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tentang 
taka ketawa, di Moskow dan 

tanah di Sumatera Timur sbg. 

“Oleh. sekira 170 orang invaliden 

Ne 
tan 4 

   mis . meng 
1 usul mos, Ot- 

pembu- 

soal kebidjaksanaan pembagian 

jang dimaksud oleh usul mosi | 

erangan 3 jang meskipun belum 
dari Parlemen, | 

seo uman s mendjadi perhitu 
man, Sea Jang akan da- 

32 

Dan jubai dari segala sesua- | 
tunja, menurut Tambunan, 2 
sulitan terbesar bagi Ka- 
Se aa Jan ialah 

17. Oietober. ea aa P Ka 

  

INVALIDEN |(SERBU" 3 

— PEDJAMBON 
:"“kandlinia siang gedung di Pe- 

.djambon tempat berkantor ka- 
binet “Wilopo dan Prawet 
Mangkusasmito jang kini sudah 
Gemisioner ramai2 diserbu”   

   
Djakarta, jang datang menun- 
tut pembagian dari sisa2 uang 

j. dik vulkan oleh badan jang 
diketuai waktu itu nj. Junan 

n dan anggota kehorma- 
erdiri atas nj? Sukiman, 

Subardjo, |dan isteri « berbagai 
mean dalam kabinet waktu 
Iu 33 

Sebelum ke Pedjambon “me- 
reka itu beramai2 dulu ke kan- 

    

m 
'amat baik, Mungkin lalu akan 

perbaiki 

udara. 5 

Utara, Djakarta, 
njakan soal itu. Setelah diberi- 
takukan bahwa soal itu jg me- 

ngurus Wakil P. M. Prawoto, 

   

| Kalau demikian, dijawab ko- 

muda Sujono, adalah 

dilakukan koreksi untuk mem- 
“perbaiki apa2 jang kurang baik 
didalam angkatan “udara kita, 

jang. hingga sekarang merupa- 
kan show. 2 

Memang jang saja tjari ialah 
| perbaikan AURI. Dan saja akan 
berdjuang terus dengan segala 

| kekuatan Saja, tidak peduli apa- 

kah saja sendiri akan mengha- 

|dspi kesukaran2. Saja sendiri 
|dengan ichlas bersedia keluar 
dari AURI, asal AURI benar2 
| mendjadi angkatan udara jang 
baik dan berguna, big tanah air 

3 “kita, 

| Kebiajaksanaan KSAU. 

Menurut kombsbeka da Sujo- 
no selandjutnj jang"harus di- 

alah BN ae Ok 
KSAU Suryadarma. Beleid jang 
dilakukannja Hana “sekarang 

'iInj tidak sesuai d gan apa di- 
(perlukan oleh suatu pe eharan 

  

Satu hal jang dikatangan we 
nerbang2 terpandang” merug 

jang Lk. 2 tahun | kan bagi mutu angkatan Nan 
misalnja ialah 
“dengan pemberian tanda 

rojalnja KSAU 

wing. 

untuk mena-   tor kabinet Presiden ak Merdeka | 
.maka mereka pergi kesana. — 

     
ID MEN AN 

-3 atuhinj aa kabinet hatan 
“salahnja Parlemen 

HARI , ANE SARTONO- MENEMUI SUPOMO. 

K Eva Parlemen ar. Sartono menerangkan kepada pers 
bahwa menurut 

ham masjarakat terhadap 
ngan bahwa 

   

  

stuk” dari pada partijwezen 

ja kini terdapat kesalahan pa- 
Gebahdja .Kabinet Wilopo, jakni 

gtahaja ka binet Wilopo itu 
karena | han Parlemen. Sartono berpendapat bahwa dalam 
sistim demokrasi parlementer sesuatu kabinet adalah 

seolah-olah 

,verleng- 
| jang dirumuskan dalam sesuatu 

Parlemen sehingga sebagai ,,verlengstuk” itu kabinet harus tun- 

  

djadi kelaziman dalam sistim 
demokrasi parlementer “sesuatu 
kabinet djatuh karena tidak 
dapat sokongan penuh dari Par- | 
lemen terhadap kebidjaksana- | 
an pajang Ta: Sara 

  

engen 1 
se benkubitak ia berpendapat 
bahwa pertama? I “harus ada pe- 
ngertian jang djelas akan arti 
,zakenkabinet” itu. Tapi 
,zakenkabinet” | itu diartikan ' 
kabinet jang tidak bertanggung 
djawab kepada partai karena 
en an art 

  

    

ngan, maka | sema- 
tjam itu, ar Sartono, tidak 

  

kabinet sang SG akan. @jatun | 
pula djika kebidjaksanaannj: 
tidak dapat tjukup sokongan 
darj Parlemen. $ 
Djika »Zakenkabi st" diarti: 

kan sebagai suatu | 5 

   

     

        

   

    

     
sad 1 an, 

tahanan, "Hapatayan Portamba. 
ngan. Oli 8 

.Mengenaj presidentit kabinet | 
Mr. Sartono berpendapat djik 
ini diartikan TG kabinet 

   

Indonesia jang pertama ditahun 
1945 ataupun sebagaj kabinet 
"usaha, maka hal itu tidak mung 

| kin di Indonesia, karena menja- 
'lahi Undang? Dasar, Djika di- | 
artikan Wakil Presiden jang 
mendjadi Premier, maka pe- 
rangkapan ini menurut Sartono | 
pun melanggar Undang2 Dasar 
sela apabila Wk, Pres, naa,   

s 
Kg

 

  

la at taij2 jang mopdukungnja dalam Parlemen, 

“Dengan, begitu sudahlah men- k 
5 

    

takkan djabatannja sebelum 
mendjabat Premier, maka nama 

I kabinet bukan lagi presidentil 
kabinet. 

"Menurut Sartono ada pula pi- 
1g kiran suatu presidentil kabniet 

kan |ialah suatu kabinet jang pem-   

De oerlinobaa ae “dilakukan . oleh 
'esiden, mungkin pula program 

i koeeija. tapi Presiden sendiri 

atau Wakil Presiden tidak du- 
uk didalamnja. Kabinet serupa 

an menurut Sartono dlm prak- 

              

   

      

     

   

teknja akan sama sadja dengan 
kabinet2 lainnja, jaitu dalam 

    

  

  
akan berhadapan dengan 

djika tidak mendapat sokongan 
tjukup. 

Sartono menerangkan dalam 
pada itu bahwa Djum'at ini ia 
akan menemuj Prof. Supomo 

sah utk mengadakan tukar pikiran 
engenai pengertian tsb. di- 

pandang dari An TUa hukum. — 
an , 

  

'DJAMALUDIN MALIK 
'KE MANILLA 

' Peres. Direct. PERSARI, Dja- 
Iatudit Malik hari ini berang- 
kat ke Manila untuk menjelesai- 
kan pembuatan film . berwarna 

ke II ,,Lelani”, Dengan 
jang Hoa MM film Malaya Persari 

“telah menjetudjui untuk. mem- 
buat film bersama ADP nama 
Ne £ Pa D MA, 

! Seorang jang belum volwaardig 
untuk memakai ' 
tanda penerbang — sudah di- 

mikian mutu penerbang2 kita 

| djadi merosot, 

dalam menerima murid sekolah 
penerbangan KSAU kurang 
memperhatikan — vooropleiding 
anak2, sehingga hal itu dapat 
membahajakan murid2 itu sen- 
diri. 

Demikian beberapatjonto ten 
tang beleid KSAU jang 
Gapat dipertahankan, apabila 
kita sungguh menghendiki su- 

demikian Sujono. 

|. Selandjutnja dikemukakannja. 
| bahwa sikap dictatoriaal KSAU, 
| dirasakan benar Lwesjanan | 
AURI, din sikap demikian 
daklah baik bagi djiwa corps 
|angkatan udara. 

Memang penjakit lama. 

Achirnja komodor-muda Su- 
1 jono mengatakan, bahwa kege- 
lisahan dikalangan AURI me- 
mang sudah lama terasa, jaitu 
sudah sedjak bulan Djanuari '50. 
Beberapa - kali sudah meletus 

ajuga, tetapi baru sekarang ini 
benar2 petjah. : 

Tidak mau djadi KSAU. 

Dikemukakannja djuga, bah- 
wa antara dia dengan komodor 
Suryadarma  persoonlijk tidak 

“Pada apa2. Keberatan2-nja sema- 

“kepada. | ta-mata | sun 
KSAU “in functie, jang dipan- 

| dangnja tidak mengenal djiwa 

cCorps-nja, sehingga tidak ada   kan bagi sesuatu pasukan, “pa- 
sukan tidak menaruh respect ter 
hadap komandannja, komandan 
tidak punja gezag atas Lani a 
nja, 
“Atas pertanjaan diet neelbi 

nja, bahwa ia sendiri akan me- 

nolak, andaikata ja pada suatu 
ketika ditawari kedudukan se- 
bagai KSAU. 

, Saja tidak tjari pangkat. Sa- 

saja sebagai opsir jang 
mau dikatakan eerioos, Biar sa- 
ja kodjur, asal tetap djudjur, 
demikian Sujono memindjam 
utjapan SI ne 

Berhubung dengan bubarnja 
kabinet Wilopo, PNI telah me- 
njatakan pendiriannja jang isi- 
nja sbb : 

»Sebagai suatu partai, jang 
dalam dasar dan tudjuannja me- 

ngabdikan diri kepada kepen- 
tingan rakjat, dengan berpedo- 
man keselamatan dan tegaknja 
Negara Indonesia Merdeka jang 

masih muda ini, maka PNI me- 

nganggap peri, untuk mengu- 
mumkan pendiriannja, berhu- 
bung dengan bubarnja kabinet 

pat mengetahuinja. 

| Bagi P.N.I maka sudah se- 
mestinja dalam systeem demo- 

politik didalam negara ikut me- 
nentukan haluan negara, Dalam 
pada itu P.N.I. wadjib berusaha. 
agar haluan politik dan tindak- 
an2 negara disesuaikan dengan 
kepentingan rakjat, dan atas da- 

asr itu P.N.I. jakin, bahwa ne- 
|gara akan dapat berdiri dengan 

elaksanakan programnja se- | 
ka- (Jalu 

“Parlemen dan akan djatuh pula, 

tegak dan selamat, karena dgn. 

sendirinja akan didukung oleh 
seluruh rakjat. Apakah P.N.I. 

duduk dalam pemerintah atau- 

pun tidak, garis perdjoangan po. 

litik P.N.I. tetap sebagai jang 

tersebut diatas itu. 
Dalam melaksanakan perdjo- 

angan politiknja P.N.I. jang 
| berdasarkan demokrasi selalu si- 
'ap bekerdja sama dengan tiap? 
golongan atau partai lain. Da- 
lam kerdja sama jang didjalan- 
kan oleh P.N.I, didalam maupun 
diluar kabinet selama kabinet 
Wilopo, ternjata bahwa dalam 
menentukan haluan negara, jang 
penting dan akan membawa ke- 

selamatan negara serta kemak- 

muran rakjat, P.N.I, selalu men- 
dapat kesulitan dari golongan?, 
jang rupanja tak dapat menje- 
suaikan diri dengan dasar? ter- 
sebut diatas, r   

tidak 

pertalian djiwa jang  dibutuh- | Kalangan D.P. PN 

ja berdjuang “untuk principes 

tidak: 

krasi jang kita anut, tiap2 aliran . 

Maarma Pn na ag corpsn ja 
0000 Biar kodjur, asal Madiun : 

Kara Na lamanja umum punja anggapan jg : setinggi- | 
tingginja tentang integriteit serta kwaliteit Pa ada: 

ra, peristiwa AURI jarg terdjadi baru? ini telah membalikkan 
pandangan jang baik itu, demikian Wartawan KR" .kemuka- 

kan kpd komodor-muda Sujono jg kemarin tanah tiba di Jogja. 

wing — jaitu 

beri..wing, sehingga dengan de- 

Djuga disajangkannja, nela 

atu angkatan udara jang baik, 

ti- | 

  

      
Wilopo, agar seluruh rakjat da- | 

| guhpun 

  

DJATUHNJA KABIN 
Tidak  mempeng 
pemeriksaan Pe V 
17 Oktober. i 

— Atas pertanjaan djaksa agur 
Suprapto menerangkan ba 

Wa  bubarnja kabinet sek 

rang ini sama sekali tidak mer 
pengaruhi proces pemeriks 4 
peristiwa 17 Oktober jang 
sedang dilakukan oleh kedja , 

saan agung. 
Djika ternjata terdakwa adi 

Jah orang2 cipiel maka perkari 

   

  

   
    

Lita akan diserahkan kepada pe 
ngadilan negeri dan djika tes- 
dakwa terdiri dari orang? me 
liter perkara tsb akan diser 
kan kepada pengadilan militer. 

Dewasa ini sedang diperiks 
orang2 militer dan sesudah i 
akan dilakukan pemeriksa: 
terhadap orang? kalangan ci: 
piel jang besar sekali ajum- 
lahnja. — Ant. 

    

    

— | menjebut2 

  

   
      

        

    
    

  

  

SIAPA FORMATEUR 
P.N.I.? 

Berita banjak jang menjebut- 
kan, bahwa dalam kalangan De- 

wan Pimpinan PNI belum dju- 
S | ga terdapat kata bulat siapakah 

fjalon formateur PNI djika Pre 

| siden memberikan mandat pem- 

bentukan Kabinet kepada PNI. 

.. Spekulasi? dikalangan jang de 
kat pada Dewan Pimpinan PNI 

nama: Mr. Iskak, 
| Mangunsarkoro, Mukarto dan 
| Mr. Ali Sastroamidjojo. — Ant. 

  
  

Fl KONPERENSI NHKBP 
| Kes" 

| Di Medan 

Mulai tanggal 2 sampai tang- 
|gal 7 Djuni jang akan datang 
|di Medan berlangsung konpe- 

" |rensi Naposobulung Huria Kris 

| ten Batak Protestan (NHKBP) 

| ke-2 se Indonesia. 
Konperensi dihadiri oleh lebih 

dari 300 perutusan NHKEBP dari 
| seluruh tjabang2nja di. Indone- 
| sia. Konperensi terutama mem- 
Panai hal2 mengenai per- 

| 

| 

$ 

t 

    

  

kembangan  NHKBP: umumnja 

dan agama Protestan chususnja. 

Resepsi pembukaan dilang- 

sungkan dibekas gedung ,,Me- 
dan Bioscope”, dimana antara 

lain2 pembitjara2 
kepada para anggota NHKBP 
| supaja mengerahkan tenaga 

| dan segala2nja untuk kepenting 

|an negara dan kesempurnaan ge 

| redja, 

menjerukan : 

Jehill J1 Mei jang lalu mendapat 

| Besar di Bermuda dan mengha- 

    

4 1 

  

Beban aka 
POTO INN al KUSEN aa 

LANGGANAN : 

  

Dalam dan Liar Kota, 

“Rp. LL, — 

0.50 
  

ADPERTENSI : 

1 milimeter, 1 kolom Rp. 0.80 

  

TAHUN IX — NOMOR 126 

  

| Harapan P.M. Commonwealth : 
  

menund julkkan bahwa mereka 

pembitjaraan?2 dengan Rusia. 

Dari pembitjaraan2 hari Re-- 

bo jang lalu itu, tampak djelas 
sekali bahwa pidato P. M. Czur- 

sokongan para P..M, Common- 
wealth. 

Mereka menjetudjui pula pu- 
tusan Churchill jang menerima 

undangan Amerika Serikat un- 
tuk mengadakan pertemuan 3 - 

rapkan supaja konperensi tu 
diikuti oleh. pembitjaraan?2 le- 
bih landjut dengan Rusia. 

Dalam sidang Rebo jang lalu 

itu jang memakan waktu 212 

djam telah  dibitjarakan soal2 

internasional jang sangat pen- 

ting, pembitjaraan2 di Panmun- 

jom dan konperensi Bermuda. 

Dalam  konperensi Bermuda   itu kedudukan Churchill akan 

  

DPPNI: Pin 

  

Adera aliran harus duduk 

dalam kabinet 
Jusul Wibisono ingin Hatta 

Ig Yan formatir 

« 

    
'akan Tatang ini setelah bubarnja Kabinet 
jang lalu, belum lagi bersedia memberikan 
pasti. 

    suatu Sarada | 

LL. imi hanja menjatakan so'al ini nanti 

barulah akan dapat kita lihat dan tentukan setelah diadakan- 

rja hearing oleh Presiden dengan Partai? di Parlemen jang 
seperti telah dikabarkan akan dimulai Senin jang akan datang. 

Atas pertanjaan lainnja apa- 
kah PNI bersedia menerima for- | 
mateurschap, kalangan DP PNI 
itu 'menjatakan tentu P.N.I. 

bersedia menerima dan ditam- 

bahkannja kalau memang PNI 
diserahj formateurschap itu PNI 

berusaha semua Partai dan ali- 
ran akan diadjak duduk dalam 
Kabinet jang baru. 

Ini berarti . PNI akan tetap 
mengadjak Masjumi untuk du-/) 

duk dalam Kabinet baru nanti 

PENDIRIAN P. N. . 

SEKARANG DAN PADA WAKTU JANG 
AKAN TIATANG. 

Kenjataan?2 jang da- 
pat dikemukakan. 

Sebagai tjontoh jang meng- 
gambarkan kesulitan2 itu “-ada- 

lah : 

a).- Soal2 jang berhubungan de- 

ngan ratifikasi ,/Perdjandji- 

an Frisco” jang sudah se- 
pantasnja dibatalkan. 
Kesukaran pembukaan ke- 

dutaan di Moskow, jang 
akan memberi kesempatan 

kepada negara kita untuk 

b). 

menentukan dasar2 politik 

- internasional, jang mendja- 

min keselamatan negara, se- 

suai dengan kehendak za- 

man baru. 
Pembagian tanah di Suma- 
tera Timur jg dilakukan atas 
nama pemerintah, tetapj de- 

ngan kurang . menfperhati- 
kan kepentingan serta ke- 

hendak rakkjat. 
Usaha? jang tertudju ke- 
pada pengembalian keama- 

nan dalam negeri, jang tidak 

dapat djalan  semestinja, 
hingga tidak berhasil. 

