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ma seperti termasuk 

| merika Serikat - 
Barat untuk 
ngetahuan selama 6 bulan. M 

“reka itu adalah Suarimbo Rek: 
'sowitjaksono dari Surabaja dan 

. PiNfnarma dari Bandung. 

  

5 perimbangan 6074 

meri 'gankan 
negeri. “untk 1m 

2 “Untuk tundjangan . ja 

& "tersebut dia 

jang lampau denbta Ti 
ampat te mmum jar 

mum tundjangan. 

saran2 seperti tert. 
sub il dan sub 

      

mpai 

A3 

        
ka pa 

Ae Djerman tuk dipasang € 
buah sg pelatih RI jing 

— Kromodiharajo- &. —R.S: kan, 7. Pesangon, 8. Djandji per- ' senrecht. Dari pelbagai matjam 

  
Kki- 

   Kuntomintardj — 
rapti (Menado) 
dinata (Bogor), 
rakarta), Supeno (Pati) dan So- | 

"bari Satunandika 

210 
Kunuateno” | (Su-      

(Tasikmala- | 
ja). Kan GEN : 

Selain ity 2 “brang inspektur 
B:R.I akar beranngkat ,ke A-i. 

dan Djerman 
memperluas .p 

: int. 

 BATU2 KUNO DIBITJA-     
“RAKAN 1 

Segrang ahli planologie dari | 
olah bertolak ke Dia |. 

g mengadakan pem-. 

ngan pihak berwa- 

Tn Djakarta dan 

guna bahan pel, 

| rentjana undang2 itu- Menteri 

lan kuno jang “akan F 

'Titel TA dari buku ke- III Bur 

hn 3 ' 3 :t 
Ka Sunaria (PND) Sia Marato - (Mar- | 

1? mengenai RUU 
dan keuangan dengan negara? lain da 

tentang persetudjuan | 

waktu jang ditentukan, laa 

.pang darj kebidjaksanaan "pe | 
merintah dalam politik luar Derek 
geri s 

. Menteri memperkuat pendiri- 
an Yamin, soalnja adalah untuk 

| kepentingan pelaksanaan jang 
praktis begitu pula penentuan: 
batas tempo 3 bulan untuk me- 
aa kemadjuan, kva ke- 

    

# 

pada parlemen dipandarg sudah 
pantas sebab djika persetudju- 
an2 dibikin diluar negeri, sukar 
bagi pemerintah untuk dapat 

.yieng adakan 

  

   

  

Ia prop. Sumatra Utama, Resi- 

“bersangkutan dengan soal tanah 

  
menjampaikannja kepada parle- 
men dalam waktu 1 bulan. 

Achirnja Menteri : mener: ang- 
Landangan 

kan persoalan ini formilnja ada | 
pada kekuasaa Kementerian | pada bapa SANA Mp Kapan Dang | min Reksodhardjo, 
Perekonomian maka itulah se- 
babnja Menteri L N, mengang- | 
gap tjukup pemerinfah dalam 
menghadapi parlemen diwakilj 
Menteri Perekonomian, — Ant. 
  

  

| Menteri l. Na. 

(.UNDANG2 
TUSNJA HUBU 

((ONTSL 

sn 
na 

| SE 

  

x 

undang tentang Peraturan 

  

Sa putusnja hubungan Ka 

n Ja. | 
apa Endividopel during, 5. Pemutu | 

Cise | san hubungan kerdja setjara ko Iberapa ketentuan menurut Al-/ 
lektip, 6. Kewadjiban melapor- | 

| saingan, 9. Surat keterangan, 10 | 
Pasitia Hubungan - Kerdja, MH. 
Aturan2 hukuman, 12. Aturan2 
Penutup dan 2. Atap It 
lihan. 

. Mengenai “dasar? pokok: dari 

"Perburuhan antara lain men 

beri pendjelasan sbb. : 2 
Hukum “pemutusan perdjan- 

djian2 kerdja jang beriaku se- 
“karang dilaksanakan berdasar- 
kan bermatjam8 aturan, jaitu : 

  

! Ke Tua 
Kotabesar Ea th. 23. & 

Djawatan Perusah: 2 
ipagapan rn aus s 

# dengan 
Din Tan Na 1 

d ak 2 nya dengan ma- | 
g “ito » 

fihak Pererbitaki .m Na sing2 seksi D. 
bahan2 penjiaran jang dipe 
kan, djuga menerima ata 
serta pamandangan?. 
pers jang dianggap 

  

'kan ,,public sggap mena man. 5 
ajadikan bahan2 guna ee 
kekurangan2 jg. .    

      

    

    

    

   

    

     
tjana nan n P 
Rp. 8.918.051,— un kep 
an materieel, atai menurut pre 

rsonil 

  

    

  

   

  

           
     

  

   

belanja ta 
njak. Rp. 120 

  
luaran personil " 
keperluan ma 

Diterangkan b: hwa 
anggaran belandja i 
ban pihak Pemerin! “Daerah 

untuk : Meng ONSOh da Kena 
D.P.R. belum ada, akan tet 

sebagai "peladjaran" bal: ini 
akan diadjukan djuga kepada 
D.P.R, Dalam pada itu dinjata- 

mengenai 

Nkan, bahwa dalam penjusunan 4d 
anggaran ' belandja itu pihak 

  

kewadji- ag 
u 

tapi | ga   Dewan Pemerintah Heni mo 

    

     
   

    

      

1 « ebagian besar kini m 
sih meneruskan Keuangan tahun 
1952. Dalam pada jitu diduga pe- 

aan, subsidi dan penghiar Pan 

. Sebagian besar 

  

   

  

kini 
teruskan key- 

33 na tahun 1952. : 

Rentjana anggaran belandja 
jang Nkoneipuktan 

itericel itu antara lain diada- 
.peperin tjian sbb. : , 

"Guna pembetulan djalan2 Hap 1 
ajembatan Rp.1.045.000,—: utk. 

bersihan kota Rp.1.128.7605 
anak djalan2 Rp.354.000,- 
(jang pada 'tahun 1952 hanja 

200.000,—), keperluan Kese- 
81430, 

  

oleh Walik 

    

  

menutup angg 
tahun 1953, karena 

"use aa. “Kotabesat Sura- | 

g un 

  

    
    

  

ideni 
djaman. Hingga kini 

nundjukkan kenaikan 
jang baik. Sebagai 

'. atas pertanjaan2 | 
d Taat. walikota me- 

: Haag tsikipun untuk Kn | 
| tuan sosial hanja. disediakan 
Rp38 “tetapi pada njatas 
nja AA “banjak dikeluarkan | 

« keperluan? sosial | 
ntil, misalnja seba- 

Pes 
Beraitan Daerah Kotabesar Su- | 

   rakarta 
kepada Djawt, Sosial Rp.40.000 

an beras 25 ton, jang“diperhi- 
tungkan 
Meea 

ih  memindjamkan 

Sta sisa hutang 
ruhnja, 

han lain diterangkan bahwa 

—. Fatasan 
| Rp.900.000.— jang akan diberi- 

keperluan | 

   

assainering 5 

215. dan keperluan ban 3 
sosial Rp-38.700,—. 

“pung, jang memberikan kredit 

djangka pandjang as- 

sainering. 3 
"Mengenai soal pembangunan, 

Pemerintah Daerah masih mem- 
puinja: rentjana djangka  pan- 

Lawejan sampai Bet ton dengan 
beaja Rp.1.800.000,— jang di- 
harapkan dapat diselesaikan se- 
'Iama 2 tahun, Untuk tahum ini 
telah “disetudjui 

begroting  sedjumlah 

ikan setjara berangsur-angsur. 

Bupkan oleh Propinsi Djawa Te- 
ngah dalam ' bulan Djuli jang 
akan datang guna pembetulan 

|Ldjalar2. Untuk perbaikan2 pa- 
sar oleh Pemerintah Pusat di- 
sanggupkan pemberian pindja- 
man, jaitu- jang pernah disetu- | 
-djui oleh D.P!R. jang lalu. 

Soal perekonomian dan 

: “ orang? terlantar. : 

“Atas pertanjaan : .dikemuka- 

kan, bahwa apa jang telah di- 

rentjanakan “oleh Pemerintah 

Daerah mengenai menjempurna- 

kan hubungan perekonomian 

“kota dan desa, sampai sekarang 

belum dapat diatur sebaik2nja. 

“Antara lain disebabkan karena 

'soal Koperasi belum diserahkan 

“kepada otonomi atau kabupaten. 

“Mengenai: perekonomian kota 
terang usaha2nja 
memberi manfaat 

epada umum, jalah dengan 

adanja Bank Pasar. Bank Kam- 

. 

        
   

  

kepada umum dengan bunga ri- 

Ditanja tentang mengapa ma- 

ih banjak orang2 terlantar jg: 

“berkeliaran, walikota menerang- 

kan bahwa soalnja jg. mendjadi 

kesulitan untuk . mengatasinja, 

jalah tentang tempat? perawat- 

Untuk mengumpulkan mere- 

ika, jang dalam hal ini dengan 
bantuan pihak Kepolisian, ada- 
Jah pekerdjaan jang sudah di- 

kukan, akan “ tetapi dimana 
“mereka harus diberi tempat jg 

petjahkan. 
. Sampai sekarang pihak “Peme- 
rintah: hanja dapat mengumpul- 
kan orang2 terlantar itu menu- 

Jaro1 

: kerdja 

Rp:1.800.000.— rentjana | 

djang assainering bagian terse- | 
Jatan dari kota Solo, jaitu dari 

oleh, pihak | 

Sementara itu telah disang- | 

an ddn keuangan. : 

Na adalah soal jang tak mu- | 
di 

TENTANG PERATURAN 
NGAN KERDJA" 
AGWEI). SA 

LB EmmonexG Makin telah disetudjuinja Horan .Urdang 
Putusnja Hubungan Kerdja' 

(Onislagwet) oleh Kabinet baru? ini, Menteri Perburuhan IL. Te- | 
na. menerangkan, bpk dengan sman 

aja (ontsiap) jang hingga 

aa voor Men nie 
| Europese Arbeiders” 

8961. pasal? -1601- 
dengan 1603 (Ond) dari Burger- 
hHjk Wetboek dan selain itu be-     

  

   
   
   

    
      

  

    

         
    

    

  

   
   

   

    

      

  

   

  

     

       

gemeen Europese  Verbintenis- 

aturan itu mengertilah kita ba- 
gaimana ruwetnja pelaksanaan 
hukum pemutusan . hubungan 
kerdja sekarang ini. - 

Pada pokoknja menurut hu- 
kum jang 
sebagai. patokan, hubungan 

dapat: “dinjatakan se- 
waktu2 “putus “kepada tiap2 
buruh dengan mengindahkan su- 

sadja, bila tenaganja telah ber- 

4 bulan. — Ant. 

Berkenaan dengan. perajaan 

negeri akan ikut 
upatjara.  Upatjara ' meditasi 
akan dipimpin oleh duta Sailan 
Mr. 'A. E, Goonesingha. Di- 

antara wakil2 “luar negeri jang 
(akan mengikuti upatjara pera- 
“jaan Waicak di Borobudur a.l. 
kuasa usaha Birma, Muangthai 

besar India, dll. Duta2 tsb. di- 
atas akan "memberikan  tjera- 
mahnja. Wakil R.L, ketua Pa- 
nitya Muktamar dan ketua P.B. 

pada upatjara 
jang di 
- 19.00. 

butannja 
ini Gitjandi Borobudur, 
mulai pada djam 15:30 - 

Atjara perajaan & 
muktamar, 

Hari ini djam 08.30 para kong- 
resis berkumpul “di C.H.T.H. 
Magelang dan kemudian berang- 
kat ke Borobudur, untuk me- 
ngadakan ramah-tamah, Djam 
12.00. —"12.10 diadakan  medi- 
tasi. . Sehabis istirahat mulai 
djam 15.30 «- 19.00 pembukaan 
muktamar dimulai dengan upa- 

tjara Waicak ditjandi, jaitu dgn 
menaikan bendera Budhist. Ke- 

Pasil oleh duta Sailan Mr, A..E. 
Goonesingha, Jaya Mangala oleh 
pemuda-pemudi, Hieramah2 oleh 
  

sekian banjak bei entar 
jang dikembalikan ' kemasjara- 

"kat. setelah - mendapat didikan 
di "Pamardi Karjo', sekian ba- 
injak pula jang dapat dimasuk-     ut kekuatan serta kemungki- 

hu Inetora jang ada, misalnja 
kan lagi, demikian antara lain 
keterangan Moh, Saleh, (Kor), 

    

« D. s3 

Ben membawa kesulitanZ dilapang perburuhan, 1 

berlaku sekarang | 

kerdja pada: seorang madjikan'| 

F 
| | oleh 

| 

Matang hukum putusnja 
“habungan kerdja ) 

ditiadakan 

A
h
a
,
 

a
n
n
a
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en
 
da
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NTERI RUM DI | MEDAN 
Meriter..D.N, Mr, Rum kini te 

h tiba di Medan duri Djakar- 
dengan disertai Singgih, ke- 

la bagian agriria Kemente- 
am tersebut. Set.banja dilapa- 

#mbesar? sipil setempat. : 

Kepergian Ment. D.N. ke Me- 
itu ialah guna mengadakan 

indjauan dan pembitjaraam2 
(Untuk  menjelesaikan 
tanah di Sumatnu Timur. £ 
Pada sore kemarin Ment. Rum 

pemb'tjaraan Se- 
an Gup. Sunvutra. Utara, Ab- 
| Hakim, kepala bagian Agra 

n, Bupsti dan wedana2 jg 

sebut. Hari ini Mr. Rum me 
adakan penindjauan ketanah2 

tersebut sedang hana, pegi ia 
Kana ke Diana Rb. 

SA MADIKUN KE SUNDA 
3 KETJIL . 
“d3 tanggal 28-5-53 Gubernur 

ae Timur Samad'kun, atas | 
Ment. .D.N. - akan 

menghadiri pelintikan Gub. Sun 
da Ketjil jang baru sdr. Sari-. 

jang dulu 

Lebar u mendjabat Acting Gub. ter. 
but. 

“pel: ntikan “akan dilakukan 
Pres Sukarno di kota Si- 

Tap 3 

DONESIA — SWEDIA 
Mulai merundingkan 

soal perdagangan. 
Kemarin djam 1500 dimulai 

aka ingan perdagangan anta- 

    

ngaradja. 

   

an terbang ia disambut oleh | - 

masalah” | 

ULATAN RAKJAT"” (ANE GAUTA S.P. Ta 
areanosawen 

Perundingan dagang antara Ii 
Mr, Nang 

  

    

id onesia-Jugoslavid, jang 

TAHUN 

masing 2 
telah dimulai baru2 ini bertempat di Javase Bima 

LANGGANAN : 

  

Dalam dan Luar Kota 

Bebulan Ls... Rp. Ki 

Etjeran oo. ». 060 

  

ADPERTENSI : 

1 milimeter, 1 kolom Rp. 0.80 

  

IK -— NOMOR 119.» 

  

2 diketuai oleh Mr. Asman dan 

. IPPROS). 
  

