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an Rumah : 

h pi- (kung -kabinet nanti mengenai 

ril | akan terlibat didalam ! kesulitan? | 

Oleh | ang 
sa aa kabinet Wilopo 

  

Beban Uma 5 SAM ANA 
Tx Telp. Rumah : 902. 

. #emlnpin Red: Hen, 

: ta A 
g pet Dara 
Fbaiknja sekali, supaja terlebih | 

-di 

(rang merupakan soal perti 

tan. Sebab 'kalau tidik, maka | 

|tidak bisa bekerdja menjelesai- 
« (Kan persoalan2 jang dihadapi- 

  

Tenan Sa dan jang telah menje- 
aa babkai emng. 'kabinet Wi- 

  

   

7 Aa Ha bankrtd 

nationaal : 
alirap didalam masjarakat. S 

| jang luas itu akan mendapat s 
ai ini, bok did: la pari 

Wanna aa ram 
Asraruddin pro pat,  bah- 

| wa hal itu harus dibikin seprak- ' 
tis-praktisnja dan  hendaknja | 
Naa baru nanti | akan dapat | 

hkan diri dari suatu | 
“ muluk2, akan te- | 
dapat dilaksina- | 

  

    
kabinet, 
  

        

raruddin, sebelum ka- ! 

itu terbentuk, ada ' 

lulu terdapat ketegasan diarta- | 

partai2 jang akan mendu- | 

jang sampai seka- | 
ikai- 

ja kabinet baru itu djuga 

.sama, jang telah “dihadapi ' 
dan akan 

menjebabkort. djuga kabinet itu 

    

   
   

pontam Diantara persgalan2 itu 
rta tama disebut oleh Asra 

u tanah di 
jatera Timur jang telah me- 
ibatkan peristiwa Tandjung 

  

Teranen Morawa   itu. aa ega sa di 

  

tetap alm bewtngah « deras     
KEADAAN DEVISEN KINI LEBIH BAIK. 

| “Gembrooi pagi Dewan Moneter Banana rapat untuk 
membitjarakan soal keuangan negara Waktu ini: - Sidang « 

diketuai menteri keuangan demisioner Dr, Sumitro dan dikun- 

djungi oleh menteri pere) 
serta wakil dari De Ja 

pemapena ada 3 Bank Mr. 
kit tidak dapat h: 

Dr. Sumitro jar 
bahwa keadaan keuangan ne: 
gara waktu ini tetap ada da- 
lam batas2 dari defisit sebagai 
ditentukan dalam (nota keua- 
ngan beberapa waktu jang laiu 
Demikian pula mengenai soal 
keadaan devisen malahan keada 
annja lebih baik dari pada jang 
Kan ea dalam Tn keuangan 
itu 

Sebagai diketuai achir tahun 

  

    

    

devisen untuk 5 bulan .pertama 
tahun 1953. Kini dapat dilihat 
effek baik dari: peraturan? jang 
dikeluarkan baru? ini dalam la- | 

   pangan keuangan dan ekonomi. 
Mengingat itu tidak ada ala- 

san “untuk mengadakan perubd- 
han2 dalam aturan? : . 

Dewan Ekonomi. Jaan 

Dewan Ekonomi dan Keuang- 
an dibawah pimpinan PM demisi 

  

oner djuga mengadakan sidang. 
kemarin untuk membitjarakan 
beberapa soal ekonomi / 
ngan diantaranja soal usaha 1 
ordinasi dalam. soal Ma dar 
  

Didapat Nela Tana sur 
di Am kabar ,HALUAN” 

kini telah tidak terbit lagi, 
rena kehabisan kertas kena 
bitan kembali : r 

  

apabila telah Anna $ 

kan mengenai rentjana . keadaan | 

   

    
   

  

   

     
   

   
   

     
     

4 

nomian demisioner Mr. Bums : 
e Bank Mr. Indrakusuma, presiden 
Aa pas kini sedang sa- 

luar negeri: (Rentjana Colonibo 
am. 

Menurut kaangada jang” 

didapat untuk dapat selalu me- 

ngadakan pengawasan dalam so. 

“al ekonomi dah keuangan negara 
Dewan Moneter din Dewan Eko 

nomi dan Keuangan tersebut 

(tiap :kali akan mengadakan si- 
dangnja Betapa biasa. —' Ant. 

      

   

    

   
   

  

    
   

FA 

2 anta 1 a” jang mana 

keterangan? jang lebih djelas. 

' Ditambahkan, telah dikemu- 
klanyana oleh pihak TT VII kepa- 
da Pemerintah Pusat supaja ter | 

ara. Belanda jang tidak ta- 
itu diadjukan protes keras 

/surat | terhadap pemerintah Belanda. 
Sementara itu supaja ditun ut 
pemerintah Belanda -memberi- 
ikan pertanggungan djawabnja 
'atas' perbuatannja itu, mengem- | 

  

  

a- (balikan anggota2 tentara kita   gian kertas dar? Malcsaoor 
Seperti diketahui 

adalah dibawah 
: "| t 

dan terbit tiap “hari Selasa 

& Djum'at. Demikian 

    

  
2 jang atu Pan Pa 

rium I Ta Na ng 
riksa oleh  Djaksa Agu 
Kepala Djawatan Reserse 
dikantor Kedjaksaan Sena 
dalam hubungan dengan peri 
wa 17 Oktober. 

Diantara slima2 Tentara 
Haan tan aa TA aga di- 

“ peri. menurut ke ia | 
lah Panglima, Naat tan Iv. 
Dn maa AAA dan be- 
Kelar TT, II Sumatera- 

Inan Kotonel Ta 
— bra 3 

  

       
  
   

    

   

    

    

ai, HALUAN" 

at kabar, bahwa nike deli 

: inglima Territo- ! 

Sg 

  |diantara regu tersebut tadi jan, 
(aan Moro ar dan ga 

    
1 Ne mengembalikan se- 

nja jang telah di- 

wab teken aa Major 
ngatakan, bahwa tin- 

jang tidak lajak dari | 
tentara Belanda di Irian Barat | 

mungkin sekali didjalankan 
oleh dorongan angstpsychosenja, 

a bukan . tidak mungkin: 
bhw Tn Belanda is ada di- 

|Ihian Barat sekarang ini hingga 
aa aa dengan diliputi oleh 

angin jang tidak2. 
Bukan baru satu kali. 

  

  

  

    

     

terdamparnja | perahu? lajar di 
Utara pesisir Irian Barat, sebe- 

h Ha bukanlah suatu peristi- 
TN tidak lazim terdtjani,   

Kn itai Bia angan? pihak komando 
"jang kita muatkan kmarin, lebih landjut dibawah ini kita 

ihadap perbuatan kedjam dari 

ka jang gugur, demi- | me 

“Jitu djuga. 

ketakutan dan per- 

Tetapi sebaliknja oleh Major | 
Ss h diterangkan djuga, bahwa | 

djenderal Partai Pa 

sebanjak-banjak 
vatu nationaal kabinet atas dasar 

okongan jang diperlukan pada 
emen, Maupun. diluar parlemen, 

tan2 jang dihadapi vegara sekarang ini" 

( rang masih berlaku sistim pe- 
| merintah "etnhoofdig bestuur”, 
| jaitu dengan belum adanja De- 
wan Perwakilan Rakjat Daerah. 

| Dengan demikian pemerintahan 
daerah disana bisa Pa 
tindakan? jarg. terlan 
bas, karena tidak adanja 
Dewan Perwakilan Rakjat Dee- 
rah jang mengawasi “tindakan? 

| pemerintah daerah itu dan ka- 
lau perlu mengadakan koreksi 
atas Ond laa jang tidak 
benar, e 

Berhubung dengan itu kata 

ruddin menganggap sangat pen- 

| ting untuk lekas2 mengadakan 

unding2 tentang daerah2 oto- 

nom dan tentang pemilihan 'De- 

  

wan2 Perwakilan Rakjat Dae- 

rah. Undang2 No. 22 tahun 1948 

dari Jogja dan undang2 No. 44 

jang: diadakan oleh pemerintah 

Federal  (Hindia-Belanda) dan 

berlaku buat daerah Intionesia 

Timur dulu bisa majadkan da- 

sar. 
Soal tersebut diatas. tidak ka- 

lah pentingnja dengan soal2 ke- 

amanan jarg dihadapi .negara 

sekarang. Demikian Asraruddin. 

