan Tea Jogia. indah #enana Pisangan Be- 

  

(Mitra). 

Pengeras Suara untuk keperluan Pesta2, Konperensi2, 

rapat2 umum di dalam kota maupun didesa 2. 

kekuatan jang tjukup untuk orang jang mempumjai kerdja. 

RADIO & SOUND 

strik (home - light) dengan 

Hormat kami. 

   

a jat jang diusahakan | 

jang memimpin sdr. B. Suprap- | 

PN 2 ta | 
rbit , 

( 4 
5 : : , 

   

  

an MAN RRT 

  

MPA 

  

P HALAMAN 86 
OOM 

  
  

MULAI BESOK PAGI DI «,, U X O Rs 
£ ROKIAH | 

£ D. HARRIS 
x SITI TG. PERAK 

YATIM PIATU dalam: 

Film MALAYA, produksi SHAW BROS jang sangat indah 
nan menarik. 

»,TIAP PAGI MATINEE DJAM 10.60” 

YATIM PIATU 
bermanfa'at. 
Lutju gembira 

TTAP PAGI MATINKE DJAM 10.00”. 

  

akan memberi hiburan serta nasehat jang 

su... OLGA , . . ... 

226-5. 

  

  

PEMBERI TAHUAN. 
Memberi tahukan dengan hormat kepada chalajak ramai 

» teristimewa penduduk “Daerah Istimewa Jogjakarta, bahwa 
tuduhan2 atas dir kami soal memakai Reserve Fonds baik 

lisan maupun dengan melalui surat2 kabar, adalah tidak 

benar. 
Agar supaja chalajak ramai tidak dapat keterangan2 atau 

laporan2 palsu dari orang? atau anasir? jang tidak bertang- 

gung djawab jang berkedok Pemerintahan (baik anggauta? 

D.P.R.D., maupun Pemerintah umumnja tak ada sangkut- 

pautnja. Ini hanja mengenai golongan tertentu), maka sbg. 

bukti bahwa kami tidak bersalah, kami kutipkan ketetapan 

Kedjaksaan Pengadilan Negeri Jogjakarta ter tanggal 12 

Mei 1953 sebagai berikut: 
MENETAPKAN: 

BAHWA TIDAK ADA ALASAN TJUKUP UTK ME- 

NUNTUT TERSANGKA R, SUDARSONO BIN SUTEH- 

DJO DIMUKA PENGADILAN NEGERI BERDASAR 

PASAL 372 K.U.H.P., MAUPUN LAIN2 DELIK. 
Demikian surat pemberi tahuan ini kami buat dengan se- 

benar-benarnja, agar chalajak ramai tidak mendapat lapo- 

ran-laporan palsu atau keterangan2 jang tidak betul. 

5 Jogjakarta, 15 Mei 1953. 
Hormat kami | 

    
  

178-5 R. SUDARSONO BIN SUTEDJO. 
SN ea AT UR SANA AE EA | 

LA | 
  

MODEVAK & CORSAGE 
n G 1 O K" 

LODJIKETJIL WETAN JOGJAKARTA. 

Telah lulus dalem Ha tgl. 9 - 10 - 12 Mej 1953 
di bawah pengawasan achli.commissie. 

MODEVAK 
bag.: 

  
bag.: Lerares : 

Nn. Tan Ien Nio 

Costumisre: 

Nn. Sitisuwarni Nn. Siti Suwarnj | 

Nj. J. Mustakimun Nn. Supartimah Nj. Suwono 
Nn. Anny Nj. Sumarto 

Nj. L. Sajid | 

CORSAGE bag. Lerares. | 

Nn. Sujadijah Nn. Tjan Hian Nio Nn. Samsilah | 
Nn, Marlien Nn. Jap Giok Nio Nn. Siti Aminah | 

Nn. Noer Lela Nn: Jap Tien Nio Nj. Suparto 
Nn. Asni Nn. Sri Judanti Nyi. Suwono 
Nn. Lie Lie Siin Nn. Jap Liiy Nio Nj. Sumarmo 

Nn. Tan Loej Nio Nn. Lie Tjhoen Lan Nj. Sutoto Pranawa   219-5. TRIMA MURID? BARU : | 
Pa ar KA AE RA 

2 maan 

PENGUMUMAN. 

KEMENTERIAN KESEHATAN. 
I. Untuk tahun peladjaran 1953 /1954 SEKOLAH KON- 

TROLIR KESEHATAN dari Kementerian Kesehatan 

dapat menerima 50 orang peladjar baru. 
Jang dapat diterima sebagai peladjar pada Sekolah ter- 

sebut ialah mereka 'jang : 
a. Sekurang?-nja beridjazah S.M.A. Bagian B. (Ilmu 

- Alam dan Pasti) atau keterangan lain jang boleh 

dianggap sederadjat dengan itu. 
b. Berkelakuan baik, untuk mana diperlukan surat 

keterangan darj Pamong - Pradja. 
! €C. Berbadan sehat dan tidak bertjatjat menurut surat 

keterangan Dokter, sebagaimana telah ditetapkan 
dalam Peraturan Mengudji Kesehatan Pegawai, 

. Lama pendidikan 3 tahun. Uang Sekolah ditetapkan 
Rp. 40,— sebulan. 
Peladjar2 dapat diterima sebagai ,PELADJAR IKA- 
TAN DINAS”. 
Peladjar?2 ikatan dinas “ialah Peladjar? jang : 

a. Setelah selesai mengachiri pendidikannja pada Se- 
kolah tersebut akan “dipekerdjakan pada Pemerintah 

dalam waktu berturut2, jang lamarjja paling sediki: 
sama dengan waktu jang dipakai untuk mengikuti 

pendidikan. 
b. Dibebaskan dari uang Sekolah. 

Cc. Selama dalam pendidikan menerima uang tundjang- 
an dari Pemerintah. 

IV. Bagi Peladjar2 baru belum dapat disediakan asrama. 
| Untuk sebagian dari mereka jang beladjar dengan 

ikatan dinas, pada-awal tahun 1954 dapat disediakan 
tempat pemondokan di Asrama. 

. Para peminat diharap mengadjukan surat permintaan 
mendjadi peladjar biasa atau peladjar dengar ikatan 
dinas sebelum tanggal 15 DJULI 1953 dengan melam- | 
pirkan salinan idjazah beserta daftar nilai udjian tamat- 

| an dan surat? keteranzsn Dokter dan Pamong-Pradja | 
| kepada Kemgnterian Kesehatan Bagian Urusan Seko- 
| lah: Tenaga Hygiene Djalan Kwini No. 7 — Djakarta. | 

Djakarta 15 Mei 1953. 

KEMENTERIAN KESEHATAN 
| Kepala Bagian Urusan Sekolah? 

Tenaga Hygiene 

| 
| | 
: | 
| 

III. 

       

Prof. Dr. R. SOEMEDI 

    

  

Lelang - Umum. 
Akan dilelangkan setjara borongan bekas mesin-mesin dari 

Djawatan Regi Tijandu dan Garam terdiri dari: 

mesin frais (pembikin doos-doos kaju) 

" mesin paku 
mesin pengisi tubes 
Mesin kantjing 
mesin gergadji kaju 
dan peralatan mesin? iainnja dari tembaga /badja. 

Penawaran tertulis (amplop tertutup dan ditanda tangani) 

supaja dialamatkan kepada Kepala Daerah Pengawasan 

Perusahaan Garam dan Soda Negeri Jogjakarta/Surakarta 

di Jogjakarta, selambat?-nja tanggal 20 DJUNI 1953. 

Hari periksa setiap hari /djam bekerdja PR UnAAn Garam 

Gowongan Kidul 51 Menjaka ta. 

  
Jogjakarta, 19 Mei 1953. 

' Kepala Daerah Pengawasan Perusahaan Garam, dan Soda 
Negeri Jogjakarta | Surakarta. 

i R. Ngalimin Djojosapoetro. 
222-5. “ 

an Maa Rea, 
    

  

UTJAPAN TERIMA KASIH 
Dengan djalan ini Palang Merah Indonesia Tjab. Ma- 

gelang matur beribu-ribu terima kasih atas segala sum- 

bangan/bantuan moreel, materieel, tenaga dan pikiran dari 

instansi2 Civiel, Polisi dan Tentara, Oraganisasi2, Perusa- 
haan2, Pedagang2 maupun perseorangan, dengan sumbang- 

an bantuan mana peringatan Hari Palang Merah pada tang- 
gal 10 Mei 1953 di Magelang dapat diselenggarakan dengan 
hatsil jang amat memuaskan. 

Segala kekurangan dan kechilafan dari fihak kami pada 
peringatan tsb. mohon dimaaf adanja. 

: La 217-5 
    SERVICE -@ | 

Singoranon 8, — Magelang. | 

  

BANTULAH PALANG 

“The San Francisco Story” 

'SOBOHARSONO 
PENGHABISAN. 

  

Berwarna 

i 

x ka BOLGER 

IS 

Kalau PRIJA sudah suka mendjadi WANITA, akibatnja 

mau tidak mau ..... GARA - GARA !!! 

1007, FN BURAN “na 

Tiap pagi Matine. 
225-5. | 2 : 

MULAI BESOK PAGI: 

Teks. INDONESIA 18 Tahun, 

'WHERE'S CHARLEY” 
den gan: 

x Mary GERMAINE Y 
xx Allyn Mc. LERIE 

  

  
  

  

Sper 
berki 

INDRA 

  

M.G.M. 

Spencer Tracy 

meresap . 1.5 
mahasiswa - mahasiswa tijalon jurist. 

Teks Bahasa IND./Bld. 

” MALAM PENGHABISAN 

TRES MUSKITEROS 
Kemis PAGI mulai djam 10.00 

mempersembahkan : 

  

The People “kana O'Hara 
icer Tracy dalam top-prestasinja . . ..... suatu diama 

isar dalam pengadilan . . -... terseling romans sedap 

hidangan lezat bagi achli hukum dan 

Untuk 17 Th. keatas, 227-5. 

    
  

Dengan: 

| 

| Tiao hari 4 Pertundjukkan. 

Malam ini: 17 Tie 

Broderick CRAWFORD 

dalam 

THE MOB 

(Detectief) 
BUKUL ER 
Otto HULETT, 

Teks Bahasa INDONESIA ! 
— Dj.: 10.005 5.00: 

Bea 

: 

Betty — Richard KILEY. 

1.005 9.00. 3 
PRE 

  

Petundjuk Universitit Negeri ,, Gadjah Mada” 

Is 

216-5. 