  

Mark Clark kemarin dulu   r 

ta 

41 Indonesia dan Swedia, ber- 

pat digedung Javasehe 

k. Perundingan tersebut di- | 

aitiesua untuk memperbaharui | 

"pet 'diandjian lama antara kedua | 

|negara itu, jang telah habis 

(waktu berlakunja pada tanggal | 

1 Maret jang lalu, 

Delegasi Swedia terdiri dari ! 

Ng obrang, diketua Malte Pripp. | 

isdr, Basukidjatiasmoro dari Di- | 
Lag Indonesia diketuai oleh | 

keluarnja uni 

(Stb. 1941| 
san pat, 

  
atu djangka pernjataan putus | 
jang agak “pendek, jaitu sela- | 
ma2nja 4 bulan. Djadi seorang | 
buruh jang selama hidupnja be- | 

| 

kurang dapat diberhentikan de- | 
ngan djangka pernjataan putus ' 

Waicakrtsb. beberapa duta luar | 
: serta dalam | 

konsul djenderal Djepang,. duta 

Hari Waicak di Borobudur 

DUTA SAILAN PIMPIN URATJARA. 

ABUNGAN Sam Kauw Indonesia, G.S.KLL.. suatu gabungan 

dari 3 organisasi jang beraliran agama Budha seperti Con- 

fucius. Laotse dan Budha sedjak kemarin mengadakan kongres- 

nja di Magelang dan dibuka dengan malam ramah tamah. 

Menurut rentjananja selain akan diadakan upatjara pera- 

(jaan Waicak jang diselenggarakan di Borobudur, rapat mukta- 

imar G.S.K.L. dilangsungkan di Magelang. 

akan menjampaikan kata sami- , dul, kemudian kembali. 

hari f 
-19.00 oleh Nj. 

mudian disusul dengan upatjara: L 

  
daan 

tembena Kebudajaan | 
On Batandaseh Cs 

any Me ne AA Bitaah 
Sab eng ae bkn sai 

'rekt urat hubungan ekonomi lu-j 
ar negeri Kementerian Pereko- 
Darnian. Anggauta2 lainnja ada- 

A4 dari Kementerian2 Luar 

i, Pekerdjaan Umum dan 
aga, dan Kementerian Per- 
angan. — RD. : 

| RUSIA A TOLAK 
ML Untuk hadiri 

- 5 tentang Austria. 
Rusia telah menolak unda- 

ngan Inggeris untuk mengada- 

kan suatu pertemuan di London 

hari ini antara .-para Wakil Mnt2 

Juar negerj jang bertugas me- 

njusun sebuah perdjandiian Aus 

tria. Duta besar Rusia. di.Lon-: 

don. Jacob ' Malk, mendjawab 

undangan 'itu dengan seputjuk 

surat. Dalam surat balasan terse j 

but Malik  menjatakan, bahwa 

usaha kearah adanja perdjaniji- : 

an Austria telah didjalankan se 

djak tahun 1947, tetapi hingga 
kini belum tertjapai kemadju- 
an2 walaupun telah dilakukan 
banjak usaha, oleh Sovjet. Kare- 

na itu dikatakan selandjutnja, 
maka tidak ada harapan bahwa 
pertemuan jang diusulkan seka- 
rang imi akan dapat 1 mendatang- 
Ra hatsil2 jang lebih baik. — 
BB 

  

    

   
   

  

duta? luar negeri, medita$j tjin- 
ia kasih dan perdamaian, pe- 
njembahan bunga dan buah oleh 
duta Sailan, berkah dari Maha- 
Piritha. 

Tgl. 28 Mei mulai djam' 08.00 
-. 12.00 rapat G.S.K.I. dengan 
didahului “pembatjaan Pan ora 
tahunan. 'Djam 18.00 .-- 06.00 
berkumpul Ken rbafi ditfamai Bo- 

robudur untuk meditasi. 
Tai. 29 Mei djam 07.00 para 

kongresis mengadakan  darma- | 
wisata ketjandi2 Kalasan, Pram- | 
banan, Jogja dan kepesisir Ki- | 

Tijeramah umum: dimulai djam 
Tjoa Hin Hoey, 

sir. Lie Ping Lien, dll. Djam 
22.00 muktamar selesai. . 

Theosofj Djateng ada- 
kan pertemuan. 

. Berkenaan dengan  upatjara 
perajaan Waicak tsb. kaum 
Theosofi dari' Solo, Jogja, Se- 
marang dan Magelang akan ha- 

dlir djuga dan akan mengada- 
kan pertemuan distrik ditjandi 
Borobudur. Dalam pertemuan: 
tsb, a.l, jang'akan dibitjarakan 
soal? intern dan akan diterbit- 
kanja madjalah untuk pemuda 
Theosofi. ) 

' Selandjutnja didapat ai 

! 
) 
, 

  
upatjara perajaan Waicak “itu 
akan dibikin film oleh  P.F.N. 
Pegawai dari Kempen Djakarta 
bagian Pemotretan sedjak “hari 
Minggu jl telah sampai di Jogja. 

Sementara itu dapat diterang- 
kan, bahwa. perajaan  Waicak 
untuk tahun 1953 adalah jang 
terbesar dibanding dengan upa- 
tjara2 perajaan jang ' terdahulu, 
jaitu jang datang ada kl. 500 
orang, 

? 
en n aan 

    Indorosia 
nsotse hap 

sehapoen 
Ne Nan asnn kk Bela beban. 

komp. 

Djurubitjara djenderal. Mark 

Clark dan pembesar2 pemerin- 
tah Korea Selatan tidak mem- 

| beri komentar terhadap 
temuan itu 

pertemuan itu Rhee 
supaja menjetudjui usul penjele- 
sajian jang telah diadjukan ko- 
mando PBB. 

Koresponden ,,Hsin Hua” di 
Kaesong sementara itu mewar- ! 
takan bahwa dalam 2 Pen temuan 

SELATAN TOLAK USUL 
BARUPBB? 

Djenderal Clark desak pres. 
5 PANGLIMA Tertinggi.pasukan? PBB di Rai k 

dari Seoul setelah mengadakan 
Presiden Korea Selatan Syngiran Rhee. 

per | 
tapi diduga dalam | 

mendesak | 

1x 

“Gjenderai 
berangkat kembali ke Tokis 

pembitjaraan 2 djam dengan 

1 

| segera diadakan suatu sidang 
,administratif” rahasia guna 
mempeladjari suatu usul perda- 
maian jang baru dan jang di- 

' persiapkan untuk dikemukakan | 
oleh utusan PBB. 

UP mewartakan bahwa Presi- 
den Rhee telah memanggil ka- 
binetnja untuk mengadakan si- 
dang istimewa. Djurubitjara pe- 

“Kesdaan terusan Suez: 

ORANG wanita dan ana 4 

Neaa wanita Ing eris 
: | galkan Karo. 

1 

€ 
PP 

k2 Inggeris jang diungsikan ke | 
Inggeris berkenaan makin buruknja keadaan didaerah Te. | 

rusan Suez telah meninggalkan Kairo dengan pesawat terbang 
jang dicharter chusus untuk keperluan pengungsian itu. 

. Rombongan pengungsi ini ter- 
Giri dari keluarga pegawai? 2 
kongsi Inggeris jaitu kongsi mi- 
njak Shell.dan pabrik obat2-an 

Imperial. 
Kuasa Usaha Inggeris untuk 

Mesir Robert Hankey telah tiba 
di Mesir untuk mengaper kedu- 
taan Inggeris di Kairo -selama 
duta. besar Sir Ralph Stevenson 
berobat di Inggeris. Hankey ti- 
Gak mau memberi sesuatu ke- 
terangan setibanja di Kairo, apa 
kah ia membawa suatu usul 
baru mengenai masalah daerah 
Terusan Suez atau tidak. 
Berkenaan dengan diungsikan 

nja sedjumlah keluarga Inggeris 
dari Mesir, Abdul Nasser pem- 

bantu P. M. Naguib - memberi 
djaminan, bahwa orang2 asing 
termasuk orang2 Inggeris akan 
dilindungi oleh pemerintah Me- 
sir bila terdjadi pertikaian ber- 
sendjata. 

Dua insiden. 
AFP dari Por: Said, semen- 

tara itu mengabarkan 2 insiden 
ketjil antara Inggeris — Mesir 
didaerah Tertisan Suez. 
Menurut suatu laporan seorang : 

serdadu. Inggeris ditempat pen- 

djagaan  douane di Port Said 
telah melepaskan tembakan ke- 
arah 4 orang Mesir sehingga se- 
orang diantara orang2 Mesir 
mendapat luka2. 
'Selandjutnja, polisi Ismailia 

melaporkan insiden lain  jakni 
.penujulikan” seorang profesor 
Mesir oleh suatu patrolj Ing- 
geris. “Profesor tersebut  di- 
bawa kesebuah “kamp militer 
Inggeris dan setelah dipotret 
kemudian dibebaskan lagi dgn 
mendapat peringatan ' supaja | 

| selekas mungkin meningg alkan 
daerah itu, 

2 

Sementara itu - diwartakan 

dari Kairo, bahwa 200 orang 

utusan kesiatu konperensi jang 

diadakan oleh gerakan pembe- 
basan Mesir jg dipimpin P. M. 

.monstrasi malam Selasa 
lalu. dalam. mana 
sembojan2 ,.Kita 

jang 

Terusan Suez” dan 
sian atau mati”. — UP. 

» 

Mohamad Naguib: , 

D 

maksudkan memanaskan 

Mesir telah berbulat tekad 
menghadapi apa sadia untuk | 

| mendapatkan kemerdekaan  pe- 
nuh dan kedaulatannja. Demiki- 

jan Naguib. 

Ketika ditanja Apakah pe-) 
rang Sutji akan diumumkan bila 

Iperundingan2 dengan Inggris | 

| berachir, 'Naguib  mendjawab | 
| kemungkinan apapun djuga da. 

pat terdjadi”. 

Selandjutnja Naguib memban 
tah kabar2 sekarang sedang di- 

lakukan pembitjaraan2 informil 

dengan pihak Inggeris dan me- 
ngatakan tiap2 kehendak untuk 

membuka kembali perundingan 

Gatangnjs hariislah dari fihak 

| pemerintah Inggeris. 
, Pemerintah Mesir itu PA 

  

    

Usul mosi Mghontikaa pe- 
laksanaan pembagian tanah 

Sumatera Timuc : 
DITUDJUKAN KEPADA MENTERI D.N. 

Pp ADA achir sidang Parlemen 
jang membitjarakan masa- 

lah pembagian tanah di Suma- 
tera Timur semalam lebih ku- 
rang pukul 24.00 Sidik Kerta- 
pati cs memadjukan usul mosi 

jang diktumnja sbb, : 

Menuntut kepada Menteri 
Dalam Negeri : 

(IT) Menghentikad | pelaksanaan 
pembagian tanah bekas kon- 
sesi di Sumatera Timur. 
Membatalkan. pedoman dari 
pembagian tanah didaerah 
Sumatera Timur dan semua 
instruksi? jang bersangkutan 
dengan itu. 

8) Menindjau kembali kaarte- 
ring tanah konsesi DPV itu, 

4) Membentuk sebuah AA 

2) 

jang diberi tugas merentja- 
nakan pembagian tanah Su- 
matera Timur dimana dudak 
wakil? organisasi? tani jang 

" bersangkutan. 
rs Membebaskan dengan segera 

berhubung dengan persoalan 
pembagian tanah dan penain- 
dahan kaum tani dan men- 

“tjegah penangkapan? baru, 
sul mosi tersebut ditanda- 

tangani | oleh Sidik Kertapati, 
Sardjono. (BTI), Rangkajo Ra- 

suna Said, Ahem Erningpradja 
(Sobsi) dan Lobo  (Progressif). 
Pendjelasan serta  pembitja- 

raan usul mosj ini akan diten- 
tukan waktunja lebih landjut 

oleh Panitia Permusjawaratan. 
me Ant,   

Si Panmunjom Senin jang lalu, | 
utusan PBB telah minta supaja : 

ling: | 

Naguib telah mengadakan de- | 

Giteriakkan | 
menghendaki | 

sendjata untuk pergi kedaerah | 
sPengung- | 

' Pearson, 

semua orang? jang ditahan |. 

- 8 

Syngman Rhee 
merintah Korea Selatan meno- 

lak untuk membenarkan pernja 

| taan pembesar2 Korea Se 
| bahwa Rhee telah menol 
| baru PBB untuk menem 
lan buntu dalam  perundin 
gertjatan sendjata jang te 

dikemukakan kepada pihak Uta. 

ra dim.-sidang rahasia Senin jl. 
| Bembesar2 Korea Selatan jg 

| biasanja dapat dipertjaja - me- 
ngatakan, bahwa putusan Rhee 

untuk tidak menjokong usul 
| baru PBB tentang penjelesaian 
| pertikaian pertukaran tawanan 

   

    

      

| perang telah diberitahukan ke- 
pada djenderal Mark Clark. 

|. Sumber? ini mengatakan, bah- 
| wa hal inj agaknja ad 
| megapa pihak PBB t 
| supaja pembitjaraan 
| jom dirahasiakan dan diada 

reces eneg satu mi Ogan t 

  

   

  

PELURU ATOM PER. 
TAMA 

Peluru “stom. pertama dalam 
sedjarah telah ditemba 
ri Meriam atom Ameril 

daiam rangkaian pertjoba- 
an2 atom, d. Frencnman Fiat, 
Neveda kemarin dulu, 

Seperti diketahui, untuk ke- 
periuzn tembakan peluru dtom 

(tersebut telah dibuat sebuah 
meriam . istimewa ukuran 289 
Mm Meletaknja peluru terse- 
but disertai dengan kilatan tja- 
haja jang menjilaukan mata. 

| Demikian Afp. dari Las Vegas. 

| 

! 

| 

tr 
s| Up, 

| 
| 

  

kas 

MESIR BERTEKAD. BULAT 
ALAM sebnah interpiu dgn. 
tem” Djenderal Naguib mengatakan bahwa ia telah meme 

rintahkan kepada rakjat ' Mesir supaja dapat mengendalikan di 
rinja tapl orang2 Inggeris didaerah Terusar Nuex terus sadja 

melakukan kekedjaman? hampir tiap? kari jang barangkali 

hati rakjat Mesir”, 

“Columhis Broadcasting Sys- 

di- 

mengatakan Kairo tetap meme- 

lihara hubungan dengan War 
: shington. Dikabarkan kedutaan2 
' Australia dan “Afrika Selatan 
| telah meniru. tjontoh diberikan 
' Inggeris dan menasehatkan ke 
| pada warganegara2 masing2 un 
| tuk mempertimbangkan apakah 

| masih perlutinggai 

di Mesir. 
Anggauta2 lain dari common 

wealth ketjuali India dan Pakis 

tan dikabarkan telah mengambil 
tindakan2 jang sama —- UP, 

“ KANADA AKAN AKU! 
RRT. 