Tjontoh2 jang tersebut diatas 
itu membuktikan, bahwa sung- 

kerdja 
anggauta2 kanbinet Wilopo da- 

pat berdjalan dengan baik, te- 
tapi karena kerdja sama itu ti- 
dak. dapat ditudjukan ' kepada | 
pembelaan dan pendjagaan , ke- 
pentingan .rakjat dan kesela- 
matan negara jang semestinia, 
maka hilanglah artinja kerdja 
sama itu. 

Dalam menghadapi susunan 
Kabinet jang baru, PNI jakin, 
bahwa perbaikan dalam segala 
sesuatu jang tersebut diatas itu, 
hanja dapat tertjapai, djika ada 
kerdja-sama jang baik dari se- 
gala aliran politik, atas dasar 

pendjagaan dan tindakan? ke- 
arah kepentingan dan kemak- 
muran rakjat, serta keselamatan 

2 

@). 

sama antara | 

seperti djuga halnja dalam Ka- 

binet Wilopo jang lalu, sesuai 
(ara dengan apa jang telah di- 
njatakan Galam statement PNI 
jang dikeluarkan kemarin dulu. 
(Statement jang dimaksud itu 
kita wmuatkan dilain bagian, 
red.). Demikian kalangan D.P. 
PN. 

  

Pendapat Wibisono. 

| Dalam pada itu Mr. Jusuf Wi- 
bisono dari Masjumj atas perta- 

Injaan2 menjatakan, baginja jg 

Himpunan tenaga2 jang baik 

dari segala aliran politik adalah 
sangat diperlukan. 
Untuk itu PNI sanggup be- 

kerdja sama dengan siapapun 

djuga dan aliran apapun djuga”. 

Demikian pendirian P.N.I. jg. 

diumumkan oleh Dewan Pimpin- 
annja. — Ant. 

  

DELEGASI: WANITA 
INDONESIA 

Berangkat idari Berlin ke 

Kopenhagen. 

Delegasi2 Tiongkok, Burma, 

Indonesia, dan Djerman 

harj Rabu telah meninggalkan 

Berlin menudju ke Kopenha- 

gen. dimana mereka akan 

menghadiri Kongres Wanita 

Sedunia, jang akan dimulai 

pada hari Djum'at ini. Njo- 

nja Beatrice Johnson, wakil 

Amerika Serikat dalam Ga- 

hungan - Wanita Demokrasi, 

akan menhadiri pula kongres 

tersebuit tad:. 
Seperti telah diwartakan, me- 

Durut kantorberita Sovjet 

'/Tass” beberapa harj jang lalu 

delegasi2 ,,D i a wa dan 

Sulawesi! pada waktu 

itu sudah tiba ds Kopenhagen. 

—— Ant, 

  
KURSUS PEMBUATAN 
MODEL PESAWAT 

| “Menurut pengumuman Biro 

Penerangan Staf Angkatan U- 

|aate dalam waktu. singkat 

AURI bermaksud untuk, menga- 

dakan "Kursus Pembuatan Mo- 
dei Pesawat” chusus bagi anak2 
diatas umur 15 tahun, Kursus 
ini diselenggarakan dibawah 
pimpinan Perkumpulan Pener- 

bangan "Aviantara”, 
Untuk kursus ini bagi para 

anggota Acroclub Nasional tak 
dipungut biaja: bagi bukan ang- 

gota akan dipungut biaja Rp.5,- 

sebulan, sedangkan alat2 dise- 

diakan. Kepada orang2 tua di- 
andjurkan untuk menggunakan 
kesempatan ini dengan mengi- 
rim anaknja mengikuti "Kursus 
Pembuatan Model Pesawat" tab. 

  
  

  negara, 

“ku   

Kana Kebudejaan Indonesla” 

Kon. Betawaasch Genootichap 

nan an Welerschopotti
   

  

   
| 

| 

| 
| 

|! 

| 

    

bagi saja, demi n Mr. Jusuf 

Dengan Sovjet, sesudah 
Bermuda 

Kedudukan Churchill djadi lebih kuat 
UMBER?2 resmi mengatakan, bahwa sidang 
konperensi para P. M. Commonwealth jang diadakan di 10 

Downing Str, kediaman resmi P. M, Inggeris, di London, telah 

pertama dari 

semuanja mengharapkan perte- 

muan 3- Besar jang akan datang di Bermuda akan dikiuti oleh 

mendjadj lebih kuat setelah me- 
ngetahui pendapat para  P.M. 

Commonwealth dan pemerintah- 

nja. — UP. 

Pelan & saksama. 

Dalam sebuah pidato dimuka 
televisi, presiden  Eisenhower 

dikandung harapan, bahwa kon- 

perensj jang akan diadakan di 

Bermuda nanti akan dapat me- 
metjahkan semua soal interna- 

sional. 
Dikatakannja, 

itu harus diselesaikan 

bahwa soal2 

sesuatu sikap. 
Ditambahkannja, bahwa A- 

merika Serikat . berniat teguh 

untuk memperkuat. pertahanan- 

nja dan pemerintahnja tiaak 
akan merugikan negara dengan 

mengeluarkan biaja setjara ti- 
dak selajaknja. 

  

4000 Ahli tek- 
. 

nik 
Dilatih di Harbin. 

Lembaga “ Tehnik di Harbin, 

Tiongkok Timur laut kini se- 

dang melatih 4.000 tjalon ahli 

tehnik bangun2an mesin dan lis 

trik, untuk memenuhi kebutuhan 

Tiongkok, dalam melaksanakan 
rentjana pembangun setjara be- 

sar2an. 
Jang mengikuti peladjaran2 

ialah mereka jang sudah tamat 
dari “latihan2 tehnik pertama 

dan guru? lembaga tehnik. 

mengatakan, hendaknja djangan | 

" dengan | 

pelan dan saksama. Dalam kon- j — 
perensi itu tidak akan diambil 

x 

! 

  

  

  
Lembaga di Harbin ini mem- 

hubungan erat dengan 

,Field- 

  ! 

nat 
| pabrik2 dan tambang2. 
work” para siswa dan these2 
mereka dalam udjian  dipusat- 

kan kepada masalah2 praktek, 

jang sekarang dialami dalam 
pabrik2 dan tambang2 di Ti- 
ongkok. Lembaga di Harbin 
memberikan nasehat2 bagaima- 

na tjara2 memetjahkan  soal2 

sulit “dan bagaimana tjara2 
memperbaiki sistim . kerdja. Se- 
perenam dari waktu ' beladjar 

diisi dengan field work. 

Para siswa ikut serta beker- 

dja dalam pabrik2 dan tam- 

bang2 sebagai pekerdja2 biasa 
dan ahli2 tehnik. Apabila para 
siswa sudah mendekati waktu 
udijan penghabisan, maka ter- 

lebih dahulu mereka diperker- 
djakan pada pabrik2 dan tam- 
bang2, supaja dapat memahami   segala seluk-beluk pekerdjaan 
pada perusahaan2 tadi — Hsin 
Hua. 

    Wibisono, adalah orang2 jang 

akan duduk dalam Kabinet itu 

nanti jang hendaknja » harus | 

mempunjai kepertjajaan penuh | 

dari rakjat dan selain itu pula | 

politik jang akan didjalankan | 
olea karena jang akan duduk | 
dalam Kabinet itu nanti untuk 

perbaikan rakjat. 

'Ditanjakan apakah ia sudah 

mempunjai saran siapa sebaik- 

nja diserahi formateurschap itu 

sesuai dengan-apa jang  djadi 
keinginannja itu, Mr. Jusuf Wi- 

bisono berkata bahwa Hatta 

adalah jang setepat2nja dan me 

nurut perkiraan Mr. Jusuf Wibi-. 

sono so'al ini akan disokong oleh 

Partainja. e 
Achirnja Mr. Jusuf Wibisono 

menjatakan . soal2 jang penting 

jang harus mendapat perhatian 

Kabinet baru nantj ialah menge- 

nai soal2 financieel ekonomis 

dan arbeidspolitiek. — Ant. 

PANGKALAN INGGRIS 
DI. ANTWERPEN 

Madjelis rendah Belgia mene- 
rima baik rentjana undang2 jz 
memberikan izin kepada Ingge- 
ris utk mendirikan suatu pang- 
kalan militer didekat Antwe:- 
pen.  Persetudjuan pendirian 

pangkalan tsh. telah ditanda ta 
ngani dj Brussel dalam - bulan 

  

PENA Ae 

(“ore a Selatan bersikap Tonak 

NASIBNJA DISERAHK AN PADA AMERIKA. 
EMARIN pagi perundingan gentjatan sendjata di Panmu- 

njom dilandjutkan kembali, sesudah ditunda selama 109 hari. 
Korea Selatan tidak megirimkan wakil resminja, tapi hanja se- 

orang penindjau. Sidang berlangsung 62 menit, dan akan dilan- 

tidak diterangkan. 

Duta besar Korea Selatan un- 

tuk A.S. Yu Chang Yang menga 

takan di Washington bahwa 

nasib negaranja Kini ,,samase- 

kali tergantung kepada A.S.” 
Yang selandjutnja mengata- 

kan bhw rakjat dan pem. Korea 

Selatan merasa kini menje- 

rahkan nasibnja sama sekali ke- 
pada A.S. jang dgn. tindakan2- 
nja akan menentukan hari ke- 

mudian rakjat Korea. Djika ,,du. 
nia merdeka” melepaskan per- 
satuan 'Korea-mengizinkan sta- 

gara lain di Timur Djauh, akan 
Chawatir bhw. mereka akan me- 
ngalami djuga kedjadian, jg. sa- 
ma, seperti Korea, demikian 

“Yang. 
Yu Chang Yang mengatakan, 

bahwa pemerintahnja bersedia 

mengikuti apa “jang diperbuat 

Amerika Serikat mengenai ter- 

tjapainja perdamaian di Korea.   Nopember jang lalu. — BBC. Dalam keterangannja kepada 

  

Yparjara pembukaan Pasar M alam 

  
sBuposisi Nasional” jang 

diadakan kemarin dipendopo S ono Budojo dihadiri oleh pem 
besar-nembesar Pemerintahan, 
mahaguru Gadjah Mada, 

ketenteraan, kepolisian, para 

wakilg instansi resmi lainnja, Bekas 
komandan Det. IIT Be, 17 pad, gambar atas sedang mengu- 
tjapkan. pidato pembukaannja. 

Gambar bawah n3: Wali Kota Jogia sedang menggunting 
nita diambang pintu gerbang Pasar Malam, »« (Gamb: KB). 

  

1 

djutkan hari Sabtu ini atas permintaan delegasi 

Komunis menjampaikan sepu Junk Surat kepada PBB, tapi isinja 

tus guo dilandjutkan-maka ne- ! 

PBB. Pihak 

seorang. wartawan ia menjata- 
kan bahwa Presiden Korea Sela- 

|tan Syngman Rhee telah beru 

|saha mengemukakan pernjata- 
an itu di Seoul sewaktu ia me- 
ngatakan bahwa bagaimana dju- 

iga Korea Selatan menghadapi 
kerdjasama dgn. Amerika Seri- 
kat, 

Pernjatakan itu ditafsirkan se 

bagai suatu perlunakan dalam 

sikap jang diambil pemerintah 

Rhee terhadap usul2 gentjatan 
sendjata jang terachir. Yang Mme 
ngatakan statement Rhee itu 
berarti bahwa pemerintah Kd- 

rea Selatan mengakui bahwa na 

sib Korea Selatan sama sekaii 

tergantung pada Amerika Seri- 

kat. 

Ditambahkan bahwa pemae 

rintahnja merasa Amerika telah 

terdesak oleh serikat2?nja untuk 
menjokong” usul gentjatan-sen- 

djata ,,jang tak dikehendaki”. 
Tapi, kata. Yang Amerika se- 

ring berdjuang untuk hak? ke- 
bebasan seseorang dan pembe- 
sar2 Amerika berulangsulang te 
lah mendjandjikan hendak mem 
pergunakan setiap usaha untuk 
mentjapai suatu Korea jang di- 
persatukan kembali dengan sua- 
tu pemerintah jang merdeka. 
Kami mempertjajakan nasib 

30.000.000. orang rakjat Korea 
ditangan Amerika Serikat, kata 
Yang —- Ta 

  

.MOUNT ELi- 
ZABETH'"? 

Suratkabar Inggeris "Dai. 
ly Herald”  menjarankan, 
supaja Everest, puntjak 
jang tertinggi didunia jang 
sekarang telah di”takluk- 
kan” oleh expedisi Inggeris, 
diberi nama baru "Mount 
Elizabeth”, , 
  

  

x. Dalam rapat pembentukan 
panitya Berajaan Pemuda dan 
Peladiar untuk — Perdamaian 
Sedunia di Jogja kemarin dulu 
seorang  memutta.  menanjakan 
kepada. hadirin: siapakah. jang 
punja vulpen jang @pakaj uns 
tuk. mendaftan, Tidak seorang- 
pun berasa kehilangan, sebab 
ternjata. pemuda jang mengu- 

mumkan itu sendirilah pemis 
liknja, .   
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«An itu bisa mi nimbulkan 

gasari M. Naseri, baru2 ini te-! 
lah melakukan pengepungan ter 
hadap Na PRA telah dapat 
mensita 4 putjuk senapan dan 
“beberapa orang anggauta ge- 

rombolan telah dapat Membak 
mati , 

2: AMPENAN — Bert it di- 
gedung: Madrasatul Banat, ba- 
ru2'ini telah dilangsungkan per- 
temuan Alim Ulama daerah Lom 

“bok dibawah pimpinan Hadji. 
' Mustafa Bakri. Dalam pertemu- 

an itu dibatjakan pula putusan? 
kongres Alim Ulama se Indone: 

: -. jang diadakan di Medan 
11—15 April ja lalu. 
DENPASAR Pra Abu djena: 

-zah pahlawan Bali jang Olga 
di Sulawesi dari anggauta Ba 
taljon 708 R. I. 26/VII akan tiba 

| Gilapangan terbang Tuban. Me- 
murut rentjana, dari Tuban te-. 
»rus-dibawa: ke Denpasar untuk 
| selandjutnja dilan gsungkan upa. 
““#jara di tempat tersebut. 

AMBON — Oleh Kajian 
“Tentara Ambon sedjak 
Djanuari hingga Apri Sana Ne te! 

“2 Giadili 6 bu 2 
djehatan dan 8 Tn 1 
garan lalu-lintas. Di n di- 
terangkan oleh Djaksa- Tentara 
W. &. Pelupessy. Te 

    

2 

    

   
   

.|dap perbuatan2 Belanda. di Irian 

pie 

trasi T 
Gagas ig di-   

3 Mei 1953 telah 
Na aa 

impinan sersan: Kalale 
Lanang patroli .dipulau- 

lau jang terletak disebelah 
tenggara pulau Geser. 

(Pada tanggal 7 Mei 1953, keti 
ka regu tersebut menudju kepu- 
lau Watubeladjang, terletak Ie- 

, bih kesebelah timur pulau Geser, 
   

    

   
   

        

rapa hari mengalami keseng- 

2 achirnja pada tanggal 11 Mei 
1953 per 

Irian - 20 kilometer sebelah 
Barat Fak-Fak. 

11 Anggota TNI dan 3 orang 
anak buah perahu jang sudah 

    

  

jah sekali karena tak makan dan 
minum itu tatkala terdampar di- 
tepi pantai sangat memerlukan 
tenang segera, akan tetapi 

da jang bertugas 

Atom itu bukannja memberi- 
kam 

an tgl. mestinja, melainkan. melakukan 
(| penje n terhadap diri 1 

ena- orang TNI 3 anak perahu 

(berada dalam keadaan lemih mas 
ka achirnja diantara TNI ita 
mungkin ada jang tewas ada jg 
Gitangkap dan ada jang masuk 

dihutan-hutan, sehingga pada 
tanggal 13 Mei 1953 Sihak Be- 
landa menerangkan, bahwa 11 

sa a Nana ita su- 

     - Lebih Tanajut n 
hade menerangkan, bahwa terha   

  

Suara Par 

Hendaknja 

   . 

PJ "5 — Masjumi 
kembali merupakan inti 

P. Ni. 

ARIAN2 di Djakarta hame 
pir semuaja' memberikan 

komentarnja tentang penjerah- 
an mandat kembali oleh Tana 
net Wilopo. Pendapat rekan? 
'itu adalah Ta berikut: 

"MIMBAR Komnas me- 

nulis antara lain sebagai berikut 
Dalam masjarakat telah i 

bul keinsjafan, pen 

   

dan 
"kesadaran perlu 'adanja Kabinet | 1 
baru, Kalau dapat segera ia: ter- 
bentuk. Besar harapan, t 

  

lah. Masjumi dan ENI kembali | 
merupakan inti “dari suatu Ka- 
binet baru itu. ik 12 
Program Kabinet baru. ia 

nanti tidak perlu banja 5 
samping terlaksa 
an umum, tentur ja 
manan tetap ekal ajar 
tian saksama. Tetapi 

: Fa mustilah ada Kk 
Gapat diantara 'parta: 

| kungnja terutama, dil 
, politik financieel-ekonomi 

politik perburuhan. 
Sindiran Ma. 

z 3 F 

, sjumi n 
tementnja, tentang salah 

. partai pemerintah jang lebih 
njak kerdja sama dengan: 
TN dari pada | , 
tai Pemerintah ja: : 

. narnja-dalam Bea an sebe- 

1 pada hemat kita kurang 
tempatnjas. Karena di 
Gan disiarkan dal: 
kat ramai, Lain halnja 6 
kemukakan dalam ' 
terbatas antara “best, 

   

  

setjara t “pula 
lain, MA gn pul ka 

sedemikianlah p: ” lihi: 
Gjusiru sekdran ur 
NN lantjar 
pembentukan 'Kabine 
—. Kita Nanas 
-Masjumi jang men 

ker dja suatu j 

  

aa 

DO seb: Perc 
Sadap dan Tenaga» PN) 
takluk pada : utusan 
putisan jang di 
aan 

- PKI. 'MEMPERTAHANKAN 
» UNDERS 'AN DINGNJA". 