SEN TAN 
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Soalan Indonesia. Dan karena Tuan Wonohito sebagai orang — 
koran tabah, serta pandai bitjara, sajapun menjerah dan ber- 

Itulah asal-mulanja karangan? | 
ini. Saja maksudkan hendak ber || 
turut2 membitjarakannja perso- 
alan2 kemanusiaan, lalu politik, | 
selandjutnja economie, Serta So- 
sial dan achirnja persoalan ke- 
budajaan. ,,/Membitjarakan” ten- 

—
 

tu sadja suatu istilah jang ter-| 
lampau besar, dan sudah barang 
tentu tidak segala soal menge- 
nai hal2 jang tsb. tadi djadi ba- 
han pembitjaraan. Paling ba- | 
njak saja hanja dapat sekedar | 
menundjukkan beberapa buah 

ra
m 

ting. Itupun saja lakukan de- || 

ngan kesederhanaan dan saja- 
pun bersedia, bahkan mengha- 

rapkan petundjuk dari orang2 

jang lebih tahu. £ 
Indonesia — djuga sonder Iri- 

an — adalah demikian luasnja, 

sehingga apabila pulau Weh ki- 

ta letakkan diatas Ierlandia, ma- 
ka pulau Maluku jang paling Yi 

udjung Timur djatuh disIrian — 

- Barat. Tidaklah mengherankan, 

bahwa peri keadaannja sangat | 

berbeda-beda. Dan jang lebih 

penting lagi: sedjak tahun 1945, 
keadaan itu belum bulat. Indo- 
nesia adalah suatu negara jang 
masih dalam pembinaan. Setiap 
bulan, boleh dikata setiap 

minggu, masih sadja memperli- 

hatkan atau menundjukkan se- 

suatu jang baru — sambil lalu, 

bagi saja hal ini merupakan sa- 
lah satu jg menarik hati dine- 

geri ini. Dan achirnja saja hanja | 

lihat Djawa — Tengah dan Dja- 
wa — Barat, tidak lebih dari 

itu, sedang selama masa jang 

hanja 7 bulan itu Sebagian be- 

sar saja tinggal di Jogja. De- 

ngan semua ini saja hendak me- 
ngemukakan, bahwa saja tidak- 

lah masuk hitungan, apabila 

ada orang2 jang dapat dinama- 

kan kaum ahli — Indonesia. 
Dengan lutjunja Ruslan Ab- 

dulganji pernah berkata: »Pada 

suatu masa terpandang sopan 

apa bila seseorang pandai bahasa 

Betanda, kemudian datang masa 
nja, bahwa tidak seorangpun ta 

hu bahasa itu. f 

Sekarang ini keadaannja be 
ni: orang sudah tahu lagi baha- 

sa Belanda, tetapi orang berasa | 

ngetahuannja itu amat kurang- | 

| nja ! Perlu saja tambahkan disi- 

ni, bahwa jang disebut terachir | 

ini kadang2 tidak seluruhnja be- | 

nar dan bahkan pada umumnja 

seluruhnja tidak benar. : 

Demikianlah setjara kebetulan 

4 hari berturut-turut di Jogja | 

saja bertjakap-tjakap dengan | 

orang Indonesia jang muda2 dan 

semua pertjakapan mengalir ke- 

pada persoalan jang Gihadapi 

manusia Indonesia sekarang dan 

jang oleh mereka sendiri disebut 

djiwa bertjabang”. Barangkali 

kebetulan, barangkali tidak pu- 

la kebetulan, sebab nampaknja 

inilah persoalan pokok jang di- 

hadapi oleh kaum intelektuil In- 

donesia sekarang ini dengan 

djiwa-bertjabang” itu, jang se- 

benarnja berma 'na keraguan 

timbal-balik, dimaksudkan me- 

reka: pada satu pihak mereka 

memang bersedia menjambut” 

barat” sampa beberapa djauh, 

sebab hadjat kearah itu jang 

djuga ada pada mereka sendiri 

terpandang tidak dapat diperta- 

hankan, sedang dilihat dari sudut 

- objektip merekapun sadar, bhw 

hal itu memang ta' dapat dielak 

kan, apabila mereka ingin men- 

djadikan tanah airnja/ suatu 

negara modern jang asuk hi- 

tungan dalam pergaulan interna 

sional, tetapi pada pihak lain 

merekapun tidak bersedia me- 

njerahkan diri bulat2 kepada 

sbarat” itu djuga jang didalam 

nja, mengandung pula unsur2 

jang selain kenjataan, bahwa 

barat” pernah menguasai me- 
,reka, mereka segani. 

Dan berdampingan dengan Ke 

sulitan untuk menentukan" sam- 

pai berapa djauh dan dalam hal 

apa harus ,,membaratkan diri 
terdapatlah kesulitan lain lagi, 
jang ada djuga hubungannja, te 

tapi jang merupakan suatu per 
soalan tersendiri: 5: be- 

rapa djauh dan apakah dari ke- 

budajaan asli jang harus diper- 

tahankan” ? Sungguh suatu kesu 

litan jang dapat dipahamkan, 

sebab mempertahankan kebuda 

jaan sendiri berarti memperta- : 

hankan sesuatu jang feodal, pa. 

da hal jang feodal ini sudah ti- 

dak masuk buku. : f 

Negeri2 Asia lainnja menge 

kesulitan ini pula, tetapi barang- 

  

  
t 

kali terutama bagi Indonesia ini | 

sangat terasa, dimana pada satu 

pihak intermezzo barat telah ber 

langsung amat lamanja, dan 

pada lain pihak intermezzo itu 

hanja terbatas kepada lapisan 

atasan sekali, sehingga hanja ter 

dapat sedikit sekali tradisi-tjam 

puran, sedang tradisi aseli ma- 

sih tetap tinggal feodal 

Hai ini djustru di Jogja dapat 

dirasakan sedjelas-djelasnja dan 

djustru nampak amat terangnja 

pada tari-tarian Jogja. 

Sukar kita dapat melihat tari- 

UAN WONOHITO, redaktra. Bantan Kedaulatan Rakja 

f 

dalam 

iki Stan 

— jang salah. Pada 

- tjakap tentang pelbagai as- 

in kesan? saja tentang per- 

  

—. Padg hari 20 Mei ini ka- 
mi Jmuatkan artikel perta- 

. ma dari rangkaian karang- 
an Prof. Dr. J.M. Romein, 
. jang tempo hari satu tahun 
kuliah lamanja memberi pe. 
ladjaran pada - universitit 
negeri Gadjah Mada dj Jo- 
gja. Earangan2 ini sudah 
beberapa lamanja ditangan 
redaksi, tetapi memuatkan- 
nja kami tunggukan swat 
jang tjotjok  jaitu saat 
memperingati hari kebangu.- 
nan nasional, sebab kara- 
ngan2 professor ini bersua. 

| sanakan pembangunan. 
Karangan2 Jlaeinnja akan 
kami muatkan  berturut- 

| turut seminggu sekali, sam- 
pai habisnja. 

berirama, tetapi sukar pula men 
dapatkan sesuatu didalam kein- 
dahannja jang ta' tepermanai 
serta bertjorak keagamaan lebih 
feodal sifatnja. 

Ambillah bahan pokoknia: 
hampir selalu jang ditjeritera- 

kan ialah peperangan antara dua 
orang radja, seorang diantara- 
nja biasanja memperdjuangkan 
kesatuan alam Djawa dan sam- 
pai beberapa djauh telah berha- 
sil djuga, atau tindjaulah lang- 
kah gagah kepradjuritan pena- 
ri2 laki2 dan penari2 perempuan 

jang dengan langkah ketjil2 me 
lompat? seperti kupu beterba- 

ngan, dalam tjorak itu perban- 
dingan laki2 dan perempuan te- 
lah diikatkan "dasar2-nja: sung- 
guh diikatkan, suatu hal jang 
tidak sesuai lagi dengan kema- 
Gjuan modern. 

Tetapi toch jang masih tetap 
menarik hati, terutama bagi 

seseorang jang sedjak ketjilnja 

selalu menghadiri pertundjukan 
matjam itu. 
Maksud saja, tjorak tari itu 

masih tetap hidup, malah dilihat 
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serta hasil dari pada perhatian 
itu, ja'ni seperti jang terbukti 
dalam Ik 25 tentamen, memberi 
kenjataan jang berbeda sekali. 
Tetapi, seperti jang dibuktikan 
oleh gedjala2 'jang lain lagi, 
perhatian serta keradjiman da- 
lam pekerdjaan itu sering2 hanja 
tjetusan2 jang sementara sadja:: 
bukan kegembiraan kerdja jang 
tidak ada, melainkan djustru ka- 

rena orang terlampau melampi- 
askan kegembiraan itu, maka ke 
gembiraan itu terlampau tjepat 

berubah mendjadi kebosanan. 

Makin berkurang pengundjung 

kuliah dan kursus2 . inipun bu- 

kannja tidak kita kenal di Ne- 
derland adalah hal jang biasa di 
Indonesia. 
Kurangnja ketabahan ini sa- 

ngat memprihatinkan, lebih?, ka 
rena hal jg mungkin djuga ada 
sangkut - pautnja dengan iklim 
nja, Tetapi lepas dari pada soal 
iklim pun sudah tjukup mempri 
hatinkan. Sebab, sedjarah menun 
djukkan, bahwa kesediaan beker 

dja dengan ketabahan itu, jani 
pada permulaannja, merupakan 

tjambuk jang bersifat keagama- 
an. Di Eropa abad 16 dan 17, 
aliran Calvinisme-lah jang me- 
megang peranan itu: di Ameri- 
ka abad 18 dan 19 jang djadi 
tjambuk ialah aliran furitanisme 

dan gesaeculariseerde religie ja- 
itu succes, sedang di Rusia-abad 
20 komunis-lah jg memegang pe- 
ranan sebagai agama. Suatu per- 
tanjaan jang penting ialah: apa 

kah sekarang ini, sekalipun ha- 
rus diakui, bahwa penjiar mo- 

dern agama Islam berusaha ke- 
arah itu, ada suatu agama jang   dari suatu sudut lebih lagi me- 

nundjukkan 'kehidupannja, se- 

telah tari tjorak kraton jang Ia- | 

ma itu sekarang dibuka pula ! 
bagi ,/orang biasa” dan djumlah 

muridnja ada 600 orang. Tetapi | 
pada itu tidak pula hidup | 

Segan 

lagi, dalam artian, bahwa setiap 
| usaha untuk memodernkannja 

pasti terbentur kepada sesuatu 
jang dalam djenisnja sendirj te- 
lah sempurna dan oleh karena- 

nja tidak dapat ,,dimadjukan” 

Kesulitan dalam usaha menje- 
suaikan ini tidak sadja terda- 
pat dalam seni, tetapi sudah ha- 
rang tentu terdapat pula dila- 
pangan sastera dan ilmu. Soal2 
chusus jg timbul dilapangan ini 
simpan untuk karangan jang 
penghabisan. Disini baiklah sbg 

penggantinja dikemukakan se- 
suatu tentang sikap intelektuil 
Indonesia modern terhadap ,,ker 
dja” pada umumnja, jang dida- 

lamnja terdapat keraguan itu 

pula. Dan selandjutnja tentang 

perbandingan laki2 — perempu- 
an: suatu sumber karaguan jg. 

besar, jang diakibatkan 
jiwa bertjabang” itu, djuga, 

N Makna kerdja. 

Paham Indonesia tentang ma' 
na kerdja . pada hemat saja, ini 
lah perumusan jang terbaik - 
masih terombang - ambing di- 
antara paham lama jang meman 
dang kerdja sebagai sesuatu jg 

buruk, dus jang sedapat mung- 
kin harus dihindari, dengan pa- 

ham baru jang memandang ker- 
dja sebagai sesuatu jang baik, 
sehingga dengan “tiada kerdja 

hidup didunia ini tidaklah ada 
harganja. Dalam artikel ketiga 

dan keempat kita akan lihat, 
bagaimana keraguan itu masih 

menjulitkan soal2 ekonomi dan 
sosial di Indonesia, kini akan di 

tindjau pekerdjaan - djiwa, seba- 

gai djauh hal itu ada hubungan- 

nja dengan ma'na kerdja. 

Karena terpengaruh oleh pa- 

ham lama, maka banjak, menu- 

rut perbandingannja terlampau 

banjak, orang2 tamatan sekolah 

menengah jang mentjari kedudu 

kan sebagai advokat atau am- 

tenaar: dan menurut perbandi- 

ngannja hanja sedikit, bahkan 
terlampau sedikit jang mentjari 

pekerdjaan sebagai guru, arts, 

'achli pertanian atau insnjur. ,,A- 
'etentas” masih didjadikan tjita- 
'tjita, tudjuan jang terlampau 
tinggi, ialah oleh karena orang 

membajangkan, seakan-akan de 

ngan memiliki ,, actentas' itu 
seseorang tak perlu kerdja ke- 
ras lagi, dan makin tinggi kedu 
dukan, makin tidak perlu kerdja 

keras. 