Setelah Korea beres. 
Menteri LN Kanada, Lester 

menjatakan kemarin 
bahwa djika perang di Korea da 
pat dibereskan setjara hormat 
dan tentara “Tiongkok bersedia 
mengundurkan diri darj Korea 

maka Kinada akan mempertim- 
pangkan pagakuannja terhadap 
pem. Tiongkok Komunis, 

Ts, menjatakan, bahwa kini 
waktunja telah tibaskita harus 
menjedari | kenjataan2, ' Salah 

satu kenjataan diantaranja ia 
lah bahwa RRT mewakili 500 
Gjuta orang — BBC, 

  

  

  

& Ketika para. Kader Masja- 
rakat Gondowulung, kab. Bang 
tul, Jogja, barud Ini, pergi ke 
Banjudono, Bojolali, menindjau 

pemeliharaan kambing salah ses 
orang diantara penindiau bertam 
nja kepada anggurta Taman Pe 
muda Tani, dimana pemimpin 
regu-kambing.  Djawaban jaig 

diterima “dengan “suara keras: 
Saja pak kepalaskambing”.   

tebih lama



      

    

    

    

   

  

   

   

  

   

      

PADANG — Kata 
Djepang  IGA: :Ri 
8.600 top | 

   
ra menerangk 
permulaan kursus 
dibuka di Martapura. : 
kat usul DPD, j 

  

    
   

    

    

“daerah pehuluan. a Betayang 
serta Sambas. 1 : 

BALIKPAPAN. —- 
Masjarakat Islam: aa 3 
papan telah mengadjukan pro- 
tes kepada Perbuny, bemaung 
dengan karikatur jang disebar- 
kan oleh “pihak Pebaa 

    

baran. 3 

DENPASAR — Dalam mai 
nja kema rin dulu, sub. Panitya | 

“Atletik PON III daerah Bali 
telah diambil keputusan, bahwa 
perlombaan atletik jang sedianja 

diadakan tanggal 24 dan 25 Mei 
“jang lalu telah dibatalkan. Ala- 
san pembatalan ini tidak dite- 
rangkan selandjutnja. 
  

    

   

    

  

   

        

   

    

  

     

    

   

  

   

  

. pon didaerah! onde sepan- : 
djang 16.000 Kilometer: anagang | 
oleh PTT berdasarkan kontrak, 

   

   memperkuat tuntutan. hadiah Le £ 

  

  

    

  

    

on 

sana ol eh. wakil Presiden 
al, maka baru? ini bertempat 

dan Para 

  

   
   

  

    
ala "Kedaulatan Rakjat” 

Saja dikatakan seorang jang 
tidak mengenal sopan terhadap 

il gi Hadjar Dewantara, Saja di- 
an kan seorang jang tak kenal 

et . Malah melontari dengan | 
utjapan, saja seorang immora- 
at aga jang tiba2 menggeli- 
ikan, ia menjintir utjapan Niet- 
Ische jang 'bertolak belakang 

Sisebar- | dengan lontarannja, jang diban- 
1 dihadapan saja: 
der Moral ist ecine Hohe 

Stute der Moralitiit”. 

Hem, saja terus djadi sangsi, 
apakah Gia ini mengerti sendiri 
apa jang diutjapkan. Hampir 

sadja saja tanjakan, 
(dia mengerti bahasa Djerman. 

| Alasannja sebenarnja hanja 
sederhana sadja.. Sebetulnja, ia 
tidak perlu memakai kata pin- 
djaman dari filsof Djerman itu. 

| Apa perlu kalau ia tak menger- 
ti sendiri 'artinja. Inilah djadi- 

p 

  

23
 

2 

  

DJALAN RAJA ,IN- 
DONESIA" DAN 
.SUKARNO" 

sari $ itu antara Jain ter- 
diri dari profesor? dan ahli2 

   

      

    
   
   H 

    
   

   
   
    

  

        
     

   
   

    

   

L orang 1 mn 

Pp FNDIDIKAN dan pen 
dikan dasar (tur 

didikan ini harus : 
sa kita, jang s. 

-dengan 

penakut, “Ia 
budajaan Unesa 
bernala Te me 

“k aa 

dupan, j 

imbanga Mag 
atau an ai Dah 

    

na Sarakin, seorang 'ahli 
Inggris, menjatakan, bahw na 
budajaan barat pada ja 
XX ini telah Ba dan 

ktu berist 

  

  

karena keha 
ta. Aan tetu 

  

  sian ini Danan. ertjan 
Pantjasila Kita. Dan 
tjasila ini cadalah di: 
dikan kita. Agar si 
S.R. dapat melaksan: 1 
djibannja engan kesadaran 
setjara Pan 

    

harus memberi 
pada anak2 kit: 
djar, jang sekar: 
dan tidak tt Tag 

  

t hasa dtng sepatah dua pa- 

(HH) djar? Dia 'kan sudah orang tua, | 

  

1 pertjajaan belaka. 

djuga, « saja bantah: bahwa ang- 

c | menjetidikan fikiran dan pertim- 
- Hi bangan. 

5 1 seperti apa jang dilukiskan da- 

| Dan bagaimana pendeta 

1 gapan mann, sebagai berikut:" 

mana die dat niet Wil: geloven 

2 Geloof 

ntal education). Maka dari itu pen- 

s | methodiy baru' (didactik tech- 
& Aa oleh guru2 kita. 

      

     
       

       

     

  

   

  

   

    

    

          

   

    

  

    

   

an aa mer beri. Bean" ke: 
U, “pada guru2 tamatan 

5 | sehool dan Mena ea dulu, 
““dbegitu djuga tama : 

sore. Dalam praktek hatsilnja 

nja kalau orang mentang2 da- 
pat berbitjara dan membatja ba- 

Ia kata, (tanja) bagaimana 
saja bisa menjerang (?) ki Ha- 

banjak makan garam. Tentu 
segala pikirannja sudah dipikir 
kan masak2 sebelumnja. : 

Ho! Ho! "Ho! Memang saja 
tidak membantah. Tapi jang 

| kemudian mendjadi perhatian | 
| saja ialah, Ta ini seperti 
masjarakat mnja. Dia lebih Na pera- 

a pikirannja. 
Umum menang mempunjai 

suatu kesimpulan jang berupa 
anggapan. Dan anggapan itu 
berasal dari perasaan dan ke-. 

   

2 Itulah sebabnja seketika itu 

pemuda itu berasal dari 

  

Sesungguhnja sedjak kedata- 
gannja saja tahu, bahwa dia 

  

'epigram seorang pendeta. 

itu, 
Limenggambarkan dasar dari ang 

Teder mens wil begriipen, nie 

WI met ielpreen, temand zegt 
mui : »Laat mij begripen om te 

geloven. ,.Ik antwoord : 
om te kunnen begrij-   

& 

rat Nahariban apa2 ke- 
jang tidak 2wahdjad miliknja”. 

$ di SR: Merupakan pendi- 

. Lebih? bagi bang- 
t dan Negara baru, 

ilmu djiwa modern. Maka dari 
'itu harus dikenal didactik dan 

— Guru2 masih terlatu 
muda. 

timbul pertanjaan, apa- 

seperti sjang kami 

diatas. Menurut pa- 
belum. Tetapi ini bu- 

: guru2, asal dari 
Peladjaran di S.G.B. ha- 

4th. imanja, dan menerima 

  

   

     
LA? 

  

Kweek- 

  

“Bu 

Nara mentjapar Harketan H5 
G.A., djadi harus beladjar lagi 

| sedikitnja, dan pada      kurang memuaskan, oleh karena | 
hbanjak sekali mata peladjaran 

g harus dipeladjari. 
1ubung dengan itu maka 

.ine 

apakah | 

hinggikan mutunja, Samangat 

| jang lajak, 

“kanan, 10. ilmu ekonomi prak- 

ia mengatjung?kan 
tg. 21 Mei, ' : 

pen”. 
Kalau ini kita batja pada ma- 

sa sekarang terasa ironis, bu- 
kan? Dan memang inipun bu- 
kan suatu hal jang baru serta 
memang bukan “aneh lagi. 
Umum: "seperti kawanku ini, 
berfikir dengan perafaan, dan 
bedanja saja dengan otak. 
“Umum pertjaja dulu, baru me- 
ngerti. Dan bedanja saja me- 
ngerti dulu, baru pertjaja. 

| (Sombong, bukan ? Ini kalau 
saudara salah mengartikan: — — 
merasakan!?!) 5 

& 

Bebas menolak. 
Biarkan manusia seperti saja 

mendapat. kebebasan berfikir 
dalam hal ini. Bebas menolak 
segala sesuatu jang dirasa me- 
nekan atau jang dirasa tidak 

zaman dan kehidupan. Dan be- 
bas pula menerima sesuatu jang 
sesuai dan berguna bagi manu- 

sia. Apa jang kau an de- 
ngan pindjaman Nae Niet- 
sche, sampaj sekarang saja tak 
habis2 mengerti, mengapa ma- 
suk sampai kedaerah itu. 

Saja menolak apa jang kau 
katakan kurang sopan terhadap 
karang tua, tapi saja hanja ber- 
pikir kritis, Selalu awas dan 
menolak segala jang saja rasa 
dipaksakan. Dan begitulah tja- 
ra-saja berpikir — terus terang 
dan barangkali tadjam. Barang- 
kal) adakah hubungannja dgn 
umur masih muda? (Maaf, dan, 
djangan salah faham: saja ti- 
Gak memperlihatkan kalau saja. 
masih muda). Kalau orang jang 
mengerti (sebagai Ki Hadjar 

  
pan pada saja dengan istilah 
hantam, kromo, tulisan saja ke- 
marin. 
'Terangnja sebagai berikut: 
Saja pernah  mempunjaj ka- 

wah seorang Tionghoa. Bapak-. 
nja seorang jang kesenangannja 
mengobrol tentang buku klassik 
dengan  filsafat2nja seperti: 
Kung Fu Tse, Lao Tse, Tsjwang 
Tse dll. Djuga tidak ketinggalan 
epigram Chung Yung atau Tao 
Teh King. Tapi anaknja se- 
nang membatja tulisan perza- 
rang2 muda-seperti: Lu Sin, Lin 
Yu Tang, Su Tong Po, Fa Cnin, 
Ting Ling. Tentu sadja ini mem 
buat ekor bentrok dengan ba- 
paknja. Kehendak bapaknja, 
adjaran Kung Fu Tse harus di- 
tanam dalam dada anaknja. Ta- 
pi sebaliknja anaknja menghen | 
daki supaja buku klasik itu di- 

an' lain, untuk mempertinggi 
mutu guru2 S.R. Mengingat pu- 
la, bahwa guru S.R. itu tersebar 
diseluruh tanah air, sampai ke-, 
pelosok-pelosok, sehingga sukar 
untuk mengumpulkan mendjadi 
klas, maka pembentukan kursus 
persamaan itu tidak mudah, dja 
di tidak" praktis Maka timbul 
pertanjaan, tjara mana jang te- 
pat untuk mempertinggi. mutu 
Fguru S:R. kita. 

Semangat autodidact 
masih kurang. 

Dikalangan kita belum banjak 
-orang2 jg boleh disebut ,2uto- 
didact”, artinja orang jang dgn 
kekuatan beladjar sendiri me- 

autodidact ini mungkin dapat 
dibangkitkan oleh Kem. PP, 
dan K., dengan andjuran supaja 

(OLEH: SRIYATI KUSTANTIMAH) 

T ENDADAK saja didatangi seorang lelaki muda bertam- 
(dengan muka merah seperti neraka. Saja heran me- 

sa L seorang lelaki jang belum saja kenal. 
kemudian saja mengerti, sewaktu 

e djar) — jalah kebudajaan nasio 

sesuai lagi dengan tingkatan 

sendiri) takkan melontari utja- | 

“| diberikan kepada S.R. 

4 

kubur, -ketjuali Tsao Sueh Kin 
Hung Lou Meng. (The dream in 
the red Chamber). 
Dan sekarang saja tanja, apa 

kah: Eng ini suatu hal jang 
tidak sopan? Kurangadjar, atau 
jang tak kenal adat seperti jang 
saudara katakan ? 
Kembali saja kepada teori 

ramuan puntjak2 daerah. Me- 
mang teori2 itu (maaf Ki Ha- 

nal jang diambil dari ramuan 
puntjak2 daerah, adalah enak 
di dengar, tapi bagi anggapan 
saja adalah menjesatkan: dgn 
arti kata Jain membahajakan. 
Sebab: 
@. Baru datang pada kata-kata 
““MmASiOnal, sadja, hi- 

dung sudah mentjium bau 

lan. Nasiomal adalah 
istlah politik dan bukan ke- 
budajaan. Kalau tidak boleh 
dikatakan istilah ja mem- 
punjai nafas politik. 
Memakan waktu sangat la- 
ma. Sebab sebelum itu orang 
harus tahu. memahamy pun- 
tjak2 “dari kebudajaan da- 
erah. 

  
(Bersambung hal. 4). 

| dialihkan djuga 

Dr. A.K. Gani : 

    

Laks awak politik bebas 
dengan illak ragu2 

UNTUK ATASI KESULITAN KARET HA- 
RUS BUKA PASAR BARU. 

ERHUBUNG dengan : masalah karet dewasa ini, Dr, A.K. 
Gani jang sekarang #ktip d: Liam perekonomian dan sebagai 

“dokter partikelir njatakan bhw penolakan rentjana ,Butfer- 
“pool” oleh Amerika dan kegagalan "Konperensi Karet di Kepen 
hagen adalah Suatu hal jang sudah dapat kita daga-terlebih da- 
kubu. 

Djalan keluar dari kesulitan 
masalah karet ini, menurut Ga- 

“ni, ialah pemerintah harus berani 
buka pasar baru dengan berpedo 
man pada politik bebas jang dia 

mut Oleh pemerintah sekarang. 

kita mesti djual hasil bumi kita 

kepada siapa sadja asal dapat 
memberikan keuntungan djuga 

kepada. blok  Sovjet, demikian 
Gani seterusnja. . 

Selagi kita tetap bertahan pa- 
da politik pembeli tunggal dari 

Amerika, maka kesulitan ini 
akan tetap terus ada, demikian 
Gani. 

Disamping itu Gani andjurkan 

supaja pemerintah membeli me 

sin2 paberik sehingga bahan? 
mentah kita dapat dikerdjakan 

sserdiri guna memenuhi kebutu: 

Than konsumsi dalam negeri. Se- 
terusnja rakjat Indonesia dja- 

ngan dibiarkan terus berusaha 

semata-mata karet, tetapi harus 

pandangannja 
pada bahan? export lainnja jg. 
mempunjai harga lebih tinggi 
ipasar dunia, seperti lada,-tjeng 

keh, kopi dan sebagainja. 

Pendapat halangan? 
lai 

Ta Ta dalam pembitja 

praan. dengan berbagai kalangan 
pedagang karet terkemuka diko 
ta Palembang didapat kesimpu- 

lan, bahwa umumnja mereka ti 

dak menjetudjui,sikap jang di 

tundjukkan oleh pemerintah se- 

akan meminta-minta pertolong: 

an dari luar negeri utk. menga- 
tasi karet itu.. 