Hari ini Dewan Politik Par- ' 

tai Buruh akan menindjau Si- 

tuasi dewasa ini, terutama jang 

5 mene- £ 
rangkan dalam pertjakapan, bahwa ja lebih menjukai suatu 

“kabinet jang meliputi 

(mentara golongan 

(melaksanakan pekerdjaan2nja, 

| Tambunan menerangkan penda- | 

'zaken-kabinet” 
|rangkan, walaupun zaken-kabi- | 

'ran2 dalam parlemen, 

“net. tidak pertama2 pada soko- 

Agent Arudii. 

sari” (Kern) terdwi 
dua partaj jang dianggap 
adalah suatu "penjakit”, 
kepentingan negara tidak poieh | 
digantungkan setjara terbatas | 
kepada satu-dua partai jang di- : 
anggap besar itu sadja, Karena ' 
djika arti ' 'inti” (kern) itu kita | 
pahamkan setjara mendalam, 
maka “inti” terkuat adalah :5 

" "sistim Sts 
dari satu: | 

besar 

naga masjarakat seluruhnja jg 

dapat dan harus kita susun. 
Dan mengenai. kampanje se- 

jang meng- | 
pembentukan - suatu | 

Arudji mene- | 
hendaki 

net itu. tidak djelek- (niet 

kwaad), tetapi agak "berbahaja” 
karena zaken-kabinet itu akan 
dapat didjadikan "barang per- 
mainan” (speelgoed) oleh aali- 

"0 "Letak kekuatan sesuatu 
: kabinet, 

Letak kekuatan sesuatu kabi- | 

ngan (steun) materiil semata2, 
tapi disamping programnja jg 
akan mendjadi pegangan untuk 2 

mesti ada tindakan2 jang tegas 
dan berani. Demikian Arudji. —. 

Mr. Tambunan meng- 
hendaki nasional parie-. 

—.menter kabinet. 5 
Wakil ketua I Parlemen Mr, 

£     ditimbulkan oleh 'djatuhnja ka- |. 
binet Wilopo, Asraruddin men- : 

duga, bahwa “ketegasan sikap j 
Partai Buruh “mengenai pem- 
bentukan. kabinet ru, San ai 

tentukan sesudah. 
Dalam hearing jang Hen KN 

lakukan oten KPresiaer dengan 

   

partai2, Asraruddin sebagai se- Hen 
kretaris djenderal 'Partai Buruh | 
'dan Prof. S. M. Abidin Pa : 
“ketua fraksi partai itu didalata | 

tai Buruh. 

| 
ajaaa 

t 
| 

parlemen, akan mewakili 2 

. Kabinet adalah penga: 
“kit, kata Arudji. 

Ke'ua fraksi PSII jang mei- 

djaza, Wak: sil ketua H.dari par- 
lemen, Arudji Kartawinata, da- 

tam pgertjakapan chusus dengan 
wartawan “Harian Rakjat” me- 
njatakan peadapatnja al, bah- 
wa sesedbrat:g jeng nanti an 
diserahi pembentukan kahinet 
baru untuk mengganti kabinet 

| demisioner. Wilopo, pertama2 
harus memperhitungkan segala 
kelemahan kabinet jang ialu 

jang merupakan faktor2 inti da- 
ripada djatuhnja kabinet Wilo: 
po itu.   

TERDAMPARNJA PER'AHU2 LAJAR SUDAH 
» 20. SERING TERDJADI. “ 

TE-VU kena 

adalah sebagai berjkut : 
14 engenaj duduknja perkara :jang sebenarnja ini, 

Laba tahan Saleh, telah disampaikan kpd Pemerintah Pu- 

“sat dan untuk djelasnja esok akan menudju ke Djakarta dari 

5 mean kepala staf R.I. 25 “Major Pieters guna memberikan 

Kedjadian2 jang serupa ini telah 
banjak kali terdjadi dan oleh ka. 
rena itu djuga mungkin, bahwa 
tindakan tentara Belanda tadi 
merupakan suatu tindakan jang 
dilakukan dengan sengadja. 
Dan tindakan2 

serupa itu bukan pula baru satu 
kali ini, demikian Major Saleh. 
Pada bulan April jang lalu se- 
|djumlah 46 orang Indonesia dari 
pulau Gebe jang datang ke Gak 
untuk kepentingan2 ekonomi ke- 
ai mendarat dipulau Gak telah 

Imendapat perlakuan jang sa- 
ngat keras.. diantaranja 3 orang 
telah ditembak mati 

Djika betul infiltrasi 
' Menurut keterangan dari Ma- 

|jor Saleh selandjutnja, djika be- 

filtrasi ke Irian Barat, gnaka 
bukanlah satu regu jang terdi- 

ri 11 orang dan bukan tenaga2 
suku Menado jang akan kita 
'kirimkan ke Irian Barat. Kita 
tjukup mempunjai tenaga2 jang 
mengetahui seluk-beluk pulau 
Trian. Demikian ' Major Saleh 
Lahade, 

Isi mide memorie 
Belanda, 

Adapun aide memorie peme- 
rintah Belanda mengenai jang 
dikatakan infiltrasi pasukan In- 
donesia ke Irian Barat jang di- 

ke   

jang kedjam: 

tul kita hendak mengadakan in- 

i 
Sistim ”inti-sari” bagi i 

  

patnja persoonlijk bahwa ia Bat 

“Pd. KSAD 'Kol., 

60 PC. 

Eta 

1 akan datang rupa2nja harus ter. 

lain atau PNJ dengan partai2 
| lain. . 

e Pernjataan badan pe- 

2 ae fOoranin 

PENJELESAIAN ,.PA GARUJUNG" 
NTUK mentjegah timbuinja bermatjam-matjam 

   

  

4 

  

LANGGANAN : 

  

Dalam dan Luar Kota, 

Sebulan”. 3 AN an Bh 
Etjeran . 

. 

Kp, M,— 
0.60 Kena Ku ja ing 

  

ADPERTENSI : 

an 1 milimeter, 1 kolom Rp. 0.80 

  

  

     menjetudjui pembentukan 
rai z0ken kahigan dan me- 

p menter “kabudk djika ng 

dengan duduknja . Masjumi 
PNI tapi djika tidak mung 

prinsipil jang kini tergan- 

atas PNI dan partai? jang 
pendirian. : : 

“Menurut pendapat saja, demi- 
an Tambunan, -tjorak kabinet 

pg akan datang ini harus na- 
sional parlementer kabinet, dji- 

mungkin dengan dasar luas. 

1 berarti bahwa kita mengha- 
'frapkan PNI dan Masjumi 'ber- 
|sama2 turut duduk didalamnja. 

Kabinet semarjam itu, saja pan- 

Kane lebih stabil dan lebih ber-. 
anfaat bagi negara karena 

    

sebab Meplama susunan Parlemen ma- 
ai tetap seperti sekarang ini. 

Dasar luas itu menurut pen- 

lapatnja harus diartikan djuga 
Ltfrutnja partai2 lain jang da- 
lam. pokoknja sependirian ter- 

Pap soal2 jang sedang tergan- 
B3 misalnja soal Frisco, soal 

mbukaan kedutaan di Mos- 
w, soal Tandjung Morawa, so- 
umber minjak dan lain2. 

simpen in Mr. Tambunan 
nerangkan bahwa melihat ke. 

adaan sekarang bahwa diantara 
kedua partai jaitu Masjumi daa | 

' PNI ada 2.pendirian jang sangat 
berlainan mengenai soal2 prin- 
Spul tersebut diatas maka rupa- | 

panja sangat sulit buat kabi- 
net jang bargi untuk susun sua- 
tu komposisi dimana kedua par- 

“tai ini dapat duduk didalamnja j 
sehir gga susunan kabinet  jsng 

diri atas Masjumi dan partai2 

kerdja P.P.M.L. 

“Badan Pekerdja PPMI (Per- | 
Serikatan Perhimpunan2 Maha- 
siswa Indonesia) menghendaki | 
agar sampaj pemilihan umum | 
jang akan datang @ bentuk | 

       

        

   
   

   

zakenkabinet”. 
si ini diterangkan dalam per- 

ja taan jang “dikeharuar ke- 
1 oleh Badan MenEnnya 

LL — Ant, 

6 nPresi Kientejeei 

LANTJAR 

tafsiran | 
keliru dalam kalangan mas jarakat tentang soal penje'rssai- 

an Bataljon 327 Pagarujung, pemangku Gjabatan 
Angkatan Darat Kol, Bambang Sugeng memberikan keterang- | 

Kepala Staf | 

an kepada pers sebagai berikut: 

“Sebagai pelaksanaan usaha 
kearah pembangunan angkatan | 

| 
! 

Pa jang dimulai sedjak Ma- 

ditempat 

"kompi II bataljon. 

ret 1952 pada bataljon2 infan- 
teri jang organisasinja  terma- 
suk dalam susunan angkatan 

darat diadakan reformasi, Sebab 
bataljon2 pada umumnja dalam 
djumlah orangnja, perlengka- 

pai, persendjataan dan "ge- 
vechtswaarde”- dianggap. tidak 

memenuhi sjarat NN 

mestinja. 
Maksud dari ata reformasi 

ini hanjalah supaja bataljon? ' 

sampaikan kepada Komsaris A- 
gung Indonesia berbunji antara 
lain sebagai berikut : 

Pada tanggal 11 Mei 1953 se- 
pasukan tentara Indonesia ter- 

diri dari 1l orang dibawah pim- 
pinan sersan Kalelo telah men- 
darat 20 km disebelah Fak-Fak. 

Pasukan tersebut berasal dari 
Mamengko 

detasement A, Resimen  XXV 

Territorium VII. 
:Oleh tentara Belanda telah 

diadakan penjegatan jang .me- 
njebabkan terbunuhnja atau te- 
wasnja. pasukan tersebut.' Per- 

sendjataan mereka terdiri dari 

mortir, sendjata2 otomatis la- 
innja dan granat tangan. . Me- 

reka menggunakan perahu dan | 
berasal dari Geser. , Demikian | 
antara lain aide memoire Be- 
landa tersebut. 