Dengan ini tidaklah maksud 
saja hendak mengatakan, sea- 

kan-akan ta? ada kesadaran ten 

tang ma'na-kerdja jang ,,baru” 

itu. Perhatian sungguh dari pa- 
da kira2 100 orang mahasiswa 

jang ada perhubungannja de- 

ngan saja di Jogja - djumlah ini 

lebih besar dari pada di Amter- 
dam, meskipun disana saja 

  

  tarian jang lebih indah dan lebih ta? ada alasan untuk mengelul- 

oleh $ 

em 
menamai - Perk 

P 

dapatlah kita membajangkan 

| 
Demikian pentingnja perpus- 

takaan itu bagi bangsa2 jang 
telah madju, sehingga perhatian 
se-penuh2nja ditjurahkan untuk 

itu. Kita mengetahui misalnja 
adalah perkumpulan2 perpusta- 
kaan (Library Associations), jg 
anggauta2nja terdiri dafi orang2 
jang ditentukan dengan sjarat2, 
orang2 jang terdidik dan berpe- 
|ngetahuan luas serta. benar2 

mempunjai keahlian dalam iimu 
perpustakaan. 
Untuk mendapatkan ahli2 per 

pustakaan ini, chusus didirikan 

pendidikan keachlian, jang mem- 

punjai tingkat perguruan tinggi 
dengan gelar2nja B.A., M.A. dsb. 
dalam ilmu perpustakaan (B.A., 
M.A. Lib. Sc.). Kalau mengi- 

ngat bahwa perpustakaan ada- 

lah merupakan chazanah berba- 
gai ilmu pengetahuan, maka su- 

dah .seharusnjalah apabila pe- 
mimpin2 perpustakaan itu ter- 
diri dari orang2 jang 'berpenge- 
tahuan luas dalam berbagai il- 
mu pengetahuan itu, the right 
man in the right place, orang2 

| jang benar2 ahli dalam lingku- 
ngannja. Karenanja tiada beran 
lah kita mengetahui bahwa pe- 
mimpin2 perpustakaan banjak 
jang terdiri dari para sardjana 
jang bergelar professor, doctor 
(Ph. D.), dsb. Sungguh kelirulah 

pendapat sementara orang jang 

perpustakaan adalah pekerdja- 
an jg mati dan dangkal. Orang 
jang berpendapat demikian, ada- 

|lah orang jang melihat peker- 
djaan perpustakaan dari luarnja 

sadja, — bagaimana mengambil 
buku dari rak, memberikan ke- 
pada pemindjam dan selandjut- 
nja menjimpannja lagi. Habis, 
tidak lebih! —, jang tidak me- 

ngetahui seluk-beluk dan liku2 
pekerdjaan perpustakaan jang 
sesungguhnja. 

Diluar maksud tulisan inilah   untuk menguraikan bagaimana 

  

| mutlak bagi pembebasan Asia, 

  

AN 
Romein) 

mana pun djuga jang dapat 
menggiatkan hasrat bekerdja ? 

Mengenai apa jang boleh dise- 
| but pseudo-agama, pada hemat 
saja, belum pula pasti, bahwa 
nasipnalisme masih dapat meme 
gang peranan itu. Sebab meski- 
pun nasionalisme sesuatu jang 

pada lain pihak nasionalisme 
toch suatu paham jang sudah tu 
irun deradjat. Boleh djadi tech- 
nisering serta machinering da- 
lam masjarakat modern sendiri 
tjukup untuk meningkatkan 
proces bekerdja sampai mutu jg 
diperlukan. Tetapi bagaimana- 
pum djuga, sikap orang Indone- 
sia terhadap ma'na-kerdja ter- 
masuk persoalan kemanusiaan 
Indonesia. $ 

Laki? — perempuan 

Dalam perhubungan laki2 — 
perempuan, kata saja terlebih 
dulu, ada keraguan jang lebih 
besar lagi. Lebih besar lagi, ka 
rena belum selang berapa lama, 
baik tradisi aristokrasi maupun 
tradisi Islam, memerintahkan 
pembatasan? jang amat besar 
kepada pihak gadis dan wanita 
dalam pergaulannja dengan dje- 
djaka serta laki2. Pola timur 
jang lama, sudah kabur, itu ta' 

usah diragukan lagi. Tetapi itu 
tidak berarti, bahwa sudah ter- 

tulis pola jang baru, umpama 
sadja kita namakan perhubu- 
ngan persahabatan. Pernah saja 

menghadiri rapat di Jogja, jang 

membitjarakan kedudukan baha- 
sa Belanda, selama tengah pem- 
bitjaraan isteri ketua pertemuan 

seorang bekas menteri - ikut da 
lam debat dan bitjara pada po- 

koknjja, demikian: ,,Kenapa sau. 

dara2 repot? membitjarakan soal 

bahasa ini ? Soal sexueel djauh 

lebih minta perhatian”, Dan jg 
dimaksudkannja, itu ternjata 
kemudian, ialah bahwa, kedua 

djenis menginginkan pergaulan 

jang lebih bebas, tetapi kedua 

belah pihak belum tahu ,,sampai 

berapa jauh” mereka harus 

atau boleh bergaul bebas. Hal- 

nja gadis2 lebih tjepat dewasa- 

tjepat dibandingkan dengan 

negeri2 dingin-menjebabkan s0- 

IAAN 
bih genting dari pada dinegeri2 
barat dulu atau pun sekarang. 

Demikianlah sebenarnja ,,dji- 
wa bertjabang”, sifat manusia 
Indonesia modern ' itu nampak 
Gitiap-tiap jang lapang kehidu- 
pan: dimana-mana dan selalu sa 

dja ia menghadapi pilihan antara 
barat dan timur. 
Dalam sebuah karangan jang 

saja tulis pada hari 20 Mei 1952 
hari peringatan pendirian ,,Budi 

Utomo” termuat dalam' harian 

»Kedaulatan Rakjat” jang redak 
turnja telah memikat saja untuk 
menulis rangkaian karangan ini 

telah saja tjoba menempatkan 

jang sewadjarnja. 

f Timur & Barat. 

Apabila sesungguhnja jg dja- 
di pokok persoalan ialah memi- 
lih antara timur dengan barat, 
demikian saja tulis ketika itu, 

Gan sekarangpun kata2 ini saja 

ulangi lagi dan apabila djurang 
pemisah timur dengan barat 

sungguh2 ta' dapat didjembatani 
maka soalnja sungguh menjedih- 

kan, sebab ta' mungkin tertja- 

pai. Jang dalam hubungan ini se 
lalu dinamakan pertentangan ti- 

mur — barat, demikian uraian 

saja selandjutnja pada hakekat- 
nja hanjalah pertentangan ,,lIa- 

ma” dengan ,,baru”. Oleh kare- 
nanja pertentangan itu tidak 
mutlak melainkan relatief. Apa 

jang pada umumnja dialami oleh 

Asia, apa jang sekarang diala- 

mi Oleh Indonesia, pada hakekat 
nja adalah proces jang dialami 

Eropa didjaman  Renaissance. 

Dan seperti halnja kaum intelek 

tuil Eropa dimasa itu dapat me 
nemukan keseimbangan antara 
slama” degan ,,baru”, demikian 

pula kaum intelektuil Indonesia 

didjaman sekarang akan men- 

tjapai keseimbangan pula. Pada 
satu pihak segala sesuatu lebih 

sukar baginja, tetapi pada pihak 
lain, lebih mudah djuga, karena 

hidup dalam alam jang sebagian 

terbesar sudah modern. 
Revolusi nasional tidaklah 

mendobrak semua tradisi, teta- 

pi toch telah menjuramkan tja- 

haja gemilang jang semula men-       
bangan 

Smk 

ERPUSTAKAAN sebagai chazanah ilmu . pengetahuan, 

tempat kumpulan ber-bagai2 buku, agaknja telah banjak 

diketahui oleh umum, walaupun hal ini dinegara kita kurang 

sekali mendapat perhatian. Bagi negara? jang telah madju, per- 

pustakaan adalah penting sekali artinja, bahkan tak dapat di- 

pisahkan dari perkembangan kemadjuan negara dan bangsa- 

nja. Perpustakaan mendjadi barometer kemadjuan negara dan 
tingkat ketjerdasan bangsa. Kalau dengan melihat kebudajaan 

sesuatu bangsa, kita dapat mengetahui 
bangsa itu, maka demikianlah pula halnja dengan 
perpustakaannja. Dengan mengetahui isi perpustakaannja 

bagaimana arti perpustakaan bagi bangsa itu — dengan melihat 

statistik pengundjung dan djenis buku jang dipindjam — maka 

| ketjerdasan dan peradaban bangsa itu. 

mengatakan bahwa pekerdjaan 

al ini dinegeri-negeri Timur le- 

    

   Jogi 

tingkat  kemadjuan 

melihat 
dan 

bagaimana tingkat kemadjuan, 

seluk-beluk pekerdjaan perpus- 
takaan itu, — bagaimana pe- 
milihan  pembelian/penukaran 
buku2, ragam inventarisasi, pe- 
nulisan titel, penjusunan kata- 

logus, pengaturan buku dan pe- 
meliharaannja, keadaan gedung, 
pengaliran udara dan tempera- 

tur, penerangan, pembinasaan 

hama, dan Jain-lain sebagainja 

permintaan-permintaan iltera- 

tuur dari umum mengenai Se- 

gala matjam hal. Djelaslah, bah. 

wa pekerdjaan perpustakaan bu- 

kanlah pekerdjaan jang dapat 

dilangsungkan dengan sambil 

lalu sadja ! 
Perpustakaan jang benar2 hi- 

dup di-tengah2 masjarakatnja, 

akan merupakan ,,vraagbaa 2 

pusat tempat bertanja bagi ang- 

gauta masjarakat tentang ber- 

bagai2 hal, dan djuga tempat 

bertanja bagi orang2 asing jang 

datang kenegeri itu. Untuk hal 

ini, pada berbagai perpustakaan 

diluar negeri diadakag bagian 
penerangan jang chusus mela- 
jani hal itu. Teranglah bahwa 

perpustakaan harus merupakan 

sumber ilmu dan pengetahuan jg 
tiada kering2nja bagi bangsanja 
maupun bagi bangsa2 lain. Da- 

lam hubungan ini dapatlah kita 

mengerti betapa bangga sesuatu 

bangsa jang memiliki perpusta- 

kaan jang berisi buku berdjuta2, 

dan terutama bila memiliki bu- 

ku2 dan maskah2 jang djarang 

terdapat lagi dan satu2nja didu- 

tjemerlangkan apa pena nA 

| 

ssIhe true University of these 
days isa Collection of Books.” 

Thomas Carlyle, 

12.009.000 buku, dll. 
Pablic Library di Leningrad : 
6.000.000 buku, dll. 
Library of Congress di Washing 
ton : 6.600.006 buku dan beribu- 

ribu manuskrip, komposisi mu- 

sik, peta. 
New Nork Public Library: 
4.500.000 buku dan pamflet, pi- 

ringan-hitam, film. 
Biblothegue Nationale di Paris: 

5.000.000 buku dan 150.000 ma- 
nuskrip. : 
British Museum Library di Lon- 

don : 4.000.000 buku, dil. 

Kekajaan Perpustaka- 
an2 Indonesia sedjak 

tahun 1952. 

Perpustakaan Universitit Ga- 
djah Mada : 29.000 buku. 
Pena Islam : 15.500 bu- 

u. 
Perpustakaan 
14.000 buku. 
Perpustakaan P.T.LA.LN, (Per- 
guruan Tinggi Agama Islam 
Negeri) : 13.000 buku. 
Perpustakaan Pantja-Sila : 
1.100 buku. 
Perpuustakaan Lembaga Pers 
dan Pendapat Umum: 250 buku. 
Bagaimana perkembangan per 

pustakaan dinegeri kita Indone- 
sia umumnja dan chususnja di. 
Jogjakarta ? 

Sungguh mengetjewakan, ka- 

rena hal ini kurang mendapat 
perhatian sebagaimana mesti- 
nja. Lebih2 dari golongan awak 

sendiri. Dalam hal ini tidaklah 
ada faedahnja kita melempar- 
kan kesalahan kepada masa jg. 

lalu demikian sadja, dengan me- 
ngatakan sebagai akibat politik 
pendjadjahan sekian abad lama- 

nja dari Belanda. Karena pada 
masa merdeka sekarang inipun, 

walau nampak tanda2 kemadju- 
an, masih djauh dari memuas- 

kan. 

Satu2nja perpustakaan jang 
besar dan berarti pada masa 
pendjadjahan itu, ialah Perpus- 
takaan Museum dari ,,Het Ko- 
ninklijik Bataviaasch Genoots- 

chap van Kunsten en Weten- 

Sono Budojo : 

  nia ini. Belum lagi benda2 doku- 

me@ntasi, microflim2, piringan2- 
hitam, dan benda2 audio-visueel 

serta benda2 perpustakaan lain- 

nja. 

Perkembangan perpus- 
takaan besar. 