Dikatakan sebagai orang -jg 
menghasilkan bahan mentah, In 
donesia harus berani bertindak 
sesuai depgan kemampuannja 

sendiri. Bila perlu kita djangan   
  

. RINTAH 

s gjakarta masih terdapat 29 

rah sudah dimasukkan dalam 

Dalam keterangannja kepada 
»KR” kalangan2 pegawai itu 
menundjukkan kegelisahannja. 
karena mereka walaupun sudah 
kira2 2 tahun . dipekerdjakan 
pada Pemerintah daerah, nasib 
nja kurang diperhatikan oleh 
Pemerintah daerah, pada hal 
menurut mereka Pemerintah 
Gaerah jang sehari2nja memim- 

pin langsung walaupun tidak ber 
hak untuk membajar gadjih me 
reka, sudah selajaknja djuga 

ikut serta tjampur tangan da 
lam memikirkan nasib mereka. 
Pemerintah daerah djika sudah 
mengetahui tjara2 mereka be- 
kerdja dapat mengadjukan usul2 
Gan pendapat2 kepada Kemerrie- 
rian Dalam Negeri agar dengan 
Gemikian Kementerian Dalam 
Negeri dapat memikirkan lebih 

|andjut tentang: nasih mereka 

  

    

peladjari ilmu2 tadi. 

2. Buku2 jang harus: dimiliki 
dan dipeladjari (dipergtnakan). 

3. Memberi pertolongan, kalau 
guru2 mendjumpai kesukaran, 
dengan mendjawab pertanjaan2, 

jg diadjukan kepada Pimpinan 
pendidikan dan Pengedar Pu- | 
sat. 

Bahan? banjak Kokila | 
Djawatan Pengadjaran telah | | 

menerbitkan Sekolah kita, jang | 

disediakan untuk menanbah pe- | | 
ngetahuan para guru2 :S.R., dan 

dengan | 
djuma2. , Disamping it mulai | 
1-3-1951 “diterbitkan ,Madjallah | 
Pendidikan dan Pemban gunan” | 
oleh segerombolan pentjitita pen | 
didikan dan pengadjaran natio- | 
nal, jang memuat pemarylangan | 

umum tentang soal2 pend'dikap.   guru2, tamatan S.G.B. berusaha ! 
beladjar sendiri, dan pada wak- 
tu2 tertentu "menempuh udjian 
tentang sesuatu vak, jang men- 
djadi perhatiannja, atau jang di- 
senangi (atau jang sesuai dgn | 

|bakatnja). 

Pembangkitan semangat bela- 
djar sendiri 'ini harus distimu- 
leer dengan pemberian penghar- 
gaan oleh Pemerintahan : Idja- 
zahnja harus diberi cevielaef- 
fect, berupa tulage, atau hadiah 

s 

La 

Udjian tadi mengenai mata 
peladjaran : 

A3 menggambar, 2, #erevej ani 
tangan, 3. seni suara (vocaal 
dan instrumental), 4. bahasa 
Djawa (daerah), 5. bahasa Irdo- 
nesia, 6, ilmu hajat dan ilmu ke- | 
sehatan, 7. ilmu pendidikan djas | 
.mani, 8. ilmu bumi, 9. ilmu per- 
tanian, perehewanan dan per- 

tis,"11. ilmu dagang praktis, dan 
Lditambah ilmu didik, ilmu djiwa 
anak2 dan didactik, 
Kewadjiban Putjuk Pimpinan 

Pendidikan dan pengadjaran ter 
batas kepada pemberian pedo-   a Maka Har RAMAN ah 
Sr ang tertentu, 

Bagaimana tjaranja mem-     

|karta. Kalau ini sudah mendjadi 

Dan menurut pendengaran Aa | 
mi, madjallah ,,Djiwa- Baru” 

ini tidak lama lagi akan “didja- 
dikan ,/Madjallah resmi: dari ' 
Faculteit Sastra, Paedagogiek | 
dan Filsafah” dari Uni versitit | 

| Negeri Gadjah Mada di Jogja- 

kenjataan, maka sebaiknja para 
guru S.R. (dan Menengah) mem 
batja Madjallah itu pula, Madial 
lah itu akan mendjadi penghitw- 

bung batin (geestelijkeband) df 
antara Perguruan Tinggi dan 
dunia guru. Dengan djalan ini 
mutu guru akan meningkat. 

Suasana sekalah2 kita harus 
mendjadi segar (frisch), dan se- 
suai dengan kemadjuan djaman. 
Seorang ahli didik Djerman me- 
ngatakan dalam bukunja .,,Hoe 
voed ik mijn kind op” demikian: | 
Kalau para ibu memiliki penge- | 
tahuan tentang ilmu 'djiwa ka- 
nak2, dan dapat menghindarkan | 
salah didik dalam lingkungan 
keluarga, dan para gurj menda- 
pat didikan jang lebih baik, se- 
hingga dapat menghadapi mu- 
rid2nja dengan setepat?nja, ma- 
ka mungkin Jahirlah ,djenis ma- 
nusia baru” jang lebih baik dari 
pada sekarang. 

Ya 
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« SUTRISN Ou 

| masih tinggal 29 orang itu.- Dari 

| laporan ba os perdjandjian2. 

Pegawai2 sblijvers” Kemen- 
trian Dalam Negeri 

- HARAPKAN PERHATIAN DARI PEME- 
DAERAH. 

AMPAT sekarang pada P emerintah Baerah Istimewa Jo- 
orang pegawai? ,blijvers” Ke- 

menterian Dalam Negtri jang waktu ini tenaganja administra- 
tief masih dibawah urusan Kementerian 
“tentang technis demsikian djuga formasi oleh 

Negeri, tetapi 
emerintah dae- 

djawatan?2 dan kantor? dalam 
“ingkungan Pemerintah Daerah dan Kotapradja Jogjakarta, 

itu. Kementerian Dalam Negeri 
sendiri tidak mungkin sehari2nja 
mengetahui bagaimana peker- 
djaan2 jang dilakukan oleh pa- 
ra ,blijvers” itu untuk Peme- 
rintah Daerah. 

Dinjatakan lebih landjut, bah 
wa belum lama ini dari Kemen- 
terign Dalam Negeri telah diki- 
rimkan djuga “seorang pegawai 
dari Urusan Pegawaj jang ke- 
betulan duduk pula dalam Pe- 
ngurus Besar SSKDN. Utusan 

itu dengan. perhatian jang pe- 

nuh setelah mendengarkan 
keluh kesah serta. pendapat2 

dari pegawai2 ,,blijver2” Kemen- 
terian Dalam Negeri, kabarnjz 
mengadakan pembitjaraan dgn 
Pemerintah Daerah jang pokok- 
nia djuga meminta agar Peme- 
rintah daerah turut tjampur 
tangan dalam nasib para pega- 
wai blijvers itu jang bekerdja 
untuk kepentingan Pemerintah 
Gaerah dan supaja mengadjukan 
usul2 dan pendapat2nja kepada 
Kementerian Dalam Negeri. 
Sampai dimana hasil pembitja- 
raan tersebut, kalangan pega- 
Wai ,,blijvers” tadi belum dapat 
mengetahuinja. 

Menurut keterangan lebih 
landjut. djumlah pegawai ,,blij- 
vers” Kementerian Dalam Nege- 

ri semula tertjatat 58 orang dan 
sudah banjak jang didjadikan 

| pegawai pemerintah daerah Is- 
timewa Jogjakarta, ada djusa 

jang pindah kelain tempat dan 
sebagainja, sehingga sekarang 

  
djumlah ifi umumnja terdiri 
dari pegawai2 tingkat komis 
paling tinggi dan tingkat djuru- 
tulis paling rendah. 

Setiap bulannja gadjih mere- 
ka melalui Pemerintah daeran 
diterimanja Yari 

Dalam Negeri, Djika mereka 
kemudian  didjadikan pegawai 
pemerintah daerah umumnja 

dapat mereka terima djuga. Se- 
baliknja djika pemerintah dae- 
rah sudah tidak memerlukan te 

naga mereka, mereka djuga ada 
jang bersedia dipindahkan ke 
Kementerian Dalam Negeri' di 
Djakarta. 

  

WAKIL INDONESIA 
Ke konperensi LL.O. di 
Djenewa telah. be- 

rangkat. 5 
Dengan pesawat terbang ke- 

marin telah bertolak dari Djzr 
karta ke Djenewa Mr. Imam 

| Supomo dan Djohar Absul Ma- 
| gjia dari Kementer:an Perburu- 

han “untuk menghadiri sidang 

jang ke 36 darj ILO (Organisa- 
si Perburuhan Internasional) di 
kota tersebut. Konperensi itu 

akan berlangsung tanggal 3— 
27 Djuni jang akan datang dan 
akan membitjarakan al lapo- 
ran direktur djenderal ILO, ke- 
uangan dan anggaran belandja, 

Kementerian | 

djual bahan mentah kita sampai 

orang memintanja, sehingga ki- 
ta dapat menentukan harga ba- 
han penghasilan kita, bukanlah 

mereka. Sebagai tjontoh dikemu | 
kakannja kesulitan2. jang diha- 
dapi ketika perang dunia. kedua 
jang. lalu, dalam  djaman 
pendjadjahan- Djepang maupun 

sesudah merdeka. Bila perlu rak | 

jat penghasil karet mengalihkan 

pentjahariannja kelapangan la- 

in dari karet, Dikatakan bahwa 
memang tindakan.ini akan dira 

sakan pahit, tetapi dengan dja- 

lan ini kita akan tahu menghar- 

gai diri kita sendiri. 
Disamping itu menurut para 

pedagang itu selandjutnja, usa-. 
ha memperbaiki mutu produksi 
kita djangan pula diabaikan. Ka 
rena dengan djalan ini kita da- 
'dapat membuka pasaran hasil 
|itu dipasar dunia jg luas. Achir 
nja disarankan supaja pemerin- 

stah berusaha selekasnja memba 
ngunkan paberik? untuk menger 

djakan karet. kitu sepridi raen- 
djadi bahan? jang dibutuhkan jg   

karang, jang dikatakan seakan-. 

bali, 

  . : ' 

sekarang inasih perlu diexpert 
dari Juar negeri seperti ban nio- 

bil dan sebagainja. 

Saran jang achir ini dianggap 
kuntji dari segala pintu uniuk 

keluar dari kesulitan2 masalah 
karet itu. Karena dengan dja- 

pangan karet dapat terdjamin 

dan sebaliknja tentu barang2 
produksi dari karet jang diperlu- 

kannja djuga 

harga tinggi. — Ant. 

  

" RAKJAT GELISAH 

monopoli 
laku. 

Menurut keterafgan Suhadi, 
salan seorang penduduk di La- 

sem Rembang jang mengetahui 

nasib rakjat daerah pegaraman 

garam ber- 

Rembang, sebagai hasil dari 
penindjauannja didaerah itu, 

bilamana Undang2 ' Monopoli 

Garam tersebut diaktipkan kem 

akan membawa akibat2 

jang besar dikalangan rakjat 

sekitar pantai Rembang, lebih 

kurang 8.400 orang akan djadi 
orang terlantar. 

Menurut Suhadi, mereka itu 

sangat berdjasa kepada kepen- 

tingan masjarakat selamg ' re- 

volusi jl, karena hasil garam 
daerah Rembang dan Pati dapat 

mentjukupi hampir seluruh da- 

erah pedalaman di Djawa. 

. Ditindjau dari sudut kese- 

hatan hasil garam tsh. tidak 

membahajakan, karena selama 

Ik 6 tahun dikerdjakan tidak ada 

Kedjadian2, bahwa garam tsb. 

membawa akibat jg tidak baik. 
Belum terhitung daerah Pati, 

pegaraman di Rembang tersebut 

TIuasnja 1.200 ha. jang semuanja 

itu merupakan tambak jang 
»MinuS”, karena ditiap2 musim 
kemarau tidak dfpat diusaha- 
kan untuk memelihara ikan. 

Dalam pada itu ia terangkan. 
bilamana aturan monopoli ga- 
ram tsb. benar2 -diaktipkan 
kembali, bagi daerah Rembang 
jang merupakan daerah minus 
akan bertambah hahaja2 jang 
menimpa. perekonomian 
djelata jang sebelum ada per- 
garaman itu tak keruan nasib- 
nja. 3 

Sementara itu menurut hi- 

tang hasil garam rajat didaerah 
tersebut selama tahun 1952,     
rakjat didaerah Rembang jang 
luasnja 800 ha. itu pada musim 
kemarau menghasilkan 40.000 
ton seharga Rp. 6.000.000.-— 

lan ini hasil usaha rakjat dila- | 

tidak akan ber- ' 

Akibat? kalau peraturan 

rakjat 

tungan dan angka2 resmi ten." 

antara lain, bahwa. pergaraman . 

    

PERUSAHAAN MEM- 
BUAT ALAT2 MUSIK. 
AN GAMELAN 

Di Jogjakarta. 

Menurut “keterangan Djawa- 
tan KPPK daerah Jogjakarta, 
Galam rangka rentjana mendiri- 
kan  perusahaan2 kepentingan 

ra'jat didaerah Jogjakarta, 

akan diusahakan pula adanja 
perusahaan membuat alat2 mu- 

sik dan gamelan. 
Rentjana ini didasarkan kenja ! 

'taan2, bahwa daerah Jogjakarta | 
merupakan pusat kebudajaan 
|Djawa, dan berkembangnja seni 

ip Ia dikalangan masja- 
|Irakat, Pendirian perusahaam itu 
menurut keterangan lebih lan- 
djut hanja memerlukan stootka- 
pitaal Rp. 100.000,-— 

BADAN PENGHUBUNG 
Organisasi Mahasiswa. 

Atas usaha PMKRI (Persatu 

an Mahasiswa Kristen Indone- 

sia) pada tgl. 22-5-53 jbl telah 

diadakan pertemuan jang dina- 

dlirj oleh organisas.2 Mahasis- 

wa di Jogja, jalah PMKRI, Per- 

gerakan Mahasiswa Progres- 

sief, ILPPI seksi perguruan 

tinggi. Dalam pertemuan terse- 

but telah Gitjapaj kata sepakat 

untuk npembentuk Panitya. Ba- 

dan 
hasiswa P anitya Sak far | ini 

dirasakan perlu “diadakan, ka- 

rena hingga Re ang organisa- 

si mahasiswa PPMI (Persatuan 

Perhimpunan Mahasiswa Indo- 

nesia) belum dapat. .menghim- 

pun seluruh organisasi Mahasis- 

wa jg ada. Panitya tsb bertugas 

menjiapkan “konsepsi mengenai 

badan penghubung tsb utk dia- 

kan dalam pertemuan orga- 
nisasi?2 Mahasiswa jang akan di 
adakan pada permulaan bulan 

Djuli jang akan datang, 

RAPAT PENDJELASAN 
UDJIAN FAK. TEHNIK 

| Pagi hari iny segenap maha- 

| siswa Fak. Tehnik U.N. Gadjah 
Mada akan mengadakan rapat 

pendjelasan  mengenaj udjian 

bertempat diaula Fak. Tehnik. 

Oleh Senat Mahasiswa Fak. 

Tehnik tsb. diharapkan 

nap anggauta Ap rapat | 
itu, 

  

  
                        

   

SELAMA 16 HARI 
Jang daftarkan diri 287 
orang sebagai penganggur 

Menurut keterangan Kantor 
Penempatan Tenaga “Daerah Is- 
timewa Jogjakarta, pendaftaran 

penganggur setiap harinja di 
kantor itu tidak pernah kosong. 
Tertjatat setjak tanggal 1 sam- 
pa. tgl. 21 Mej dikurangi ha- 
ri2 liburnja, maka selama 16 

harj ini telah ada 287 orang jg 
mendaftarkan diri sebagai 

nganggur, 8 orang d.anitara me- 

reka adalah wanita. Dengan de- 
mikian maka rat:2 setiap ha- 
ri datang mendaftarkan diri 
18 orang. Pa 

Sebaiknja selama itu pula 
kantor Penempatan Tenaga be- 
lum menerima permintaan2 te- 

  

naga dari djawatan, 

perusahaan atau badan2 parti- 
kelir laimnja, sehingga  ketjil 

sekali kemungkinan untuk “se- 
gera memperoleh pekerdjaan se. 