  

# Henna 

  

ba. | aa 

1 | bad 

La “Tteang Lan utara, kalau? | 
IE 

  

    
   

    

ea | ae kosong isinja karena ham 

Fa 

semula, Karena politik pembagi- 
an tanah di Sumatera Timur itu 
adalah konsepsi seorang Mente- 
ri anggota PNI sendiri dalam 

| Kabinet Sukiman jang lalu, dan 
pelaksariaannja dilakukan oleh 

.| Menteri Dalam Negeri Masjumi 
(dalam Kabinet Wilopo. : 

Kelihatan djelas bahwa PNI 
tim- (berusaha hendak mempertahan- 

kan "understandingnja” dengan 
PKI dan hendak ' memelihara 
kerdja-sama antara PKI dan 
'PNI sebagai jang selama ini 
terlihat didalam Parlemen. Aneh 

| tentu, Mena PNI Tidak me- 

ee hal, 2 

             

  

   

    

    

    

ntian tram kota BVM. 
sadja tempat perhen- 

tian opelet, meskipun dengan 
Opelet akan lebih tjepat sampai, 

tar karena tadi waktu aku ber 

tram sadja. Nanti 
2, “kan Tebih @jelas melihat 

“mandi . dipinggir “Lali 
wung dari seberang @jalan 
imwuruk, dapat dilihat dari 

djendela tram jang melantjar 
peri perlahan-lahan Aa Gadjah 

orang mani disina, Mob 
sambil mentjutji kuin2 dan 

seperti penglihatan. tadi 
ig aku. an di-, 

    
     

   

    

           

   
    

    

        

  

lannja dan lebih terang 
orang mandi, Apalagi | 
Toon Pa ketem- 

. Na pukul 

  

   

   

    

     

     

  

   . me- 

  

   
    tiram, sudah datang. Semenit, li- 

menit, sepuluh menit, be- 
r Ba juga tram Ori    

  

semua penumpangnja turuh   

tan” jang menjehab- 

ra perahu tersebut di- |. 
| keutara. Sesudah be- | 

i dalam peak : 

S3 ab dibawah 
untuk 

| saraan tidak makan dan minum j 

u jang ditumpangi . 

itu terdampar di | 

berada dalam keadaan amat pa- 

gan sebagaimana | 

tersebut, Serangan itu oleh TNI F 

- (ditangkis, tetapi karena mereka 

ajor Saleh La- | 

     
   

    

    

  Adonan 
Peron nomor 4 kedjurusan 

ah, sudah da da- 
a utara, Perth. padat “sinja, 

nata konperensj pers sang Tatan baru? ini di Ba. | 
ai Wartawan Makasar major Tah Lahade, kepala seksi V 

nama stafkomando . 

TT. VE - sementa 

da dan pemerintah Belanda akan 

semua orang2 TNI jang diserang 

maupun jang sudah tewas serta 
mengembalikan pula semua sen- 
djata anggauta2 TNI tadi 2 
perahu jang ditumpanginja. Da- 
lam hubungan «ini major Saleh 
Lahade menerangkan, bahwa pa 
Ga tanggal 3 Djuni, major Pie- 
ters akan tiba dari Ambon dan 

lakan terus pergi ke Djakarta un 
|tuk memerikan laporan kepada 
pemerintah pusat mengenai peris 

tiwa ini. 
Selandjutnja “diterangkan oleh 

major Saleh Lahade, bahwa da- 

4 

bangsa. Indonesia penduduk pu- 
lau Gebe (wilajah RI) jang pergi 
ke pulau Gag (masih diduduki 

bunnja telah ditangkap oleh Be- 
landa di Irian Barat, 

tiga 
orang dimerdekakan dan 40 
orang lainnja dibawa ke Holan 
dia atas tuduhan, bhw mereka 
melakukan inifitrisi ke Irian Ba 
rat, 

Demikian major Saleh jang 
mengachiri keterangannja de- 

ngan mengatakan bahwa Belan- 
da bertanggung djawab atas ke- 
adaan2 jang telah diuraikan di- 
atas ini dan jang telah menim- 

es cemas memberikan 
jai, terlebih dahutu Bur Saien Na Rahasia, djurubitjara 

rtugas dilua koti, maka-ialah oleh stafkomando TT. b. 
und Na Te Mara mer i 

Hibur akan dpanditikan protes saka 
ras-kerasnja melalui pemerintah NN 
“pusat kepada pemerintah Belan- | 

dituntut supaja mengembalikan | 

inja itu baik jang masih hidup 

lam bulan April 1953, 46 orang 

Belanda) utk mengerdjakan ke 

   tan jang isinja menj 
dak benar telah ter 
rangan : dalam Djaw 
masi seperti 

    

     

                  

   
   

  

itu. Jang terdjadi men 
nji surat itu, hanja kekalutan 
dalam soal administrasi 

  

    

  

   

      

   

  

   

      

    

    

     
Lrat jang disampaikan kepada 
|Djaksa Tinggi itu, oleh pihak 
| Kementerian Kesehatan didasar. 
"Kan dan diberikan sesudah dila- 
kukan pemeriksaan dalam Dja- 
watan tersebut. 

Walaupun demikian, 
Djaksa Tinggi Sunarjo, , d 
hal ini ia menganggap pen dju- 
ga mendengarkan kete ngan2 
dari Drs. Hartono selaku keva- 
la Djawatan Pharmasi dengan 
maksud mendapatkan keter ang- 
an2 serta bahan? lengkap jang 

Menurut 
alam 

divperlukan bagi pemeriksaan se- 
landjutnja. £ 
Pemeriksaan atas dirj Drs, 

Hartono jang dimulai kira2 
djam 11.00 siang kemarin, ber- 
langsung sampai Lk. 14. 00, dan 
menurut keterangan, masih 
akan dilandjutkan lagi pada ha- 

iri Feb at ini, Ant, 

  

    

bulkan amarah seluruh 
! Indonesia. — (SM). 

bangsa 

    P3 

— Pemogokan   
. 

peraturan U.U. Darurat No. 16 
atas tuntutannja dan 
melakukan andjuran 
Hari Raya (Lebaran) 
simum Rp. 450—. 

       
dari bagian pene- 

3 buruh 
jakni 

lipati 
: jang terdapat di 
SB. Serbaud dan Orbupri, di- 

| dapat keterangan, bahwa tun- 
djangan Lebaran jang dituntut 

| oleh pihak buruh kepada direksi 
GIA, tadinja adalah minimum 

organisasi 
GIA, 

! 

#Rp. 100.— dan maksimum 

Rp. 450—. Kemudian sesudah | 
adanja andjuran P-4 Daerah jg 
menetapkan tundjangan Leba- 
ran itu minimum Rp. 100— dan 
maKk:imum Rp. 450-—, andjuran 
ini diterima baik oleh pihak bu- 
ruh, tapi ternjata masih djuga 
ditolak oleh pihak direksi. 
Berhubung dengan itu, Kesa- 

tuan Buruh Penerbangan me- 
nganggap tidak ada lain ajaran 
ketjuali memerintahkan mogok 
kepada seluruh anggota2nja di- 
kantor besar GIA dan KLM Djl. 
Nusantara dan dikantor Janda- 
san terbang Kemajoran, Pemo- 
gokan tersebut diikuti oleh bu- 
ruh GIA dan KLM dari aa 
bangsa Asia. 

Putusan mengikat 
. P-4 Pusat. : 

Kabar selandjutnja jang “di- 
peroleh mengenai pemogokan 
ini menjatakan bahwa oleh P4 
Pusat telah dikeluarkan putu- 

enolakan direksi GIA dan KLM untuk 
-4 Daerah untuk memberikan tundjangan 
'sebanjak painimim Rp. 100.— Ta mak- 

   

  

Kesatuan Buruh 2 
rganisi REA 

AT Tersebtit. dan jang me- 

buruh pener- 
bangan GIA 

P4 PUSAT MENGEL UARKAN PUTUSAN 
» JANG MENGIKAT. 

EMOGOKAN jang dilakukan oleh Ik. 2000 buruh pai 
penerbangan Garuda Indonesia Airways di Djakarta sedjak 

djam 12 siang Rabu didasarkan pada: 
waktu jang diberikan Kesatuan Bu 

telah berachirnja batas 
ruh Penerbangan menurut 

51, untuk menunggu keputu      

san?” jang Ginjatakan ikat 
ea Mt: aupun 

an Ya “Pers lisihan 
| tangan, Lebaran jang ter- 
@jadi aniara' buruh dengan di- 
reksi GIA. Apa isi putusan me- 
ngikat darj P-4 Pusat itu belum 
Giketahui, tapi berhubung - dgn 
itu, menurut kabar: terachir jg 
kita terima, oleh Kesatu- 
an Aksi Buruh kabarnja telah" 
dikeluarkan perin'ah kepada se. 
luruh anggotanja supaja mulai 
tgl. 4 Djuni masuk bekerdja 
kembali Seperti biasa. 

    

Akibat pemogokan. 

“Akibat bemosokan jang dila- 
kukan oleh buruh penerbangan 
GiA dan KLM jg meliputi dji- 
ga buruh jang bekerdja dilan- 
dasan terbang Kemajoran,"ber- 
Gasarkan penglihatan pandang- 
an-mata jang kita lakukan di- 
lapang terbang Kemajoran. ia- 
lah bahwa suasana tanmpaknja 
sepi, suatu hal jang biasanja 

Kemajoran. 

Hhat ditengah lapangan seakan- 
akan tidak ada jang mengurus- 
nja. Kesibukan jang biasa ter- 
lihat tidak tampak sama sekali, 
ketjualj satu dua orang kulit 
putih jang tampak bekerdja   

fan Pharmasi menurut bunji su- | 

   

  

    

   

      

   

  

    
    

    

   
   
   

    

    

sional. 

1 CATRUT pengumuman d 
kini sudah dibuka kembali 

lembang, Djakarta, Semarang, 
masin, Makasar, Ambon dan Me 

  
#YUS ada 

  

| 

tidak terlihat dilapang terbang | rapa pesawat terbang di Kema- 
Beberapa pesawat | 

terbang jang bermerk GIA ter- 

'sjarat2nja, akan diberi penga- 

, Sebagai sjarat2 minimum un- 
tuk pengakuan itu ditetapkan | 

bahwa  perseroan2 itu harus | 
mempunjai bentuk organisasi 

jang sah menurut 'hukum seper- : 
ti Tirma, NV, dsb, mempunjai | 
akte pembentukan notarieel dan | | 
'tidak berbentuk eenmanszaak. 

Selandjutnja perseroan2 itu ha- | 
'yus mempunrnjai ruangan kantor | 
tersendiri, tjukup luas untuk pa- | 
ing sedikit 3 orang pegawai. | 
Diluar direksi, paling sedikit ha- | 

3 orang pegawai ialah 
pendjahat Keuangan, ajurutix | 

dan pendjabat tata-usaha semu | 

anja dalam pekerdjaan "full- | 
time”. Ditetapkan pula bahwa | 

leh.merangkap pekerdjaan di- | 
perserdan2 import lain. Tentang | 
modal ditetapkan bahwa paling | 

sedikit harus ada Rp.250.000 | 
jang disetor atau kekajaan me- 
reka paling sedikit harus ada | 
Lk. 1 djuta rupiah. Sero2 jang di | 
keluarkan, harus 100” dalam 
tangan Indonesia dan menurut 
anggaran dasarnja tidak boleh 
didjual kepada bangsa lain, La- 
gi pula harus ada bank-relasi 
dengan salah satu bank. Achir- 
nja ditetapkan bahwa sudah ha- 
trus dipunjaji pengalaman perda- 

gangan interinsulair atau export 
atau direksi harus tjukup mem- 
punjai pengalaman dalam me- 
mimpin perusahaan. . 

Kepada perseroan2 jang me- 
masukkan permintaan sebelum 
1 Agustus 1953 dan memenuhi 

kuan sebagai importir baru da- 
lam bulan September. 1 

Lengkapnja pengumuman 
sehagai berikut : 

IE Mulai tg. 1 Djuni 1953 sam- 
pai te: 31 Djuli 1953, buat Per- 
seroan2 — Dagang Indonesia 
iang “berkantor pusat ditempat2 
pelabuhan seperti tersebut di- 
bawah ini, dibuka kesempatan 
untuk memadjukan permintaan 
watuk diakui sebagai importir, 
jaitu dir Ij Medan, 2) Padang, 
3y Palembang, 4) Djakarta, 5) 
Semarang: 6) Surabaja, 7) Pon- 
tianak, ” 8) Bandjarmasin, 9) 
Makasar, 10) Ambon, 11) Me- 

nado, 
TI. Daftar pertanjaan (vra- 

genlijsty-untuk keperluan terse- 

itu 

  

joran, 

Menurut keterangan, sedjak 
terdjadinja pemogokan djam 12 
Siang tadi sampai Ik. djam 16.00, 
tidak ada satupun pesawat GIA 
jang berangkat dari Kemajoran, 
tapi dalam pada itu terlihat be-       berapa pesawat SIA turun — 

ee sewaktu Base hebe. | Ant. 

Di Tokyo zelah tiba 39 orang Manasiswa Indonesia, untuk 

mengikuti kulian selama dua sampai tiga tahun Pada uni 
versitet disaii, Mereka mulai dengan 

sekolah bahasa Djepang dari Institut Mahasiswa Interna- 
— Gambar diatas menggambarkan keadaan dida- 

lam. kamar Paebiarypa. pada pa gi hari, 

Kenek importir baru 

permintaan pengakuan sebagai importir, ialah bagi perseroan? 

dagang Indonesia jang berkantor pusat di Medan, Padang, Pa- 

pendjabai2 tertinggi tidak bo- e 

(2 
a. 

nan 

peladjarannja pada 

(Gambar Mondiana). 

ri Djawatan Perdagangan maka 
kesempatan untuk memadjukan   Surabaja, Pontianak, Bandjar- 
nado, : 

but dapat aiminta setjara ter- 
tulis pada Kantor Pusat Djawa- 
tan Perdagangan, Seksi Penga- 

kuan Importir. 

III. Kepada Perusahaan? Da- 
| gang jang memasukkan permin- 

taan sebelum tg. 1 Agustus 1953 
dan telah - memenuhi sjarat2 
jang ditetapkan oleh Djawatan 
Perdagangan, akan diberi surat 

| pengakuan sebagai importir jg 
baru dan akan dikeluarkan da- 
lam bulan September 1953. 

IV. Sjarat2 terendah ntuk 

pengakuan sebagai importir 
| baru :' 

| (d4). Organisasi perusahaan : 
la. Perseroan2 jang berbentuk 

"Kenmanszaak” (Perseorang- 
an) tidak akan dapat diakui 
sebagai importir. 
Perseroan2 harus mempu- 
njai bentuk organisasi jang 
sah menurut hukum jang ber 
laku, seperti firma, NV, atau 
badan2 hukum lain, ketjuali 

jajasan umum. 
Semua Perseroan diharuskan 
mempunjai oprichtingsakte 

jang authentiek (notarieel). 
). Perlengkapan perusahaan : 

Ruangan kantor harus ter- 
sendiri, jang tjukup luas un- 

tuk menempatkan pegawai2 

mereka, ialah paling sedikit 
3 orang. 
Banjaknja pegawai, 

Diluar anggota direksi, pa- 
Iing sedikit harus ada 3 orang 
pegawai jang mendjalankan 
pekerdjaan antara lain: Sy. 

pendjabat keuangan, b). dju- 
ru. ketik dan ec). pendjabat 
administrasi. Pegawai2 ter- 

sebut hanja melulu untuk 
Perseroan Dagang tersebut 
(full-time-job). 
(Pendjabat tertinggi dalam 
satu Perseroan tidak boleh 
merangkap  pekerdjaan “di 
“Perseroan2 import lain. Pun 
para firmanten jang telah 
terikat dalam sesuatu Per- 
seroan import tidak boleh 
mendjadi anggota difirma 

lain jang djuga mendapat 
pengakuan import). 
Keadaah keuangan : 

Modal jang mereka “setor 
paling sedikit harus ada 
Rp.250.000.— (sebagai bukti 
harus . diperlihatkan ,.stor- 
tingsbewijs” mereka disalah | 
satu bank), atau kekajaan 
mereka paling sedikit harus 
ada kurang lebih 1 djuta ru- 
piah (menurut accountants- 
report). 
Dari semua sero? jang dike- 
luarkan, 10075 harus ada di- 
tangan bangsa Indonesia dan 
harus “atas nama" (op 
naam) dan jang menurut 
anggaran dasarnja tidak bo- 

9   
L 

3. 

  
      

| Aku tak hendak naik, menanti 
-tram nomor 1 sadja, 
.kedjurusan — Djatinegera : 
akan turun di Kramat, 

Nomor 2 datang, segera pe- 
nuh penumpang. Nomor 3 das 
tang kemudian, Segera dipadati ' 
manusia ketika tram Hu. bers 

Tin satu 
cekng 

|| henti dilapangan Glodog. Aku 
masih harus sabar menanti J9: 
nomor satu, Rupanja banjak 
orang seperti aku djuga. Selalu 
Jin satu jg djadi sasaran orang. 
Disekitar tempat perhentian 
tram makin banjak orang me- 

“nanti. Seperti onggokan .da- 
.ging “jang @kan diangkut de- 
“ngan yerodak, Ada anak2, ada 
.nyonja2 Tionghoa, tia gadis2, 
ada @bang2 buruh jang mau 
Te cari pekerajaannja, di 

jakarta Kota, ada. pelamtjong- 

“  pelantjong dan petualang2 jang 
. hanya serder mat ikut ramai? 
bontjeng tram sadja. 