Sekedar. perbandingan, diba- 
“wah ini disadjikan kekajaan ber 
bagai perpustakaan2 besar (me- 
nurut tjatatan 1950):   Lenin Library di Moskow : 

Schappen” jang didirikan pada 
tahun 1778 di Djakarta Buku2 
dan naskah2 jang terkumpul 

adas 400.000 adjilid dan merupa- 
Kan koleksi jang berharga. 

Kalau diluar negeri kita me- 
ngenal berbagai matjam per- 

pustakaan, misalnja perpustaka. 

an negara, perpustakaan umum, 

perpustakaan parlemen, per- 
pustakaan universitet, dsb., kita 

    

    

    

persoalan ini dalam proporsi jg | 

  

seorang jang menempuh djalan 

baru tidak perlu lagi mesti mem 
buktikan, bahwa 
mojangnja sebenarnja sudah 
menempuh djalan itu, Orang In- 
donesia bahkan amat besar ha- 
sratnja akan sesuatu jang baru. 
Ini tidaklah bertentangan  de- 
ngan kenjataan, bahwa ia da- 

lam pada itu takut pula akan ba- 
rang2 baru itu. : 

Sebab bukankah djustru apa2 
jang menakutkan sering2 mem- 
punjai daja penarik pula ? Se- 
landjutnja ketjerdasan otaknja 
mendjamin ia akan memperoleh 
succes dalam hal ini. Sepandjang 
pengalaman saja, dan sedjauh 
saja dapat menimbangnja ke- 
tjerdasan itu tinggi, pula lemas 

(soepel). 
Dan selain akal, iapun masih 

indra. Orang Indonesia modern 
dapatlah disamakan dengan 
orang tersesat didalam hutan, jg 

pada saat berangkatnja ia telah 

dibekali sebuah peta oleh orang 
Barat. Akalnja akan segera mem 
buat ia tjakap membatja peta 

itu, dan apabila ia masih kaku2 

djuga, pantjainderanja akan 
menolongnja: sebab perasaannja 
masih tetap bekerdja seperti 

sebermula, belum rusak oleh 
kebiasaan membatja peta, seper 

ti halnja pada orang barat. 

PANITIA 20 MEI 
DIBENTUK 

Atas inisiatip Dewan .Permu- 

sjawaratan Partai2 Kabupaten 
Sukohardjo, telah diadakan per- 
temuan jang dihadliri oleh Sa- 
rekat Buruh2, Organisasi2 dan 
Partai2. 5 

  

Dalam pertemuan tersebut 
telah dapat dibentuk Panitia 
hari Kebangunan Nasional (20 
Mei) diketuai oleh sdr. Jadisu 
dibja dari P.N.I. sedang Secre- 
tarisnja sdr. Sutardi darj P.K.I. 

(K.R.).   
  

erpustakaan di 

| Hal ini sungguh lebih2 dirasa- 

  di Indonesia pada masa seka- 

rang inipun mempunjai Perpus- oleh tentara keradjaan Belanda, 

WAKIL HADJI MAT ITEM 
Ditangkap di Bandung. 

Oleh pendjaga keamanan di- 
stasiun Bandung, telah ditang- 
kap lurah Bolo bersama adiknja 
jang baru sadja tiba dengan ke 
reta api dari djurusan Djakar- 
ta 

Lurah Bolo, menurut ketera- 
ngan djurubitjara tentara di 

Bandung adalah wakil dari Ha- 
dji Mat Item, pemimpin gerom- 
bolan jang bergerak didaerah 
Tanggerang japg haru2 ini di- 
kabarkan telah tertembak mati. 
Sekarang lurah Bolo ditahan di 

| kan naluri, Pun di Indonesia, se | 

para nenek- | 

mempunjai ketadjaman pantja-. 

   

  

D 
tatan harga dari Kantor Karet 

karet rakjat pada tanggal 
Mei dan 14 April jang lalu sbb : 

15Mei 14 Aprlj | 

Sheet I —— 
Sheet IL 3,90 3,50 
Sheet III 3,70 3,30 
Sheet IV 3.50 3,10 

Sheet V 3,35 2,90 
Unsmoked 

sheetR 3,10 2.80 

Slabs 
double 7075 1,85 1,35 

Lumps 60745 1,535 0,96 
Harth Rubber 1,10 0,60 

Kalangan Kantor Karet Rak- 
jat di Medan menjatakan, bah- 
wa kenakan harga karet didae- 

rah tergantung .dengan kena- 
ikan harga karet rakjat di Si- 
ngapura, 

Kalangan itu tidak dapat me- 
ngatakan faktor2 apakah jang 
mengakibatkan kenaikan harga 
karet rakjat ini, tetapi semen- 
tara kalangan dagang menjata- 
kan, bahwa kenaikan harga ka- 
ret rakjat ini, d sebabkan mung 

kin ada hubungannja dengan pe- 
perangan di Laos, dibebaskan- 
nja oleh. pemerintah Amerika 
Serikat pendjualan karet2 syn- 
thetis dan optimisme dalam 
menghadapi Konperensi Karet 
di Kopenhagen., 

Belum ada penga- 
ruhnja, 

Pada umumnja kenaikan har- 
ga karet rakjat ini di Sumatera 
Utara pada ketika ini masih be- 
lum mempengaruhi pasaran 
umum. 

Pada ketika ini perdagangan 
di Sumatera Utara boleh dika- 
takan sepi, terutama karena hi- 
dupnja pasaran didaerah ini ter- 
gantung pada karet. Sedang ke- 
naikan karet jang terlihat se- 
karang, belumlah dapat dikata- 
kan sudah mempunjai penga- 
ruh jang besar, karena djika 
dibandingkan dengan keadaan 
2 tahun jang lalu, kena'kan har- 
ga karet ini tidak berarti sama 
sekali bagi penjadap2 karet, 
jang kini banjak telah menga- 
lihkan pekerdjaan dari penja- 
dap kepersawahan, karena peng 
hasilan dalam menjadap karet 
itu sudah tidak ,/loonend” lagi. 

Kalangan karet rakjat me- 
ngatakan, dengan meningkatnja | 

    Bandung, — Ant. 

takaan Negara (Jogjakarta, Se- 

marang, Makasar, Bandung, Bu- 

kittinggi), Perpustakaan Rakjat 
(tersebar mulai dari kota2 sam- 

pai 'ke-desa2), Perpustakaan 

Universitet, dsb.nja. 

Dengan tiada mengurangi ke- 

madjuan2 didaerah lain, perkem- 

bangan perpustakaan ini lebih 

djelas tampak di Jogjakarta. 

Hal ini tidaklah mengherankan, 

karena Jogjakarta adalah kota 

bersedjarah dan pusat kebuda- 

jaan dan djuga dahulu adalah 

pusat pemerintahan Republik 
Indonesia, dan jang kini meru- 

pakan kota peladjar (kalau ti- 
dak boleh disebut kota univer- 
sitet), dimana berkumpul pe- 

iadjar2 dari segenap pendjuru 

tanah-air untuk menuntut ilmu. 

Dan perpustakaan sebagai cha- 

zanah ilmu pengetahuan, sung- 

guh merupakan suatu kebutuhan 

jang sangat dirasakan, apapula 

pada masa harga buku sangat 

mahalnja sebagai sekarang ini. 

kan oleh para peladjar dan ma- 
hasswa,djuga ' oleh mahaguru2, 

djawatan2 dan kantor2 diJogja- 

karta, Dan untunglah, bahwa ba 

gi mereka Jogjakarta telah mem 

punjai Perpustakaan Negara, 

Perpustakaan Hatta Foundation, 

Perpustakaan Sono Budojo, Per- 

pustakaan Islam, Perpustakaan 

Universitet, Perpustakaan Fa- 

kultet2 dan berbagai perpusta- 

kaan2 ketjil lainnja (Perpusta- 
kaan2 Jajasan Pantja-Sila, Per- 

pustakaan Lembaga Pers dan 

Pendapat Umum, Perpustakaan 
Djapen, dsbnja). 

Perpustakaan Negara. 
Dengan tiada mengurangi arti 

perpustakaan lain2nja, sungguh 

tiada berlebih2anlah bila dikata- 

kan bahwa Perpustakaan Nega- 

ra dan Hatta Foundation ada- 
lah satu2nja perpustakaan jang 

besar dan isinja ber-standing in- 

ternasional, dan jang banjak 

memberi bantuan, baik bagi pe- 

ladjar - mahasiswa - mahaguru 
maupun bagi instansi2 pemerin- 
tah dan masjarakat umum, 

Umum dapat mengira2kan be- 
tapa  sukarnja melaksanakan 

pekerdjaan ini, terutama bila 
mengingat akan keadaan jang 
serba sukar pada masa blokade 

itu, dan sebelum kerdja ini men- 
tjapai hasil jang diharapkan, pe- 

tjahlah aksi-militer Belanda kell 

pada tanggal 19 Desember 1948: 
Dengan didudukinja Jogjakarta” 

harga karet setjara perlahan2 

maka kotjar-katjirlah pekerdja- | 
an jang dengan susah pajah mu- | 

lai diselenggarakan ini. | 
Kemudian dengan tertjapainja 

persetudjuan Indonesia-Belanda, 

dan setelah Jogjakarta dikem- | 
balikan kepada Republik Indo- 
nesia, maka ternjata bahwa bu- 
ku2 baik jang telah dikumpulkan 

dahulu banjak jang lenjap dan 

jang tinggal hanja buku2 roman 

bahasa Belanda jang kurang ber- 
guna bagi kita. 

Maka  dimulailah usaha pen- 

dirian perpustakaan dari semula 

pula. Dengan serba kekurangan 

dan kesukaran pada masa itu, 

sungguh senjatalah kalau usaha 

pendirian perpustakaan ini di- 

mulai dengan tiada bermodal. 

Modal satu2nja ialah tjita2 de- 
ngan kemauan jang keras dan 

usaha jang tak kenal putus-asa. 

Atau menurut istilah jang ter- 
kenal dari penjelenggaranja, per 
pustakaan ini didirikan hanja 

ngarf modal ,,abab” dan ,deng- 

ku?” sadja. 
Kepada para sardjana kita 

dan para pentjinta ilmu penge- 

tahuan, “dimintakan perhatian- 

nja terhadap pendirian perpus- 

takaan ini Dan bantuan beliau2 

jang besar artinja itu sungguh 

tiada dapat dilewatkan demikian 

sadja dalam sedjarah pendirian 

perpustakaan kita 

Demikian, maka pada tanggai 

17 Oktober 1949 telah dapat d- 

buka dengan resmi Perpustaka- 

an Negara Republik Indonesia, 
dengan menempati gedung di 

Tugu 66, Jogjakarta Dengan 

menghadapi berbagai kesukaran 
dan dengan formasi pegawai jg 
djauh dari pada mentjukupi, di- 

landjutkanlah usaha ini dengan 

tiada mengenal pajah. 

Banjak buku2 berharga. jang 

mulai terkumpul, baik jang 

dihadiahkan maupun jang diti- 

tipkan pada Perpustakaan Ne- 
gara, diantaranja dari Mr. Ali 
Sastroamidjojo, Prof, Dr. Purba- 

tjaraka, Prof. Dr. Tjan Tjoe Si- 

em, Amir Dahlan (P.F. Dahler) 

alna., Marjun Prawirasasra alm, 

Dr. Radjiman Wedyadiningrat 

alm. dil.nja. 

Djasa sdr. Soebakti Poespono- 
to, waktu itu Bupati Patjitan 

dan kini mendjabat Residen di- 

perbantukan pada Gubernur Dja 

wa Tengah, sangat besar pula 

artinja dalam hal membantu pe- 
ngumpulan buku2. Demikian pu- 

la sdr. Koesri, . 