“suatu bagi mereka. : 
Dari djumlah 287 orang itu 

jang berpeniidikan Sekolah ra'- 
jat 165 orang, sekolah  mene- 
ngah 39 orang, pendidikan2 lain 
nja 82 orang sedangkan “jang 
berpendidikan tenaga penting 

taada sama sekali. : 
  

Untuk mendapatkan 

garam sebesar itu diperlukan 

tenaga pekerdja 7.200 orang ig 

terhitung dengan pemilik tam- 

bak tersebut dapat memberi 
penghasilan kepada 8.000 djiwa 

pokok atau Ik. 32.000 orang 

dengan keluarganja. Dan ter- 

hitung dgn tenaga2 pengangkut 

dl.nja mendjadi djumlah jang 

tidak sedikit. : 
Untuk @akat2 pengangkutan 

selama  ,panenan” digunakan 

tjikar sebanjak 320.000 buah.-— 

Ant. 
  
  

  

    

    
   

   

Pembukaan Tugu Mu 

da oleh P.J.M. Pre- 

  

"silen “di Semarang. 

Gambar: Pemandang, 

an pada wpatjara 

peresmian PFugu 

Mukta 7 (dmn 

(IPPHOS). 

AR 

  

| tamu tersebut 

    

sege- | 

pe-" 

hasil | 

un Juna KUASA 
USAHA BURMA KE 

BALAI KOTA 
Selasa pagi antara pukul 10.00 

telah. berkundjung ke Balai Ko- 
ta Jogja kuasa usaha Burma be- 

Serta pengiringnja. Karena Wa- 
likota sedang dalam perlop, ma- 

ka para “tamu itu disambut 

oleh sdr, Wazir Nuri sebagai 
wakil Walikota dan anggauta2 
DPD Kotapradja. Pertemuan 
berlangsung kl. sedjam dalam 

suasana kekeluargaan. Sebagai 

telah diketahui kedatangan para, 
berhubung dgn 

konggres agama Budha jg akan 

diselenggarakan di Borobudur. 

MEMPERGIAT  USAHA2 
PREVENTIEF PENJAKIT2 

MASJARAKAT 
Setelah dapat melaksanakan 

selama satu tahun jg lalu ren- 

tjana kampanje usaha2 preven- 
tief membrantas penjakit2 ma- 

sjarakat dengan menitik berat- 
|kan kepada dasar2nja belaka, 
Pa dalam tahun ini Djawatan 
Sosial Kotapradja akan meren- 

tjanakan lebih memper giat usa- 
ha2 itu. 

Berhubung dengan itu telah 
dimadjukan lagi kepada Kemen- 

| terian Sosial bantuan beaja Rp. 

10. .000,- untuk pelaksanaan 
kampanje2 tersebut jang akan 
Aan selekas mungkin. 

diketahui ' kampanje 
mem He lntas penjakit2 masjara- 
kat jg terbatas kepada usaha2 
reventief itu Djawatan Sosial 
Kotapradja dibantu oleh Djawa- 

tan2 lain jang bersangkutan ser 
ta badan2 sosial dan perkum- 
pulan2 wanita jang ada dalam 
kota. Kampanje itu berupa pe- 
mutaran film2 dikemanteren2, 
mengadakan tjeramah2 dan ex- 
posisi2 jang terutama “ditudju- 
kan untuk membrantas (mengu- 

Lrangi) mendjalarnja bahaja pe- 
'|latjuran dan penjakit2 masjara- 

kat lainnja. 
Untuk tahun 1953 ini rentjana 

kampanje akan diperluas dan 
| perdalam, 

JOGJA MENJAMBUT 
HARI KANAK?2 IN- 

| TERNASIONAL 
Berhubung dengan akan dipe- 

' ringatinja Hari Kanak2 Interna- 

| sional tanggal 1 Djuni jg akan 
datang, maka di.Jogja telah 

dibentuk suatu panitya jang di 
pelopori oleh Gerwis Tjabang 
Jogja. Panitya tersebut menda- 
pat bantuan dari 16 organisasi 
massa dan serikat buruh. 
Adapun susunan panitya 

inlah sbb. Sekr. umum nj. S. 
Effendi (Gerwis), nj, Sutiarto 

(wanita A.U.R.I.) dan nj. Alip 
(LK.A.), Sekr. keuangan nj. Siti 
Marjam (S.BP.U.D.L.I.) dan 
Sdr. Achmad Katiman (Perbep- 
Si), sekr. penerangan Tom Su- 
jatiman (S.B. Radio). dan Sdr. 
Sjamsu Semedi  (Sobsi), sekr, 
perlengkapan sdr2. Suwito. (Pe- 
muda Rakjat) dan Mudjodo 
(Sobsi). 

'Menurut rentjananja pada Ha 
ri 'Kanak2 Internasional jtu 

akan diadakan perlombaan jg 
Gipimpin oleh nj. Anie Slamet 
(Pendidikan Kanak2 Lembaga 
Rakjat Sedar) dan malam gem- 
bira jang dipimpin oleh sdr, 
Tom. Sujatinah (S-B, Radio). 

LULUS UDJIAN PENGHA- 
“— BISAN S.P.MJA. 

Telah lulus pada 23-5-53 se 
mua murid Sekolah Pertanian 
Menengah Atas, S.P!M.A. klas 
AN Jogjakarta jang banjaknja 
13 orang. Adapun nama2nja ia- 
lah: 

1. Sujitno, 2. Suhardi, 
prijadi, 4. Pa 5. 'Sudjal- 
mo, 6. G. Karsono, 7. Sitam Wi- 
ha rdjo, 8. Sahal, 9. Iitose, 10. M. 
Sumarsin, 11. I. Suhardi, 12 Su- 
martono A, 13. 14, Dar- 

sono IKM, 15 Slamet, 16. Sri Har 
tono, 3. Winoto, 18. Suhardi, 
19. Rosidi, 20. Imam Kustono, 
2 Ai Subari, 22. Chumaedi, 23. 
Ismunir, 24. Sutarjono, 25 Sla- 
met, 26. M.H, Siregar, 27. E. Su- 
narjo, 28. Sumsrso, 29 Susanto, 
30. Saftmanto, 81, Kasman, 32. 
Suprapto, 33. Tatang, 34. E. 
Nurachman, 35. Suharso, 36. Su 
martono B, 27. Sukadi, 38 E, Su 

warno, 39. I, Suptandar, 40. Ka- 
hono, 4. Sukardi, 42 Suwarno 
B, 43 Saluku, 44. Sutomo H, Ly 
Sudarsono, 46. S Sudjatmoje,, 
47. Achmad Dadi, 48. Isnun, 49. 
Sogi, 50. Sukarno, 51, Sujadi, 
52. Sumari, 53. Mibandi, 54. Ab- 
dulmadjit, 55. Sudarsoro,, 46. 
Achmad Sujono, 57, Grinswan, 
58. A. Siregar, 59. Sonosedjati, 
60. Sumpono Timbul, 61. Suwin: 
to, 62. Sugiarto, 68. H. Sudibyo, 
64. Sukirjo, 66. Lasno, GT 
64. Utarijah, 65. Sukirjo, 66. 
Lasno, 67. Kusmadi, 68. Suban- 
di, 69. Sukarmin, 70. H. Suban- 
di. 71, Mudjito, 72. Hartojo Ef- 
fendi, 13. TT dan 74, Su- 
marti, 
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Tontonan antam ini 
LUXOR: ,,Jatim Piatu”, Rokiah 

D. Harris, Siti Tg. Perak. 
REX: Alexander'g Ragtime 

Band”, Tyrone' Power, Alice 

chard Greene. . 
SENI SONO: ,,Comin' round the 

mountain”, Bud Abbott, 
Lou Costelio. i 

INDRA: Oh! Susanna”, 
Cameron, Adfian Booth. 

RAHAJU: ,,The Big Carnival”, 
Kirk Douglas, Jan Sterlirig:. 

MURBA. : Shadow of the 
Eagle”, Richard Greene, 
Valentina, 

WETAN BETENG: , Devils 
Doorway'” Robert Taylor, 

KETOPRAK TRIMUDO TOMO: 
»Pandji Djajeng Tilam 
Djenggolo”, 1 PI 

Rodi   
3. Sus. 

Faye. « 5 
SOBOHARSONO: ,Jellow Ca- 

nary”, Anna Neagle, Ri- 

f 
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Tg selama hari? liburan jang akan 

  

    

  

i itu BN stand 
tra Indonesia” N.v., 

amik dan pelan: 
»Batari" : Pe- 

  

    

    

   

konstruksi" Sura- 
Ne karta bagian Finishing dan per- 

| bengkelan besi berupa alat2 per | 
'|tanian "timbangan mebel dai 
Staalbuis : Pabrik sepatu dengan 

: kekuatan listrik dari ”Sadinu” 
i (dan stand2 dari panitia gabung- 

an pengusaha keradjinan. dan 
perindustrian nasional Surakar- 
ita, jaitu: »Rota” “works jg. 
menghasilkan broed  machina   

datang. Hasn dapatan akan 
disumbngkan Teng Sekolah? 
Dalan dimana mereka per- 

“ Nakeatah akan terdiri dari 
5. putra-putri dan a.l. akan | 

ndjungi kota? Bandjarne- 
onosgbo, Parakan, M 

ag Yeooato dan Kebumi 

    

  

Persiapan? kearah terlaksana- 
nja rentjana ini kini sedang di- 
kerdjaka “dengan giat. (Kor). 

Tjilatjap : 
SEDUNG 568. 

  

Menjambung . berita tentang 
rertjana P.G.R.I. Tjb : Tjitatjap 
jang akan 1cendkikan sebuah 
gedung S.G.B. dalam ko “ng 
Jatjap, jang biajanja Gipikul 
ra tjalon walimurid Sar. Marsus 
Gari pengurus harian PGRI me-. 
nerangkan bahwa usana ini ada- | 
lah usaha. jang didjalankan de- F 

.ngan logaal dan dikuatkan dgn: 
surat keputusan Kep. Daerah Ka ! 
bupaten dengan suratnja ttg. 21 
April 53 No. '12/Sosek /B3 de- | 
ngan ketentuan2 beberapa sja- 

“rat jang harus dipenuhi. Kaiau 
| sjarat2 itu diabaikan, maka su- 
rat keputusan akan “&tjabut 

. serta pengurus 'P.G.RI,. jang 
djawab dan akan 

1 “perkara, berdasar fat- 
6 peraturan Panglima 

  

   

Terr.: IV . Dipone- 
— goro -:'8 Maart S1 No. 5/T. 

Ea MI/51. 
J kini djumlah uang ! 

s0! jang telah masuk da- 
Pi: 20 helai caftar, sedjumjah | 
Rp. 6000.—. £ 

Deterang kan Seterusnja, bah- 

iuran agi tiap ng Dn z 
“ea 

    

(penetas telor) | 'alat - alat 
tenun mainan an: Muziek 
dan alat2 sport dari Sumardi”, 
Perusahaan Kompor "Sukarto- 
no”) Perusahaan? keradjinan ka 
ju, tanduk, dN: Nas. Industri, 
Diana” jang menghasilkan alat 

alat : ah dan aaentga dsb 
a. 

aa beitan dengan tanin jang 

| punjai stand2 restoran ketjil 
Papi, 28, sedangkan dulu se- 

djumlah 54 buah. — Kor. 

PELBAGAI RENTJANA 
DARI DANA Ml- 
. LIK M.N." 

Dinuriteki kenaknaa bahwa 
oleh Panitya Dana Milik Mang- 
kunegaran akan diadakan suatu 

| Bank Kredit dan Deposito de 
ngan modal Mp. 34 djuta. 

lalu, Malaman imi hanja mem- 

'modal Rp, 300. 000.-—, Take sig 
(membuat minjak pyrehtrum ig 
berguna untuk memberantas 
hama Mena dpn Kenatan bD 
Tg. 
penanaman tembakau 1ip id 

serahkan pada ,,Perrin”, untuk 
itu disediakan modal Rp. Tee P 

|djuta. Pada waktu itu sudah af 
“mulai dengan penanamannja. 

|. Diharapkan pada tahun “Tong. 
jang akan datang , di Solo akan | 
didirikan suatu 'sigaratten-fa- 

brik Tan — 2 ory. : 

MENUNTUT KENA IKAN 
T UPArI 

Oleh S. B. G Tja) 
winangun, hari Senen j Jalu 
in: telah diadakan Tn antara 
SB.G dengan BT, PP.DI, 
Gerwis, Perbehsi, Pemuda Rak- 

  

setempat untuk mendiskusikan | 

tuntutan D-P.P . S.B.G kepada 
ASI. mengenay kenaikan | 
upah tundjangan lebaran ta- | 
hun 1953, Serta pensiunan muni- 
mum, 

Dengan suara bulat rapat me- 
njetudjui didirikannja sebuah 
panitya, pembela tuntutan D.P.-: 
P. - S.B.G, terdiri dari organisa- 
si2 tersebut diatas dengan 'pro- 
gram jang akan Gitentukan oleh 
panitya “itu dalam ' Sen 
jang akan datang. 3 

Patut diketahui, bahwa sebe- 

A
A
A
 

“bang Gordangwinangun Z hari 
sebelumnja telah diadakan rapat 
antara Dewan Pleno serta Ke- 
pala2 klompok dan groep de- 
ngan Cihadliri Oleh utusan Sob- 
si Tjabang ' Klaten, semua Lk. 
150 orang. Rapat ini telah meng 
hatsilkan sebuah resolusi, jang 
maksudnja mendesak kepada 
AS.SI supaja tuntutan D.P.P-   

nia didaerah “Klaten dan, Seko-| 
hardjo jang pelaksanaannja di | 

Klaten 
Na “1 WI 

jat, Sarbuprj dan S.B Kemipen ' 4 

lum yapat ini oieh SB.G Tja- 

   

  

LA 

“ 

| gavongi diketahui, 
numasiddhi, oleh 

. meat, Na Maa 
“nja 4 
“air 4 

  

-   

  

perajaan ini 

| Borobudur sebagai sum: 
“ber: Kelantan Ghaib. 