Komentar ,,Handelsblad” 

Membitjarakan keterangan 
Major -. Saleh  Lahade, 
,Algemeen  Handelsblad” me- 

ngatakan : 
Sesudah pembesar2 militer TT 

| VII menjangkal keras, pembe- 
sar2 Belanda menerangkan, bah- 
wa mereka mempunjai bukti2 
tentang pendaratan anggota ten 
“tera Indon. Dan dua belas hari 
kemudian, pembesar2 militer In- 

donesia Timur lalu membenar- 
kan apa jang tidak dapat  di- 
sangkalnja lagi lebih lama, te- 
tapi keterangannja disertaj Ge- 
ngan pengakuan bahwa anggo- 
ta tentara itu adalah terdampar 
dipantai Irian, dihanjutkan arus 
'kesana. 

Harian itu mengatakan, bai- 
wa Keterangan ini sukar dapat 
dipertjaja, severti keterangan 
bahwa infiktran jang dibulan A- 
pril "mendarat dipulau Gak, da- 
tang disana semata2 untuk ber- 
kebun, "Handelsblad” mengang- 
gap satu kedjadian luar biasa, 
orang2 jang sangat letih sesu- 
dah mendapat ketjelakaan di- 
laut, masih mau mengadakan 
Mu dan  nyend ..Stelling      

ln
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seluruh Indonesia 

Fla 

| | 
l 

| Kan. kepada 

ingan Agama dari Medan, pada 

bulan Mei jang baru lalu telah 

  

BEAN 

ia AHUN IX — NOMOR 1 
TRAP ag AAA AN Sea TAN TN 

  

z Gambar Mondiang ini menun djukkan bendung didekat kota Ouwwerrkerk dipulau Schowwen 

Dwiveland (dinegerj Belanda), jang pada waktu malapetaka permulaan tahun ini, terge- 

nang dir sebagai akibat terpe tjahnja bendung2. Mengerdjaka » bendung tak ada henti-hen 

tinja dan meskipun swtah banjak jang “diperbaiki, tetapi toh masih banjak djuya jang Its 

rus diperbakarwi, Tampak dig ambar sebuah pentjorot. pasir dalam perusahaan. 
Moidiana ). (Gambar, 

  

SOAL TANAH DI 
SULAWESI : 

Djuga hangat. 

Berkenaan dengan adanja tun | 

tutan dari pelbagi tempat dida- 

erah ini supaja diadakan Jaan 

djauan kembali atas tanah?, 

Wahid menjatakan, bahwa menu 

Irut pendapatnja penindjauan 

atas tanah? tersebut sebaiknja 

| ditindjau daerah sedaerah 

|sedjarah dan keadaannja tidak 

sama. 
Menurut Abdul Wahid penda- 

patnja ini telah. dikemukakan 

pula dalam  konperensi agraria 

jang dilang- 
sungkan baru? ini di Djakarta 

| dan agaknja mendapat perhati- 
an dari pihak atasan. 

Selandjutnja dikemukakannja, 

bahwa jang tepat menindjau 
'masaalah ini jalah dewan? per- 

| wakilan rakjat daerah sementa- 
ra kabupaten jang baru dilantik 

ifa karena mereka lah jang lebit 

banjak mengetahui seluk-beluk 

| dan keadaan ditempatnja mising 
| masing. — 

. 

LAGI 132-ORANG 
RO MASUK ISLAM 

Menurut berita jang disampai 

Djawatan Penera- 

masuk Isiam lagi sebanjak 132 
orang Karo diketjamatan Tiga 

(Panah (kabupaten Karo) atas 

| kemauan mereka- sendiri. 
Di terangkan, bahwa upatjara 

| pengeTstane -an tersebut dilaku- 
infanteri dapat dipertanggung | 

| @jawabkan dalam menunaikan | 
tugas berat jang dipikulkan ne- | 
gara kepadarja. Hingga seka- | 
rang diseluruh Indonesia terda- ' 

Di TT MI terdapat 13 batal-j 

jon infanteri jang sudah dire- | 

formeer diantaranja djuga ter- | 
masuk bataljon 327 Pagarujung. | 
Umumnja pada tingkat permu- 

imasi tersebut didjumpai tidak | 
sedikit kesukaran, umpamanja | 

banjak dari anggauta minta pu- ! 
lang ketempat 
tak dapat dipisih-pisah dari | 

teman2 kekalnja atau“dari ba- 
bak pemimpinnja jang lama. 

Untuk ini sudah diadakan pe- | 
nerangan dan pendjelasan oleh | 

Ipihak KSAD dan achirnja dida- | 

pat, pengertian sehingga refor- | 

masi tersebut hingga sekarang | 
dapat berdjalan lantjar. 

Mengenai Bat. 327 Pagaru- | 
jung pada permulaan hendak di- 

| reformeer djuga terdapat kesu- 
karan2 sebagai jang djuga ter- 

djadi pada lair?2 bataljon tapi 

| sesudah dua kali diberi 

| 
|   

adakan pembitjaraan antara ko- | 
mandan bataljon Kapten Abu- | 
nawas dan Panglima TT III di- | 

| dapat pengertian 
| gupan, 

  

gan tersebut terdapat 122 

kan ketempat asalnja dan achir 
Desember 1952 telah berada di 

Sumatera. Tengah 
kombi lainnja minta keluar dari 

kalangan ketentaraan, Keting- 

dalam kesatuan lain. 

Selandjutnja mengenai ? kom 
pi jang minta keluar dari kala- 
ngan ketentaraan 'tersebut 16 
April 1953 mereka dengan su- 
karela telah menjerahkan alat 
sendjatanja pada panglima TT 

UI. Kini mereka dibebaskan da- 
ri tugasnja dan dimasukkan ber 
sama keluarganja kedalam de- 
tasemen substansi di Bandung. 

Sambil menunggu penjelesai- 
an tentang administrasinja me- 
reka tetap berstatus sebagai ten 
tara, Kemudtan mereka akan 
dikembalikan ketempat asalnja 
dengan dapat perlakuan sebagai 
termaktub dalam undang2 R.I. 
jang berlaku, Demikian Pd. Kol. 
Bambang Sugeng mengenai pe- 
njelesaian Pe 327 Pagaru-   ini Amit. HLemi aga Kat (na 

x I «2 3 1 4 

Kan Balivtanac 2 wes Indonosia " 

    

van Kuns 

Pemakan mena 

tera Wan ba ap 

| 

pat 6075 bataljon2 infanteri te- | 
lah selesai direformeer. | 

| 

' 

I 

' 

laa hendak dilaksanakan refor- | 

i penera- | 
ngan dan pendjclasan serta di- " 

| |jang belum 

(nja jang mengagumkan itu”. 

"mentara 
Ingan, bahwa Tensing, jang kini 

pal, perkataan 

sedang dua | 
| 

| DELEGASI 

| 
galannja hendak dimapukkan ke | 

Muballich 

Ant. 
|kan oleh pembantu 

| Islam Al-Ittihadijah. 

Pendaki 

DIBERI PENSIUN 

R: 

jang tertinggi didunia, 

Seperti diketahui, Tensing ber 
asal, ada jang | sama Hillary dari New Zealand 

| ketika tanggal 29 Mei jang lalu | 
| berhasil 'melaksanakan suatu hal 

pernah 'tertjapai | 

(oleh manusia" sebelum mereka, 

|jaitu mentjapai puntjak Mt. E- | 

| Verest. 
Pemerintah Nepal mengumum 

kan, bahwa Tensing ,,akan dike | 

runinai sesuai dengan perbuatan 
Se 

itu diperoleh ketera- 

(berusia 39 tahun, akan diberi 
pensiun selama hidupnja. 

Sebagaimana diketahui, Ten- 

sing adalah seorang bangsa Ne- 

,Sherpa” sesung- 

| guhnja berarti ,,harimau”, dan | 

dan kesang- |jg dinasudkan ialah orang2 jg 
z | mendjadi penundjuk2 

Dari seluruh: anggauta batal- | pegunungan Himalaya, mendjadi ' 

jang | pesuruh-pelari, 

tidak sanggup melandjutkan ika | uletnja dalam udaya pegunungan | 

TArIAN | tan dinas lagi pada achir tahun | jang sangat tipis ini. 

11952. Mereka minta dikembali- | 

dijalan di- 

jang luar biasa 

A 

INDONESIA KIRIM 

Kekonperensi L.O.A.O. 

Indonesia akan mengirimkan 

delegasi terdiri dari Ir. R. Su- 

goto, kepala Penerbangan Sipil 

sebagai ketua, dan 3 anggota 

jaitu Karamoy, pegawai Pener- 

bangan Sipil, Marjunani dan Su- 

trisno, masing2 Counseller dan 

Attase Kedutaan Besar Indone- 

sia di London, kekonperensi be- 

sar I.C.A.O., (International Civil 

Aviation Organization), jang 

akan berlangsung kira2 1 bulan 
lamanja di Brighton, Inggeris, 
tanggal 16-6 jang akan datang. 