Sampai pada masa ini, telah 
dilangsungkan perhubungan dan 
pertukaran buku2 ketjuali de- 
ngan UNESCO djuga dengan se- 
mua 'universitet2 diseluruh du- 
nia, jang akan terlalu banjak 

untuk disebutkan satu demi sa- 

tu, 

Ketjuali pertukaran  buku2 

dengan luar negeri dan usaha2 
lainnja sebagai telah diutarakan 
diatas, untuk memperbesar pe- 

ngumpulan buku2, djuga dilakii- | 
kan pembelian buku2 dengan 

    menggunakan anggaran belan- | 

Harga karet memang naik 

  

    

TAPI PENGARUHNJA BELUM NAMPAK BENAR 

ALAM bulan ini kelihatan harga karet rakjat meningkat . 
dari bulan? jang sudah, Harga karet rakjat menurut tja- 

Rakjat di Medan kelihatan 
meningkat perlahan? dalam sebulan ini, dan sesudah naik hing- 
“ga tangal 6 bulan Mei jang lalu, kemudian turun sedikit dianta- 
ra tanggal 7 hingga tanggal 11 Mei, dan sesudah itu kembali 
meningkat lagi setjara perlahan-lahan. 

Sebagai perbandingan harga i kembali, ada penjadap2 karet 
15 | jang kembali bekerdja keperke- 

bunan2 karet rakjat, tetapi 

djumlah mereka hingga kini 
masih belum begitu banjak. 
Pengusaha2 karet di Sumate- 

ra tara kini menghadapi masa 
jang swit dalam mempertinggi 
mutunja, berhubung adanja sa- 
ingan keras dari pihak remillers 
asing. Remillers asing ini berani 
memberikan harga lebih tinggi 
dalam membeli unsmoked sheet 
dari kampung2 sehingga dengan 
mendapat keuntungan jang 
agak lebih tinggi sedikit dari 
pedagang2 asing itu, maka pe- 
ngusaha2 ketjil dari bangsa In- 

donesia, merasa sudah tidak per- 
lu lagi untuk memperbaiki mu- 
tu karetnja dengan umpamanja 
mendirikan tempat pengasap 
dan umumnja sudah merasa 
puas mendjual karet mentahnja 
kepada pedagang? asing dengan 
keuntungan jang sedkit lebih 
dari biasa, sehingga perbaikan 
mutu hampir tidak kelihatan. 

Mam ATU 

LULUS . KURSUS PEGA- 
WAI ADMINISTRASI 

, Dalam suatu upatjara singkat 
jang diadakan digedung Balai 
Kota Djakarta, oleh Walikotta 
Sjamsjuridjal telah dibagi2kan 
idjazah kepada' 66 dari 75 
orang jang lulus dari Kursus 
Pegawai Administrasi rombo- 

ngan kedua jang telah mengi- 
kuti kursus itu selama 3 tahun. 

Peladjar2 kursus administra- 
Si jang lulus ini, terdiri dari pe 
gawai2 berbagai kementerian, 
djawatan2 kotapradja Djakarta 

Raya dan pegawai2 beberapa 

kantor perusahaan  partikelir. 
Kursus Pegawai Adyinistra- 

Si tersebut pada masa permula- 
annja dalam tahun 1949, diada- 

kan atas inisiatip Serikat Buruh 

Kotapradja Djakarta Raya, jang 

dalam tahun 1950 kemudian Gi- 

ambil oper oleh pemerintahan 

kotapradja Djakarta Raya. Kur- 
sus tersebut diadakan dengan 

maksud mendidik dan menam- 

bah tenaga2 tjakap dilapang ad- 
ministrasi jang tidak kurang 
pentingnja daripada lapangan 

pekerdjaan lainnja. — Ant. 

dja jang telah disediakan oleh 

| pemerintah. 

Disamping usaha2 untuk mem 
perbanjak pengumpulan benda2 
perpustakaan, djuga tiada dilu- 
pakan usaha memperbaiki orga- 
nisasi perpustakaan dan pendi- 
dikan pegawai. 
Langkah pertama dalam hu- 

bungan persoon dengan organi- 

sasi luar negeri ialah dengan 
ikut sertanja kepala Perpusta- 

kaan Negara dalam Kongres 
Perpustakaan se-Asia dj Indore, 
India, pada bulan Mei 1951. Dan 

untuk memperluas pendidikan 
pegawai, telah dikirimkan se- 
orang pegawai ke Australia pa- 
da bulan Maret 1952, untuk 
mengadiri Australi Library  Se- 
minar 1952 dan mempeladjari Or 

ganisasi perpustakaan disana 

selama tiga bulan, 
Demikian antara lain usaha2 

untuk memperkokoh Perpusta- 

takaan Negara 
Bagaimana arti perpustakaan 

ini bagi maasjarakat Jogjakar- 

ta, dapatlah dilihat pada gra 
fik pengundjung dan buku2 jg 
dibatja 

Ketjuali buku2 jang dipin- 
djamkan untuk dibatja di Ruang 
Batjaan, djuga diselenggarakan 

pemindjaman buku2 keluar, Te- 
tapi pemindjaman keluar ini un 
tuk sementara masih sangat di- 
batasi, mengingat adanja dan su 
karnja buku2 serta bajaknja 
jang membutuhkan, Pemindja- 
man buku2 keluar gedung per- 
pustakaan ini hanja dilakukan 
untuk instansi2 pemerintah jg 
sungguh memerlukan, untuk pa 
ra guru dari sekolah2 landju 
tan, untuk pers, untuk para 
mahaguru din untuk mahasis- 
waypeladjar jang akan menem- 

| puh udjian atau tentamen. 

Ketjuali 'besar artinja bagi 
masjarakat Jogjakarta, djuga 
Perpustakaan Negara mendapat 
perhatian dari daerah2 diluar 
Jogjakarta, bahkan diluar Dja- 

wa dan luar Indonesia. Pada 
Ruang Studi, selain diperguna- 
kan oleh para mahaguru, para 
wartawan, djuga banjak 'diper- 
gunakan Ofeh utusan2 dari dae 
rah2 lain (misalnja: Solo, Tegai, 
Djakarta, Atjeh, dsb.) jg per- 
ja untuk mentjari 'bahan2 pe- 
ngetahuan jang dibutuhkan. 
Djuga dalam hal2 jang Juar 
biasa dan penting, untuk ke- 
perluan pemerintah, buku2 
dipindjamkan keluar daerah 
dan djuga keluar negeri, 

Disamping perhatian masja- 
rakat, jang mengambil penge- 
tahuan dari chazanah buku? 
Perpustakaan Negara ini, ba 
njak djuga kantor2 pemerintah 

dan organisasi2 perpustakaan 
lain jang mengirimkan. pega- 
wai2rja untuk  mempeladjari 
pekerdjaan dan ilmu perpusta- 
kaan di Perpustakaan. Negara 

ini 

Demikianlah, Perpustakaan 
Negara, suatu perpustakaan 
pendirian ditengah kantjah re- 
volusi , . jang sungguh2 berarti 
baik bagi pembinaan negara 
pada dewasa ini, maupun bagi 
ilmu dan budaja bangsa dari 
masa kemasa nanti! 
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" hasiswa 

am Kaodah jang rn 

| Yi Belanda, 

| negeri2 besar, jang tenan kare- 

      

   
    
   
    
    

    

   
    

    
   

  

   

     

   
   

    
      

     

  

   
   
    
    

    

    

    

   

       
   
   
   

   
   

   

    

   
    
   
    

   

   
   

  

    

    

  

   

   
    

      

     

    
    

  

    

      
   

   
   

   

   

    

   

  

     

   

     

   

    

    

      
    

    

  

    

    
    
   

  

    
     

   
    

  

   

    
   
   
      
     

    

    

     
    
     
   

   

   
   

    

     

  

    
   
    
    

      

   

   
   
    

     
   

   

   
    

     

“Pada ja LN itavang 
Lita berkisar pada Tan keku- 
- rangan again guru-besar: ma- 

Na besar | 
    

  

naannja, Ta adan kurang 
berma'na, tidak sesuai dengan | 
'kebutuhan masjarakat Indone- 
Sia dan sebagainja. 
Keisti n dari tulisan 

sdr. Sulwan, ialah bahwa ia me- 
ngemukakan se- soal2nja 
Kang tampak lebih . da- 

setjara lebih konkrit dari pada 
uraian jang sudah2 (jang ma- 
sih banjak membitjarakan ke- 
peribadian guru2 besar, sifat2- | 
nja jang tidak merarik) sedang” 
kan untuk perbaikannja, 
Sulwan. djuga memberikan Ia 

| ra-tjaranja dengan tiontoh2 | 
jang konkrit pula. 

PE 4 Ini Maksud 
. aiTulsan aa Dany amin. un- 
ia 2u land, ut Tag Kaplan Dea ban Tana 

. jang telah Mana Biasa See 
aja disinggung ka sebagai 

| "Mutu 
: 23 masing2 

bahan, jan: masih 
“dapat Giperbintjangkan. Pa i 
an darj soal2 jang telah diso- 
-dorkan kepada chalajak akan : 
kami kutip dibawah ini : 

1. Perguruan tinggi haris | 
. memelihara mutu dan faedah 
ilmu pengetahuan, jang tak bo- 
Fa dipisahkan satu dari jang | 

n. 
2. Guru besar harus memberi 

pengetahuan jang “berfaedah 
- bagi masjarakat, agar perguru- 
an tinggi dan masjarakat tidak 
terlepas satu sama lainnja. (me 
rupakan team-work, Pen). 

3. Dalam usaha2 pembangu- 
nan dalam segala lapangan dja- 
nganlah hendaknja bertjermin 
ikepada negeri2 sematjam nege- 

melainkan kepada 

”   
na revolusi.   4. Tiap2 guru besar harus di- 
Aap ping oleh sebanjak 1 mung- 

asisten, jang dalam hal2 
tertentu dapat mewakili atau 
mengganti guru besar itu. 

5. Djanganlah guru-besar ki- 
ta anggap remeh-tugasnja de- 
ngan merangkap? banjak ma- 

gr bing Karena harus 
ii bahwa tu Entang 

sar itu tergolong. su matan 
job dan bersifat Beban 17 

Sekalipun (untuk memindja te 
istilah kedokteran) ”therapie- 
nja” sdr. Sulwan terhadap "pe- 
'njakit2” jang dinjatakan oleh- 
nja masih dapat diperdebatkan | 
ketepatannja, mungkin masih 
harus ditambah, dikurangi, 
atau sama sekali diganti, teta-| 
pi kesungguhan hatinja untuk 
menarik perhatian pihak2 jang 
bersangkutan, akan soal2 dang 
merupakan faktor penting guna. 
turut menentukan nasib bang- | 
sa kita, patut mendapat sam- 
butan jang semestinja. 

      

Jang hendak ditindjau disini | 
dari Sudut lain ialah bagian 
jang .diatas disebut. paling 
belakang, teristimewa soal me-. 
rangkap2 pekerdjaan jang me- 
rupakan pantangan bagi Fu 
besar. 

- Guru-besar tak ada 
goodwill ? ? . 

Kata2 tertjantum diatas jang 
diandjurkan Kepada guru-besar 
oleh sdr. Sulwan akan segera 
menimbulkan suatu keketjewa- 
an dan tjelaan didalam hati 
orang Indonesia jang mentjita- 
tjitakan tinggi negaranja. Dji- 
ka diingat, bahwa tulisan? se- 
matjam uraian sdr. Sulwan te- 
lah dimulai dalam bulan No- 
pember 1951 (untuk Jogja), se- | 
dangkan mengenai tulisan2 ten- | 
tang keadaan kurang baik di 
Djakarta, dimuat dimadjalah | 
”Academia” pada waktu jang 

hampir bersamaan, sehingga 
sampai kini telah berc jalan sa- 
tu tahun lebih, (waktu jang 

mestinja. dapat “dipergunakan 
untuk mengadakan perbaikan) |' 
maka dengan .muntjulnja tu- 
(lisan sdr. Sulwan baru2 ini, ki- 
ta. dapat tjondong pada per-' 
njataan, jang tidak sedap un- 
tuk didengar. Mitsalnja, dapat | 
orang mengatakan, bahwa gt 
ru besar memang tak ada good 
will untuk memperbaiki keada-| 

   
an, memang ia bersikap la 
bodoh, ti mengenai sema: | £ 
tjam "noblesse oblige”, Tan 

RK CT kata onverbeterlijk. 
Benarkah guru besar kita “a 

ngan sedar dan sengadja tic 
mengenal harga aa dan @ 

Sana Gen na seat ? rut penda saja 
nja adalah lebih dalam. 