' Menurut para Oecuitisten, ma 
ika tjandi Borobudur ini adalah 
dipakai sebagai reservoir keku- 

(djiwa2 luhur) jang diserahi 
untuk memelihara dan .mema- 
djukan evolusi bangsa dan ke- 
“pulauan Indonesia. Dalam se- 
.djarah dikatakan, bahwa sedjak 
zaman Lemuria, beberapa bang- 

  

'@up dikepulauan kita ini. 
ngaruh dan Kebudajaan negara 
Atlantis (200.000 tahun sebelum 
Masehi) jang meliputi negara2 
Bgypte, Mesopotamia, India, A- 
merika Utara dan Selatan me- 

“Ingalir. pula kekepulauan kita. 
Sajang, ilmu magie putih. jang 
-telah dikuasai oleh bangsa2 pa- 
da Waktu itu berubah mendjadi 

orang untuk mempuaskaP ke- 
'pentingan diri sendiri. - Keke- 
djaman, kekerasan dan peme- 
raSan meradjalela dimana2. Per 
buatan ini mengakibatkan ada- 
nja bentjana besar jang menim- 

pa negara Atlantis jang biasa 
disebut dengan Catastrofe  ta- 
hun 80.000 sebelum masehi. Ke- 
'kuatan2 sihir hitam ini sampai 

sekarang masih ada bekas2nja. 
Kekuatan ini dihidupi. dengan 
darah binatang2 jang didjadi- 
kan korban pada.upatjara2 un- 
tuk memudja djiwa halus jang 
dikiranja seorang dewa, tetapi 

  
Suatu “pabrik obat njamek | S.B.G itu segera dipenuhi. — Nih diselidiki benar2, maka se- 

akan, di Towangmongu, dengan (K.R). |ring2 ternjata, bahwa itu sebe- 
AU : sa 

  
  

tangan 

dak lagi diambilkan dari tana     
dan mentjegah selalu menata 
lah pihak. 5 

Usul ini tidak dapat diterima. 
karena kemudian hampir semua 

tanah2 jang baik di Sumatera 

| Timur sudah djatuh ketangan 
konsesi, tanah konsesi sudah ra- 
pat berbatasan satu dengan Ia- 
linnja, tidak lagi terdapat tanah |   

  

rid Tap, 10 seperti 5 "Ma Jar di. 
umum “tetapi hanja minta soko- 
ngan “ Gtentukan dengan 
ridhtgatai Rp. 10,— .di- 
angsur dalam waktu 1 tahun. ' 
Sokongan itupun tidak dipaksa- j1 
kan, hanja terserah “kepada 
umum. Diteringkan pula bahwa 
tak ada sokongan jang mema- 
kai Kwitansi, “tetapi dalam lijst 

| tertjatat dGjumlah uang soko- 
“ngan serta nama penjokong2. 
Dan Tijst itu dibuat oleh kantor 

Kabupaten serta ' dikuatkan 

    

oleh kepala "Pemerintah Dae- | 
rah kesemusnja akan : “kembali | 
kepala Bupati untuk Naa 
nja. —. (Kor). 

Surakar 1 . £      
MALEMAN - i 

'WEDARI 
Untuk pekan: HE sa- 
dja disediakan Rp. 1 ribu | 

Maleman Sriwedari tahun ini 
direntjanakan akan dibuka pada 3 
tanggal 29 Mei jang “Kan oa 

  

  

   

   

  

    

  

KIRMAN. 

sampai timbul salah faham, 
maka perlu disini diberi 5 
hukan kepada para p emba 
tja, bahwa berita kepaia jg 
berkepala Sebonnga Ujata 
.keluar dari kesulitan? seka- 
rang”, jang dimuat dalam 
»K. Ie Dera 23 

  

     

  

     

  

  

  
33 jang “muat jam 
dua, tetapi hasil int TV! 
chas ai an rman 
jang pada ktu'itu 1 

undjungi malam peringatan 
di Pera Siswa ts        

      
  

tjis Meera Pati anta 
dana menteri dalam tahun Aa     
untuk membentuk. kabinet 
negeri itu. 6 La 

KK Ramon Magsaysay, “tj 
partai Nacionalista umtuk per 

  

lihan jang akan datang di Pili- pe 

     
pina, meminta Ne 
memasuki Par ana tet 
lak. 

sk Zatrullah Khan, Menteri un (n 

1 di 

“— 

“Pakistan menjatakan terimaka- | 
sih kepada Amerika Serikat at: 
sokongan gandum kepada.peme- | ” 
rintahnja, Pakistan menerima, "£ 
djuta tor, 

x Pemerintah Muang Thai » me | 
la | nrtnda permintaannja ad 

DK untuk menjelidiki penjerbu- 
an pasukan? Ho di La 
minggu depan, 

# Agu 

  

“akn sampai 

  

Tana 

NTERVEW SA, -N 

  

   

        

   

terluang | diluar “konsesi jang 
agaknja baik untuk pertanian, 
jang berdekatan dengan - kam- 
pung rakjat daerah konsesi itu. 

Itulah sebabnja sedjak tahun nah “mudah 
919 dengan Stbl 1919 No. 61 | dari keadaan jang kita pusakai 

Gi Sumatera Timur berlaku Un- | 
Gang2 Erfpacht jang. Ketjuali 

lebih kuat haknja djuga lebih 
leluasa bagi Onderneming, de- 
ngan tidak. “diganggu” oleh 
'hak2 rakjat dan sedjak itu tidak 
Jagi ada pemberian Tanah, de- 
ngan hak konsesi. 

- Tidaklah boleh dilupakan sa 
nja undang2 "poenale sanctie” 
di Sumatera Timur sebagai dja- 
minan pemerintah bagi onderne- 
ming untuk menguasai 
jang merupakan pengesahan 
sistim ..budak -belian” jang ber- 

“abad ke-XX, jang | 
mengerikan. Baru pada tahun. 

| 1936 poenale sanctie dihapuskan. 
setelah Amerika Serikat memu- 

 FtusKan perubahan tarief wetnja, 
tidak lagi. mau membeli hasil 
'bumi diantaranja tembako Deli, 
-jang mashur itu, sebagai hasil 

kerdja paksa dan perbudakan 
sematjam poenale sanctie itu. 

y Sedjarah jang mengerikan itu 
ah jang kita warisi Sekarang. 

5 : uas dan pemakaian 
“di Sumatera Ti- 

mur.. 

  
1 | “Berapa Iuas dan bagaimana 

Untuk mendjiga djanga 3 pemakaian tanah di Sumatera 
| Timur dapat digambarkan shb : 

  

“Luas daerah Sumatera Ti- 
mur Na Painan .. 3.031.000 ha: 

| Tanah konsesi ..... : 888.000 ha. 

Tanah pertanian rakjat' 
Ti 252.000 ha. 

KF Hutan tjadangan dan hutan 
ADA Teri serei sena 11891000 “ha: 

tara tanah2 Pena itu ter- 
apat : 

| Konsesi untuk Okkininan temi- 
PAKA A5 PU TB ea ... 261.000 ha. 

    

   
perkebunan. tanaman 

BAG Wi. Ra 627.000 ha.    
     I 1 aa tembako seluas 261.000 t 5 In     

      

    

   

  

    

   
    

  

     
    

   

   

  

        
   

sori Nan tahun hanja! 
“yantara 15.000 

5 20.000 ha. (paling. luas 
ta- 

aa : 26.000 ha), atau 
Kk 22” Yarja 6 a 7Y» (paling ba- 

jak 1074 pada tahun 1927), de-.| 
"laga. 5 Ai an sistim rotasi 

nga La konsesi tanaman 
S5 as 627.000 ha itu jig. 

Sruantat anja 294.000 ha (Je- 
(bih kuran 6396), dan jang ti- | 

dak ditanami (tidak diperguni- 
a 283.000 ha. Sampai ta- 

38, rata2 tanah jang di- 
aka: hanja 445. Lain- 

adi tanah tjadangan. | 
disi “pemakaian tanah 
samping pon oleh onderne- | 

ematjam- itu, persediaan 

    

   

   

diantaranja  tana 
rtai bahan makanan hanja | 

.000 ha, dengan rata?nja ti- 
ap keluarga Anna tanah 

    
   

    

  

(milik tanah di Djawa (0.80 ha 
tiap2 keluarga), Hingga karena- 

“nja An mai Sumatera Ti 
  

Masaalah tanah di Sumatera Timur : 

Tanah2 js baik djatuh ke 

PERNAH diusulkan oleh salah seorang residen di 
- Timur, agar djaminan persediaan tanah untuk rakjat ti- 

dari luarnja, agar tidak mengganggu kepentingan konsesi, 

kuli2 | 

NAN Bigarah rakjat hanja | 
   

| pertaninan 4 ha (0.15 ha sax 
wah dan 0.49 ha tanah kering), 
djadi lebih ketjil dari rati2nja 

konsesi 

& Sumatera 

h konsesi, melainkan diambilkan 

a bentrokan diantara kedua be- 

rus dikerdjakan, pembukaan 

bongkaran kebun2 makin melu- 
as. Sebagian kebun diusahakan 
kkembali oleh orang2 Indonesia, 
oleh organisasi2 rakjat, lasjkar 

Gan partai2 jang ada di Suma- 
.tera Timur. Export karet mulai 

dapat didjalankan ke. Singa- 
pura. : K 

Pengluasan tanah pertanian, 
dengan membongkar - kebun2 
berdjalan terus. Oleh Residen 

ratnja tanggal 1 Mei 1947 -No.     | mur harus mengimport. bekas 
| 150.000 ton. 

1138/VT/16 diberikan kuasa ke-   
Keadaan ini sangat mentjolok 

(mata. Pemakaian tanah jang 
berlebih2an kemewahannja, “di- 

samping. “"landhonger” jang di- 
“derita rakjat” Tanah memben- 
tang luas tidak dikerdjakan, 
dihadapan rakjat jang lapar 
minta tanah. 

Sengketa dan perselisihan ta- 
Gitjari sebab2nja 

  

jat untuk membagikan tar 
kepada rakjat jang berkepe 
tingan. Gerakan Kaum Tanj di 
Sumatera “Timur membagikan 
kepada anggota?nja kira2 4.000 
ha tanah dengan mendapat ban- 
tuan uang dari Pemerintah Da- 
erah diwaktu itu. 

Pembukaan tanah berdjalan 
terus. Banjak Tn orang da- 
tang dari lain aerah untuk   sematjam itu, jang tidak mu- 

|dah diselesaikan. Dari 
ekonomis terang nampak keada- 
(an jang sangat gandjil dan men- 
tjolok mata. Disamping perke- 
bunan jang luas: “dengan tingkat 
produksi jang tinggi, kuat ke- 
dudukannja dalam lapangan Ke- 
uangan an Organisasi, 
perlindungan jang kuat dari pi- 
hak pemerintah koloniai dengan 

djaminan 'poenale sanctie dll. 
Merupakan sorga bagi kaum 

modal disamping rakjat jang 
meringkuk dalam perbudakan 

|dan kesengsaraan terdapat per- 
'tanian rakjat jang sangat le- 
mah. Rakjat jang sangat keku- 
rangan tanah. Tingkat produk- 

si rendah. Produksi bahan ma- 

kanan sangat kurang, hingga 
hidupnja . tergantung dari im- 

kat pengetahuan rakjat: sangat 
rendah, dengan tidak adanja 
organisasi, “serta tidak adanja 

sama sekali perlindungan Pe- 
merintah dalam menghadapi ke- 
kuatan raksasa jang serba leng- 
kap dan modern alat2nja. Rak- 
'jat mendjadi kuli jang hidup se- 
kedar untuk tidak mati. Diru- 

sak lahir batinnja dengan sega- | 
la matjam kerajalan jang dibe- 

rikan oleh onderneming. 

III. Djaman pendudukan 
Djepang, 9 

Untuk keperluan perangnja, 
rekjat diandjurkan, bahkan di- 
paksa membuka kebun untuk 

menghasilkan bahan makanan. 
Banjak  ondernefning jang di- 

nian. Tidak hanja tanah2 per- 
kebunan tembako sadja jang di- 
djadikan tanah2 pertanian, te- 

ras banjak  didjadikan tanah 
pertanian, Rakjat tidak hanja: 
berkebun disitu, tetapi djuga 
mendirikan rumah2nja, karena 
banjak kemudian jang pindah 
dari kampungnja ketempat ke- 
bun jang dibukanja djadi tanah 
"pertanian. Sebagian besar  ke- 
'sempatan , ini dipergunakan oish 
buruh2 kebun, jang karena ti- 
dak adanja eksport hasil onder- 
neming ,terpaksa banjak onder- 
'neming jang tidak bekerdja aan 
orang2nja menganggur, tidak 
.mempunjai sumber penghidupan 

lagi. 
Okupasi tanah oleh rakjat 

atas kebun2 dan tanah konsesi 
(untuk pertaniannja makin Ia- 
ma makin meluas, tersebar di- 
seluruh, daerah konsesi, orang2 | 
“merdeka memilih tanah jang di- 
sukainja.. 
“Dari pembukaan tanah2 on- 
derneming itulah mereka men- 
dapat penghidupan baru, seke- 
dar meneruskan hidupnja, 

£ IV. Sesudah petjahnja 
revolusi,   kan Tae djaman Djepang te 

sudut | 

serta 

port beras terus menerus. Ting- 

.bongkar mendjadi ladang perta- | 

tapi djuga kebun2 tanaman ke-: 

membuka tanah. Ada djuga 
orang pindah dari kampungnja 
kekampung jang baru dan disi- 
tu mendirikan rumah2nja. Di- 
beberapa tempa' lagi pembuka- 
an kebun2 didja,aiikan oleh pe- 
muda2  pedjuang dan lasjkar, 
dan tidak sedikit artinja pembu- 
kaan kebun ini bagi bekal per- 
djuangan menentang Belanda. 

Dibekas-bekas kebun berdiri 
kampung2 baru, dengan rumah2 
jang sederhana. Mereka memu- 
lai penghidupannja jang baru, 

dari buruh perkebunan : mendja- 
di tani dengan tanah jang dibu- 

kanja itu. “ 
Pembukaan tanah pada waktu 

itu tidak sadja dibenarkan te- 
tapi bahkan: diandjurkan oleh 
Pemerintah, mengingat kepen- 

tingan bahan makanan bagi 

berat. Hal ini ternjata dengan 
sSuratnja Kesiden Sumatera Ti- 

atas. : 5 
V. Djaman Negara 
Sumatera Timur”. 

-Tidak lama sesudah agresi 
militer Belanda I (pada bulan 
Djul 1947), orang2 jang men- 

duduki tanah2 perkebunan itu 
diusir oleh pemerintah N.S.T., 
rumah2 rakjat dibakar oleh ten- 
tara Belanda. Tanahnja akan 
dikembalikan kepada onderne- 
ming. Orang2 terpaksa menjing- 
kir dari tempat tersebut. Seba- 
gian lagi tetap bertahan, sam- 
bil bergerilja menghadapi Be- 
landa. —. 

Pemerintah N.S.T. mendja- 
lankan siasat memetjah belah, 
dengan memberikan tanah de- 
ngan hak pindjam kepada siapa 
jang, suka membantu dan me- 
njokong pemerintah N.S.T., di- 

samping. itu mengusir siapa 
jang memusuhi negara boneka 
N.S.T. itu. Orang2 dibsrikan 
tanah (dengan hak pindjam) di- 

pinggir kampung, dan diping- 
gir2 djalan raja. Orang2 -lain- 
nja tetap bertahan dan menen- 
tang N.S.T. ada lagi jang mem- 
buka tanah2 jang agak djauh 
kedalam. 

Setelah "penjerahan kedaula- 
tan”, orang2 jang tadinja ' di- 

usir kemudian kembali, dan 
kembali mengambil tanahnja. 
Ada djuga jang membuka tanah 

bagai pengambilan baru. 
Sebagai: Siasat untuk meng- 

hantjurkan negara boneka NST 
ada djuga diandjurkan dan di- 
Ae aaa nana untuk 

| mbuka tanah perkebunan se 
luas2nja sebagai usaha mengu- 
rangi kekuatan: onderneming. 