Konperensi tersebut akan di- 
hadiri oleh utusan2 ahli pener- 
bangan dari 59 negara anggota 

ILC.A.O., jang ' akan bertukar 
pikiran mengenai penerbangan 

umumnja, Sebagai diketahui, In. 
donesia adalah anggota ICAO.   —— Ant 

ke- | 
pala bagian agraria dari Skantor : 

Gubernur Sulawesi Patih Abdul | 

dan | 

bukan setjara integraal, karena | 

  

| Dari Panmuniom : 

| 

| Utara djawab 
“. achir 

ARA perunding 
' telah bersidang lagi 

mana pihak Utara memberi dj 

terachir mengenai pertukaran 

Menurut, persetudjuan untuk | 

Panmunjom jang kini 

tukan, kedua pihak tidak mau 

| mengatakan perkebangan apa- ! 

(kah jang terdjadj dalam sidang | 

| pada hari Kemis jl., jaitu sidang | 

mulai tanggal 
Teks dari ja: | 

recess 9 hari 
25 Mei jang lalu. 

hington, dimana tiap 
- baru mengenai 
nanti akan “diputuskan. 

Sekalipun pembitjaraan?2 di 

Panmunjom sekarang Idirahasia- 

kan, kalangan2 PBB di Tokio 

perpendapa: bahwa. dim sidang 

jang berlangsung lebih dari sa- 

ku -djam 
terdapat b: 
demikian menurut AFP. 

Kalangan? PBB di Tokio da- 

lam pada itu  menundjukkan 

banjak optimisme dan mengha- 

rap bahwa perundingan? di Pan- 

munjom tidak lama lagi akan 

dapat mentjapai penjelesaian. 

Kalangan? pemerintah Korea 

Selatan dj Seoul sementara itu, 

bersikap diam sama sekali, ter- 

hadap sidang rahasia di Pan- 

munjom itu. 

Mt Everest 

SEUMUR HIDUP: 

  
ADJA dan rakjat Nepal, keradjaan jang letaknja dipegunu- 

ngan Himalaya jang berpenduduk 6 djuta djiwa. 

mis ini dengan semangat meriah 

kedatangan Sherpa Tensing Bhutia, ,,penakluk 

Mt. Ev 

hari Ka- 

mempersiapkan penjambutan 

puntajk gunung 

erest”, 

| $ G)»de luar biasa. 

| Ketika kedita manusia 

Hum pernah tertiasai sebelum 
| mereka, maka . pemirapin expe- 

|aisi Inggeris dalam mana Ten- 
sing dan Hillary mendjadi ang- 

gota, sampaikan pesan dalam co 

| de Juar- biasa kepada kedutaan 

| besar Inggeris di .Katmandu. 
| John Hunt, pemimpin expedisi, 

| tulis: keadaan saldju buruk. 
| pwpendisi tinggalkan perkema- 

han ke-29, ' menantikan “tjuatja 
baik”, Segala2 beres” Artinja: 

Hillary & Tensing mendaki (Mt 
| Everest) pada tanggal 29 (Mei). 
Segala2 beres”. — UP, 

  

| 

Dikatakan. bahwa suatu poli- 
tik Asia jang didjalankan Ame- 
rika harus dimulai dengan me- 
ngakui kenjataan bahwa, da- 
lam waktu beberapa tahun jang 
akan datang, suatu: bentjana 
hebat jang dapat . menimpa 
Amerika dan dunia merdeka, 
bukanlah di Asia akan tetapi 
di Eropa. Karena ini, maka 
perlu suatu organisasi NATO 
jang kuat. 

Bowles mengutjapkan saran 
itu dalam suatu pidato jang di- 
bersiapkan lebih dulu dalam 
djamuan | ,,Dunia Merdeka” di 
Ghicago hari Kemis petang jl. 

| 

Amerika djangan ber- 
perang dengan RRT, , 

Bowles selandjutnja sekali 
lagi menegaskan, bahwa, suatu 
politik luar negeri jg mengang- 
gap RRT dan Sovjet Uni , akan 
tetap berserikat adalah mengan- 
dung bentjana. “Tanda2 makin 
hanjak, kata, Bovrles, bhw RRT 

  

SELATAN ,,WAIT AND. SEE" 

| merahasiakan perundingan2 di | 
sedang | 

mentjapai tingkat jang menen- | 

jang pertama sedjak diadakan | 

waban Utara dengan segera di- | 

teruskan ke Tokio dan Was: | 
langkah | 

perundingan j 

Optimisme dj Tokio. 

-hari CIA 
erapa La juar 

Korea Selatan diam. | 

tadi | 

| berhasil mentjapai apa jang be- | 

“4 HESTER BOWLES. bekas duta Dasar 
mengusulkan supaja Amerika mendjalankan 

negeri jang mengakui, bahwa Eropa kini adalah daerah jang 
lebih kritik bagi ,,dunia merdeka” dari pada Timur Djauh, 

usal-usul ter- 

P.B. B. 
na 

- 

gentjatan sendjata di Korea kemarin dulu 

di Pan munjom selama 63 menit dalam 

awaban terhadap usul? PBB jang 

tawanan perang. 

| #Pembesar? tinggi Korea Sela- 

tan rupanja hendak ,.menunggu 

dan melihat” dulu sebelum pre- 
siden Syngman Rhee mengu- 

Lmumkan putigan tingkat tinggi 

| mengenai pembitjaraan? gentja- 
tan sendjata sekarang. 

Wakil Korea Selatan dalam. 

| delegasi PBB djenderal major 
| Choi Duk Son, masih mem- 
“boikot perundingan2, tetapi se- 
orang anggota staf Korea Se- 
latan, kolonel "Lee Soo Yung, 

|hadlir sebagai penindjau untitk 
presiden Syngman Rhee. 

Washington optimistis. 

Djawaban Korea Utara atas 
usul2 komando PBB itu telah 
menimbulkan harapan di Wa:- 
hington, bahwa perletakan sej 
djata jang . lekas di Korea 

kir: Pt        

  

sendjata itu hampir - tertjapai 
telah terlihat setelah Washing- 
ton menerima laporan tentang 

| pertemuan terachir di Panmun- 

| jem, - —UP. 

MENDES DITOLAK 
is Djadi PM Perantjis 
|. Parlemen Perantjis malam 
(Djum'at jang lalu menolak pe- 

| ngesahan Pierre Mendes Fran- 
lea dari partai Sosialis Radikal 

| sebagai perdana menteri baru. 
| Menurut penghitungan resmi 

dalam pemungutan suara hanja 

420 anggauta Sadja jang ikut 

serta: 301 suara menjatakan se- 

| tudju, 119 menentang. 

Agar Mendes France disahkan 

sebagai perdana menteri . ia 

membutuhkan sekurang2-nja 314 
suara ialah suara terbatas kon- 

stitusionil. Dengan demikian, 'is 

kekurangan 13 suara. — AFP. 
  

|... NAGUIB SANGKAL 
: Suara2 pers Inggeris 

| P.M merangkap Panglima Ter- 
tinggi Mesir Djendral Moh Ns- 
gu dengan tegas telah. me- 

njangkal berita2 vers luar ne- 
geri jang menjatakan bahwa ia 
telah menjampsikan Sebuah me 
morandum kepada menteri Luar 
Negeri Amer.ka Dulles menge: 

naj sengketa antara Inggeris -—- 

Mesir. 
Naguib mengatakan bahwa ia 

hanja membitjarakan Soal jang 
berhubungan antara Ingger.s 
Mesir ketika" Dulles baru2 ini 
mengadakan  kundjungan ke 
Kairo, Ant. 

  
EROPA LEBIH KRITIK 

Ng DARI TIMUR DJAUH. 
Amerika di India, 

politik Juar 

telah bertetap hati untuk me- 
mimpin gerakan kaum Komunis 

di Asia. 
|. Mereka jang hendak menerus- 
Kan peperangan dengan RRT di 
Koreasgeharj ' Iebih lama dari 
pada jang dibutuhkan untuk 
mentjapai perletakan  sendjata 
jang terhormat, mereka itu 
membantu Sovjet Uni, demikian 
Bowles. — UP, 

Ls imbau : 
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MK Na 111 P3 
x Pelukis Rusi jang ditegur 
oleh polisi, karena” membawa 
sepeda di djalan sebelah utara 
pasar malan Gialun-alun Jogja- 
karta, mendjawab: Rumah sam 
jo memang didjalan ini, Kalan 
tidak boleh. bawa sepeda mela- 
lmi djatam ini, saja harus. djalam 
dim 92 

er 
P3 
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“ kraamkliniek “untuk Pontianak | & 

    
   

  

sama pegawai ea di 
telah dapat menan 
rampas sebuah 3 

“anja untuk . memb 
Kanak-Kanak, 1 

- harapkan pula tan L 
jang akan an ai bi 

dan sekitarnja. 
BANDJARMASIN SH Akatan | 

Bidan Bandjarmasin,. dalam ram! 
'pgtnja baru2 jni antara lain te- 
lah menjusun pengurus barunja |, 
dengan sdri2: J.Josian mendjadi 
ketua dan Sumini mendjadi ae 
nulisnja. 
AMBON — Beberapa. ket j7. 