Sebagaimana biasa, 7 3 
djuga halnja dengan tiap2 5 
ristiwa, maka guru besar jan 

 ditjap serampangan itu, dida- 
-lam pandangan kita aka: me 
djadi lain (sekalipun tis 

mendjadi betul) bilamana as 

  

  

ja P3 3 
23 Langna, 

5 | nja djuga masih Tm disa- 
$ lah satu kantor, 

pada setahun jang lampau, | 

Peta kita tidak mengenai 

| jang timbul dari masa dan ma- 

ge
 

  

   

   
    

  

    

   
    
   
   

   

   

| Bagaimana halnja dengan guru | 

  

-| tinggi, ia sangat menduga, bah- | 

        

    

    

   

    

   

    

  

   
   

        

    

embandingkan sa 
. guru sekolah me- 
djuga hampir se- 

aja merangkap2 djam dan 

pega- 
.wai kantor jang ikin djam 
lembur dengan sedar dan se- 
Ingadja untuk uang lemburnja, 
anggauta2 parlemen tertentu 
dengan "akalnja jang tjerdik”, 
untuk .mendapatkan uang-si- 
| dang extra dan keuntungan? 
|lainnja, belum lagi dengan pe- 
| gawai negeri jang dapat me- 
njunglap kekajzan? jang luar 
biasa, maka guru besar jang 
Kita teropong itu tampaknja ti- 
dak lagi menjolok mata dan 
menjendiri. P 

Sesungguhnja pada dewasa 
ini, sebagaimana telah kita ke- 
tahui semua, masjarakat kita 
diselubungi oleh suasana atan 
semangat serakah, setidak?nja 
lapisan tertentu dari masjara- 
kat kita, mau berlomba2 dalam 
soal mentereng. (Bah. Djawa 

unggul2an). “Ambillah siapa sa- 
| dja dan ia akan pernah mende- 
ngar atau mengatakan sendiri, 
bahwa memang "zamannja za- 
man gila, djika tak turut2 gila | 
dakan tak mendapat bahagian”. ) 

Partai “Tidakkah p 
maokrat dari Amerika Serikat 
(bukan negara jang miskin, 

1 1o!), Adilai Stevenson, jang “be- 
lum lama berselang mengundju. 
ngi negara kita, dan tidak bo- 
leh lekas2 dikatakan kabur pan- 
dangan politiknja (djadi djuga 
kemasjarakatannja) mentjela 
Gengan terus terang, bahwa pe- 
merintah Indonesia salah, ka- 
rena ia lebih banjak mendatang : 
Kan mobil2 lux dari pada ba-! 
rang2 modal (mesin2), mengim- 
port Cadillac (mobil Amerika 
jang paling mahal) dan bukan 
traktor guna pertanian? Tidak 

| mustahil tuan Stevenson waktu 
itu masih terpengaruh oleh ke- 
adaan jang dilihatnja dinegeri 
Burma, Gimana menteri2nja ki- 
SN naik mobil Austin! | 
agaimana penghidupan orang2 

tertentu di Djakarta j jang mau 
tak mau mempunjai pengaruh- 
nja kepada “chalajak ramai 
(alangkah bedanja dengan peng 
hidupan "orang2 ketjil” jang 
merupakan majoritet) sudah 
Mangan Dean dan disinjalir. 

Pengaruh milieu. 
Masing? dari kita tentu per- 

nah mendjumpai kenalan baik 
dengan. Pe aan didalam ha- 

3 “Hee, betulkah ini si itu?” | 

  
lagi tingkah lakunja, sifat?nja 
jang dulu. Kemudian kita akan 
mendengar, bahwa ia mitsalnja | 
sedjak beberapa “bulan telah 

(tinggal di Djakarta, dengan se- 
hal jang baru dan lain ba- 

| ginja. . Memang pada umumnja 
orang tidak dapat menghindar- 
kan diri dari pengaruh2 jang 
setiap detik, dari hari kehari, 
menekan pantjainderanja dan 
achirnja berpusat didalam dji- 
wanja. Semangat kemerdekaan 

  

sa dimana seseorang berada, 
|ternjata dapat membuat orang 
“jang biasanja lumrah Sadja | 
(bukan pembrani), mendjadi 

| pedjoang kemerdekaan jang 
tak kenal kompromi, sanggup 
mematahkan belenggu pendja- 
djahan. 

ba2 akan kemewahan dapat me- 
robah seseorang jang sifatnja 
seder 4  merndjadi seorang 
jang tjroboh (lebih2 djika 
orang itu memang sudah ada 

Ibakatnja tjeroboh), sehingga 
|achirnja kemerdekaan sesuatu 
| negara dapat terantjam. 

Dari kalangan guru2 sekolah 
menengah di Jogja, kami atjap 
kali menangkap pengakuan, 
bahwa gadjinja hanja tjukup 
untuk menuhi | keperluan2 
jang primair. Djika mau mem- 
beli barang2 jang diluar itu pen 
deknja sudah repot. Tetapi Taja 

| de membeli jang bukan2”, 
mang mengatjaukan "urgentie. 
program” rumah- | “Ada 
diantara mereka jang mengeluh, 
“bahwa ia sendiri sebetulnja tak 
mau terlalu mengedjar (Bah. 

| Djawa. ngdja), tetapiin meteran 
| sang isteri.........Rupa2nja sem 
bojan orang Perantjis ”Gher- 
chez Ia femme” berlaku djuga 
dikalangan bangsa kita. Seorang 

a orang dari teman2 jg me- 

   

nja kekurangan uang gadji di- 
tutup dengan menambah djam2 
'peladjaran agar mendapat : 
bahan honorarium. Ada jang 
'hanja sekedar untuk menam- 

.ngaj terlibat, memborong 
eban ak mungkin dengan me- 

Taiga ikan kepentingan murid- 
m ridnja. 
'Demikianlah suasana dikala- 
gan “guru sekolah menengah 

jang kami “kenal dari dekat. 

  

besar kita pada umumnja, pe- 
nulis tidak mempunjai bahan2 

iti tetapi dari gedja- 
a2 jang terdapat diperguruan 

  

wa keadaan guru besar (dengan 
ai Kara, jang lebih ba- 

, mobil sendiri, dsb.) tidak 

Huwang disebabkan karena ke-'   mengetahui hal2 jang aan 
babkan ia berbuat demi an Ha 

“ 

   

  

kurangan tenaga guru besar 

Oleh OERIP TO. , 

pat Akikboikukan Katon 

  

berada terdapat achli2, jang 
sanggup untuk memberikan ku 

|liah dalam mata peladjaran 
tertentu, tetapi entah apa se- | 
babnja tidak dipergunakan) ma 
ka gurubesarpun tidak terlepas 
dari tjengkeraman suasana jg 
meliputi lapisan tertentu dari 
masjarakat kita, Ada guru b 

lain menerima gadjinja jang 
“tetap atau honorarium jang tak: 
seberana, dan hidup sangat se- 
derhana. Ia terg long orang jg 
tahan udji. Sevalikaa a ada djuga 
jang terlibat dalam .”money- 
making” dengan segala akibat- | 
nja jang dirasakan oleh dia sen- 
.diri dan lebih2 oleh para maha- 
siswanja. Setjara theoritis me- 
rangkap2 pekerdjaan itu belum 
berarti bahwa 'tugasnja seba- | 
gai gurubesar tentu akan ter- 
bengkelai.  jakni djika guru- 

besar tadi seorang jang luar 
biasa, seorang iibermensch. A- 
Gakah iibermenschen dikalang- 
an guru besar kita? 

Penutup dan kesimpulan. 
Djika sdr. Sulwan mengakui 

tapi berpendapat, 

harus mengatas, pengaruh ma- 
sa, jang meliputi masjarakat 
kita, karena dari guru besar di- 
minta suatu kebaktian, karena 
seharusnja ia mengabdi kepada 

iiImu pengetahuan dan masja- 
rakat, karena ia berpengaruh 
besar pada ribuan mahasiswa 
jang dibawah asuhannja, kare- 
na ia tidak boleh meremehkan 
tugasnja, maka pendapat itu 

tak akan kami bantah. ' 
Hanja inginlah kami peringat 

kan, bahwa sebagian terbesar 
dari masiarakat - terdiri 
orang2 lumrah. Orang2 jang   

Sebaliknja, semangat berlom- | 

|blok Amerika, maka pada tahun" 

| mang kaja tidak mengalami |sekarang. 
kesulitan. Tetapi pada umum-| 

bah, seperlunja sadja. Ada nd penetapan hanja segerombolan 

luar biasa kekuatan djiwanja 
' dapat dihitung. Perbandingan 
dalam masjarakat besar ini pa- 
da umumnja berlaku pula un- 
tuk masjarakat? ketjil. Dikata- 
kan pada umumnja, oleh kare- 

| tsjarakat 

pat dimana perguruan tinggi “€ 

    

  'sar jang tidak berusaha lain-se- | 

adanja mentaliteit umum jang | 
dikemukakan diatas, akan te-| 

bahwa guru | 
besar harus berdjiwa besar, dan | 

dari z 

    

     

  

    

    

F RN 

Nat Taninkamara jang anggau- 
ja memang orang? terpilih, 
nnja orang2 sembarangan. 

| Bagi masjarakat sematjam itu 
perbandingan umum tadi sela- 

| jaknja tidak berlaku, karena 
jan gtepat baginja ialah kata2 
aa cr€me de la cr€me”, sari 

dari pada sari (mitsalnja Par- 
Jemen, Dewan Menteri. Polit- 
biro, corps guru-besar dsb.). 
Maka untuk merobah menta- 

liteit umum, jang pertama2 ha- 
rus diapa-apakan ialah hal2 

Naa @justru menjebabkan men 
taliteit itu, jang mempertadjam 
nafsu berlomhba2, ,,unggul2an” 
atau ,djor2an” dalam kemewah. 
an (Bah. Djawa golek wah) ba- 
Fe jang mampu dan nafsu meng 
'gedor dan mengatjau bagi jang 
tidak mampu turut2 berlomba. 

Bilamana mentaliteit masja- 
rakat masih tetap seperti seka- 
rang, kami kira hatsil andju- 
'ran2 dan kritikan? tidak akan 
memuaskan. 

Satu dan lain tergantung da- 
ri sikap figuur2, pentolan2, jg 
berpengaruh besar dalam ma- 
sjarakat. Tjara2 seperti 

.1. memberi tuladan sendiri (se- 
— perti diwaktu pendjadjahan 
saudara tua Dai Nippon de- 
ngan  Kinrohosinja, . Fujin- 
kai dan soep-bekitjotnja) 
mentjegah hidup mewah dan 
kemonopolian kekajaan ta- 
nah air oleh perseorangan 
dengan pelbagai peraturan 
“dan tindakan, jang sedikit- 
sedikit sudah dimulaj oleh 

“ pemerintah, seperti padjag2 
atas barang2 mewah (meski- 
pun hatsilnja masih boleh 
ditindjau kembali), tetapi 

| jang harus diperkeras dan 
diperluas, dan lain2 tindak- 
an, jang achirnja akan da- 
pat mentjivtakan semangat 
nasional baru, dengan uku- 
ran2 nilai sendiri, 

Kita telah mendengar pengala- 
man Mr. Soemantri di India, di 
mana orang berani mengada- 
kan resepsi ala India, sederha- 
na sekali, dengan tak usah ma- 
lu kepada tamu2' luar 

  

  na na ada masjarakat2 

'MUANG THAI 

Na 
nja bangsa Thai. Nama Muang 
24 Djuni 1939. Sebelum itu pama jang dipakai untuk aa j 

Nama Siam sebenarnja ,,/verbastering” 3 
Birma dipakai untuk menjobun yg 

Thai ialah Siam, 
nama Shan, ialah nama jang di 

jang. Take bag 

(OLEH : SOEBANTARDJO). 