Andjuran ini dapat sambutan 
besar dari rakjat, dan datang- 
lah membandjir2 orang? dari la- 
in daerah - diantaranja terus: 
menerus datang dari Tapanuli 

  
Tanah? jang Yudah dikerdja- | Utara menduduki tanah, 

« (Bersambung). 

|atan ghaib oleh para Adepten 

Ima ia masih 

magie hitam dan dipergunakan 

tanah terus didjalankan, pem-. 

Mr. Abubakar Djaar dengan su- ti 

pada Djawatan Pertanian Ban ,    

   

  

| RAKJAT” - 

an 

— Waicak 
: (Oleh : 

perkumpulan 

.narnja bukan seorang dewa, te- 
tapi elementaal hitam. 
Demikianlah, maka sedjak di- 

dirikannja tjandi Bwobudut (th. 
850), maka oleh para Adepten, 

tempat tersebut “dipakai "untuk: 
menghimpun. kekuatan ' ghaib 
putih (witte Mmagie) guna meng- 

|hantjurkan “ kekuatan2 “hitam 
jang misih ketinggalan. 

Sari dari peladjaran 

agama Buddha, 
| Peladjaran - agama Buddha 
sebagian besar adalah bersifat 
esotherisch, dan bermaksud un- 
tuk melepaskan samsara jang 
mengikuti djiwa manusia sela- 

-kum Reincarnatie. 

Tiap2 perbuatan, baik jang 
buruk maupun jang bidjak, 
akan menghasilkan buah jang 
harus dipetik oleh tiap manu- 
sia, Karena hidup ini adalah su- 
atu penderitaan, , maka. orang 
harus berusaha supaja djahgan 
sampai berbuat dengan meng- 
harapkan buahnja atau dengan 
maksud jang tertentu. Sudah 
mendjadi hukum bahwa tiap ke- 
inginan itu pada suatu ketika 
tentu akan terpenuhi, bila tidak 
dalam hidup kita sekarang, 
mesti dalam reincarnatie kita 
jang akan datang. Kita harus 
beladjar bekerdja dan berbuat 
zonder “pamrih”, supaja terle- 
pas dari hukum sebab dan aki- 
bat (Karma). 

Adjaran ini tiap kali disiar- 
(kan oleh seorang Buddha dan 
jang terachir jalah oleh Gauta- 

Buddha jang meninggal'pa- 
da Lk. tahun 483 sebelum Ma- 
sehi. Ta adalah Buddha jang | 
ke-28. 

Seluruh adam Buddha ini 
dapat disimpulkan sarinja dari 
sjair bahasa Pali jang dimuat 
“dalam "Dhammapada” "aini 
ke-183) jang berbunji sbb. 

| Sabby papassa akaranam, 
Kusalassa upasampada. 
Sacitta pardodapanam, 
'Etam Buddhang sasanam?” 

“Jang artinja: ,,Djanganlah ber- 
# buat djahat, Tambahlah ke- 

bidjaksanaan,  Sutjikanlah 
| Pikwan, Inilah adjaran pa- 
ira Buddha's”, 
Untuk mentjapaj tingkatan 

: a ini manusia berkali2 hi- 
dup didunia mettjari pengala- 

BG ataga Budaha berasal   
dari Buddii — “Tahu, mengerti. 
Buddhi — salah 

atan dari Fripurusa 
Buddhi, Manas). 
Maka bila manusia telah da- 

satu keku- 
(Atma,   

rakjat dalam perdjuangan jang” 

mur tg. 1 Mej 1947 tersebut di- 

agak djauh djuga kedalam :se- 

terus | 

pat hidup dengan Buddhinja, ia 
akan mendapat anugerah suatu 
pengetahuan: Tuhan (goddelijke 
wijsheid). Dengan ditjapainja 
pengetahuan ini, maka 
rahasia jang meliputi dan me- 
njelimuti kehidupan ini telah 
dapat disingkap: Ia tidak teri- 
kat lagi pada hukum ruang dan 
waktu. Ta hidup dalam” ”het 
seuwig Nu”, 

Ia telah mentjapaj Nirvana, 
karena telah dapat mendjalan- 
kan Trimarga: 
1. Paccakkha Siddhi - 

tahui 
hidup. 
Anumeyya Sidahi — dapat 

menimbaing . dan membahas 
serta mengendalikan pikiran. 

Saddheyya Siddhi — pertja- 

ja Kepada kata mereka jang 
telah mengalami. 

menge- 
djalan kesempurnaan 

“Apa arti Waicak. 
Hari Waicak adalah untuk 

memperingati sang “Gautama 

Buddha jang menurut sedjarah 
harj lahir, waktu ' menerima 
wahju dan mangkatnja djatuh 
pada hari jang sama, jaitu pada 
-malam Purnamasiddhj pada bu- 

lan Waicak. Oleh para ahli per- 
bintangan, bulan Waicak ini te- 
lah diftjotjokkan dengan bulan 
Masehj dan menurut perhitung- 
an tentu djatuh pada bulan Mei. 
Dgn. demikian maka tiap bulan 
purnama pada. bulan Meiji ada- 
lah sama deggan purnamasiddhi 
bulan Waicak. 

Hasil penjelidikan para occul- 
tisten ' menerangkan, . bahwa 
sing Buddha 
tus-ratus tahun meninggalkan |, 
badan djasmaninja itu, pada: 
malam tersebut datang lagi ke- 
dunia untuk melimfahkan bar- 
kah dan rachmatnja ab kang Map. 
nusia. 

Kedjadian ini Nenangsung di. 
suatu lembah - disebelah utara 
dari pegunungan NN des 

terikat oleh hu-: 

tabir | 

jang telah bera- 

perajaan 

S. POEDJONO). 
pada tiap bulan Mei pada malam Pur- 

penganut? agama Buddha, 
cultisten dan perkumpulan? kebatinan lain- 

Lan perah ban Jang dinamakan Hari Waicak. Di tanah 
i jasa diadakan ditjandi Borobudur, suatu 

1 Un Buddha jang DENNPAAI diseluruh Indonesia. 

Kat perbatasan negara Nepal 
dan kurang lebih 400 mil “dari 
Lhasa. 

Upatjara Waicak. 
Beberdpa hari sebelum hari 

Waicak tempgt jang semula 
sunji sepi itu telah mulai ramai 
dikundjungi para djemaah jang 
membawa tenda2 hitam. Satu 
djam sebelum  Purnamasiddhi, 
para djemaah tadi telah ber- 
kumpul menantikan saat jang 
kudus. 

wa2 jang memakaj badan | ke- 
inginan (Astraal lichaam) “dan 
beberapa diantaranja ada djuga 
jang menampakkan diri (zich 

ka itu dapat dilihat pula oleh 
para djemaah. Sementara itu 
persiapan untuk menerima ke- 
datangan "sang Buddha telah 
selesai. Sebuah altaar dihias de- 
ngan aneka warna bunga. 
tengah2 altaar tersebut disedia- 

kan sebuah mangkuk emas jang 
diisi dengan air. Kemudian atas 
perintah seorang Maha Chohan 
(orang jang telah menerima 
wiwaha jang ke-7), maka pa- 

ra anggauta dari Perhimpunan 
Lodji Putih berkumpul merupa- 
kan sebuah lingkaran besar di- 
tengah2 lembah, - sebelah utara 

daripada altaar. Deretan ling- 
karan tersebut terdiri dari tiga 
baris. Pada upatjara inj dinja- 
njikan beberzpa kidung Buddha 
dalam “ bahasa Pali, dan bila 
suara orang2 tersebut hilang di- 
telan malam sunji, maka Sang 

Maitreya menampakkan diri 

ditengah2 lingkaran, dengan 
memegang tongkat kekuasaan. 
Tongkat ini adalah dibuat dari 
pada orichalcum, sebuah logam 

| jang sudah tidak terdapat lagi 
didunia. Pandjang tongkat ter- | 
sebut kurang lebih 60 cm, se- 

dang garis tengahnja 2 intji. 
Pada udjung dan pangkal tong- 

kat tersebut dilekatkan berlian 
jang bunder dengan pasungan 
jang menondjol. Pada waktu 
sang Maitreya “menampakkan 
Giri, maka segenap jang hadlir 
Galam upatjara itu membung- 

| kukkan diri dengan chidmatnja. 
| Upatjara kemudian dilandjut- 
| kan dibawah pimpinan sang 
| Maitreya. Baru setelah upatjara 
| jang ke-7 selesai, maka sang 
Maitreya mengangkat tongkat- 
nja diatas kepala dengan ber- 
kata: ”Semua telah tersedia, 
Datanglah, O Gn au 

| Tepat pada waktu tongkat 
sang Maitreya diletakkan, bu: 
lan purnama mentjapai bulat- 
nja, dan diangkasa tampaklah 
tjalraja terang benderang me- 
njilaukan. Sang Buddha  me- 
nampakkan @Siri diatas pegunu- 
ngan sebelah selatan lembah. 
Semua anggauta Lodji Putih 
dan para djemaah membung- 
kukkan diri. Sementara itu di- 
njanjikan 2 buah kidung jang 
oleh sang Buddha sewaktu ma- 

  
sih hidupnja diberikan pada 
Chatta, Seorang peladjar. 

Orang2 mulai berdiri lagi 
|dan menjanjikan kidung "Maha 
Manggala Suta”, Kalau njanji- 
an ini telah selesai, maka sang 
Maitreya mengambil mangkuk 
emas jang telah tersedia dari 
altaar dan diletakkan diatas ke- 
palanja. Djuga djemaah2 jang 

hadlir menirukan apa jang di- 
perbuat oleh sang Maitreya de- 
ngan mangkuk2nja sendiri. 
Dengan selesainja kidung itu 

pula, sang Buddha memberikan 
barkahnja. Tangannja jang ka- 
nan digerakkan, dan turunlah 

membungkukkan diri dan sedi- 

kit demi sedikit bajangan, sang 
Buddha menghilang. 

Air jang ada dalam mangkuk 
kentjana itu kemudian dibagi2- 
kan kepada  anggauta2 Lodji 
Putih, sedang para djemaah mi- 

num djuga seteguk air dari da- 
lam mangkuknja masing2. Ke- 
lebihannja mereka bawa pulang 
untuk dibagi2kan kepada 'kelu- 
arga2nja atau dipakainja untuk 
menjembuhkan orang sakit, 

  

BUPATI SUJOSO : 
PEMBELIAN PADI MELE- 

BIHI DJATAH 
Dalam  pertjakapan bupati 

Purwodadi, Sujoso, antara lain 
mengatakan, bahwa dalam ta- 
hun ini pembelian padi untuk 
daerah Purwodadi telah .mele- 
bihi dari djatah jang ditentu- 
kan. Adapun djatah jang dite- 

"tapkan ialah 5.500 ton, djumlah 

ini ialah sama dengan 1056, 
berarti kelebihan 5Y5. Meskipun 
begitu, hingga kini ' pembelian 
Iraisih diteruskan, dengan mak- 
sud untuk menutup “daerah2 jg 

tidak dapat memenuhi djatah. 
, “R3,   

t 

Tidak lama kemudian | 
datang pula para adept dan sis- | 

materialiseren), sehingga mere- | 

Di- 

    

   
   

y 

Menteri Ir. Suwarto: 

Ubrug 

ENGENAI 

Dikatakan oleh Menteri, bah 
wa jang periksa tamah ialah Ba- 
lu. Penjelidikan “Tanah (bukan 

| Djawatan Geologi), dan bahwa 

jang rusak hanjak sepertiga ba- 
gian. 

Pembikinan kolam untuk te- 
naga listrik di Ubrug itu, demi- 
kian Menteri Suwarto selandjut- 

nja, adalah sebagai tambahan 
kolam jang sudah ada jang di- 
dir.kan sesjak tahun 1918, jang 
djuga sudah direntjanakan pa- 
da tahun tersebut Projek pem- 

bikinan kolam tambahan ini pa- 

Ga tahun 1918 itu ditunda dahu- 

lu, menantikan sehingga tanah 
jang akan dipergunakan sudah 
kuat betul dan dari laporan2 
serta penjelidikan2 penggeboran 

tanah 'iternjata, bahwa tanah jg 
akan dipergunakan untuk pem- 

bikin:m kolam tambahan tadi 

HALAMAN 8 

  
Duta Besar Cinaga untuk Indo nesig: jang bu Mr, Heass- 
mem terah tiba di Tg. Priok ba ru2 'ini wengan Willem Ruys”. 
Beliau diterima @lI oleh Proto kol Kem, 
Duta Inggeris Mr. Morlang. — 

L.N. Mr, Utojo dan 
(IPPHOS), 

Kerugian kerusakan kolam 
tak sebesar 

jg dikabarkan 

TANAH SUDAH KUAT BETUL: 
»Ubrug- -schandaal” lebih djauh Menteri Peker- 

djaan Umum dan Tenaga Ir. 
kapan dengan kita menerangkan sbb : 

Adalah tidak benar sama sekali bahwa 
kolam untuk tenaga listrik di Ubrug itu tidak dilakukan permne- 
riksaan tanahnja terlebih dahulu, dan djuga tidak benar bahwa 
kerugian jang diderita oleh negara karena kerusakan kolam 
di Ubrag itu sebesar Rp. 5,5 djuta. 

Suwarto dalam suatu pertja- 

untuk pembikinan 

Bukan karena bahan- 
nja tapi soal jg. tidak 

diduga. 
Menurat - Menteri Suwarto, 

adalah djuga tidak benar sama 
sekali, bahwa bahan? jang di- 
pergunakan untuk pembikinan 
kolam tambahan itu kwalitetnja 
kurang. Kerusakan jang terdjadi 
pada kolam tambahan itu, de- 
mikian dikatakamnja, bukanlah 
karena bahan? jang diperguna- 
kan, tetapi karena soal2 jang 
tidak diduga semula, jaitu ko- 
longsoran tanah jang terletak 
dibagian jang lebih dalam pada 
dasar tanah jang diperlukan utk 
pembikinan kolam tambahan tsb. 
tadi. Dan kelongsoran tanah ini, 
menurut Ir. Suwarto, walaupun 
dilakukan penjelidikan? terlebih 
/dahulu oleh Djawatan Geologi   sudah kuat betul. 2   Penjelidikan dan pengeboran 

tanah jang akan dipergunakan 
untuk projek: “kolam tambahan 
tadi adalah dilakukan oleh Ba- 
lai Penjelidikan Tanah di Ban- 

dung dan memang” bukan oleh 
Djawatan Geologi, karena un- 

tuk pengiaksanaan 'projek2 jg 
tdk begitu besar, seperti djem 

batan2, rumah2 'dan lain se- 
hudjan bunga diatas para dje- 
maah, Sekali lagi para hadlirin 

bagainja, sudahlah dipandang ' 
tjukup djika tanah2 dimana pro 
jek2 itu akan didrikan sudah / 
diadakan penjelidikan2 oleh Ba- 
lai Penjel'dikan Tanah tersebut 
tadi. 
Pembikinan kolam tambahan 

itu menurut pendapat Kemente- 
rian P€kerdjaan Umum dan Te- 
naga tidaklah termasuk suatu 
projek jang besar, tambahan 
pula tanah jang dipergunakan 
sudah disediakan sedjak tahun 
1918 ketika didirikan kolam jg 

lama dam  tanahnja pun djuga 
sama, Demikian Menteri Suwar 
to. 