“di Sanana (pulau Sulu) Maluku 
Utara, telah ditimpa aa 
hingga menjebagkan kerug 
besar. Pemerintah propinsi 
luku telah menjerahkan Bejat 

' sedjumllah barang2 tekstil. Dju 
'kepala daerah. Maluku Utara 

ga dari Ternate telah diterima 
- bantuan. G 
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| mereka tidak . 

| gerakan tersebut. 

dak akan mudah ada 

- 

Pada tan 31 Mei: jang baru 
laly toko Ban Hong Liong jang 

' terkenal diseluruh Indonesia Ti- 
mur selaku pengusaha2 pendjual 
oto, sepeda, dsb-nja telah dima- 
kan api. 

Kerugian ditaksir satu & Aj 

rupiah,” 
uta 4 

2 

      
   

    

   

          

          

  

    

: | Pn 

    

      

(pakai kata2 bung 

aa TN ane apatnja seri- 
dak memikiri le- | 

uh apakah pendapat itu 

  

an keadaan ini 
Aa. SAR. penulis bi- 

rasanja ke- 
kan lebih mungkin | 

h | sebagian : besar 

a terus 'berbitjara. sadja. Se- | 

dang Pn tidak ha- 
aa Maba dil iipgayan, melain- 

ikirannja dan aliran- | 
: " dia-ta'ati, sekalipun 

ki “masih kabur. 
Djika penulis menarik 'perha- 

tian umum dengan tulisan 'ini, 
|bukan maksud penulis ingin 
membawa  penjelesaian dalam 

ebudajaan, melainkan pe- 
    

     
“Sehir ini' telah meliputi udara 
Jogjakarta. 

Kritik Sry. 
,iBerturut2 telah dimuat di ha- 

ini ga Ki Hadjar 
Naa tentang kebudajaan 

g disambut pula -oleh 
j yati Kustantinah jg 
menjerang KHD (KR tgi 22 
Mei) dan disusul pula dengan 
»pendjelasan” akan serangannja 
itu (KR.27/28 Meij dan kemu- 
|dian KHD memberikan pendje- 
lasan (KR 29 Mei). Pendjelasan 

| KHD jang terbelakang ini beru- 
pa tangkisan terhadap serangan 
Sryati Kustantinah jg tiga kali 
berturut2 telah dimuat itu. 

| Setelah. orang .membatja tu- 
lisan S. Kustantinah jg pertama 
(KR 20 Mei), orang Jantas ber- 
'tanja: ,,Apa si sebenarnja .me- 
nurut S. Kustantinah dasar2 ke- | 
budajaa nasional itu ?” Dalam 
hedibennga jang pertama itu 
bung Sryati (sengadja. penulis 

), rupanja dia 
menulis serangannja itu hanja 
didasarkan kepada rasa spon- 

  

    tanitet, kurang dipahami dan di 
  an 

. TIDAK BENAR € ERA 
RN sg Naat 

  

e 2 g Ea naa aa pe V 

da2 revolusioner “jang pernah mendjatunkaan $ Sar. Saba | g 

Umumnja partai2 dan organi- 
sasi2 pemuda didaerah ini ma- 
sih tetap 'berpendirian : bahwa | 

-. ikan, “bahwa mereka akan ber- dasar unitarisme jang dilahir- 
kan pada 17 Agustus 1945 ada- 
lah dasar jang sebaik2nja un- 
tuk negara kita. Demikian Gu- 
bernur Sulawesi. Tn 3 
Dalam hubungan ini dikata- | 

kannja, bahwa dari penjelidikan ' 
jang telah diadakan t 
partai2-besar- di 
organisasi2 pemu 
Biro Pedjuang 
GPII, mahasis 
ternjata, bah 

lihan lekas kita 

na UUD. sementara. ga diga n- 

ti dengan UUD tetap, maka ti- 

              

   

   

      

   

jang inconstitusionil. : f 
Oleh Gubernur telah dibant 

dengan keras alasan jang me- | 
ngenukakan bahwa tjita? 

aa masuk: He 2 k 

sar Lae 1945. 
Ta 

  

Dark Unie memahajarkan di idend 

  

   

      

   

    

   

   

    

   
   

  

   

  

   

   
   
   

  

19 279 Kan 

    

“ djatuhkan diri” antard 1 

rta (nulis bahwa melihat s 
PI, | da waktu kabinet itti djatuh, ti- 
RI, dak mungkin dibentuk kabinet 

IMasjumi - PNI lagi. J ea mung- 

      

   
   
    

komposisi kabinet 

0 “partai Masjumi atau PNI ditam- 

Ibah dengan partai2 kiri. Demi- 

Pa 

si 'terdjegal" 

sil jang bermanfaat. Tapi hal ini 

DA |tiap harinja, tetap achirnja toh 
1 Panai sInuspro” sadja, Demikian 

| Suara Merdek: La 

wesi katakan, bahwa 1 meng- 
hargai pernjataan orang2 dari 
gerakan tersebut jang menjata- 

  

aj jalan atas dasar legal parle- 
mentair. — Ant, 

SIN MIN” Senar Sal 

tuhnja 'kabinet itu karena ,,men- 

ain me- 

  

| kin Masjumi tanpa PNI atau se- 

(baliknja. Tetapi kabmet jang 

de ikian itu tidak akan mem- 

beri djaminan kustnja. Imbang- 
an suara diparlemen ' menurut 
harian itu menghendaki agar 

terdiri dari 

  

Ikian Sin Min, 

SUARA Mena mena- 

"makan djatuhnja kabinet Wilopo 
|itu djatuh ,,terd jerambab karena 

berpendapat kalau 
»permainan “politik” ini terus 
menerus demikian, “dikuatirkah 

a. (negara ini akan mendjadi 'back- 
ard. country”, negara terbela- 

| kang jang. tidak bisa ikut me- 
tunaikan tanggung ajawabnja 
erhadap kesedjahteraan dunia, 

bahkan malahan mieemberatkan 

rakjat dan negara sendiri. 
(Hal ini hendiknja mendapat- 

kan perhatian dari para pemim- 

pin partai, “demikian seru Stara 
deka jang selandjutnja me- 

atakan bahwa dalam: pandang. 
3 ja pertikaian ' dalam parle- 
en sekarang ini dan: seterus- 
“hanja “ sebagai ' permainan | 

»kenekeran-politik” — sallja dgn. 
partai2 anggota2 parlemen itu 
sebagai pemainnja, sedang “tu-. 

juan jang sebenarnja iatah su- 
ja “perntusjawaratan “dalam | 

arlemen mentjapai sesuatu ha- 

    
kesampingkan, dan karenan 
cadaan pasti akan tetap seba- | 
B sekarang ini sadja. Boleh ki- 

bentuk  1001-kali kabinet 

“   
tg 

saga Manna 

- 3 pem irar wa j : 

Ae Ae eta kuat dan 

jadi suatu kenjata- | Sa 21 T 

Penulis tahu, | 
| orang akan mem- | 

5 tertarik akan kesibukan2 | Sertamas 
Mnet kebudajaan jang | 

'bahan2 baru itu rakjat Kita da- 

f Met koi 

tik padjak, tjara menjelesaikan 

      

    

  

   

  

         

     

  

     
     
      
         
       

   

maa Si | nja : € 
5 ag definisi | KHD -dalam ke- 

Ka ajaan nasional itu “adalah 

laennya dari puntjak2 dan sari2 
Kwantahn daerah. Dengan tjon 
toh jang dikemukhkannja dalam: 
hal pakaian. Padahal KHD tidak 

menghendaki jang demikian itu. 

Bukan itu jang dimaksud oleh 

KHD. Jang dimaksud oleh KHD, 

kalau penulis boleh mengutip 
tulisannja antara lain demikian: 
»Peradjat. hidup kemanusiaan 
jang tergaris dalam lingkungan 

52. puntjak2 dan sari2 kebu- 

ajaan kita bersama itu, hen- 

nja dianggap sebagai modal 
pertama, jang untuk seterusnja 

harus kita perluas dengan tjip- 
taan?2 baru” (KR 20 Mei). Inilah 
salah satu bagian tulisan 
jang kurang diteliti oleh Sry, : se- 

hingga dalam serangannja itu 
dia menganggap definisi KHD 
sama dengan rudjak ulek. Dan 
karena adanja pengelanturan da- 
ri Sry itu KHD terpaksa mem- 
berikan pendjelasan sekali lagi 
(KR 29 Mei), jang sebenarnja 
bagi orang jang bisa berpikir 
pendjelasan itu tidak perlu. Te- 
tapi KHD menganggap perlu 
adanja pendjelasan, karena ter- 
Jalu ngelanturnja pandangan sdr 

Sryati. Ada lagi bagian jang 

  

mengenai. soil jang dianggap- 
inja oleh Sry bahwa pendapat 
KHD disangka mengurung diri. 