Seorang laki2 jang sebaja de 
| ngan aku pakaiannja netjis, ber 
pantalon abu2, memakai Zonnes   

“tunja mengkilat dan panti 
nja baru keluar dari tukang 
natu, berdjatan hilir mudik. dk 
ekatiku dengan- gelisah kare-' 
na tram. lin satu belum datang 
djuga. Akupun “berdjalan-dja- 
lan hilir mudik yuba "mengata- 
si kepenatan kaki. : 

“— Ketika aku melangkah  ber- 
dekatan dengan dia, dia menegur 
aku dengan suara halus : ySa- 
wodfa dkan kemana ?” 

»Ke Kramat”, sahutku,” 
sPulamg dari kantoran? Be- 

kerdja dikantor mana?” tanjas 
nja pula. 

dak, Hama berdialan-dja- 
Han sadja, Saudara bekerdja de | 

  

20 1 brit, aksinya seperti Maha Sis- 
Iwa, isap rokok tuar negeri, sep |: 

isepandjang | 
    

   

Nojararta banjak: 

. Gjedai orang naik, Aku 
mengalah naik kemudian, Dias 

mana? 
Dikantor bank”,  sahutnja 

'dengan gagah, sambil menun- 
djuk kearah setasiun Djakarta | 
Kota jang banjak " bergedung 
bank. 
Hormatku kepadanja konbart | 

ngik. Pertjakapan. kam, mulai 
meriah. Kutanjakan tentang Se- 
kitar trem BVM, tentang peng- 
hidipan pegawai2 kantor. da- 
ging, bentang harga barang2 
dan laianjaslagi. Segala tanjaku 
didjmowbnja dengan lantjar. Dia 
baru mengerti bahrya aku bu- 

tang dari pedalaman dan ma- 
sih asing senala simpang siur 
keadaan Djakarta, - 

“Ds menasehati aku Supaja 

hati2 selama dikota ini, karena 
:tjopet, kata- 

nja, Ketika kuteajakan apu da- 
lam tram BVM banjak tjopet, 
dia ntemberi keterangan buhaca 
tang terbanjak pada hari Ming- 
gu dan pada hari? biasa ke- 
bdnjakan, tukang? Tiopet, dlm. 
Sen BVM itu beraksi dheaktu 

i ketika pedagang2 Peran be- 
Penbne kepasar. 

Tak berapa lama tram lin 

“disekitar 
na, 
Tram - berhenti, 

kami bersiap akan 

Bendjedjal- 
sabar,   satu datang dari utara, Orang? | 

Maehluk abonda 

“NOPET 

kan orang Djakarta, Aku da- | 

« 

| 

dinja aku tak kebagean  tem- 
pat duduk, ketika Iram. sudah 
mulai bergerak lagi akan  be- | 

rengkat, haru aku melangkah 
1dik, menjesak 'kebordes jang | 
penulepadat onggokan daging | 

manusia bersalur pakaian. Ke- ! 
nalanku. pegawai bank ta te- 

Lima berdir, ditangga. Dikanan 
kiriku ada tiga orang. laki? ber- 

pantalon jang menjesak-njesuk 
minta tempat. Aku terdorong 
kepodjok, hampir terdjatuh ke- 
pangkutn. seorang Wanita tua 
jang duduk — dipinggir bangku 
dekat pintd.- Kedua tanganku 

esat2 memegang saku tjelanu- 
ku, takut “dompetku  ditjopet 
orang.  Vulpen dan beberapa 
helaj uang kertas kira2 Rp. 25. 
kubiarkan tinggal. » disaku ke- 
medja, Toh mudah kukontrol 

Heigan mata, pasti takkan be- 
rani orang mentjopetnja. 

  

| l 
| 

| 
y 
i 

| 
! 

melantjar  keselatan 
mendjeladjih ajalan - Gama 
jang sempit itu, Sajang aku 
tak bisa leluasa nonton orang 
mand, di Tjilnoung, karena tem 

patku berdiri agak  terseruk 
hingga tak bebas memandangi 

Prom 

keluar, Biar tak “pa, pikirkas 

Sudah adg  penggantinja jang 

lebih mendebarkan — djantung, 
jaitu dimukaku, agak kesan 
ping, ada gadis montok berdiri 
terdjepit diantara orang2 jang     berdesaksdesakan dibordes, Tus 

| pat duduk, baru kurabai sam 

| 

buhku merapat ketubuhnja, kam | 
rena dari samping kiri aku dide | 
sak kekanan, dan dari kanan di 
dorong kekiri, hingga aku ter- 
paksa mendesak gadis montok 
itu. Begini marjam orang ber- 

Kesuk-desakan dalam tram. kot 
Djakarta, taki2 aan perempuan, 
budiang? Lan gadis2 saling dex 
sak  menaesak Singgung mue- 
njnggung tengan tangan, betis, 
poha, 10rong MeEOrOng Sm 
bu diguntjang-gunjangkan oleh 
era yang sedang berdjalan, 

Ketika tram bernenti, ada 

satu araiorang turun, tapi 1g 
nk lebih  danjak tai, lau   terdjadi suk-ssukan Pula Tibor- 

“des, Lepas aari lapangan Har- 
mone baru @gaK Sela, AKupPUKk 
mentjari tempat duduk kesebe 
lah calam, Keauanru pegamu- 

bank tadi swdan mendahului 
turun di Harmome, kuthat dia 
berdialan bersama dua ordna 

Taki2 jang tadi mendjepit aku 
dari. kanan dan dari kiri, 

Ketika aku suden dapat tem- 

kemedjakw Astaga. Vulpenku 
tak ada bagi, uangku tak ada 
lagi, Tidak sak lagi tai aku 
didjievit dua 10k du untuk 

|dan peladjar untuk perdamaian 

  

KETUA P.W.I JOGJA 
AKAN KE BUKARES 

- Berkenaan dengan akan 'ber- 
langsungnja peralaan pemuda 

sedunia di Bukares. Rumania, 

pada tanggal 2 sjd 16 Agustus 

jang akar datang dan jang di 

dahutui dengan es perriti- 

da sedunia, maka rekan Sugi- 

jono wartawan Antara” dan 
: Kr Jos ber- | 

ketua PWI. Ing Toga | Sultan Hamengku Buwono se- maksud akar ikut mengikuti 
kongres dan perayaan, tersebut || 

diatas. t 
Kepastian keberangkatnja Ke 

Bukares itw masih rhenunggu 

keterangan dari kantor berita 

Lana Djakarta. 

PERGANTIAN KEPALA 
Bagian pewartaan 

Pjapendi, 

Menurut surat penetapan Pe 
mermntah Daerah, sdr Prodjo- 

suproho Kepaia Bagian 'Pe- 

wartaan Djawatan Penerangan 

Derah Istimewa Jogjakarta di 

pindahkan kembali ke Pgmerin 

tah Daerah dan sebagai Sea 

nja Djawatan Penerangan 
menetapkan sir. Mudj.ono. 

Timbang terima pekerdjaan 

"pimpinan bagian pewartaan r 

telah diadakan pala tanggal 1 
Djuni jang lalu dari tangan sdr. 

Prodjosuprobo Kepada kepala 

Djaw. Penerangan Daerah Sir. 

Darjono, karena kepala bagian 

Pewartaan jang baru sdr. Mus 

djiono masih dalam keatlaan 

sakit. 
Sdr. Prodjosuprobo sekarang 

oleh Pemerintah daerah dites. 

tapkan sebagai pengubung an- 

tara Pemerintah daerah dam 

Djapendi. 
Perlu diterangkan, bahwa be- 

kerdjanja sir Prodjosuprobo 
pada Djawatan Penerangan 
Daerah sudah sedjak d bentuk- 
nja Djawatan Penerangan di 
daerah Jogjakarta, tetapi tena- 
ganja bersifat diperbantukan 
kepada Djawatan Penerangan 

oleh Pemerintah Daerah. 

Rp. 20.000,— PENDAPA- 
— TAN PERTAMA 
Dari Panitya Pasar Malam 

Exposisi Nasional didapat be- 
rita, bahwa hasl pendjualan 

kartjis pada malam pembuka- 
an Pasar Malam itu, berdjum- 

lah Rp. 20.009,—. 

Seperti diketahui, jumlah 

jang telah, dikeluarkan oleh Pa 

nitya untuk keperluan Yasar 

Maiam tersebut, adalah ber- 

djumlah Rp. 125.000,— 

COMMODORE MENG- 
HILANG 

Achir? ini orang susah men- 

tjari "Commodore”. Dimana? 

orang sukar 
Tidak hanja dikota Jogja sadja, 
tapi menurut keterangan bebe- 

    
   
   

   

  

   

        

mendapatkannja.. 

  

  

  

   
DJADWAL WAKTU 
Pada tanggal 5—6 dan 1 

— Djimi 1953, 
Buka djam 18.01 

£ Imsak djam 4.49, 
Salah satu tugas Wadjib 

dalam bulan Puasa inj ja- 
Tah memberikan Zakat. 
nja kepada mereka jang 
berhak menerima, 
  

“LEM. WILKE MENEMUI 
SULTAN 

Kemarin telah menemu:, Sri 

laku Ketua Komite Olympiade 
Indonesia, Seorang Warga, hega- 
ra Indonesa keturuman Belan- 
da JEM Wilke. 
Pertemuan  itti selain ber- 

ntaksud untuk berkenalan, dju- 
ga minta pangestu karena ia 
bermaksud akan pergi ke Djer- 
man untuk ikut serta dalam 
perlomaan 'ketjepatan mobil di 

| sana dalam bulan Agustus jg 
akan datang. 

TUGU SERILJA JOGJA 
— AKAN DIDIRIKAN 
Jogja telah agak lama mempu 

njai hasrat, akan mendirikan 

Tugu Gerilja, jang melambang- 
kan perdjoangan mempertahan- 
kan kemerdekaan, Tugu jang 
akan dihiasi dengan lukisan? 
dan patung? akan dikerdjakan 
oleh para pemahat? muda di 
Jogja. 

Tentang maksud tersebut dia 
tas kini telah ada pembitjaraan 
yang mendekati penjelesaiannja. 

Dalam pembitjaraan dari pi- 
hak Pemerintahan  Kotapradja 
dan pihak seniman? di Jogja 
timbul 2 pendapat. Jaitu Tugu 

Gerilja itu akan didirikan dide- 
Kat gedung U.N, Gadjah Mada 
Bulaksumur dan jang lain meng 
hendakji didirikan di Tegalredjo. 

Persiapan2nja “kini sedang 
diselenggarakan. 

Tinggi Tugu Gerilja jang akan 
didirikan itu 17 Meter Luas ta- 
nah jang akan dipakai ialah 
40 X 40 Meter. 

Pekerdjaan itu akan dilaku- 
kan oleh seniman2 Pelukis Rak 

jat. Kapan akan dimulainja ma- 
sih menunggu segala persiapan 
dan ketentuan? lain, 

KOMISARIS | TJANDRA 
HASAN. 

Dipindahkan ke Jogjakarta 
Dari pihak Public Relation 

Kantor Besar (Polisi Daerah 
Istimewa Jogjakarta diperoleh 

.keterangan, bahwa terhitung 
sedjak tanggal 1 Djuni jang ia- 
lu telah dipindahkan ke Jogja- 
karta dari Medan, Komisaris 1 

Tjandra Hasan, sebagai Wakil 
Kepala “Polisi Daerah Istime- 
wa Jogjakarta, 

6 PERUMAHAN RAKJAT   rapa pihak memang dewasa ini 
diluar daerah Jogjapun sukar 

mendapatkan rokok merk "Com. | 

modore”. 
Bila ada sudah sangat tinggi 

harganja, sebungkus Rp.3,50. 

Tentang kenaikan harga jang | 
membubung itu berlaku djuga 
pada merk2 rokok lainnja mi- 
salnja Escort Rp.2.25 — Rp.2. 30, 
"Pompa” Rp.2,50. 
  

leh didjual kepada 
lain. 
Harus pula ada bank-relasi, 
jang dapat dinjatakan dalam 
rek.-€rt. mereka dengan sa- 
lah satu bank. 
Lain-lain : 

bangsa 

(4). 

Harus sudah mempunjai penga- 
laman dalam lapangan perda- 
gangan inter insulair atau ex- 
port dan direksi harus terdiri 

dari orang2 jang telah mempu- 
njai pengalaman dalam bedijfs- 
leiderschap, jang harus dibukti- 
kannja dengan riwajat hidupnja. 
(Sjarat2 dalam pasal 4 ini tidak 
usah dipenuhi semuanja, mela- 
inkan tjukup salah satu sadja). 
— Ant. 

  

   

montok Ya kedam melangkah 
lam, duduk dimukaku sambil 
tanjanja : i 

»Tuan ketjopetan?” 
Wa, Vulpen dan uang!” sam 

hutku dengan malu, karena aku 
ingat bahwa karena senang 
berdesak-desakan dengan gd- 
dis itu maka aku Gjadi le- 
ngah, tidak melihat isi. saku kes 

bawah kelopak mataku sendiri. 

»Saja melihatnja tedi”, kata 
gadis itu pula. Tapi saja tak 
berani kasih tahu pada tuan, 
karena kawannja jang seorang 

lagi masih berdiri dibordes di- 
sebelah saja. Mereka ada em- 

pat orang, jang tiga turun di 
Harmonie, jang Satu "turun di- 
djalan Segara toti, Len kali 
harap tuan hati2. 

Jang mana 
saku kemedja saja? 
dengan heran. $ 

.Jang berpantalon abu2 dan 
memakai 2R0onmebri, tadi, “Dia 
mulanja berdiri, diandk tangga, 
lalu menjesak masuk ketenyah 
dan an akan turn di Haru 
mom,  tangannja Ph 
kamen Peran, Saja melihttna, 
tuan dan saja sedang terdjepit 

tanjaku 

  niberem Isi saku. kemedjaku. 
Tolol aku ini, Ingotanku me- 

langsis kembali kewaktu ber- 
desak-aesakan dibordes tadi, 

Kupandangi gadis jang masih 
tetap berdiri disana, tangannja 
berpegang paia tiang besi dew 

kat pintu masuk, Diapun me- 
mandangi" aku. Tanganku mes 
rabu-raba. saku tjelamakw. Siju- 
kur dompetku masih. ada, sapu 
tanganku masih “ada, doos ra- 
kok dan @anstekerkuw masih 
ada. Ketika tram berkeni, dim 

oleh dua kawan pentjopet yang 
dikanan kiri kita tadi, Begitu 
lah orang jang tampaknya pers 
lente itw sebenarnya kanvaman 
tjopet”, 

Aku menarik napas pans 
djany, Teringat akan pertja- 
kapanku dgn  sneyaway bank”? 
jang sopan. santun. tadi, Badi 
ngan dia itu kiranja . 
Salahku sendiri, Kalau tidak 

karena mata kerandjangku tg 
mau mentjari djalan lepas, tok 
kan “aku Ka vulpenku   tengah djalan Pintu Air, gadis dan uangku, 

medjaku diberesi pentjopet. di- | 

jang merogoh : 

DIDIRIKAN 
Rentjara untuk mendirikan 

| perumahan rakjdt sehat di Wo- 
| nosari, Gunungkidul dalam ta- 
| him Ini jang banjaknja 10, ka- 
| rena keadaan keuangan pada 
dewasa ini baru “dapat diker- 
diakan 6 rumah. 2 
Pembikman perumahan rak- 

jat tersebut tanggal 15-8 diha- 
rapkan sudan dapat selesai, 

PERUSAHAAN ROKOK 
AKAN DIDIRIKAN 

Di Plajen. 
Baru2 im pengurus Koperasi 

SUBUR Plajen dalam rapaitnja 
jang dipimpin oleh sdr. Marto- 
redjo sebagai ketua koperasi 
tersebut telah memutuskan al 
melangsungkan simpan pindjam 
Dalam 'tahun ing direntjanakan 
mendirikan perusahaan Tolak. 
Membangkitkan Man 
tong rojong. 

LATIHAN KADER WANI: 
TA GUNUNGKIDUL 

Baru2 mi para erosi 
wemjta Gunungkidul telah, je 
pat mengadakan rapat der 
Pendid kan Masjarakar Kebun 
paten (Gunungkidul bertempat 
di Taman Pustaka Rajat B. 
Berkenzan dengan akan adanja, 
latihan Kader Wanita di Gu- 
nungkidul, maka rapat, memu- ' 
tuskan a.l. membentuk sesuatu 
Panitya Penjel 4 kursus 
tersehut diatas. Un SuSu- 
nannja sbb: . 

Ketua, nj, Wiper (guru Sa 
M.M) wk. Ketua ' nj. Sutiman 
penulis nj. 'S, Sulasmi, keu- 
angan nj. Dermowasito, ' .pem- 
bantu2 terdiri ms wak:12 or- 

| 

   

  

ganisasi terdiri 
dar! PW, Geri s, Perwari 
An NUN Kisjah ban Musii- 

ia aittuti oleh 50 
sein di sea pada tanggal 25 

| Djuni, sedang beaja penjeleng- 
| garaan dipik & sh Pendidikan 
Masjarakat kab, Pan 

  

RAHAJU: Tabansitoo Lon. the 
high seas", Doris Day, Jack 
Carson. 

LUXOR:. Setia, 'Rusini, M. 
“Amin. 

REX: Selamat angga Keka- .   sihku", “Leopo Salcedo, 
Lydia Montanez 

SOBOHARSONO: “Elephant 
Boy”, Saha“ 

SENI SONO: The Big Sky”, 
Kirk Douglas, Dewey 
Martin” 

INDRA: The Golden Hawk”, 
Rhonda Fleming, Sterling 
Haydan. 