Jang rusak hanja se- 
pertiga bagian sadja. 

Dalam keterangannja ini Men 
teri  menjatakan — seterusnja, 

bahwa dengan terdjadinja ke- 
rusakan pada kolam jang baru 
itu, tidaklah “benar bahwa ko- 
lam itu tidak dapat diperguna- 
Kan sama sekali 

Jang mengalami kerusakan 

hanjalah sepertiga bagian: sa- 
dja, sedangkan besarnja keru- 

gian uang jang harus diderita 
bukanlah sebesar Rp. 5,5 dju- 

ta, melainkan sebesar Rp. 826. 
400,—, jaitu Rp. 800.000,— un- 
tuk pekerdjgan pembikinan tem 
bok diantara bagian kolam jg 
masih bsa dipakai dengan jang 
rusak dan pekerclijaan pembetu- 
lan, Rp. 22.500, — sebagai peng- 

ganti kerugian kepada perkebu 
nan jang menderita kerusakan 
sebagai ak. bat ea kolam 
tadi, dan Rp. 3.900,— kepada 
rakjar jang sudah mulaj dibajar 
kan, (Dulu pernah dikabarkan. 
bahwa ongkos pembuatannja. 

tidaklah akan dapat diketahni. 
Achirnja Menteri Suwarto 

menjatakan, bahwa pekerdjaan2 
pembetulan kerusakan? jg tim 
bul pada kolam tambaham di Ubrug itu kini sedang dikerdja- 
kan dan pembetulan ini diha- 
rapkan sudih akan dapat sele- 
sai sebelum achir tahun ini, Di- 
tambahkan pula, bahwa walau- 
pun timbul kerusakan itu, na- 
mun rentabiliteit daripada pe- kerdjaan kolam dj Ubm ug ter- 
sebut masih baik. — Ant. 
  

OLAH-RAGA : 

OLAH RAGA MALUKU 
Pada pertengahan bulan Dju 

ni jang akan datang, di: Mnkas- 
sar akan diadakan suatu hari . 
Olahraga Maluku, dalam mana 
akan diselenggar akan pertandi- 
ngan2 .sepakbola, bolakeran- 
djang, atletik dan tennis, dan 
jang dapat d-ikuti oleh segenap 
anggauta suku bangsa Maluku 
dikota ini.,Adapun penjelengga 
raan pertandingan2 tersebut 
dimaksudkan sebagay landjutan 
peringatan perajaan hari Patti- 
mura, jang berhubung dengan 
beberapa hal tidak ,dapat dila- 
kukan pada waktu itu. Untuk 
maksud ini kini di Makassar 
telah dibentuk sebuah panitia 
penjelenggara dengan K. Patti- 
pelohi sebagai ketua. 

AI   

TAN LIEP TJIAUW. BER- 
TOLAK KE EROPA 

Kemarin pagi telah berangkat 
dari Djakarta ke Eropa Tan 
Liep Tjiauw ? pemain tennis 
Indonesia jang terkuat untuk 
berusaha dapat mengikuti per- 
tandingan2 tennis di London, 
Pada tanggal 2 Djuni jang akan 
datang akan berangkat pula ke 
Nederland  anggauta pengurus 
harian Serekat Bola Kerandjang 
Seluruh Indonesia, Pirngadi. 
Ia akan menghadliiri rapat ta- 
hunan bola kerandjang di Ams- 
terdam dan untuk mengadjukan 
“permintaan supaja Serekat Bola 
Kerandjang Seluruh Indonesia 
dapat diterima mendjadi fede-     

  

adalah lk 8/4 djuta rupiah). 

  

ratie bola. Ma tersebut, 

      
   

  

   

      

ema Ta 

FT HAVE NO CUM-BUT KN 
IT YE GOTTA STOP THAT S ITN 
MOUNTIEL HE 5 d 
CANGHT 
ADAM / 

  

Bennannnn 
IN Ou7 Yok 

      — Ajo, pembunuh, keluarkan 

— Saja tidak mempunjai sendj ata . 

tepi saja harus menghalang-halang: 
polis itu. Dia sudah menang kap Adam! 

  

... 

tanganmu 

— Hebat betui, Inky! 

  

   
  

"— Tembak dia, Adam! 
— Until. menembak kita harus 

“Dah 

pergi 
| dulu. Baiklah, masukkan Ki ng dalam, £ 

«. tebang 

Khey Pa 4 ya Tel MAA EN Mg a13 LL AN 

es 3 pada slokan djur ang! 
, 

   



   

    
   
    

    

    

        

i a sidat 

: Te- 
an tinbul 

saudara | 
t Jang memi- | 
da ah jang    

    

    

are, 'andai- | 

  

   

  

   

  

Ma 

adalah 

“ut peladjaran jang saja teri- 
at pa Hn dunia sudah ber 
umur 6000 tahun. Dan selama 

Uta, telah 28 peradaban jang 
.b€erkembang. Tidakkah kita le- 
bih : penting.menelaah peradaha ae 

     
jang 23 itu dengan ahli2 fils 

"daripada. mempeladjari 
2 ak-gerik “tari ““serimpi, tari 

| nangkabau ? Saudara akan mati 
, dahulu ntuk memahami ini sa- 

.dja, sebelum. 
kebudajaan nasional jang diam- 
bi. dari ramuan puntjak2 ke- 

' budajaan daerah. Saudara akan: 
.keha n umur, Dan kalau sau 

— dara kata, bahwa saudara akan 
| mendjadi penantpung sadja, ma: 
n karakan: menimbulkan kedjadi- 4 
an diluar  dugaanmu. Orang? 
jang membawa puntjak2 kebu- 

p1O1 aa ina daerahnja 'akan' mengo-' 

naZi | 55 "tot bersitegang  memper tahan- 

—ris jang an ukkan oleh kan apa jang dikatakan prestige 

? RKO dlm filmnja. “Yellow Canna | kebudajagnnja. Ini agak mendi- 

| xy tersebut terdjadi pada bulan | ngan. Dan kalau ada jang dima- 
Sapto er 1940: Peranan spiona- san minderwaardigheidscom- 

£ plex, bagaimana? Sentimen 
akan mergganti tempatnja. 
“Memang benar katamu, bah- 

wa kita tak 'boleh lepas dari ke- 

Oo. keiiman- Tea R A D T Oo 
un | RABU 27 MEI 1953 

(Galb-2 225. 59.2 dan 1224 mM. 
3.45 Permainan gitar 

   

    

    

   

  

   

        

  

. aa heat keper- h 
"ata .tjajaan dari pembesar? Nazi se- 

“lalu diikuti oleh Carrick. Ori 
  

  

  

  

     

   

  

  

  

    
     

   
      

    

          

      

    

   
   

  

   

    

      

  

       

   
          

   

1 dar ee t 

| Kalau aku tidak salah (meny- | 

1 satria, legong, “atau 80 ukir Mi- 

mulai menjusun 1 

  

    

      
     

      

       
     
    
       
       

   
    

        
     

      

    
      
       

      

  

      

  

    
    

   

    

  
udugsan henek " . mojang. 

oi saja tanja, ap: 
aja: nek mojang k 

Tjeritera2, tari,gamelan dan se 

  

    

  

| bagainja ne saja Ke 
dulu, adalah d 

  

inipun Kk   Mt Tn 

  

| nja: ada 
' Tapi saja Sa lagi KAN i 

  |kah' tjaranja ' mempersatukan. 

“kepertjajaan orang 
no sih 

kuat beragam 
na, Hindu, Islam, Kristen, Ka- 
tholiek? AA Rn Pa 1 

Kawan! : Ig 

takan, bahwa pada orang2 jang 
| mempunjai kebudajaan nasional 
adalah ramuan puntjak2 kehu- 

| 
| 

1, n 
e ab Saja tidak akan mau menga- | 

sh 

dajaan daerah, 

lanan ke achir malam). 

kata begitu. Suka dan : 

.dan pada masa. jang mendatang. 
saja merindukan harum bunga2- 

an jang segar. Tidak dalam 
djembangan, tetapi kembang di- 
bumi berselimut embun. 

Apakah keinginan ini akan 
mendiadi suatu keharusan ter- 
bentur2 pada orang2 (saja kata- 
kan orang2 sadja untuk. mem- 

"gang teguh kepada tradisi $ 
Sajapun djuga 
Tn On aan TI Tung ber 

   
:baru, 

  
     

      
     

     

  

       
     

          

   
   

  

  

   
   

        

   

30 
“la jang: ja tjoba, memperta) an 
ikan? Apakah berpegang pada : 

3 .Agamanja Lan, : aseh. seper     
8. 

lau iba umar dengan tjita2 
membentuk. Mean Fa 

    

         
   

   
   

   

   

      

   

  

(maaf Ki Ha- 
| djar) dengan edJekan: »Voya- z 
ge au bout de la nuit” (Perdja- j 

Tidak! Saja tidak alean -ber- east 
penuh | pw 

harapan malah. Papi disaat ini | 

permudah) jang masih berpe- BI 

tak setudju | 

Ah, dik, Blue Band jang 

istimewa!” $ 

    
     
     
    

20 jang punja | Bana hati - 
t kebudajaan na 

adalah seperti mesin? | 
a. lagi, Mesin2 ' 

mempunjai 
jurkan djiwa2. 

seperti me- 
(radalah seperti 

uatan ' Amerika. | 
disebut. Miller: 

anggapan saja), 
sh Kemudian berdasarkan itu pu 

la, saja mengharap supaja be- 
(Jian tidak mendjadj penghalang 
orang2 lain untuk membangun 
jang baru. Disini sengadja saja 
memakai kata2 penghalang. de- 7 @ 
ngan maksud mengartikan pe- & H rta Fara 
nolakan terhadap paksaan. Te- aa) 

24 “Ori itu ada terasa bernafaskan 
night mare”. || suatu kekeliruan “dan bersifat 
a rasa kurang | kovensionil dalam njala memba 

ikiran bagi | ngun, i | 
ingin kemena- |: : ' 

iasertian. Dan se- 1. (Akan disambung). 

in tadi, saja | 5th Le aa 
Usudah mei 
1 djatan int 

    
    

        

   

        

    

   

    

  

Nk 

& €Corsage 

“TOLIk”: 
Bumidjo tengah 74 A 

. Mode Atelier    
sampai saja dja | Come 
, Aneh itu. 

ka beliau? Ai 

  

  

          

   
    

Babe AT RE 
Mer retaerRangeNNNNNNNBN NN 

     

      
    premiere: 

Irving Berlin's 

ALEXANDER'S 
RAGTIME BAND 

Tyrone POWER «& Alice FAYE 

Alevander's Ragtime Band 
Say It With Music. 

Blue Skies 

TPG 
KALA: 

on and Hear ! 

  

    

  

  

     

    

      

  

SEKOLAH MENENGAH EKONOMI PERTAMA 
“(S.M.EP.) NEGERI DI MAGELANG 

F$ Menerima pendaftaran masuk : mulai tg. 20-5- 1953. 
Tempat : Djalan Diponegaran No. 6, MAGELANG. 
Waktu : Djam 2.00 sjd 4.00 "tiap2 hari kerdja. 
Sjarat2 : Lulus udjian masuk Sekolah Landjutan Negeri, 

1201-5. — KEPALA SEKOLAH — 
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273   

  

    
sungguh 

    

        

  

       

      
        

    

  

  

  

    

  

  

“dengan teori Ki) aa, and. 25 maret“ 
Ha wantara, sudah tidak ', Teks Indonesia 17 Th. 
bisa Mendjadikan lagi, karena | 292-5. 
tak ada kemampuah. (ataukah | Tj AL PA Ne MR NU RAR ME ML AE BIAN 
sudah masanja beliau beristira- jepat 
hat? usia 'heliany sudah Radiin I 

| beristirahat. Dja- ! Telan u ? 
alah terima: saja tidak | 286-5 EA 7 intan TA z st 

ek, tapi dengan kesung Ta D f P, bi d Ta An sara altar Penerbitan 

“PENGUMUMAN 1953 
CATALOGUS BERGAM- 

:BAR DARI BUKU2 'BA- 
HASA INDONESIA. 

ATAS PERMINTAAN. DI-” 
KIRIM DENGAN TJUMA2 

,Persatuan, Tenaga" 
DJL, PEKALONGAN No. 4, 

Djakarta.   

   

  

  

    

    

      

    

        

    

      

2 Para Krontjong | siang. “oleh | 
2 O.K. Snara Muda 2 - 
17.00 (Taman . Kepanduan oleh | 
| Hiebul Wathon: 3 P j 
17.5 Pengadiian Manna : 2 

Beban” Manaf «Teu | buka Puasa? | 
ala, aa ar menanggurg 19 15 Mimbar Tehnik, diseleng- . 
lakibat2nja 'jaitu- dia mendapat |, Na Himpunan |- 

N - 1Sr esa: 2 

kana in 3 Pa 6 19.20” Hidangan nonstop oleh 
5 23 OK. Persegam an 
A3 20. 30 Gema malam oleh £uara : z 1 

. Ana Putra pa 5 ia : 

1 sensasi seperti ja jang dia Potab Ruangan Diapendi Hoa 5 Ne 
pertundjukkan film2 - spionase Pn nan Mataram Ti : te 2 
“jang mena ea kemena- | “oleh. Kel, Kes. Djawa E 
ngan USA, KA kat studio. Penak an 5 & 1 . KE) P 2 

3 

ae 2 ERA PENDAFTARAN UNTUK : 2 
5, SMP. Suwasta Klas IL. 3 5 $ 

Sa SMA. Suwasta klas KE: " In be. Aa B, dan €. 
Pendaftaran da Dj. Tenan. 41 ia 3 hari kerdja 2 
“djam Ma , t 
287-5 Tan 2 5 : 

Pertjakapan jang sedemikian setiap hari ter- 

: NAN dengar dimana? pun disekitar Njonja. Sudah 

2 EL “. —. Semestinja! Karena Bluc Band dibust 
ai buku? ebut dibawah. ini, agar. Diona (apk : “ 

1 aer s kanan jang lebih lezat tjita-rasanja dan Menurut kec 1 i Oni na Takan ang. Tebi dabin Hero : AW ut kehendak ribuan ajonja-rumab. 

“ 2 3 3 Dengan 'tjara ini j 2 DB mpe ak gan tjara ini warrianja, harum 
T 21 Hg 2 & na Kan Ku NS tp. 4,50 nja-... dan rasanja tepat-sekali. 

TS MEELA 3 ga Bi P2 2 MORE DAK PRA aa Buktikanlah dan... beli- 
.TEK DALAM HAL : : 

"edan 3 MASAK-MASAKAN 5 1 lah selalu Blue Band. 
Soenartjo. 5 Liporruo —.MAKANAN AWET. 550 : P: : 
Sukamto Ni S8. — ILMU MAKANAN :, 4,50 1 

«1 — ANEKA USAHA : 25 
"30 resep LI aa 2 Aa Oa 5 P |— THURSINA (Masak. ' Lihatlah! 
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