- Padahal KHD mengandjurkan 

dalam tulisaanja itu antara ja- 

in: salam pada itu djanganlah 
kita segan? 1 memasukkan bahan? 
dari kebudajaar asing, dari Ma- 

napun asalnja asalkan dengan   
pat mempertinggi hidupnja den. , 

djalan ,memperkembang” apa 

“jang sudah mendjadi milk. kita, 

“atau ,memperkaja” dalam arti | 
engan apa jang kita | 

iikinja. “20 

  

   
    

  

”3 

menjangka dalam serangannja 

terhadap KHD, bahwa KHD me- 

njeret kita mengurung diri. De- 

ngan adanja kurang ketelitian 

Sry dalam mengupas din mene- 

Jaah tulisan KHD itu, maka dja-- 

dinja serangannja ngelantur. 

Dan sebagaj kritik belum dapat 

penulis menamikan tulisan Sry 
itu bermutu dan berguna serta 

-berharga, Bahkan tulisannja itu 
hanja akan menjukarkan dja- 

lan angkatan muda jang masih 

Yama dan pandjang djalannja. 
Bitjara tentang kritik penulis 
termgat akan “pendapat H.B. 
Jassin dalam bukunja ,,Tifa 
Penjair dan Daerahnja” jang 
antara Izin “demikian: ,,Kritikh 

jaiah penerangan dan pengha- 
kiman. Untuk memberikan pe- 
nerangan seorang kritikus ha- 
rus memasukj djiwa hasil tjipta- 

4#an. Ia harus menundjukkan ke- 

  

hingga selesainja pemilihan. 
umum nanti, berpendapat seka- 
rang kalau kabinet. baru nanti 

terbentuk setjara koalisi masih 

akan selalu repot sadja hidujnja. 
'Djaian tengah sementara, sam- 
“bil.menunggu datangnja pemi- 
lihan umum, menurut. Kuang 
Po ialah ,,zaken-kabinet”, Za- 
ken-kabinet ini tidak terikat 

Oleh partai2, sekingga lebih su- 

“Kar untuk didjatuhkannja, de- 
mikian Kuang Po achirnja. 

3K 

HARIAN RAKJAT” di. Dja- 
karta dalam induk karangannja 
menjatakan, bahwa dalam penga 
laman Kabinet Wilopo ini ter- 
njata, bahwa pandjang umurnja 

kabinet Wilopo itu bukan dise- 
babkan, karena ,,tceam work” jg 
baik, tetapi disebabkan, karena 
pada umumnja rakjat banjak ti 
dak menghendaki pergantian ka 
binet jang tjepat. 
Pada kabinet Wilopo diberi 

kans (kesempatan) bekerdja tju 
kup . luas dan dengan sabar 
orang menunggu hasil dan tin: 

dakan2 jang njata jang mem- 
pertjepat penjelesaian peristiwa 
17 Oktober, menentukan kedu- 

'dukan tambang? minjak Suma- 
:tera "Utara, .perobahan "politik 
padjak, adanja politik kenangan 

dan perekonomian jang ditudju- 
kan untuk memperbaiki, memper 

jat banjak, pelaksanaan pemili- 
"han umum, perobahan milik ta- 
“nah, jang: lebih mendjamin rak- 

jat jang haus tanah untuk diker 
djakan dan jang dapat menim- 

Pbulkan Kegembiraan berproduksi 
Ta memper tinggi 

dil.-nja lagi. 
'Pertentangan pendapat menge 

produksi 

naj tjara penjelesaian peristiwa 
17 Oktober, tjara melaksanakan 
pemilihan umum, | tjara menje- 
suaikan diri dengan usul amen- 
demen Djaswadi terhadap poli- 

| Ta. penerangan dalam hal ini 

   

  

    

kurang diteliti oleh Sryati, ialah | 

III hal. 6). Si Sry | 

“tinggi tingkat kemakmuran rak | 

.ngat dengan mosi Sidik Kerta- 

“andaikata mosi “Sidik Kertapati 

|ngan penguduran menteri 

lha Ta jg Tan | kekal "dan 
'tetap menarik hati Orang, atau 

dilupakan orang pula, harganja | 

ai seni, tempatnja dalam 

'kemadjuan kesusasteraan, arti- 

a bagi masjarakat, per banding 

seluruhnja, tentang isi- 

ja. semangatnja, seninja. Bia- 

idah berarti pula penghakiman, 

trima atau tidak oleh seniman | 

bersangkutar dan masjara. 

— Terutama bagi kesusastera- 

"jang masih muda, perlu kri- 
jang berpemandangan 

    

ekian pendapat H.B. Jassin 
ng penulis kutip: Bukan berar- 
senulis membenarkan keselu- 

. | uhannja pendapat H.B. Jassin 

lini. 
| kan, bahwa pendapat2 sematjam 

Yini adalah hasil pemikiran jang 

- benar2 dipikirkan. Ini perlu di- 

  

  
Tetapi "penulis mejakin 

tdhui oleh Sry maupun orang 
| jang akan djadi kritikus, kare- 
2 Be hendaknja dalam 

-kritik itu serampangan 

, juru2, tanpa diteropong dan 

diperdalam  persoalannja “lebih 

dulu. Seorang kritikus untuk 
membitjarakan sesuatu masa- 
lah, sebelumnja harus meneliti 
dan mengkadjj persoalan itu da- 

lam2, tidak buru2 seperti jang 
sudah terdjadi dengan Sryati 
Kustantinah. Jassin bilang se- 
orang kritikus untuk memberi 
penerangan harus memasuki dji 

wa hasil tjiptaan. Teranglah de- 

ngan ini, bahwa kurang telitinja 
Sry menelaah dan meneropong 
definisi KHD, kritiknja bukan 
lagi berupa kritik jang dapat 
memberi penerangan, tetapi kri- 

tik jang kosong dan menjesat- 
kan, atau tegasnja -kritik jang 
hanja ngelantur. Harus diingat 
pula oleh Sry, bahwa seorang 
kritikus itu hendaknja dapat 
-mendjadi tempat beladjar bagi si 

pentjipta. Kritiknja harus davat 

dipertanggung-djawabkan, dgn. 

artian jang luas bisa membawa 

madju djalan angkatan jang 
(Bersambung hal. 3) 

z 

'PENGGELAPAN | PENI- 
'PUAN Rp. 7!/, 

'DJUTA 
ea Pengadilan negeri Ban 

dung menghadapi su- 
atu ,Rehts - Figuur” 

s jg. amat baru. 

“Pengadilan Negeri Bandung 
telah memeriksa. lagi (untuku 
ketiga 'kalinja) perkara “Na 
Hock Seng, jaitu pemimpin N. 
V. Virgo “Trading Company”, 

jang tertuduh melakukan peng- 
gelapan atau penipuan terhadap 
Bank “Rakjat” Indonesia "dan 
Factory” sebesar Rp.7,5 djuta. 
“Perkara'jang gmat sulit | ini: 
menurut pendapat hakim Mr. 
A. Astrawinata adalah suatu 
,rechtsfiguur” jang sangat baru 
dan belum pernah terdiadi, baik 
Indonesia maupun di Nederland. 
Dalam sidang Pengadilan ' Ne- 

gerj hari ini, jang diketahui oleh 
Mr. A.Astrawinata, dengan Dja- 

lil Pradjadianata sebagai djak- 
sa, 6 orang saksi telah didengar 
keterangannja. 

Saksi2 itu ialah administratur 
Bank Rakjat Indonesig” Ruk- 
mana, ketua “Persatuan Sauda- 
gar Indonesia Bindung dan ang 
gauta Dewan Pengawas B.RI. 

-Palar, pegawai bank ', Factory” 
Lelyveldt, 2 orang pedagang 
jaitu Samsudin Inggie dan Jusuf 

Panigoro, dan djuga T. Kore- 
mans jaitu kepala Kantor Peng- 
hubung Pengendalian Harga. 
Terdakwa Na Hock .Seng di- 

bela oleh MPa gan. 
Ant. : £ 

4 

5 ARA PERS: 

  

dalam lemari es, ternjata belum 
menghilangkan -kesabaran Orang 
dan rakjat masih tetap memberi 
“kesempatan bekerdja pada ka- 
binet Wilopo. « $ 

Tetapi peristiwa traktor maut 
Tandjong Morawa, jang meliputi 
djuga masalah perobahan milik 
tanah, djadi meliputi masalah jg 
prinsipiil sekali, ternjata menim- 
bulkan sikap kaku baik dari PNI 
maupun dari Masjumi, Demikian 
Sana Ah 

: x 

s»SPEDOMAN” sementara itu 
menulis bahwa djika melihat 
perkembangan disekitar kedjali 
an itu, haruslah dikatakan, bah- 
wa @jatuhnja - kabinet itu dise- 
bahkan karena pendirian partsi2 

pemerintah didalam menghadapi 
mosi Sidik -Kertapati tidak per- 
satu, kata Pedoman, 

Jaitu, karena PNI menjokong 
mosi jang menuntut pembatalan 
pembagian tanah di Sumatera 
Timur itu, Malahan menurut sta 
:tement jang dikeliiarkan oleh 
Masjumi, ' menurut keterangan 
PNI maka PNI toh akan mema- 
djukan suatu mosi jang sesema- 

pati itu dan jang tidak akan 
dapat diterima oleh pemerintah 

itu sampai ditolak, 
Dengan menolak kemungkinan 

'reshuffle didalain kabinet de 
DN   masalah tambang2  minjak di   Bea. 