MURBA :. Gadis Peladang”, D. 
Haris, Neng Yatimah, 

WETAN BETENG: Under The 
Gun”, Richara Conte, 
“Andrey Totter, 

KETOPRAK TRIMUDO TOMO: 
» Tjoridro Purnomo”, 

- 

  
 



   
    

    

  

    

     
   
   
   

  

     

   
   
     

    
    

    

    

     

  

:.. mar untuk penderita penjakit 
. batuk (kinkhoest) dan: typhus 

— Gisendirikan dari pu 
“ta lain? penjakit. Djuga akan 

Tae 
sa 
za 
T0e 

Ii
 

      

  
      

ss isatu sama lain dipisah dengan | 
s dinding katja. Hal ini untuk 

"anak2 jang menderita sakit te- 
"tanus, jang sama sekali tidak 
“boleh mendengar suara atau ke- 

na sinar. Kamar tersebut nanti- | ' 
—|nja berdinding dubbel dan ge- 
- lap, hanja mendapat penerang- | 
“an sekadarnja dari hawah. Ke- 

- rang sempurna, 

2... Pamu ' 
. Sakit batuk atau jang menular, 

  

“'nja sampai dipintu kamar. Bagi 
| anak2 jang berumur 10 tahun 

(esini, pandjangnja 130 meter dai 

selesai dalam . tempo 1 tahun. 
“Kini sudah dikerdjakan 3 bu- 

    
    

  

   

  

“akan selesai. Ongkos untuk pem 
bangunan ini sebesar Rp.900.000 

-Gan ongkos - ongkos meubelair 

: ” Rp.1.000.000, 

. £tk memperkuat Fonds Pemba- 

» B.P.S.« telah menjumbangkan 
“Rp.1.000— jang telah disetor- 

- kan pada Bank Rakjat Mage- 

dut, P.S. telah 
" 'djurkan pada penduduk Mage- 

. pat pendidikan mudir2, dengan 

| Dalam soal 

e -. »3 “2 2, ( 

“seterusnja supaja dis kan pa- 
«da BRI. atau Eps 

berj nama 

"dal Rp. 2.500 j 

(Bank tersebut pin oleh 
Donosumarto mempunjat 

| anggauta pemegang saham se 

3
 

itegaskan bahwa dalam zaal 

ersebut terdapat Kamar2 jang | 

entjegah menujarnja penjakit 
ari satu anak ke 
Direntjanakan, 

Gari pada penderi- 

'terdapat kamar melulu. untuk 

adaan kamar penderita sakit 
tetanus jang sekarang ini ku- 

. Ea 

Zaal itu nanti akan dapat me- 
nerima 130 anak2 jang sakit dan 
tempatnja diatur box-sistim. | 

jing menengok anak 

tidak diperkenankan masuk, ha- 

lebih, diadakan WC sendiri jang 
diatur menurut ilmu kesehatan. 

Zaal jang sedang di 
      

  

lebarnja 18 meter, diduga-akan | 

lan. Karenanja 9 bulan lagi 

Rp.1 3 .000.— 

  

ni Djumlah semua 
    

abi “ j ci « 

“nerangkan, bahwa disamping 
pembangunan zaal anak2, djuga 
kamar rontgen akan diperbaiki 

dan : Siperluas, Untuk keperltian 
    

n | lang jang sakit' terserang mala- | ria ada : 3.244 orang, sakit ma- | .ta 17.562 keong termasuk dian- 
an | taranja 1.734 or | trachoom. Sakit 

1 'kebanjakan terdapat di daerah 

uh: Dukun. BA 

. Djumlah kematian selama ta- 

3 hirnja Bapak Palang Merah se- 

  

  

MUNTILAN: 
— DIBENTUK 
untilan telah dibentuk 

g Gerwis 
j. Hadisanjoto. Sebagai 

“benulis I Suratimah, 
Siti Suratinah, Ba- 

angan Nj. Soko- 
“organisasi Nj: 

rburuhan/pertani- 
g. Sosial /ekono- 
an Warsini dan 

     — DJUMLAH PENDUDUK 
D0. Jang sakit, mati dan 

C3 Menurut tjatatan, selama ta- 
“hun 1952 1g talu djumlah pen 

| duduk dari daerah kab. Mage- 

  

      
ng Jang Sakit 

n. Saki centery 16 
ahg, pest 7 orang, masing2 

  

   

Tegalredjo / Grabag dan Pakis / 
Duk . 

hun 1952 ada 8.019 orang dian- 
taranja djumlah baji jang mati 
ada 2.048 orang. Djumiah orang 
perempuan jang matj karena 
akibat bersalin ada 151 orang. 
Selama tahun tersebut telah 1u- 
hir 20.623 orang baji, — (Kor.). 

Karanganjar 
KALENG P.M.I. BERISI: 
0. Rp. 208,76. 
Dengan disaksikan oleh jang 

serwadjib, pada tanggal 1 Djuni 
1953 

      

   
bertempat di kabupa:en 

PMI. Ranting Karanganjar 
'membuka kaleng P.M.I. jang 
diedarkan sedjak tgl. 8 Mei 1953 
bertepatan pada peringatan la- 

dunia Jean Henry Dunant. Ada- 
pun hasilnja masing2 kaleng 
sbb. . 4 ' 

Kaleng No. 1 — Rp. 59,21, 
No, 2 — Rp. 6 —, No. 3 —: 
“Rp. 14,50: No. 4 — Rp. 25,85: 
NO. 5 — Rp. 6— No.6 — Rp. 
9,15: No. 7 — Rp. 28,10, No. 3 
— belum kembali: No. 9 — Rn. 
1.95 dan No. 10 tidak diedarkan. 
Djumlah semua ada Rp. 208,75, 
“dikurangi Rp. 3,50 karena tak 

sah, mendjadi tinggal Rp 205,26. 
Uang sebanjak itu akan diper- 
gunakan buat keperluan sosial. 
— (Kor). 3 

BETJAK TERGULING 
DISELOKAN 

| Pengendara silau 
: lampu mobil. 

Malam senen jang lalu antara 
djam 22.00 sebuah betjak jang 
ditumpangj 3 orang bakul dari 
djurusan Timur menudju ke “7 
Io, waktu tiba di Djaten terdje-   

  

an akan mema- 
Rp.1.000.000.-. (KR). 

tagelang 
USAHA MEMBANGUN 

SEKOLAH2 
Menurut surat edaran Badan 

  

Aa 
kan ongkos 

. Pemeliharaan Sekolah Mage- 

Jang, maka dalam usahanja un- 

yang. Dalam surat edaran terse- 
ihak B.P.S. telah mengan- 

lang, terutama orang2 tua mu- 
rid, agar beramai2 memberikan 
sokongan, karena ' gedung2 se- 
kolah jang rusak dan belum ter- 
bangun, penting sekali buat tem 

“pendjelasan, bahwa ' keuangan 
Negara pada waktu inj belum 
mengidzinkan untuk 3 

  

an Rp.1,—, maka sebu lann 

pat terkumpul Lk. Rp.10.0 

itu, telah di: 
     
   

    

   
  

   

S. — (Kor). 

aum pensiunan di Magelan 
mempunjai Bae ina Jing di 

Koper” (Ko       
   Pensiunan). Dar 2 lah mo. 
ang telah ditja- 

ipainja pada achir tahun jan 
“Ialu, kini modal tsb 
ningkat sampai Ik. |    

  

     
   

   

  

djumlah 150 orang. 
Slamet: — (Bor). 

Komodor “sama. Komodor 
ribut2, rokok Komodor tu- 

rut2 ngiangL 
Gita! 15 BN 

y€ 

| dalamnja 2 meter, 

memba- | 
ngun rumah?2 sekolah.itu. 

- Menurut taksiran pihak BPS, 

| rid sebulannja memberi sokong- 

    

   

  

         

  

   

  

ad 

   
    
   

  

   

    

   

              

   

   
Item 

| 

|| Menurut rentjana untuk bia- 

rumus kedalam selokan jang 
karena pe-. 

jang diketuai 

“telah dipilin Nj. 

tersebut dapat diselesaikan da- 

Surakarta 
PALANG MERAH PE- 

"SAMUBA 
: . Dari Tegal ke Solo. 
Didapat kabar, bahwa pada 

tg. T Djuni jad, inj serombong- 

Pemuda dari Tegal akan me- 
nindjau Solo. Mereka akan 

mengadakan hubungan dengan 
Palang Merah Indonesia tjab. 
Surakarta serta Palang Merah 
Pemuda-nja, utk mendapatkan 
kesan2 dari usaha jang telah 
ditjapai. Kn tukak 
Menurut rentjana, romhong- 

an Palang Merah Pemuda dari 
Tegal itu dari Solo akan me- 
landjutkan perdjalanannja ke 
Jogjakarta dan Wonosobo dgn 
meladui Borobudur. —- (Kor). 

PEMBUKAAN KURSUS 
ULANGAN 

— Pendiklikan Djasmani. 
Bertempat di gedung SGA 

Kristen Margojudan Solo, baru2 
ini telah dilangsungkan pem- 
'bukaan kursus ulangan Pendi- 
dikan Djasmani, dihsdri al. 
oleh instansi PP&K dan guru2 

Kursus tsb. diikut: oleh se- 
djumlah 40 guru2 SR selama 
2 minggu, meliputi 13 mata 
peladjaran, sebagian besar 
mengenai  keolah-ragaan ' 
Diharapkan setelah mengi- 

kutikursus tsb. guru2 SR akan 
dapat menilik: ketjakapan me 
ngadjar jg lebih luas menge- 
naj Pendidikan Djasmani. — 
(Kor). 

Wonogiri 
PELEBARAN/PERBAIKAN 

DJALAN 
Rp. 150.000,—. 

Setelah diadakannja penin- 

a 

dari Kementerian Pekerdjaan 
Umum dan Tenaga kedaerah ka. 
wedanan. Wurjantoro kabupaten 
Wonogiri baru2 ini, telah diren- 

tjanakan untuk melebarkan dja- 
lan jang menghubungkan Pratji 
(kabupaten Wonogiri) dan Ba- 
ran (Jogjakarta) jang pandjang 
nja 4.5 Km, serta untuk mem- 
perbaiki djalan jang menghu- 
bungkan Tiken (Kap. Wonogiri) 
dengan Blimbng (Jogjakarta) 
jang telah rusak akibat ciash 
ke II jang lalu. “ 

Pelaksanaan pekerdjaan ter- 
sebut diserahkan kepada Djawa- 
tan Pekerdjaan Umum dan Te- 
naga sebesar Rp.150.009.—. £ 

Direntjanakan, “pekerdjaan | 

  

   

an 80 anggauta "Palang Merah F 

djauan oleh Ir. Karijomenggolo | 

  lam tahun ini djuga. — Ant.   ngendara betjak silau lampu 
mobil. Seorang penumpang pe- 
'rempuan oleh pihak polisi ter- 
(paksa diangkut kerumah sakit 
Solo, karena mendapat luka2, 
sedang 2 orang penumpang lain 
nja dan sopir betjak hanja men- 
Gapat luka ringan. — (Kor.). 

Klaten : 
MENINGGAL TERBAKAR 

Selasa pagi jang lalu ini En- 
dang Erowati, gadis ikira beru- 

mur 13 tahun, berumah di Djo- 
josetikan telah meninggal kare- 
na terbakar rambutnja oleh api 
pelita. : 5 

Hari Senin jang lalu ini masih 
pagi2 ketika ia sebagai biasanja 
merebus air untuk ajahnja, se- 
belah kelabang” rambutnja 

na njala api pelita. Dengan ta- 
ngannja ia memadamkan api 

dirambutnja, dan. membalikkan 
|kelabangnja kebelakang dengan 
tidak diketahui, buhwa api ma- 
sih menjala. Api terus mere@m- 
bet, membakar ,,kelabang” ram- 
but lainnja, serta membakar ba-    

'adja ia pakai untuk mentje- 
1 kedinginan. 

'Baru setelah api menjaia di- 
| punggungnja ia lari keluar, ber- 
(teriak minta tolong. Ajah En- 
dang jang pada waktu itu se- 
|dang bertjangkol dipekarangan 
rumah, mendengar anaknja ber- 

teriak minta tolong, terus lari 
(dan merahgkul anaknja. Endang 
jatuh pingsan, 
kedua tangannja. 

ajah terbakar 

| Pagi itu djuga Endang terus 
'dibawa kerumah sakit Tegaljo- 
50, dimana ia kemudian mening- 
gal 1 pagi hari berikutnja. 
SER), $ : 

|IDJAMBORE H.W. DAE- 
"| RAH SURAKARTA 

: “Untuk. melaksanakan kepu- 

tusan konperensi H. W. daerah 
Surakarta pada tanggel 15 Ma- 
ret jang lalu, pada tanggal 19 
sampai dengan 21 jang akan da- 

|| tang ini. di Klaten akan dilang- 
sungkan djambore H. W. daerah 
Surakarta. Djambore ini akan 
diikuti. oleh segenap kepanduan 
H. W. seluruh daerah Surakar- 
ta, Mulai dari affal sampai ke- 
pada-.segenap penghela dan para 

han sebagai berikut: 
Tanggal 19 petang resepsi di 
edung S. M. Mohammadijah, 

tanggal 20 pagi perlombaan2, 
|sorenja berbaris keliling kota, 

ap dengan . bendera dan 
ur terompet, terus api ung- 

gun dilapang perchemahan di 
stadion Kjaten. Tanggal 21 pu- 
lang, mefiinggalkan perchemah- 

        

Ja djambore ini akan disediakan 
|uang sebanjak Rp,7.120,— jang 
akan didapat dari juran dan pel-       bagai sokongan2, — (KR), 

jang ,,mengelawer” kemuka ke- 

ju-badjunja, rangkep tiga, ses' 

pemimpin, dng atjara perchema: 

$ KAN POKOK 

D 

jang hiduprja tidak 
tanah? setempat2. 

Tanah2 jang akan dibagikan 
kepada Tanj ialah tanah2 jang 
akan dikembalikan dari DPV ke- 
pada pemerintah kira2 136.000 
“hektar (lebihnja jang masih di- 
butuhkan oleh DPV), dan “dari 
AVROS dari tanah jang tidak 
dipakai seluas 215.000 ha. Luas 
136.000 ha dari DPV itu .adalah 
pernjataan - dari DPV sendiri. 
jang pada waktu itu menjata- 
kan "hanja” memerlukan tanah 
125.000 ha sadja. 

Dengan rantjangan pekerdja- 
an Sarimin mengenai reorgani- 

sasi pemakaian tanah sematjam 
itu, jang baru dalam permulaan 
pekerdjaan, tiba2  Sarimin di- 
tarik kembali ke Pusat, karena 
telah diangkatnja Abdul Hakim 
sebagai gubernur di Sumatera- 
Utara. 
Dalam keadaan jang masih 

kalut,. dan sedang dalam per- 
mulaan rentjana, Abdul Hakim 
datang dan sementara waktu 

Soal usaha. penjelesaian tanah 
tidak dikerdjakan. 

VIII. Keputusan Menteri 

Ishak dan penglaksana- 
annja oleh Gub. Hakim. 

Baru pada bulan Djuni 1951 

kemudian, keluar keputusan 
Menteri Dalam Negeri 

itu Mr, Ishak Tjokrohadisurjo) 
dengan suratnja tg. 28 Djuni 
1951 No, Agr. 12/5/14 jang beri- 
si Keputusan : , ”raembenarkan 
pemakaian tanah? konsesi jang 
sekarang dikuasainja dengan 
hak konsesi oleh perusahaan 
perkebunan tembaksu di Suma- 
tera-Timur seluas 125.000, de- 
ngan hak benda untuk waktu 
paling lama 80 tahun dan de- 
ngan sjarat? Jain jang akan di- 
tetapkan oleh pemerintah dike- 
mudian hari dan perjerahan 
kemhali kepada negeri tanah 
selebihnja jang 125.000 hektar”. 
Tanah2 itu terletak dikabupaten 
Langkat dan Deli Serdang. 

hektar untuk keperluan DPV 
jang dibenarkan oleh keputusan 
Menteri itu, berarti pemerintah 
hanja mengiakan sadja kema- 
uan DPV, karena luas itu ada- 
lah jang diminta oleh DPV, se- 
bagai ternjata dalam Urgensi- 
Programnja PPKNST IV ten- 
tang Agraria dan Ekonomi arg- 
ka IV halaman 2 diantaranja 
dinjatakan : ”Onderneming tem- 
bakau diurus oleh satu Badan 
Gabungan jang bernama, DPV, 
'DPV memegang 261.000 ha ta.   nah, Sekarang Badan itu mene- 

1 

(waktu ' 

Dengan ketentuan luas 125.000 

   

  

1 telah ditundjuk se 
| mengutjapkan pidato 

dan membentangkan tentang 
Hadapi deficit 

     
hg Au 

    

     
    

    

    

   

  

- Mendes France jang 
membentangkan tentang 

Pan ekonomi Perantjis des 
mengingatkan, bahwa P' 
naud (Partaj Independent 
pidatonja minggu jang lah 
menjatakan, bahwa defici 
garan belandja Perantjis 
hun jang akan datang aka 
tjapai sebanjak 1.000 
franc. Tjadangan alat2 
bajaran luar negeri serta 
akan berkurang pula, ae 
Sementara itu produksi Ame- 

rika sedjak tahun 1929  telai 
mendjadi duakali lipat dan pro- 
duksi Inggeris serta Djerma 
Barat telah bertambah pula de- 
ngan 5076, tapi produksi Pe- 
rantjis hanja bertambah dengan 
204, kata Mendes Fransce se- 
landjutnja. Akibat? itu tadi tlh. 
meluas hingga mengenai semua 

Pp urwodadi 4 

PERUSAHAAN GARAM 
GROBOGAN . 