AMA Muang Thai berarti Negaranja Bangsa Jang Merdeka 

(the Land of the Free) atau boleh diartikan djuga Ne gara- 
Thai diresmikan- pada tangg 1 

bangsa Thai jang menetap. diam di Birma. Dibawah pengaruh 

nasionalisme bangsa Thai jang berkobar pada sekitar tahun 1938 

maka nama Siam itu dirasakan tidak sesuai lagi dan karena itu 

diganti dengan nama Muang Thai. : 

“Inggris tidak mau mengakui 
nama Muang Thai ini, karena 
nama ini mengandung antjaman 
bagi imperialisme Inggris pada 
waktu itu, karena : 
1) Muang Thaj jang berarti Ne- 

gara Bangsa Merdeka, akan 
menimbulkan atau mMemper- 
kuat rasa nasionalisme  di- 
kalangan bangsa2 jang ter- 
djadjah di Asia. Dan Ing- 

' .gris-lah jang mempunjai dja- 
djahan2 - jang terbesar di 

Asia, : 
Muang Thai jang berarti Ne- 
garanja Bangsa Thai, akan 
memperingatkan bangsa 
Shan di Birma (pada waktu 
itu djadjahan Inggris) ke- 
pada nasionaliteitnja jang 
sebenarnja (bangsa Shan 
adalah bangsa Thai djuga) 
dan menimbulkan keinginan- 
nja untuk memisahkan diri 
dari Birma dan masuk Mu- 
ahg Thai. 

Memang, nama Muang Thai ti- 
dak enak didengar Inggris, ka- 
rena itu Inggeris tidak mau me- 
ngakui nama Muang Thai. Da- 
lam Perang Dunia II Muang 
Thai memihak Djepang (me- 
ngumumkan perang kepada A- 
merika - Inggris pada 25 Dja- 
nuari 1942) karena itu ikut ka- 
lah perang bersama2 Djepang. 
Sebagai negara jang kalah Mu-, 
ang Thai terpaksa tunduk ke-' 
pada Inggris dan Mengganti na- 
manja kembali mendjadi Siam 
pada 8 September 1945, Tetapi 
setelah Muang Thai dapat me- 
mikat hati Amerika dengan me- 
yundjukkan minat untuk masuk 

1948 nama Siam diganti lagi 
mendjadi Muang Thai sampai 

. Bukan kepartaian tetapi 
2 ' favositisme. 

. Pada hakekatnja partai da- 
lam arti kata sebenarnja tidak 
ada di Muang Thai. Jang dise- 
but partai di Muang Thai se- 

orang jang bersama mentjintai 
|atau menjukai seorang pemim- 
pin. Mereka masuk sesuatu par- 
tai tidak karena prinsipiil setu- 
dju dengan program partai itu, 
tetapi karena suka atau tjinta 

karena Muang Thai pada wak- 
tu sekarang dibandingkan de- 
.ngan negara2 Asia lainnja me- 
rupakan: negara. jang terbaik 
dalam ekonominja. Ini adalah 
akibat dari kedudukan Muang 
Thai sebagai gudang beras ba- 

gi seluruh Asia. Tetapi 
political minded” karena telah 
puas dengan mudah mendapat- 
kan makan sehari-hari ini bu- 
kan merupakan barang sesua- 
tu jang memalukan atau meru- 
pakan sesuatu kekurangan bagi 
sesuatu negara. Bukankah tu- 
djuan sesuatu negara untuk 
mendapatkan kepuasan bagi 
rakjatnja ? Ataukah bagi par- 
tai2-nja seperti di Indonesia 
ini ? ? ? Sesuatu masjarakat 
jang telah tenang keadaannja 
djanganlah di-usik2 dengan ,,po- 
litieke onrust” sebagai akibat 
dari tindakan2 jang menimbul- 
kan dan mengobarkan rasa 
ke-tidak-puasan didalam rakjat 
jang telah puas. Ini tidak ber- 
arti bahwa kepuasan ' makan 
dan minum adalah kepuasan 
jang bulat. Untuk membulatkan 
kepuasan inilah merupakan tu- 
gas negara. Disinilah letak 'ke- 
dudukan sebenarnja dari sesua- 
tu partai. Bukan kepartaian un- 

tuk kepartaian tetapi kepartai- 
an untuk rakjat seluruhnja. 
Dengan ini kebahagiaan atau ke. 

madjuan sesuatu negara tidak- 
lah dapat diukur dengan adanja 
atau banjaknja partai2 tetapi 

negara itu, 

Pemimpin? Muang Thai. 

Dizaman dulu radja Muang 
Thai merupakan satu2nja pe- 
mimpin negara. Sebagai radja 
jang mutlak rakjat tunduk ke- 
padanja tidak dengan bersjarat. 
Adat-istiadat feodal ini meresap 

dalam rakjat dan sampai seka- 
rang rakjat Muang Thai masih 
sadja bersifat feodal. Adat me- 
mang sukar dapat dipatahkan. 
Ketika pada tanggal 24 Djuni 
1932 revolusi liberal mengganti- 
kan absolute monarchie dengan 

constitutionele ' monarchie dan 
kaum liberal - mengumumkan 
bahwa negara sekarang akan 
diperintahkan oleh konstitusi, 
maka rakjat bertanja: ,/Dari di-   kepada ,,persoon”-nja pemim- 

pin. Dengan ini pemimpinlah jg 
memegang kekuasaan penuh 
'atas partai dan dapat menentu- 
kan segala?nja atas kehendak 
nja sendiri, Anggauta2 partai 
hanja merupakan ”supporters”- 
nja sadja, karena sebenarnja 
rakjat Muang Thai sama sekali 
belum ,,/political minded”. Kalau 

an banjak bedanja. Selain “mereka dapat sekedar makan 
dan minum sadja, mereka sudah 
puas. Dan nasi atau ikan mu-   (jang ada kalanja mestinja da- | dah Sapa an di Muang Thai, 

nasti apakah konstitusi itu?” 
Terang, bahwa rakjat selalu ber 
fikir setjara feodal dan “tidak 
tahu-menahu  perobahan besar 
jang diadakan oleh beberapa ge- 
lintir orang liberal itu. Rakjat 
hanja tahu radja sadja. Karena 

itu orang2 liberal segera bere- 
but-rebutan ingin menggunakan 
radja. Radja  mendjadi pusat 
sintriges”. : 

Rakjat Muang Thai hanja me- 

tidak. 

In donesia 

demikian kata Sudarso pengurus 
“darj 

|anggauta musim kredit kone- 

  
negeri | 

Negara coup d etat 

    

    
    

  

dengan inti dan isi Kepartaian | 

1 dist Nahan 
'Phibum Songgram, Luang ada- 

  ngenal dua orang pemimpin 

& 

  

Bank Koperasi 
: Tumapel. 

Dalam tahun 1953 ini Bank 
Konperensi Tumapel dapat men. 
tjapai Kemadjuan jang pesat, 

bank -kojerasi 'Tumapel. 
Bang Tumapel sekarang mem- 
punjai pegawai 45 orang, untuk 
mereka itu tiap bulan dikeluar- 
kan tidak kurang dari Rp. 11.— 
ribu Disamping mempunjai 67 
anggota primair koperasi - da- 

lam kota dan kabupten, Bank 
Tumapel mempunaji tjalon ang- 
kota 125 koperasi. Mereka ini 
sudah mendapat bantuan kredit 
dari Tumajel Disamping tjalon2. 
anggota P4D (Panitya Pemban- 

tu Pendidikan Desa), Bank Ko- 
perasi Tumapel masih mempu- 
njai tjalon2 anggota lagi jaitu 

rasi. Dengan demikian pada 
waktu ini Bank Koperasi Tuma- 
pel seluruhnja telah mempunjai 
anggota dan tjalon anggota se- 
banjak 300 koperasi. 

Keuangan jang disalurkan 
dengan perantaraan Bank Tu- 
mapel untuk keperluan musim 
Halam tahun ini telah dikelu- 
arkan Rp. 150.000,—. Uang se- 
djumlah tersebut dipergunakan 
untuk. membeajai pekerdjaan 
sawah dan ladang. 

Selandjutnja oleh Soedarso 
diterangkan, bahwa dalam meng 
hadapi hari Bebaran 1953 ini 

Bank Koperasi Tumapel meng- 
hadapi pengeluaran uang se- 
djumlah Rp. 100.000,—. Oleh 
Soedarso ditegaskan, bahwa po- 

kok tudjuan Bank Tumapel de- 
ngan anggota2nja ialah mem- 
perkembangkan semangat desa 
koperasi jang - seluas2nja sam- 

pai dengan lumbung2nja. Bank 
Tumapel dfirikan ole halmar- 
hum Dr. Sutomo di.Malang. — 
Ant 

Pridi 

gelar bagi orang biasa (bu- 
bangsawan) jang mendjadi: 

pegawai tinggi dalam pemerin- 

tahan. 
Pridi Banomyong adalah pe- 

mimpin. revolusi “atau Ccup 

@etat 24 Djuni 1932. ? 
Ia adalah seorang mahaguru 

dalam ilmu hukum dari univer- 
siteit Chulalongkorn dan se- 
orang liberal jang berfaham so- 
sialistis, Karena program eko- 

nominja dipandang terlalu so- 

| sama sekali tidak lengkap. Di- 

| Pridi, 

2 12 djuta bu- aa 
ruh di bawah 

umur 
Di Amerika. 

Lk. 21, djuta anak2 jang se- 
harusnja masih bersekolah kini 
bekerdja di berbagai2 pekerdja- 

an di Amerika, diantaranja 
800.000 dalam pertanian, demi- 
kian menurut laporan dari dja- 
watan perburuhan Amerika, jg 

samping itu ada beberapa djuta 
anak2 bekerdja diwaktu mere- 
ka mendapat liburan sekolah. 

Menurut laporan tahunan dari 
Panitia Perburuhan Kanak2 Na- 
sional, setelah diadakan penjeli- 

dikan terhadap: 44.000 tempat 

kerdja kanak2, ternjata, bahwa 

praktis 33” dari kanak2. itu 

bekerdja dalam keadaan jang 

-dilarang oleh undang2 Amerika 

sendiri. 
Harian New York Times ba- 

ru2 ini tegaskan, orang akan 

berdiri bulu romannja, bila men- 

dengar, bahwa lebih dua djuta 

anak laki2 dan perempuan jang 

seharusnja masih bersekolah di- 

kerdjakan di industri2 dan per- 

tanian, sedang sebagian besar 

bekerdja dalam keadaan jang 

sama sekali tak memenuhi sja- 

rat2 jang ditentukan dalam 

undang2. — Tass. 

  

Amerika punja 
38 djuta orang 

tjatjad 

Ketua dari Gabungan Orang2 

Amerika jang 'Tjatjad, Paul 

Strachan, katakan kepada pers, 

bahwa menurut taksiran gabu- 

ngan tsb. kini di Amerika Seri- 

kat da Ik. 38 djuta orang laki2 

dan wanita jang tjatjad, atau 

Ik. 8 djuta orang lebih banjak 

dari pada tahun 1944 — 1945, 

ketika diadakan pentjatatan jg 

terachir. 
Strachan dalam pada itu 

tegaskan, bahwa bertambah ba- 

njaknja djumlah orang2 jang 

tjatjat itu, sebab tiap tahunnja 

Ik. 2 djuta buruh industri men- 

dapat ketjelakaan dan karena- 

nja sedikit banjak mereka men- 

derita tjatjad. Dan menurut 

tjatatan belakangan ini banjak 

diantara orang2 'jang tjatjad 

itu adalah akibat perang dunia 

ke-2 jl. dan perang Korea, kata 

Strachan. — Tass.   
wan dibawah pangeran Bovara- 

dej, tetapi gagal sama sekali, 
karena ditindas oleh Luang Phi. 

bun Songgram, Untuk pertama 
kali nama Luang Pibun Song- 
gram dikenal oleh seluruh rak- 
jat Muang Thai. Radja Praja- 
Ghipok (1925 — 1935) turun 
tachta pada tanggal 2 Maret 
1935 dan diganti oleh Ananda 
Mahidol jang baru berumur 10 
tahun dan berada di Swiss. Pe- 
merintahan Muang Thaj djatuh | 
dalam tangan tiga serangkai: 

Phibun, Bahol Sena dan 
mulailah perebutan kekuasaan 

antara Pridi jang berfaham. de- 
mokratis dan Phibun jang ber- 
faham diktatoris dengan Bahol 

Sena sebagai batu imbangan. 
Phibun jang memegang tenta- 
ra achirnja menang dan pada 
bulan Desember 1938 berhatsil 
menggulingkan Pridi dan Bahol 
Sena. Mulailah pemerintahan 
diktator-militer dibawah Phi-   sialistis oleh kaum feodal (di- 

bawah pimpinan Phya Manopa- 
korn) maka achirnja ia dituduh 

sebagai komunis dan dipaksa 
lari keluar negeri pada tanggal 
12 April 1933. Parlemen. dibu- 

barkan. Pada tanggal.20 Djuni 
1933 terdjadi coup @'etat lagi 

dibawah kaki tangan Pridi, ia- 
lah kolonel Phya Bahol Sena 
(atau Phya Bahol Balabayuha). 
Pridi kembali ke Muang Thai 

dan dibelakang punggung Phya 
Bahol Sena mengendalikan pe- 
merintahan kembali. Pada tang- 
gal ll Oktober 1933 terdjadi 
coup @'etat dari kaum bangsa- 

bun Songgram. -Phibun Song- 
gram mengobar-obarkan pera- 
saan nasionalisme Muang Thai 
dengan : 
1) Menggantikan nama Siam 

dengan nama,Muang Thai. 
Menuntut daerah2 disebelah 
barat sungai Mekhong jang 
berpenduduk | bangsa Thai 
(ialah Laos disekitar Luang. 