Pata Aja LAN AnDi Sum, Utara tjara melaksanakan 
Mr, Moh. Roem, maka memang 

    

- dengan hasil2 seninian sendir | 
Tri atau hasil2 orang lain, Ditero- |. 

ne yong bagian?nja. diperhubung2- | 
SK ikan jang satu dengan jang lain, 

untuk mendapat suatu peman-| 

  

Pp ERS telah diadjak direktur 
Surabaja 

' pelataran 

disisihkan, jang sedang dimuat 

daan baik. 

Ril2 itu kebanjakan telah di 
potong mendjadi 1,5 meter pan- 

Idjangnja, tetapi diantaranja ma 
|sih banjak jang rupanja belum 
pernah dipakai. Djuga ,,hoek- 
“dan profiel ijzer” diturunkan, ka 
dang2 dalam bentuk utuh, mung 

kin landasan dari salah satu 
djembatan. Djuga ada tampak 
driehoekstuk dari:wissel kereta: 
api, suatu onderdil jang vitaal 

bagi wissel. | 
Direktur ' pelabuhan itu me- 

njatakan, bahwa tindakan ini 
sedikit banjak mendjadi tang- 
gung djawabnja, sebagian ber- 
sandar kepada peraturan jang 

Gikeluarkan oleh propinsi Dja: 

wa Timur dalam bulan Maret jg. 
lalu, jang sedikit banjak mem- 

berikan alat.kontrole terhadap 
mengalirnja ,,besi tua” keluar 
negeri. Disamping itu ditundjuk- 

kannja suatu-hengkel jang me- 

nurut .keterangannja dibangun 
dari besi2 jang sudah dikatakan 
besi tua” itu. 4 

Sementara itu dari pihak pe- 
dagang besi tua dinjatakan ke- 

heranannja, bahwa besi2 jang 
sudah diluluskan oleh pihak per- 
industrian dipelabuhan ditahan 

lagi oleh pihak pelabuhan. 

- 

Keterangan pihak -per- 

industrian. 

Peraturan jang dikeluarkan 

uniek di Indonesia adalah .atas 
usul pihak perindustrian, tetapi 

sajang, demikian pihak perindus. 
trian, sudah terlambat barang 6 

bulan. Sebelum ada peraturan 
itu perdagangan besi tua subur 

sekali, besi2 jang diperlukan di- 
dalam negeri dan,perlu bagi in- 

dustri kita sendiri mengalir ke- 

luar sonder dapat dtjegah atau 

dikontrol. Achirnja akibatnja te- 
rasa diindustri2 “ketjil bangsa 
sendiri dengan , meningkatnja 

harga besi jang berakibat pula 

penutupan sementara industri2 

itu. Dahulu ada kalanja -sehari- 

hanja dengan muatan besi tua 

sadja, kini hanja rata-rata 3 - 4 
truck. Penilikan sekarang dila- 
kukan oleh orang2 Djawatan 

Perindustrian jang ahli membe- 

Gakan besi mana jang masih ber- 

“guna bagi perindustrian dalam 

negeri dan mana jang dapat dile 
paskan. Kini.di Djawa Timur 
ada kira-kira 10 orang exportir 
esi tua. Beberapa pemegang li- 
ensi besi tua menjerahkan pe- 
kerdjaannja kepada exportir jg. 
lebih berpengalaman. Kemarin 

veemhouders dan exportir2 jang 

memperingatkan supaja ril2 jg.   

  

itu, dikeluarkan. 

Keterangan pihak pe- 
dagang besi tua. 

Perdagangan besi tua kini me- 

ngalami kerugian. Demikian pen 

dapat kalangan pedagang hesi 
tua. Banjak “besi sudah dibeli 

dan dengan ".adanja peraturan 
tsb. diatas sebagian tidak da- 

pat diangkut. Orang2 jang me- 
ngawasi terlalu hanjak dan mem 
punjai pendapat2 jang berlainan 

dalam menentukan besi mana 

jang tidak boleh dikeluarkan. Ja- 
jasan Logam Tua jg mendapat 

10odari hasil   
$ Djatuhnja kabinet Wilopo 

»terdjegal” 

KEADAAN KEPARTAIAN PADA DEWAYA 
: INI TIDAK SEHAT. 

|-mosi Otto Rondonuwu, jang me- 
.Injebabkan semuanja dimasukkan 

| djalan untuk menarik menteri2 

nja dari kabinet andaikata kabi- 

net tidak menjerahkan kembali 

mandatnja. 

Menurut apa jang kita dengar, 

dalam ha? ini pimpinan PNT 
boleh dikatakan berada didalam 
siwangpositie”, Disatu pihak me 

reka chawatir akan kehilangan 

sokongan PKI, sebagaimana jz 
telah terdjadi didalam masa 

belakang ini, dan dilain pihak 
ada desakan . jang- berat sekali 
dari tjabang2 di Sumatera Uta- 
ra, sampai ada suara2 mereka 
akan memisahkan diri kalau 
PNI tidak menjokong mosi Si- 
dik Kertapati itu, 

Tetapi njata sekali, bahwa 
kedua faktor itu adalah ,faktor2 

jang insidentil sekali jang terle 
tak diluar lapangan , ideologi 

atau dasar partai tersebut, Ingat 
sadja bahwa semuanja itu dilak 
sanakan atas dagar dan sekedar 

melaksanakan “patokan2 jang 
sudah diputuskan oleh seorang 
menteri dari PNI sendiri. 

Bahwa suatu partai didalam 
haluan politiknja . dipengaruhi 
oleh demikian banjak faktor2 jg 
sebenarnja terletak diluar lapa- 
ngan ideologinja, adalah  sdal 
partai itu sendiri. Hanja sadja 
hal itu membawa akibat “jang 
berbahaja sekali bagi kestabilan 
pemerintahan negara seumum- 
nja. Dan ini.adalah. soal jang 
mengenai lapisan masjarakat 
jang djauh lebih luas, 

PEMANDANGAN” katakan,   bagi Masjari adalah satu2-nja sudah lama s.k, itu tidak kebera 

    

untuk menjaksikan 
pelabuhan jang “diturunkan dari kapal, jang telah 

oleh Gubernur Djawa Timur jg.: 

nja 100 truck masuk pelabuhan- 

djuga diedarkan surat kepada | 

ada diantara besi jang diexport : 

  

e| Sekitar Bed ani besi tua 
Bora 

dari dekat adanja besi? di 

pelabuhan Tandjung 

ke ,/Toko Maru” dan jang se- 
dang menunggu pengangkutannja. Apa jang diperlihatkan itu 

terutama adalah ril?2 kereta api, ri!2 lori, barang? militer, roda? 

Yori dan kereta api, balok? besi jang besar? 
brik2 gula jang semuanja terutama merupakan besi dalam kea- 

dari onderdil pa- 

tua, tidak melindungi kepenting- 

an kita dan mengeluarkan per- 
aturan2 jang kurang praktis dan 

menghambat, seperti umpama- 

nja membatasi besar dan pan- 
djang besi, sehingga terpaksa di- 

keluarkan ongkos tersendiri utk. 

memotong ' besi2 besar. Peda- 
gang tunduk pada peraturan pe- 
merintah asal jang mendjalan- 
kan itu seorang ahli dan tidak 
merupakan halangan bagi lan- 
tjarnja perdagangan. Demikian 

dinjatakan kepada ,,Antara”. 

Dapat “ditambahkan, bahwa 

wasan kepada keluarnja besi 
tua itu hanja ada di Djawa Ti- 
mur, Karena itu ada kemungkin: 

an bahwa para pedagang besi 
tua itu hanja ada di Djawa Ti- 

mur. Karena itu ada kemungki- 
nan bahwa para pedagang “itu 

akan mentjari djalan lain ke- 
tjuali Surabaja. — TT 

PEMENANG SAJEM- 

  

BARA” 
Lambang 'dan Bendera 
Kota besar Bandung. 

Dalam sajembara lambang 
dan benjera Kotabesar Bandung 

jang masuk kepada panitia. 
Menurut pengumuman resmi 

dari Panitia Lambang dari De- 
wan Perwakilan Rakjat Dae- 
rah Sementara Kotabesar Ban- 
dung, diantara kir man itu ti- 
dak ada jang langsung dapat 
dipakaj sebagai lambang. Tapi 
walaupun demikian panitia, sam 

bil menunggu putusan lebih dja 
uh dari DPRDS Kotabesar, 
memberi penghargaan penuh 
kepada para pengirim tj'ptaan- 

nja dan menetapkan, bahwa di- 
antara para pemenang hadiah 
sajembara! itu ialah : 

Hadiah pertama sebesar Rp. 
1.500,— djatuh kepada A. Ju- 
suf Kartawisastra (Wedana Tji 
mahi), Hadiah kedua sebesar 
“Rp. 1.000,— djatuh kepada Ram 

li Budhiman, Bandung: Hadiah 
ketiga sebesar Rp. 150,— dja- 
tuh kepada Wasdi Tarsin, Ban- 
dung: Hadiah keempat sebesar 
Rp. 500,— djatuh kepala A Ju- 
suf Kdrtawisastra (Tjimahi). 