Menemui kesulitan” 
Dikabarkan, sedjumlah pengu- 

saha garam rakjat didaerah ka 
bupaten Purwodadj — Grobogan 
(Semarang) kini merasa ketje- 
wa sebagaj akibat berlakunja 
monopoli garam jang sudah di- 
umumkan itu Dgn, demikian 
“jas produksi tertutup kemba- 

Grobogan adalah satu2nja dae 
rah Djawa Tengah jang meng- 
hasilkan garam dari darat, keba. 
njakan terdapat dj Kuwu dan 
Djono. Sebelim perang Inas 
pegaraman meliputi tanah selu- 
as 25 ha dengan hasil setiap 
harinja rata-rata 2 ton garam 
tetapi dimasa revolusi hingga 
waktu jang achir2 ini hasil tsb. 
berlipat 4 kali. 
Djumlah pengusaha garam Ik. 

500 orang jang dapat memeberi 
penghidupan pada puluhan ribu 
buruh garam, pendjual bambu, | 
pemilk gerobak dil. Sebelum 
tjukaj garam dihapuskan sete- 
lah Djepang berkuasa, pemerin- 
tah Belanda setiap tahunnja da- 
pat menarik tjukai itu rata2 

  

        

UISIA & MAROKO AKAN LE- 
IH SOPAN. 

IERRE Mendes France dari Partai Radikal Sosialis, jang 
ai pembentuk. kabinet Perantjis, telah 
nadjelis , 

peresmian dari madjelis rendah 

| internasional antara lain, kega- 

(imemperlemah potensi 
|Perantjis. ' Dan tidaklah pada 
| tempatnja untuk mentjoba mem. 

rendah, - untuk mendapatkan 
sebagai — kabinet - formateur 

program poelitiknja. 

segi penghidupan nasional dan 

galan Perantjis dalam menegak- 
kan potensi ekonominja telah 

militer 

perbesar poterisi militer, tapi 
sementara itu membiarkan eko. 
1omi Perantjis dalam keadaan jz 
tidak stabil. 

Masalah? jang dihadapi. 
Perantjis kini menghadapi se- 

djumlah besar masalah2 dianta- 
ranja untuk memodernisasikan 
serta memperlengkapi industri? 
Perantjis, eksport, perang di In- 
dotjina, Tentara Eropa - dan pe- 
merintah harus menentukan, 
masalah mana jang harus dida- 
hulukan. Dan dalam semua Ila- 
pangan harus diadakan usaha? 
untuk merobah sesuatu jang tak 
produktif mendjadi produktif 
dan jg kurang berguna mendjadi 
tambah berguna. 

Tunisia & Marokko. 
Mengenai Tunisia dan Marok-   

| kan rundingan2 dan menghenti- | 

| faar akan hanja menambah ke- 

ko dinjatakannja, bahwa per 
kembangan? ekonomi sadja tak 
akan tjukup untuk memetjahkan 

masalah2 politik kedua negeri 
tersebut. : : 

Mengenai kedaulatan jang di- 
tjita2kan oleh Tunisia, dinjata- 
kannja hendaknja supaja diadu. 

kan tindakan? kekerasan setem- 

pat, dan tjampur tangan dari 

tegangan disana, 

bentuknja nanti akan segera 
melihatkan Sikap memberi “kon- 

Sesi serta,sapan, agar dapat 
menimbulkan suasana jang me- 

mungkinkan adanja kerdja-sama 
bersifat persaudaraan. — AFP. 

Minta adakan konpe- 
rensi 4 . besar, 1 

Bila ia disetudjui mendjadi 
perdana menteri oleh madjelis 

rendah, ia akan berusaha untuk 
menjelenggarakan konperensi 
4 - Besar (Perantjis, Inggeris, 
Amerika dan Sovjet Uni). 

Selain itu ia akan berusaha 
utk. mengurangi beban Perantjis 
di Indotjina dan memperkokoh 
persatuan Eropa dengan menga- 

dakan hubungan seerat mungkin 

1!   Rp. 1.500.000- (Ant.) 

Masalah tanah di Sumatra Timur (6): 

KERUWETIAN. 

ISINI Sarimin mengambil kebidjaksanaan dengan menga- 
djak serta. organisasi2 tani dan huruh dalam penjelesaian 

ini. Paritia2 itu berkewadjiban diantaranja mengadakan ”seree 
ning”, menentukan siapa? jang akan mendjadi tani, dan siapa? 

pokok dari pertanian dan pemeriksaan 

rangkan, bahwa ia selandjutnja 
hanja membutuhkan 125.000 ha 
tanah sadja buat tanaman tem- 
bakaunja. Tanah jang sisa selu- 
as 261.000 — 125.000 hektar — 
136.000 hektar akan dikembali- 
kan kepada pemerintah untuk 
keperluan pertanian rakjat”. 
Luas 1250C0 ha ketentuan 

DPV sendiri itu, jang masih sa- 
ngat berlebih-lebihan mewah- 

narnja tiap2 tahun dengan ka- 
pasitet penuh seperti sebelum 
perang hanja kira2 15.000 ha 
sadja, jang berarti masih tetap 
menguasai tanah 15 kalj' dari 
keperluan jang sebenarnja. De- 
ngan rotasi2 8 tahun,. hanja di- 
perlukan tanah (dalam giliran 
S8 tahun) hanja 120.000 ha. Ka- 
lau didjalankan rotasi 5 tahun 
tjukup dengan 75.000 hektar. 
Tanah2 mana jang dikembali- 

kan kepada negerj untuk rakjat, 
dalam bagian kedua dari surat 
keputusan Menteri tersebut me- 
njebutkan : "Letak tanah, baik 
jang akan dilangsungkan dita- 
ngan perusahaan2 perkebunan 
te 1 Uu, Maupun jang akan 
dikembalikan kepada negeri, di- 
tundjuk oleh gubernur Sumate- 
ra-Utara, dengan persetudjuan 
perusahaan? jang bersangku- 
tan”, 2 

Djadi guberrur-lah jang me- 
nundjuk letak dan djenis tanah 
jang akan dikembalikan dan te- 
rus mendjadi tanah perkebunan, 

: : V0 plex”, Ketentuan isilah 
Gubernar hanja menerima 

kaarteering DP V? : 
HAK2 JANG DIBERIKAN PADA D:P.V. MERUPA- 

nja, sebab keperluan jang sebe- 

dengan Inggeris. — UP. 

Dan pemerintah jang akan di. | 

| menjampaikan 

  

KALAU PENTJURI 
MENGGIGIT 

Misastro, demikian nama 
seorang jang berpenjakit 
lumpuh dan terkaja serta 
sangat kikir dan tak ber- 
anak isteri didesa Margotu- 
ha Ketj. Taju, pada tanggal 
21 Mei djam 3 fadjar ru- 
mahnja telah dimasuki pen- 
tjuri, dimana pentjuri itu 
kiranja tak menginginkan 
harta benda, tetapi perlu 
berkelahi dengan penghuni 

"rumah itu, sehingga terdjadi 
pergulatan dan Misastro da. 
pat digigit anggota rahasia- 
nja sehingga ia dapat luka2 
parah. 5 

Selandjutnja ia dapat ter- 
tolong oleh tetangganja, 
sedang pentjuri dapat melo- 
loskan diri. Ia diangkut ke- 
rumah sakit Pati, dan pada 
paginja pihak jg berwadjib 
dapat menangkap terdakwa 
H. Mashadi desa Taju dan 
Supat dari desa Bugel Pe- 
tjangakan. 

Lebih landjut dapat dite- 
rangkan disini, bahwa pen- 
tjurian itu terdjadi karena 
soal warisan harta benda 
si-kaja tsb. dan antara lam 
terdapat perasaan bentji, 
karena  Misastro' tak mau 
beristeri dan sering mem: 
permainzan wanita jang Ji- 
ambil! dalam waktu satu bu- 
lan berganti dan diusir, se 

' hingga perbuatan itu sangat 
tertjela oleh umum dalam     masjarakat desa tsb. (T.A), 
  

   | - sasa 

Tanaman 

F 

Sementara itu oleh fihak dja- 
watan pertanjan telah diseleng- 
garakan penanaman kembali se- 
tjara besar2-an dipelbagai tem- 
pat di Djawa tengah dan Indo- 
nesia pada umumnja. Kini jang 
telah kembali selesai penanaman 

nja kapuk tersebut adalah da- 
erah Djawa timur. 

' Diterangkan selandjutnja, bah 
wa 'kapuk dari Djawa mempu- 
njai Kwaliteit jang paling ting- 
gi dalam mana diakui djuga 
oleh luar negeri, 

Mengenai 

luar negeri diterangkan, bahwa 
Indonesia saat ini baru mentja- 
pai kl. 4 ribu ton sebelum pe- 

rang dapat mentjapai djumlah 
20 ribu ton. Dalam. beberapa ta- 
hun lagi tentu keadaan kapuk 
Indonesia akan kembali seperti 
sedia kala. Kini soalnja ialah 
mengenai peraturan kapuk per- 
lu dihidupkan kembali untuk 
memperbaiki keadaan kapuk 
dan untuk mendjaga kapuk 
Indonesia memegang peranan 
dipasar dunia, — R. Sg.     
  

P 

baru PBB, 

Sebuah “komunike « singkat 
| jang dikeluarkan di Panmunjom 
sesudah pertemuan selama dua 
menit antara para opsir penghu- 

bung Rebo jang “lalu menjata- 
kan, bahwa pihak Utara telah 

seputjuk surat 
jang bertalian dengan sidang 
eksekutip sekarang. 

Sebagai diketahui perunding- 
an2 di Panmunjom telah dira- 

jang lalu, ketika pihak PBB 
mengadjukan usul2nia jang ba- 
ru, 

Statement djurubitjara 

Selatan. :& 

Sementara itu djurubitjara pe       
terpentjar-pentjar, dan supaja | 
merupa ?ingesloter. .com- | 

jang | 
meng kan bahwa pendu- | 
dukan tanah oleh rakjat didae- | 
rah-konsesi jang. merupakan | 
"kantong2” harus dikosongkan | 
denga» "pengusiran” besar?an, 

Hak2 jang diberikan kepada 
pihak DPV sematiam inilah 
jang mendjadi pokok keruwetan : 

penjelenggaraannja. | 
Menurut keterangan Inspek- 

tur Djawatan Pertanian Propin- 
si Sumatera Utara jang duduk 
dalam panitia agraria, ternjata 
bahwa tanah2 jang "diberikan” 
oleh DPV kepada pemerintah se. 
luas 130.000 ha itu : 

ja) Jang Lk. 45.000.ha (3055) 
.sama sekali tidak dapat di- 
pergunakan berupa gunung, 
wadas rawa2 dsb. 

Dari 85.000 ha sisanja jang 

45.000 ha akan dapat didja- | 

dikan tanah pertanian jang 

sekarang berupa hutan2 dan 

tanah berawa-rawa, dengan 

lebih dulu 'didjalankan drai- 

nage irigasi dsb. Untuk ini 

perlu waktu lk. 2 tahun dan 

biaja Lk. Rp.10.000.000.—. 

Jang 40.000 sudah berupa 

tanah pertanian jang baik, 

tetapi diantaranja sudah be- 

rupa kampung I.k. 20.000 ha. 

Sedang orang jang harus 

mendapat bagian tanah LK. 
70.000 keluarga diantaranja 

termasuk I.k. 30.000 keluar- 

ga jang harus mendapat ta- 

nah masing2 1 ha sawah atau 

2 ha tanah kering sebagai 

"tanj asli”, 5 
Keputusan Menterj itu memberi 

kesan, bahwa pembagian tanah 

itu terutama untuk segera meng 

hindarkan  onderneming dari 

“gangguan rakjat” sebagai per- 

lindungan pemerintah terhadap 

onderneming dari gangguan 

rakjat. £ 

Hal ini dapat dibatja dari kon- 

siderans . keputusan itu, jang 

.berbunji :   a) bahwa untuk mentjegah, se-   dengan persetudjuan perusaha- 

an2 jang bersangkutan. 
"Tetapi dalam prakteknja, me- 

nurut keterangan Panitia Tek- 
nik di Medan, mereka hanja ha- 
rus menerima kaarteering DPV, 

Panitia penjelidik tanah hanja 
tinggal menjelidiki din menen- 

tukan tanah2 jang sudah dike- 
Juarkan dari DPV, dan tidak me 
njelidiki tanah2 konsesi DPV 

semuanja. 

' Menurut keterangan itu, hal 
sematjam itu terdjadi atas per- 
setudjuan Dewan Ekonomi dan 
Keuangan di Djakarta, (Dewan 
Ekonomi dan Keuangan terdiri 

uangan, Perekonomian, Pertani- 

bangan bahwa Kedudukan per- 
kebunan tembakau dipentingkan 
buat keuangan negara, hingga 
perlu diberi prioritet dan pasili- 
"tet sematjam itu, dengan menen 
tukan keperluannja sendiri. 
Dalam soal penentuan tanah 

untuk ondermeming diutamakan 
agar persil? onderneming tidak   dari Menteri2 Dalam Negeri, Ke | 

an, Perhubungan), atas pertim- | 

HOUGH Ben 
BATCHER AND 
VICKI HAVE 
SAVED KING 
FROM THE 
RIVER ICE, 
THEY UNS 

WITTINGLY 
CARRY HIM 
INTO THE 
LODGE WHICH. 
(5 ABOUT TO 
BE BLOWN 
To BiT5/ 

3     

    

sebuah statement Jaga tagnan 

at persetudjuan presiden Syng- 

Pet aka Tanpa | bahwa 

pendirian pemerintahnja terha- 

dap soal gentjatan sendjata di 

Korea "tidak berobah sama se- 

kali”, 
Dugadn kalangan PBB 

di Tokio. 
Di Tokio, kalangan2 PBB men 

dufa bahwa dalam suratnja jg 
disampaikan kepada pihak PBB 
itu pihak Utara minta supaja 

perundingan2 di Panmunjom se- 
karang diadakan dengan terbu- 

ka lagi, karena pihak Korea Se- 
latan baru2 ini telah mengumum 
kan beberapa bagian dari usul2 
PBB dan menjatakan bahwa 

pihak Utara telah menolaknja. 
Dengan demikian pihak Korea 
  

tidak-tidaknja mengurangi 
berlangsungnja pengambilan 
tanah2 perusahaan perkebu- 
nan didaerah Sumatera Ti- 
mur, propinsi Sumatera Uta- 
ra, oleh orang2 jang tidak 
berhak dan dengan tjara tia- 
da teratur, perlu disediakan 
dalam waktu jang singkat 
tanah2 jang tjukup luas un- 
tuk dibagi-bagikan setjara 

adil dan rasionil kepada 
orang2, terutama. petani2, 
jang menghadjatinja, 
bahwa dalam bulan Septem- 
ber 1950 oleh Achting Gu.ber- 
nur Sumatera Utara sebagai 
wakil! pemerintah pusat Re- 

publik Indonesia, dan pengu- 
rus Deli Planters Vereeni- 
ging sebagai wakil dari pe- 
rusahaan2 perkebunan tem- 
bakau di Sumatera Timur, 

telah diadakan persetudjuan 
prinsip bahwa pemerintah 
R.I. bersedia mengganti hak 
konsesi dengan suatu hak 
'benda atas tanah jang luas- 
nja tidak melebihi 125.000 ha 

untuk paling lama 30 tahun, 
sedang pihak DPV bersedia 
mengembalikan semua: ta- 
nan2 selebihnja kepada ne- 
geri, 

b —
 

KING OF THE ROYAL M 
PI MEAR VOICES) THOSE KILLERS ARE INN 
KUNCLE BENJITME TIMNEL UNDER THE 

  

« 

Meskipun Ben dan Vicki telah menjelamatkan 
sungai, 

mereka 
King kesebuah pendok jang aka diledakkan. 

D0. Bumbunja sudah menjala! 
tamu itu, Inkyl 

King dari saldju 
tidak mengetah ui, bana 

keruang 

mereka 

membawa 
tetapi 

Bukalah pintu 

hasiakan sedjak tanggal 25 Mei, 

merintah Korea Selatan dalam | 

  
  

— Saja mendengar suara, pas 

man Ben! 

— Pembunuhz 

lam 

pondok! 

Nota rahasia Utara kpd PBB 

PENDIRIAN SELATAN TAK BEROBAH. 
IHAK Utara, telah menjampaikan nota rahasin kepada pi- 
hak PBB di Panmunjom, hanja. 19 djam sebelum mereka 

diduga akan menolak usul? baru 

atu gentjatan sendjata di Korea. 
Nota, ini diberikan pada Waktu pihak Korea Selatan 'se- 

kali lagi menjatakan pendiriamnnja jang resmi, 
tang tiap gentjatan sendjata di Korea, jang berdasarkan usul? 

4 

PBB untuk mentjapai su- 

akan menen- 

Selatan dianggap telah melang- 

gar Kerahasiaan perundingan2, 

Gan karenanja pihak Utara 
mungkin sekali telah minta su- 
paja sidang2 di Panmunjom di- | 
adakan dengan terbuka lagi. — 
UP. 

  

PIMPINAN MILITER USA. 
Disetudjui Senat. 

» Senat Amerika telah menje- 
tudjui dengan bulat pengangka- 
tan2 dalam pimpinan tertinggi 
militer Amerika jang dilakukan 
oleh presiden Eisenhower baru- 
baru ini. 