Prabang) dimasukkan dalam 
Muang Thai, hingga menim- 

bulkan perang antara Muang 
Thai dan Indo-China pada 
tahun 1940 — 1941! Dalam 

2) 

  perang Dunia II Djepang ! 
memberikan daerah Laos ini | 
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OLEH DUA AHLI GANDUM DAN PEMBIKINAN 
ROTI AUSTRALIA. 

"E. WEST dan H. Wilkinson, dua orang, Australia ahli gan- 

dum dan ahli pembikinan roti, jang datang di Djakarta 

ustralia, telah mengundjungi Laboratorium Penjelidikan 

dan Ah Chemie di Bogor. H. E. West adalah pemimpin dari 

William Angliss Food Trade School di Melbourne dan H. Wil- 

kinson adalah instruktur tertua (senior instructor) dalam pem- 

bikinan roti dari departemen pendidikan dari Victoria. 

Kedua ahli gandum dan pem- 

bikinan roti dari Australia itu 
tinggal di Indonesia hingga tg. 

23 Mei j.a.d. Selama di Indo- 

nesia mereka mengadakan de- 

monstrasi dan memberikan pe- 

nerangan2 tentang pembikinan 

roti dan tjara2 untuk menggu- 

nakan sebaik2nja dan tjara pe- 

njimpanan gandum. 
Demonstrasi2 diadakan oleh 

mereka  dipabrik2 roti Tan Ek 

Tjoan di Bogor,  Bogerijen di 

Djakarta dan Bandung dan hari 

Kemis besok dipabrik roti Mer- 

babu. di “Djakarta dan hari 

Dijum'at dipaberik Ten Wolde 

di Surabaja. 
Rentjana kundjungan mereka 

di Indonesia disusun oleh Assis- 
tent Trade Commissioner Aus- 
tralia di Djakarta A. L. Arcus 
dan  Middenstandsvreniging 

, Djakarta”. 

Kesempatan untuk mem- 
peladjari soal gandum 
dalam rangkaian Colora- 
bo - Plan. 

Dalam pertjakapan H.E. West | 
mengatakan, bahwa pemerintah 
Australia akan memberikan ke- 
sempatan kepada beberapa pe- 
muda Indonesia untuk beladjar 
di Australia dalam rangkaian 
Rentjana Bantuan Colombo da- 
lam soal pembikinan roti itu. 

Kedatangannja di Djakarta 
selain untuk urusan itu ialah 
untuk memberikan penerangan2 

dan memberikan demonstrasi2 
tentang orang dapat menggu- 
nakan faedah sebanjak-banjak- 
nja dari gandum dan bagaimana 

tjara sebaik-baiknja untuk pe- 
meliharaan (penjimpanan) gan- 
dum itu berhubung dgn iklim. 
Pun akan diberikan demonstrasi 
tentang tjara pembikinan roti 
a.l. 

Beberapa waktu fjang lalu ia 
telah mengundjungi Ceylon utk 
keperluan jang sama. Soal di- 
atas itu di Australia dipeladjari 
betul2 pada William Angliss 
Food Trade School. 
Gandum di Australia adalah 

merupakan bahan penting, ka- 

kepada Muang Thai karena 
Muang Thai memihak Dje- 
pang, tetapi diambil Peran- 
tjis kembali setelah Djepang 
kalah. 
Berpolitik anti-Tionghwa di. 
dalam negeri Thai. Ia ingin 
melenjapkan kekangan Ti- 
onghwa dalam ekonomi Thai. 
Imigrasi bangsa Tionghwa 

kedalam Muang Thai sangat 
dibatasi dan dikurangi. 

Perang Dunia II 
di Muang Thai. 

Dalam Perang Dunia II ini 
Phibun memihak Djepang. de- 

ngan mengumumkan perang ke- 
pada Amerika-Inggris (25 Dja- 
nuari 1942). Pridi sebaliknja 
memihak Sekutu dan mendiri- 
kan negara Thai Merdeka 
(Free Thai”) disebelah utara 
Muang Thai, Pridi memilih dae- 
rah Muang Thai Utara karena 
disitulah ia mendapat backing 
jang kuat dari Tiongkok. Hubu- 
ngan Pridi dan Tiongkok erat. 
Disebelah selatan Pridi mendiri- 
kan organisasi rahasia jang he- 
bat ditengah2 markas tentara 
Djepang. Pridi .membuktikan 
ketjakapan jang luar biasa da- 
lam gerakan bawah tanah. Pada 
bulan Djuli 1944, ketika Dje- 
pang mulai kalah, Pridi berhat- 
sil menggulingkan Phibum. Pri- 
di memegang pemerintahan dan 
Phibun ditangkap sebagai kola- 
borator Djepang (setelah Dje- 

pang menjerah), 

Masa sesudah Perang 
Dunia IL. 

Radja Ananda Mahidol kem- 
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:rena dalam daftar export Aus- 
tralia, gandum menempati no- 
mor tiga sesudah wol dan da- 
ging. Demikian H. E. West, 
Menurut keterangan dari se- 

luruh gandum jang  diimport 

Indonesia dari luar negeri, 1076 

adalah dari Australia. — Ant. 
  

KEPALA POLISI. KERESI- 
DENAN SURABAJA 

BARU 
Dikantor Besar Polisi Sura- 

baja telah dilangsungkan penje- 

rahan komando kepolisian  Ke- 

residenan Surabaja dari tangan 

. wakil-sementara, Komisaris Su- 

hardi, kepada pembantu Komisa- 

ris besar Suwondo Pranoto dari 
Djakarta. j 
Upatjara itu Gihadiri oleh 

Kepala Kepolisian Djawa Ti- 

mur, Komisaris Besar Sukar- 

no Kolopaking, — Ant, 

RP. 875.000.— DAN 
SENDJATA : 

7 Tahun pendjara. 

Pengadilan Negeri Surabaja 
telah mendjatuhkan hukuman 
pendjara 7 tahun dipotong wak. 
tu didalam tahanan kepada Sla- 
met bin pak Saleh. 
Permintaan Djaksa adalah 8 

tahun dipotong waktu tahanan. 
Slamet pada tg 2 Agustus 

1952 telah melakukan peram- 

pokan dirumah Tjiu Ie Ing di 
Surabaja dan dengan paksa da- 

pat merampas uang dan ba- 
rang2 seharga Rp. 875.000—. 
Perampokan itu didjalankannja 
dengan kontjonja, Ran . 

Suatu ketika Tjiu Ie Ing de- 
ngan bantuan seorang Tionghoa 

lain dapat merampas sendjata 
dari tangan perampok itu. Sla 
met kemudian diikat kepada 
tiang telepon dan oleh pendu- 
duk kampung dipukuli. Slamet 
dalam pemeriksaan mengaku.   Ran pada waktu ini tidak dike- 
hui tempat tinggalnja. — Ant. 

bali ke Muang Thai sesudah Pe- 
rang Dunia UI dan pada tanggal 
9 Djuni 1946 ia diketemukan 
mati dalam istananja, tertem- 
bak pada kepalanja. Belum da- 
pat dipastikan, apakah ini bu- 
nuh diri, atau pembunuhan atau 
ketjelakaan? Tetapi orang me- 
nuduh Pridi sebagai pembunuh 
radja. Phibun  dimerdekakan 
dan pada 8 Nopember 1947 Phi- 
bun mengadakan coup @'etat 
Pada 6 April 1948 Phibun me- 
megang seluruh pemerintahan. 
Pridi hendak ditangkap, tetapi 
menghilang. Kemana ? Orangs 
tidak tahu, tetapi orang pertja- 
ja berdasarkan atas ketjakapan 
Pridi dalam organisasi gerakan 
bawah tanah, bahwa Pridi pada 
sesuatu ketika tentu akan mun- 
tjul kembali. Kabut rahasia me- 
liputi persoonnja Pridi Banom- 
yong. Dan inilah jang selalu 
mengusik-usik pikiran rakjat 
Muang Thai. Karena itu Phibun 
Songgram selalu siap2. 

Keadaan Muang Thai 

sekarang. 

Pada tahun 1950 Pridi Ba- 
nomyong disinjalir di Tiongkok. 
Mungkinkah Pridi mentjari ban 
tuan RRT ? Ia adalah seorang 
sosialis kiri jang mempunjai 
pendirian sematjam Mao Tse 
Tung di RRT, Achir2 ini ter- 
djadilah penjelundupan sendja- 
ta” diseluruh Muang Thai. Un- 
tuk pasukan Nasionalis di Bir- 
ma Utara ataukah “untuk Pri- 
di??? Pengiriman sendjata ke- 
pada pasukan Nasionalis di Bir- 
ma Utara lebih lajak melalui 
dijalan Indo-China Utara dari 
Tonkin ke Birma Utara, karena 
djalan itulah jang dulu dipakai 
oleh sebagian. besar pasukan 
Nasionalis Tiongkok di Birma 
Utara. Pasukan Nasionalis ' ini 
sebagian besar (Ik 20000 
orang) berasal dari 25000 tenta- 
ra Nasionalis jang dulu lari da- 
ri Tiongkok Selatan masuk Ton- 
kin dan dilutjuti oleh Perantjis, 
tetapi hanja jang... 
orang, dengan pengumuman Pe- 
rantjis bahwa hanja 5000 tenta- 

ra Nasionalis jang lari masuk 
Indo-€hina dan semuanja telah 
dilutjuti. Jang "20000 orang la- 
innja digunakan oleh Perantjis 

untuk bertempur melawan Ho 
Chi Minh. Tetapi karena sikap- 
nia jang mengatjau di Tonkin, 
mereka. kemudian dikirim kelu- 

ar dari Indo-China masuk Bir- 
ma Utara, Djalan 'Tonkin — 
Birma Utara inilah merupakan 
djalan perhubungan tentara Na- 

sionalis dengan markas besar- 
nja di Taiwan, RRT ingin me- 
mutuskan hubungan ini dengan 
didudukinja Laos Utara  (Lu- 

    
ang Prabang) oleh Ho Chi 

Minh. 
Tetapi “Laos dalam tangan 

Ho Chi (Minh “berarti bangsa 
Thai di Laos anti-politik Phibun 
jang anti-komunis itu. Bangsa 
Thai di Laos ini mudah dapat 

dipergunakan oleh Pridi Banom- 
yong jang menurut kata orang, 
berada di RRT. 

Dalam pengertian inilah kita 
sebaiknja melihat usaha Phibun 
jang tergesa-gesa ingin persen- 
djataan dari USA, karena Laos 

(daerah Indo-Ghina) diserang 

Ho Chi Minh, : 

Mungkinkah nanti Pridi men- 
djadi Kim Il Sung Muang Thai 
dan Phibun mendjadi Syngman 
Rhee Muang Thai??? Sesudah   persetudjuan Pan Mun Jom??? 

 