Pengangkatan2 ini ialah lak- 
samana Arthur Radford sebagai 
ketua gabungan kepala? staf 
menggantikan djenderal Omar 

Perentjanaan 
kerdja 

ANTTIA Enguete untuk menjelidiki 
merentjanakan perdjandjian 

beidsovereenkomst) 

export kapuk ' ke-, 

| bagian operasi angkatan 

    
kapuk hanja 40 pCt 

dari sebelum perang 
IHAK jang bersangkutan menerangkan, bahwa hingga 
saat hi Takan kapuk Indonesia belum kembali seperti 

sediakala. Djumlah tanaman kapuk jang masih ada “kini hanja 

tinggal 4075 dari djumlah sebelum perang. Ketjuali rusak di- 
makan hama djuga rusak karena iklim dan tidak terpelihara, 
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EKSPEDIS! MUTIARA 
DJEPANG 

Ke Indonesia, 

Menurut berita UP dari To- 

Kyo, niaka hari Sabtu jang akan 
datang ini akan berangkat dari 

'kota tersebut ke Indonesia se- 
rombongan djuruselam mutiara 

| pangsa Dijspang terdiri atas 1 
forang jang telah mengadakan 

'kontrak setahun dengan sebuan 
perusahaan di Indonesia, 
Menurut kontrak tersebut, 

maka 46 orang Djepang itu ti- 
dak hanja bekerdja sebagai dju- 
ruselam tapi djuga akan membe 

rikan peladjaran dalam soal tehi- 

nik pemeliharaan mutiara dan 

hal2 jang bersangkutan dengan 

pengusaraaan mutiara itu. 

Ipedisi Djepang itu akan terdit 
atas 6 kapal2 penjelam muti: 

jang 
untuk 

Ahl 

      

   

  

keperluan itu. 
nutiara itu beras: 

      
   

    

    

  

g Jalu telah meni 
pang dan Kini be 

1 Arafura. Demikia 
Ant. 3 

Rp. 44 DJUTA UNTUK 
TEBU RAKJAT 

Kepala Jajasan tebu rakjat 
seluruh Djawa jang berpusat 
di Surakarta, Suwito, waktu 

ada di Majang menerangkan, 
bahwa jajasan tersebug dalam 

| tahun '53 ini menjediakan uang 

| sebanjak 44 djuta rupiah guna 
pemberian credit2 bagi para 

| penanam, tebu rakjat diseluruh 
|lpulau Djawa. Credit jang ter- 
banjak diserahkan kepada pe- 
nam tebu rakjat di Djawa Te- 
ngah dan Djawa Timur. — RSb. 

      

  
  

8 

Bradley: djenderal “Matthew 
Ridgway sebagai kepala staf 
angkatan darat menggantikan 
djenderal Lawton Collins: djen- 

|deral Nathan F. Twining seba- 
gai kepala staf angkatan udara 
menggantikan djenderal Hoyt 
Vandenberg, dan laksamana Ro- 
bert Carney sebagai kepala staf 

laut 
menggantikan laksamana Wil-   ham Fehteker, — UP 

perdjandjian 
kolektif 

kemungkinan2 huat 
Kerdja kolectif (collectieve ar- 

antara serikat? buruh perkebunan dengan Avros kini telah selesai melakukan tugasnja dan dalam hari2 
Ja.d. ini panitia akan 
laporannja kepada Menteri 

Dari kalangan jang mengeta- 
hui didapat keterangan Panitia 
Engugte ini telah dibentuk atas 
instruksi Menteri Dalam Negeri 
2 bulan jang lalu buat mendapat 
kan sjarat2 kerdja jang sehat 
dan uniformil bagi buruh2 per- 
kebunan di Sumatera Utara. 
Anggota2 panitia ditundjuk oleh 
Menteri sendiri dan sebagai ke- 
tua dari panitia, ialah Hartojo 
dari Pengawas Perburuhan Su- 
matera Utara, 

Tentang hasil2 dari penjelidi- 
kan panitia, kalangan jang me- 
ngetahui mengatakan, bahwa 
menurut penjelidikan tidak 
mungkin dewasa ini di Sumatera 
Utara bisa terbentuk satu per- 
djandjian kerdja koloktif, kalau 
Gidasarkan atas perundingan2 bi 
parti jaitu antara dan pihak, pe 
ngusaha (Avros) dengan pihak 
serikat2 buruh, Dalam hubungan 
ini dinjatakan lebih landjut, bhw 
oleh karena ada perbedaan2 pa- 
ham antara serikat2 buruh itu, 
maka djuga pembentukan col- 
lectieve arbeidsovereenkomst se. 
tjara triparti (perundingan an- 
tara buruh - pengusaha bersama 
dengan pemerintah) djuga ti- 
dak mungkin. 

Menurut kalangan itu, satu2- 
nja djalan untuk membuat col- 
lectieve arbeidsovoreenkemst itu 
ialah, Kementerian Perhubungan 
sendiri harus mengadjukan sja- 

  

e 

Oo    
itu ada , dida- 

trowongan — dibawah 

(mar 

  PESAN Ha NAME     

   

— Frowongan? 1 
— Betul! Saja sudah mengeta hwinja 

beberapa waktu jang lali . 
satu pintu masuknja adalah rak. bum 
ku dipodjok tini , ( 
kokoh, Vicki! Saja akan Ver 9g keke. 

sudah dapat mengirimkan laporan 
Perburuhan 

lidikannja tersebut, demikian Antara dari 
mengenai hasil? penje- 
Medan, 

rat2 perdjadjian kerdja kolektif 
ini dengan bahan2 jang dipero- 

| Teh dari hasil penjelidikan “dari 
| Panitia Engueti tersebut dan 
dikeluark: l P4 Pusat seba 
gai keputus: jang mengikat , 
baik bagi pihak pengusaha mau 
pun bagi pihak buruh, 

  

     
  

  

  

| 2 . 
(Dunia sana sini 

& Djenderal Guillaume, resi 
| den djenderal Perantjis di Marok 
|Ka hari ini bertolak ke Amerika | 
Serikat untuk berunding ten- ' 
tang soal2 kemiliteran. 

| — K Mario Langza, penjanji tenor 
| Amerika keturunan Italia jang 
| terkenal itu akan menjanji di 
| Honolulu, Guam, Manilla dan 
Tokio. Ia akan tiba di Manilla 

|3 minggu lagi, dan tinggal disa 
na selama 1 minggu. 

| x Iyan Sadchikov, dutabesay 
| Sovjet di Teheran kemarin dulu 
bertolak ke Moskou dan 'kolie- 
ganja dari Amerika Loy Hender 

| son hari Rebo jang lalu tiba di 
| New York - untuk memberikan 
| laporan, kepada pemerintahnja, 
Lok Laksamana Radford, ketua 
gabungan kepala2 staf Amerika 
berunding dengan pemimpin? 
militer tinggi Amerika di Taipeh 
hari Rebo jang lalu, sesudah ber 

' bitjara dengan Chiang Kai Shek 

   

  

NTED (73) 
PETI DE ERED IT COME TIME 
ASO..OME ENTRAMCE IS THIS SMELF 
CE MENICHE. HOLD IT DOKN, VICKI L. 
IL HEAD EM CORE IN THE CABIN 

    

       
ca» tekanlah jang 

tamu untule mendahului merekat 

 



  

  

          
   

    

    

   

    

   

        

   

   

      

    
   

    

  
"Ta 

          

tis dan 'Djenewa, Perund ngan | 
| jang dilakukannja selama di 
| Eropah adalah bersifat menin- 

ba- | djau, Can hasilnja adalah me- 
'| muaskan 

si “Jayase 

IK LUKMAN HAKIM 
tr. Tanaritan “Hskim, direktur 

, jang sedang das | 
“di Eropah Ba- 

angkat pulang ke 
Indonesia “dengan melalui Pa- 

   
   
    Jam perd 

rat, telah 

  

2 Ana ja Ajuga telah me- 

1 Bern “fa telah mela- 
undingan dengan Du- 

Barat, Mz. Maramis, — Ant, 

. KARTU2 TANDA PEN- 
& . DUDUK 

  

2 Kepasia Wakil Walikota Dja- 
karta Raya Suratno Sastroami- 

isi djojo telah disampaikan : orang 
" Isedjumlah laporan atau penga- 

  

“|tutan kartu? 
duan tentang terdjadinja pentja | 

tanda penduduk | 
dibeberapa kelurahan, jang me 
nurut laporan2 itu dilakukan 

(sendiri oleh sementara pegawai? 
" (kelurahan jang bekerdja  sa- 
“| ma,dengan pihak makelair2. 

Menurut kk keterangan Penewu 
Pund belum lama ini 5 ka- 

ng didaerah san: ol, ter 
diri dari, kapanewon, n Dje 

tis, Kretek, Baritoordan an 
sendiri, telah merentjanakan 

pembuatan persama saluran Alr 
untuk pengairan tanah pesa- 
“wahan jang akan diambjikan- 

nja dari Kali Oja, Pekerdjaan 

itu akan @'djalankan oleh pen- 

dulik dengan Ppimpman dari 

pihak pamong pradja dan Aya- 
watan2 jang bersangkutan. 
Menurut keterangan lebih 

landjut, saluran itu pandjang- 
nja kira2 10 Km dan akan Ga- 

ya an air kepada bene- 

ratus tanah, 
atjult tenaga2 jang akan 

Aneka setjara gotong ro- 

. jong oleh penduduk,: maka di- 

perlukan tainZ bahan sehingga 
Gengan demikian diperlukan he- 
aja pula jang tklak sedikit, ki- 

pr Rp. 130.000,— 
Mengingat 'besarnja beaja 

"itu, maka belum Iama, ini oleh 
5 kapanewon itu telah dimadju- 
kan bantuan beaja dari Sape 
matan daerah. 
  

  

“OMoNe2 TENTANG KE- 
BUDAJAAN | 

Ketika saja batja lanoran sdr. 
Kusnun di K.R. tanggal 28 
Mei 1953, Saja. berp 

na 
pentjak. (baris ketiga ari ba- 
wah tertulis: saja kira, ada per 

samaan antara saja Zga. sdr. 
Sik jg telah mengritik K.H.D.) 
Kita mempelaajari kebudajaan 
bukan utk. mentjoba kemenang- 
"an tenhadap guru, melainkan 

myin mengetahui kemadjuan ke 
bwdajaan suptu bangsa. dari ma | 
sa kemasa. Dan dgn. kemadju- 
|an2 itulah kita mentiipta ke- 
budajaan baru jang akan da- 
tang. 

Memang, ipentjak? suatu 

bagian dari kebudajaan/kesentan 
| djuga. Tapi jang saja | maksud 

dengan kebudajaan Man dalam 
| Arti jang umum. 

  

   

2. Sebagai 1jontoh: Mia be- 

ladjar pentjak, nanti bilamana 

“saudara pandai pentjak djuga 
seperti gunu sdr. Karena, kese- 

| nian tu masih Tan pada wak 

tm berikutnja 
“Lain halnya dita kita mempe- 

tadjari sitjandi Borobudur”, toch 

tak mungkin lagi kita membuat 

ban batu seperti Borobu- 

dur. (? Red). 
Djadi kebulajaan adalah ver- | 

sifat dinamis menurut “ajaman- 

ae djika boleh saya katakan 

“tindakan sdr. Sri w bukanlah 

suatu tindakan »sjang berani”, 

tetapi suatu tindikan .mengin- 

safkam”, (nsaf vdak. berarti 

enjetwljt). 

3 “bjoko Nona -— Solo. 

: Sea 
5 ' Beberapa bulan jang lalu To- 

giakarta menjual plombir un- 

tuk sena matjam kendaraan? 

untuk tahun 4. 53. 
Saja baru satu bulan jang 

“0d membeli  plombir untuk 

sepeda saja, tetapi plombir itu 
sekarang “telah  hantjur dan 

Oa tidak .karuan .rupanja. 
3 tidak ha- 

(1 terajadi pada sepeda saja 
- sepeda teman2 lainpun. | 

  

djuga nasibnja, 
A ata ndntj Sena 2 

kapan sepeda po- 

Ti tang sepeda? jang tidak ada 
Team “apakah hal ini ti- 

akay 3 megu prerepotan | 

  

Tao kefupgnn, Sta” “terbaiva, 
bagaimana AD mu 2 Da 5 

. Menurut laporan jang disam- 
paikan itu, orang2 jang datang 

kekantor kelurahan untuk men- 
dapatkan kartu2 tanda pendu- 
Guk, oleh sementara pegawai ke 
lurahan dari orang2 jang datang 
itu dimintakan uang Rp. 5,—, | 
Rp. 7,50, bahkan ada djuga jang 

(sampai sebesar Rp. 10,— untuk 

Lra Jain ialah makelaar2 datang 
pada pegawai? kelurahan itu 
untuk mengurus kartu2 tanda 

penduduk. . 
R Sampai dimana kebenaran la- 
poran2 jang disampaikan itu, 

belum diketahui dan kini sedang 

herada dalam ben jelidikan 

Arit?» 

PENERBANGAN SIPIL 
INTERNASIONAL 

Indonesia kirim delegasi. 

Indonesia akan mengirim- 
kan suatu delegasi ke konpe- 
rensi besar organizasi penerba- 
ngan cipiil-internasional 
akan dilangsungkan di Inggeris 
pada tgl 16 Djunj jad. Delegasi 
tsb. akan diketuai oleh Ir. Su- 
goto kepala penerbangan cipiel 

| Kementerian Perhubungan dgn 
3 orang anggautanja. Seorang 
dari djawatan penerbangan ci- 

piel dan 2 orang lagi dari ke- 
| dutaan besar Indonesia di Lon- 

don. Konperehnsi tsb. akan di- 
hadliri oleh utusan2 achl, pener- 
bangan dari 59 negara anggauta 
jang akan bertukar fikiran me- 
ngenai penerbangan umumnja. 

  
nee RN ee PRE 

- PASARMALAM!!! 
DNS lebih daihifi ke 

' Toko Buku ,, MERCUUR" 
2 : Tugu Kidul 57. 

51-6 
Ea 

  

Atas desakannja 
Amateur? dan Jjangganan? 

SAJA DI SURU BUKA 
Afdrukken, onfwikkelen- dan 
vergroot. 

Mulai tgl. 9 Djuni 1955. 

" Saia. 
GWAN SING: 

Tugu Kidul 61. Jogja. 

56-6   

  

1. 

tjipta-pentjipta bangsa Indo 

“pantas (sebesar: Pes 1000, — 

MAKS UP: 
a. Wiglbat 

x 

  

bh. 

si pentjipta » 
mendaftar buah 

F dengan nama pe 

' KPTENTU AN MENGEN At      

    
   

   

  

           

   
   
   

  

' (KETENTUAN AN» 
(2 ebi 

“tahun 1953 ini 

& asap 
4 

c, 

PENGUMUMAN : 
Cx   

    

Pulang ke Indonesia. | 

, dan sepertj di | 

NaAg P Aneone di Djerman 

Ditjatutkan ? | 

|tiap kartu tanda penduduk. Tja | 

Adakan konperensi dan 

jang 

ab aa | 

  

An ai 
1 tah ya hal. 

| melihara kerdja-sama jang erat 

| dengan Masjuni Gan partai? Pe 

merintah Jlainn ja didalam Par- 

|lemen. 

Soal ini tentu PNI djuga jang 

bisa mengerti. PNI djuga mera- 

sa terdesak mergambil sikap 

seperti ini dengan perhitungan2 | 

politik. Agitasi jang gidjalankan 

loleh PKI dan PNI bersama2 me- 

Ah 

'nah Pemerintah di $ 
"mur itu memaksa PNI untuk 

meneruskan konskwensinja. Ka- 

jau PNTI berbalik sikapnja seka- 

an populariteitnja dikalangan 

serikat2 tani dsb. di Sumatera 

Timur, 

Sementara itu jang djelas, ja- 
lah pembentukan Kabinet jang 
baru pasti akan sulit sekali, se- 

telah PNI melakukan penika- 
man seperti ini terhadap Masju- 
mi. Dan kesukaran2 jang diha- 
dapi negara kita, soal angkatan 
darat, angkatan udara, soal ke- 
uangan, anggaran belandja, kea. 
daan: ekonomi, tidak menghen- 
daki adanja krisis2 Kabinet. De- 
mikian "Indonesia Raya”.   "SUMBER” dalam pada 

| menulis sebagai berikut : 

Kiranja sudah tjukup djelas, 

(bahwa dalam. keadaan politik 

itu 

|jang . serba kalut jang disebah- 
kan. kebobrokan kepartaian ini, | 

ladalah sulit sekali bagi kabinet 
Puntuk memerintah. 

Dan apakah jang, akan dihen- 
|tuk itu suatu koalisi Kabinet, 
atau suatu zaken-Kabinet, maka 

persoalannja tetap adalah sama2 
sulit dan serba susah, oleh kire- 

na selalu dapat diombang-am- 
bingkan "terror rebel2” didalam 
Parlemen. “ 

Itulah makanja, untyk mem- 
bentuk suatu Kabinet baru jang 

diharapkan dapat memerintah 
sebagaimana mestinja, sebaik- 
njalah dan Seharusnjalah Parle- 
men sekarang dibubarkan lefih 

dum, tapi oleh karena melaku- 
, « .. 

4 kan pembubaran ini tidak gam- 

| pang sebagaimana telah terbuk- 
Ibis pada peristiwa 17 Oktober, 
| pun" oleh karena adanja suara, 

   
   

  

   

              

    

   

Telah menghadap ke hadirat 
sekalian anak kami lelaki : 

pada tanggal 3 Djuni 1953 - 
Bethesda” setelah dirawat 
“Kepada Dokter?: 
Hoofdzuster Djoesniah, para 

kan bantuannja baik berupa 
Gjak sakit/meninggal sampai 
Klegung - Donokerto. 
“Kan beribu-ribu terima kasih. 

  
"5 pa aa sekeluarga. 

je an 2 

|. Bia sTuan menghargai kwai 

« 
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Pengumpulan dan Pendaftaran Buah | 
 Tjiptaan Baru Seni Suara. | 

— Bagian Kesenian Diswata Kelauan 
“Kem. MP. dan K. di Jogjakarta, 

berrialeka insdaaftar aan mengumpulkan buah TJIPTAA y BARU seni-suara dari pen- 

Nesia. 

Kepada sedjwmlah buah tjiptaan jang terpilih akan diberikan hadiah kehormatan jang 
sampai Rp. 5000,—), 

dorongan kepada pentjipta bangsa Indonesia untuk memadjakan dja- 
Tannja pertumbuhan dan perkembangan seni - Sdara / « 
mengumpulkan buah tjiptaan baru dari pentjipta2 b. ingsa Indonesia untuk di- 

keluarkan dan disebarkan kepada masjarakat d 

tjiptaan seni - suara baru dari 

nljipta, wakta tjipta dan ketera 

BUAH. TJIPTAAN SENI - SU 

nentang politik pembahagian ta- : 
Sumatera Ti- | 

rang, dan membenarkan Peme-' 

rintah, maka dia akan kehila ang”. 

R. SOEDIJANTO 

Turj (Sleman) dengan ini disampai- 

Semoga Tuhah selalu berkenan. memberikan 

| “Keluarga NG. KARTISOEDIJONO 
Gowongan Lor 31 — Jogjakarta. 

un baru. MURAH, TJEPAT serta RADJIN, 

  

   
| sadja disertai ' aa 

Hinei Jang akan @ibentuknja tu 

me udapat kekuas "diktatuir 
enteng” (verlichte dictatuu), 

(maka diadjukan disini saran Un 
tuk dipertimbangkan, ja ni pem- 
bentukan Kabinet, dimana be- 

Iberapa militer turut ambil ba-. 

gian, dan bertanggung- djawab 
2 ada Parlemen, disertai" PN 

“jang mendjamin 2 
Batan mendjadi Kabinet. 
'tur, sedang salah satu sjarat 
ialah, diperkenankan hanja ber- 
kuasa sampai terlaksanan 
milihan umum Jang aki 

    

segala. kesulitan negara 
susnja soal penglaksana: 

Limilihan umum, dapat d 
| dengan sikap jang lebi 
“dan djuga untuk menghin 
kemungkinan diktatur se: 
partai karena partai2 "3 
umumnja tak ada jang s 
gi. Demikian "Sumber? ' 

m 

   

"SIN PO" antara lain berikata: | 

Presiden telah menerima | 'pe- 
ngembalian mandat nistjaja ka- 
rena melihat memang tidak ada 
djalan lain. Kabinet mesti di- 

susun baru, tapi tjara bagaima- 
na penjusunan baru dapat ter- 
tjapai sementara antara dua 
partai jang ' :terbesar ternjata 
sudah tidak -bisa saling tjotjok 
"dalam suatu masalah jang “biar 

     

   
   

   
     

  

   

    

  
Kabinet jang berlangsung lama 

tidak diharapkan dan Pn 
adanja desakan2 itu kabinets- ' 

Demikian harian Belanda 
Djakarta "Java ai 

MALIK KUNDJUNGI 
. CHURCHILL 

Ng 

Perdana Menteri Inggris | 
Winston Churchilt”telah mene- 
rima kundjungan dutabesar So- | 
vjet Uni untuk Inggris, Jakob | 
Malik. | 

Chalajak rama: jang 'ner kum- |   bagaimana toch mesti diselesai- 
kan, mendjadi soal besar. pada 
dewasa ini: Semua orang tentu 
harapkan bahwa Presiden dan 
para pemimpin partai2 lekas da- 

I pat menemui satu djalan untuk 
melaksanakan penjusunan Kabi- 

net haru, sedikitnja sebagai sa- 
tu Kabinet peralihan sampai se- 
lesainja pemilihan umum, Kare- 
na krisis Cabinet jang berdjalan 
lama dalam keadaan seperti se- 
karang hanja merugikan ke- 

pentingan negara, Demikian 
“Sin Po”, 

- 

"JAVA BODE" 

sebagai “berikut : 
menuturkan   Pertanjaan jang mudah tim: 

bul sekarang ini ialah : Bagai- 
mana sekarang ? Djawab atas 
pertanjaan itu tidak mudah. 

“INNA LILLAHI BN TELAIHI RODJPUN 

Tuhan dan meninggalkan kita 

(9 tahun) 
djam 01.30 di Rumah SN 
sehari semalam. 

P. J. Zuide ma, G.J. Renes, Ong Sie Tjong, 
Djuru Rawat dan segenap 

handai/taulansedjawat, perkumpulan? jang telah memberi- 
mOoreel maupun materieel se- 

dengan dimakamkannja “di 

Tuhan Maka Mengetahui.” 

Kek yaa 

Jang berduka tjita 

Iiteit, tjobalah ini adres jang 

A
R
A
 

engan persetudjuan 

pentjipta2 bangsa Indonesia 

pul didepan gedung ked'-aman | 
| resmi Churenili, Downing Street 
| no. 10, bersoraik ketika, Malik 
| PuNAg Meera kediamannja. 

apr 

  

! 
t 
f 

| 

  

Dikeluarkan oleh CONSTANCIOT JILLAMAR 

LARTHUR RANK RELEASE. 
FILM PHILLIPINE BERBAHASA INDONESIA, 

hormateur harus mentjari dja- 122 Tn 
(Jan untuk mengatasi Tn | 

      

Karena untuk pembentukan su- | 

atu Kabinet jang dapat mem-| 
berikan ha 'nja jang baik, se- | DIUNYAT S5 DIUNI 1958 
arang formatsur haris kembati | Gelmb: 4225 59,2 2 1 
lagi pada. dua partai jang Lets |06.15 'Pembatjaan Al Gur'an 1 
besar (Masjumi dan PNI). Dan dengar terdjamah. | 
|dalam  sedjarah — parlementer | 07.15 The Tanner Sisters | 
jang "masih muda dari negara | 1215 Sholat dan Chotbah | 

lini ternjata, bahwa mengenai Djum'at. 
persoalan2 jang besar, pendirian | 13 15 Menghidangkan musik | 

antara Ba Da Seru Ballet | 
berbeda banjak, sehingga sukar 1 5 | 
“untuk dapat dibentuknja suatu Ka Tn TN Sea 
pemerintahan jang stabiel dan , 2 Pi # 2 3 e | 
jang orang dapat mengharap- Se PRA LO. | 
ikan berlangsung agak lama. Jogjakarta. 

Orang jang akan diserahi de- 18.15 Soal pendidikan 

ngan ' pembentukan Kabinet | |18.30 Peladjaran njanji Pemuda 
mempuajai tugas jang berat se- | 19.40 Aneka stambul oleh ORJ | 
kali. Lebih2 lagi, mengingat se. | IT dbp. sdr, Sukimin. | 

“perti jang dikatakan oleh P. M:, 20.30 Santapan rochani bulan! 

Wilopo dan wakil P. M. Prawo- | Puasa. | 
to, keadaan dalam negeri  de- | | 21.15 Obrolan Pak Besut. | 

mikian rupa, sehingga krisis 2130 Gujon Parikeno oleh Kel. | 
Kes. Djawa studie | 
Jogjakarta. | 

i 

Untuk 17 Th. 

"LUXOR" 
Mulai malam ! 

      

ni mempei- 
sembahkan 

En 
MALAYA. 

| 

Satu drama 

jang meng 
harukan. 

H 

keatas.   Il 

Lihutlah kesetiaan seorang istri terhadap 

Dengarkan RUSINI menjanjikan. lagu? Melayu 

menggetarkan hati sanubari. 

suaminja. 
asli jang 

  

  

  
  

  
  

STAF ANGKATAN 
-—000— 

mendjadi :     
jarat? penerimaan : 

Min Up 
Belum kawin. 

Sj 

A 
2: - 25 tahun. 
3 
4 

5. Beridjazah : 

Berbadan sehat. 
Bersedia mendjadi Ne

ar
 

didikan. 

3 Tjara melamar : 

terachik 
Surat 
Pradja dan Polisi. 

3. 

4, 

satu instansi.           ngan-keterangan lain, 

ARA. : 

bebas 

sertai susunan piano. 
buah musik bersystcem laras lainnja umpamanja slendrofpelog, 

tai pukulan alat2 jang memberi tjoruk: kepada tjiptaan . ba- 

tu tjara jang. telah terkenal, ti- 

thema, melainkan harus diser- 

  

IL “4. MATJAM vocal dan. TiSrumentalia, 
b. b. SIFAT "3 seriosa, 

& SYSTRM LARAS bebas, 
IK N OTAS Re LoL. buah musik jang Bersyate om laras diatonis f 

5 ai , $ ad. Anstrumentalia : bentuk ' 

f : b. voaslia 1 harus di 

3 2, 

ndaosi dapat memilih salah- sa 
1 dak boleh terbatas pada kern 

“ 

. ru itu, 5 ja 

" mar TITPTA. | : “Hak tjipta tetap pada si pentjipta. 
Ka DD ' Naskah jang diterima oleh | Bagian Kesenian tidak dikembalikan. 

Pemilihan buah misik tjiptaan baru, untuk diberi hadiah dalam th. 1953, -hanja 
“berlaku buat buas musik tjiptaan baru jang selesai ditjipta dan ditulis didalam 

djuga, dengah tjatatan bahwa buah musik tjiptaan baru 
hartis sudah “diterima oleh Bagian Kesenian pada achir bulan SEPTEMBER '53. 
Buah musik Hiptaan baru harus diberj nama samaran disertai surat pengan- 
tar jang menerangkan nama dan alamat sipentjipta jang sebenarnja dan diki- 
rimkan dalam sampul tertutup kepada KEPALA BAGIAN KESENIAN, TER- 
BANTAMAN 6 A JOGJAKARTA, pada sampul sebelah luar kiri atas harus di- 

“beri keterangan SENISUARA TJIPTAAN BARU : 
Mengenai putusan Bagian Kesenian tidak diadakan surat-menjurat, 

itu 

. Pengumuman mengenai hasi? buah musik jang terpilih dan pemberian 
hadiah akan dilakukan pada achir bulan DESEMBER 1953, 

JOGJAKARTA, MEI 1953. 

KEPALA BAGIAN KESENIAN — « 
PERUT Ya DJAWATAN KEBUDAJ AAN KEM. P.P. dan K. SEN Batuk .     

r amaran? 
Hak akan diperhatikan. 

,2E” 

  

MINGGU MATINEE djam 10.00, 55-6. 
Gema malam oleh Ork. | 3 
studio Bandung. 

BANTENG TERBANG | 

Mulai dari tanggal 7 DJUNI 1953 
KESEMPATAN ME LIHAT KOTA JOGJAKARTA DARI UDARA 

di selenggarakan oleh 

Pioneers Aviation Corporation (P. A. C.) 
DENGAN TARIP: 

A: Diatas kota Jogjak arta selama Lk. 8 menit 0... Rp. 30.-— 
B, Sampai diatas Tjan di Borobudur PE BARA LN Rp. 90.— 
C. “Sampai diatas Gunung Merapi . Rp. 150.— 
x 

TJUMA. 

RATION masih terbuka.   
KEMENTERIAN PERTAHANAN 

. PENGUMUMAN 
: 002 | IKL / STU /58.- 

. Kementerian Pertahanan Staf Angkatan Udara memberi 
kesempatan kepada Pemuda? Indonesia untuk dididik 

Bintara Teknik Udara. 

Warga Negara Indonesia. 

Tinggi. badan sekuran g?-nja 1.55 meter. | 
sekurang ?-nja : 

NEGERI 3 tahun bagi: an Mesin | 
pendidikan jang setingkat dengan itu. 2 | 

Tentara dengan 
sekurang?-nja 5 (lima) 

18 bulan pendidikan keachlian. 

| 

| 
! 
! IP 

| 
' 

| I. Afjara pendidikan : H 
! 3 bulan pendidikan ketentaraan. | 

| tentara, dan diharuskan tinggal ditempat jang disedia- 
| kan, 

| 
| 

| 
1 

ka 

& 
I 

Selama dalam pendidikan harus tunduk pada tata tertib 

Selama dalam pendidikan tidak diperkenankan kawin. 

Pelamar? harus mengadjukan lamaran tertulis kepada 
Kepala Djawatan Administras: Personil — M.B.A.U. di - 

| Merdeka Barat 8 Djakarta, dengan disertai : 
1. Daftar riwajat hidup jang ditulis sendiri. 

! 2. Salinan idjazah: dan daftar angka? rapor kelas jang 

keterangan berkelakuan 

Surat keterangan persetudjuan dari Kepala Djawa- 
tannja bagi mereka jang sedang bekerdja pada salah 

Surat persetudjuan orang tua atau wali hagi mere- 
ka jang belum mentjapai umur 21 tahun, 

jang tidak memenuhy sjarat? tersebut diatas 

VI. Pendaftaran ditutup pad'a 

KEPALA STAF 

  

RL. | 
UDARA. ti 

z 

SEKOLAH TEKNIK 
atau Listrik, atau 

ikatan difas 
tahun, setelah tamat pen- | 

baik dari Parnong 

tanggal ..30. DJUNI 1953. 

Djakarta, 15 Mei 1953. 

ANGKATAN UDARA R. L 
53-6. 

Ba 
  

Djakarta. 

Djilid 1 (bagian Fisiologi) 

(kulit tebal), 

Djilid KI (bagian Patologi)   (kulit tebal), 

Oleh : S. A. GOELAM,' 

Lektor Ilmu Kebidanan pada Fakultet 
Kedokteran  Unive rsitet 

dihias dengan 101 gambar? Harga Rp. 16— 

dihias dengan 154 gambar? Ha r ya Rp. 28,50 

2h ILMU KEBIDANAN 
arts 

Indonesia di   
Toko Buku ,,K, R," 
Tugu 42 "velp. 901 | 
— Jogjakarta — | 

1 | 
  

PENDAFTARAN: 
Pendaftaran dan pembajaran mulai sekarang diwaktu hari kerdja an : 

Indonesian Banking Corporation (I.B.C) 
PATJINAN 67 

Dari Jogjakarta kelapangan udara Adisutjipto" 
bagi para peminat dengan dipungut beaja semurah -murahnja. 
Kesempatan membeli saham P.A.C. - INDONESI AN BANKING CORPO- 

  

Te aa AE IND AA Meme a 

Bagi mereka jang sudah setor uang c di LB:C, untuk beli saham P.A.C. 
dapat ikut terbang safu kali diatas kota Jogjakarta DENGAN PER- 

JOGJAKARTA 
disediakan Pelan 

49-6. 

TIAP PAGI PERTUNDJUKAN 
MATINEE Djam 10. 
darj 

INDRA 
Dengarlah! suara dentuman 
Perantijis ! 

Rhonda FLEMING 

dalam 

THE GOLDEN HAWK 
"THE GOLDEN HAWK", adalah nama dari seorang badjak 
laut. jang termashur £ dan ditakuti “disetiap 
dataran negara? Spanjol. Penuh perkelaian dengan anggar 
jang betapa serunja terseling dengan pertjintaan? 
jang membikin setiap penonton berada dalam kekuatiran 
BAN aa kegumbiraan. 
Teks Bhs. INDONESIA JBld. 

meriam-meriam 

Sterling HAYDAN. 

—— Untuk 13 Th. keatas. 

carnvada 

  

. 

BH SUDAH TERBIT: 

Kisah Djatuhnja Ibukota - 
Republik Indonesia (Jogjakarta) 

Oleh : SUGIJONO. 

Harga per buku Rp. 6,— Ongkos kirim 1075, 

Pesanan harap disertai uangnja kepada : 

Penerbit 

NUSANTARA" | 
62-6 Ngabean 2 — Jogjakarta 

SEE AE RERE EN ITL YAAA TON KE EKAA 

  

Pengumuman P. P. B. IL. 
Diumumkan kepada segenap Pengusaha? Batik di Jogja- 
karta (Anggauia? P.P.B.I./Langganan?), 
untuk bagian bulan Juni 1953 telah mulai dibagi. 
Kepada Pengusaha? Batik-jang belum mengambil bagian- 
nja, dipersilahkan segera mengambilnja. 

Jogjakarta, 4 Juni 1958. 

  

bahwa MUSLIM : 

KOPERASI BATIK P.P.B.I. 

  

Pesanlah sekarang! oplaag terbatas! 

iLINGUA GERMANICA 
Buku peladjaran dan batjaan bahasa. Djerman untuk klas I 
SMA, SMEA dan lain? sekolahan jang sederadjat dgn. itu. 
Isinja disesuaikan benar dgn. tingkatan ketjerdasan murid? 
sekarang. 

Susuhannja selaras dengan susunan paramasastera bahasa 
Indonesia, sehingga tepat sekali dipakai untuk “beladjar 
bahasa Djerman dengan tidak melalui bahasa Belanda. 
Sungguh memudahkan, baik bagi jang beladjar maupun jang 
mengadjar. 
Ketjuali untuk murid?, buku inj djuga baik sekali guna be- 
ladjar sendiri bagi orang? jang sudah dewasa, wadau bagi 
mereka jang belum pernah beladjar bahasa Barat gekalipun. 
Ingatlah! Bahasa Djerman  kedludukannja penting sekali 
dalam dunia ilmu pengetahuan dan dalam kemadjuan 
umum didalam segala lapangan. Late 
DIKARANG OLEH : : 

R. MOEDAJAT, GURU S.M.A. NEGERI 'AALANG. 
Tebal: 90 halaman ditjetak atas kertas jang bagus dengan 
omslag dua Warna. 

SELESAI DITJETAK PADA ACHIR BULAN DJUNI 1953. 

HARGA, ” 

1 Buah... Rp. 10.-— (Sepuluh rapiah). 
Pesanan 50 buah 'ataui lebih .mendapaf'. potongan 20n. 

Pesanan sebelum terbit bebas darj ong' xos kirim, sesudah 
terbit tambah ongkos kirim 1004. 

Semua pesanan harus disertai uangnja dan dialamatkan ke- 
pada penerbitnja, 

Ta Prawiroadinoto 
IWjalan Mawar 1t 
“SURABAJA. 

77 ? 7 

« Typ #KEDAULATAN y KAKJAT". 15225 818014, 

SN san  