Selain dari pada itu diumum- 
kan djuga nama 5 orang lain- 

nja jang | mendspat hadiah hi- 
buran masing2 sebesar Rp. 250, 
— Ant, 

SENIMAN2 MUDA 
“ Songsong festival 

£ Bukares, 

Beberapa seniman muda anta- 

ra lain Sudarnoto, Gordon To- 
bing, Ade Ticoalu, Bambang Su 

kawati Dewantara, pada tanggal 

4 dan 5 Djuni tampil pada ma- 

lam kesenian dipanggung Ge- 

dung Kesenian. 

Jang dipertundjukkan antara 
lain njanjian2 solo, -duet, tari 

tarian Toradja, Timor dan lam2 

dengan sandiwara Saidjah dan 
dinda buah pena Multatuli. 

Malam kesenian ini dimaksud 
kan untuk menjongsong festival 

(pemuda dan peladjar sedunia jg 

akan diadakan di Bukares dan 

sebagai langkah pertama kearah 

latihan2 mentjapai tingkat lebih 

  

  
“pendjualan besi ! 

sempurna, berhubung dengan be 

| berapa seniman muda itu djuga 

akan ikut menghadiri festival 

internasional tersebut. — Ant. 

PAN Pane PENA RN LA maan 

tan terhadap terdjadinja krisis 
kabinet. Karena melihat bahwa 

partai2 jang mendukungnja ti- 

dak lagi membantu kabinet se- 

bagaimana semestinja. Karena 

orang takut2 menghadapi krisis 
kabinet, sebaliknja terdjadi kri- 
sis jang lebih: berbahaja, jaitu 

krisis pada organisasi dan alat2 
negara. - Perkembangan kedju- 

rusan itu, kita telah sama saksi- 
kan dalam bulan2 belakangan 
ini, kata sk. tersebut. 

Dan karena itu pula kita su- 
dah lama mengemukakan, -bhw 
lebih lama kabinet ini diperta- 
hankan, sedangkan partai2 jang 
mendukungnja bersikap demi- 
kian, Maka akan bertambah bu- 
ruk dan djelek keadaan, jang 

makin lama makin sukar diper- 
baiki, apalagi disembuhkan sama 
sakali. 

Inj tidak berarti, bahwa kabi- 
net Wilopo.tidak banjak kerdja 

dan djasanja, Kabinet ini telah 

berusaha sedjauh kemungkinan 

mengizinkannja, Tapi perkemba 

ngan sedjak terdjadinja peristi- 

jan rupa, sehingga sebetulnja 
|djalan keadaan sudah tidak ter- 
kendalikan lagi sebagaimana 
mestinja, 5 

Kini kabinet telah mengemba- 
likan mandaatnja. Dan jang pen 
ting sekarang, ialah apa jang 
orang akan lakukan ? 

Kita harap, sebelum orang 

atau partai ' melangkah keluar, 
'legih dahulu mempeladjari kea- 
daan situasi, agar tidak lebih 
dalam mendjerumuskan negara 

dan rakjat Kita djatuh kedalam 
djurang ! 

ak 

»ABADI” mengenai bubarnja, 

kabinet katakan," bahwa bukan 
sadja dia (kabinet) harus meng- 
hadapi partai? apposisi dalam 
parlemen, tetapi djuga partai2   pemerintah sendiri bukan sadja 
tidak memberikan sokongannja, 

peraturan jang memberi penga- | 

tidak kurang dari 174 kiriman 

wa 17 Oktober, adalah sedemiki- ! 

  

WAJANG KULIT DI 
C.H.T.H 

bertempat di 

gedung CHTH Jogjakarta Oleh: 
RRI Jogjakarta akan diadakan 
pertundjukan wajang kulit utk 

Nanti malam 

satu malam dengan  tjeritera 
Widjokongko Rabi dengan da- 
langnja Ki Bantjak, 

Surat undangan untuk masuk 
diurus oleh Panitya PON ke III 
dengan harapan pemberian der- 

ma dari para peminat, serta da 

ta, sdr. Margono dja Kantor 
Urusan Pegawai Daerah, CHTH 
dan Warung ,Hardjo”. 

PALANG MERAH PEMU- 
DA TESAL KE JOGJA 
Tanggal 8 Djuny jang akan 

datang ditunggu kedatangannja 
di Jogjakarta rombongan: Pa- 

lang Merah Pemuda tjabang 
Tegal jang sekarang ini setang 
mengadakan penindjauan didae. 
yrah Djawa Tengah. Mereka da 
tang setelah mengundjungi Su- 
rakarta dan kemudian dari Jo- 
gjakarta ke Magelang, 2 

Di Jogjakarta mereka akan 
menginap satu malam dan me- 
nurut rentjana selain akan: me- 

ngadaikan perkenalan dengan 
anggauta Palang Merah Pemu- 
da daerah Jogjakarta, djuga me 
ngundjungi museum -Sonobudo- 
jo, Kraton“dan tempat2 lain J£ 

Gipandang perlu, 

1.097 ORANG DIASRA- 
MAKAN DIASRAMA2 

SOSIAL KOTA- 
PRADJA 

Menurut keterangan Kepala 
Djawatan Sosial "Kotaprsdja 

|K. R, T. Judaningrat dewasa 
ini terdapat 1.097 orang 

jang drawat dirumah? sosial 
Kotapradja, jaitu di Tjiptobu- 

dojo 500 orang, Budidarmo 380 

orang, sedangkan di xWilosopro- 

djo jang terdiri-dari anak2 Laka 

pjatu 217 orang. 
Djumlah itu boleh dikatakan 

memuntjak djika dibandingkan 
dengan jumlah or ang2 jang 

pernah dirawat d:rumah2 sosial 
tersebut sedangkan sebab2inja 
antara lain karena keadaan per 
ekonomian masjarakat dewasa 
ini... 
Dalam pada itu ,Djawatan so, 

sial sendiri merasa djuga ku- 

rangnja tenaga untuk mengu- 

rus sedjumlah orang2 itu, .ka- 
| rena seluruh pegawai seluruh- 

nja hanja 35 orang, 
Teiah dimadjukan kepada jg 

berwadjib agar diberi beaja un 
tuk perluasan perumahan2 pe- 

rawatan Sosial itu, demikian dju 
ga tambahan |. pegawai, tetapi 

' sampaj sekarang belum lagi ada 
tanda2 akan terkabulnja. per- 

mintaan2. tersebut... 
Sementara itu dinjatakan, 

bahwa “Djawatan Sosial -Kota- 
pradja bertugas djuga: menga- 
wasi keadaan rumah2 sosial 
usaha partikelir dalam kota jg 
mendapat subsidj dari Pemerin- 
tah, antara lain PKO. 

3000 TON PADI UNTUK 
. JOGJA 

Mengenai rentjana pembelian 

padi untuk tahun 1953 “ini jang 

telah dibitjarakan dalam sidang 

DPD kemarin dulu, lebih landjut 

dapat dikabarkan, bahwa rentja 
na itu jang berdjumlah 3000 

ton din seharga Rp. 2.500.000 
untuk daerah Istimewa Jogja 

karta telah disetudjui. Pembagi- 

an akan diserahkan kepada or- 

ganisasi2 tani dan menurut da- 

sar bahwa Jogjakarta termasuk 

daerah minus. 

ar Maag wear ATAS UR 

tetapi malahan bersama2 dengan 

pihak apposisi mentjoba2 lang- 

sung atau tidak langsung  me- 

njengkilit kabinet sekarang imi. 

Didalam. kabinet sendiri di- 
antara menteri2nja “dari berba- 

gai partai telah dapat diperta- 
hankan satu teamwork jang ba- 

ik sampai “saat jang terachir, 

Suatu hal jang harus dipudjikan. 

Dan sebenarnja 

work jang begitu baik dikalang- 

an pemerintah, banjak jang da- 
pat dikerdjakan oleh kabinet ini 

selama 13 bulan dia memegang 

pemerintahan. “Tetapi karena 
rongrongan dari partai2 pemerin 
tah sendiri dalam parlemen, te- 

ristimewa dari pihak PNI, maka 
segala -rentjana “pemerintah ti- 

dak dapat berdjalan selantjar 

diduga semula. 

Dan djika sepak-terdjangnja 
partai2 masih - seperti sekarang 
ini, maka djuga kabinet jang 
akan datang “akan menghadapi 
kesulitan? jang sama, seperti di 
djelasKan- oleh 1 Masjumi dalam 

statementnja. itu, 

Keadaan kepartaian jang 
dak sehat selama ini sebenarnja 

harus mendjadi peladjaran di- 
waktu jang akan datang, djika 

kelak terbentuk , kahinet baru. 
Nasib rakjat dan negara -akan 
tetap terombang-ambing dan 
keadaan tetap tidak akan stabi- 
el, djika tjara2 bekerdja partai2- 

teristimewa partai2 pemerintah 
jang akan datang tetap seperti 
sekarang ini. 
Dan djiwa Wilopo sendiri ime- 

-renungkan sebah2&nja kabinetnja 

harus bubar, maka ia akan me- 
nemukan 'kebenaran peribahasa, 

jang mengatakan: 

,Bewaar 'mij voon mijn vrien- 
den, met mijn veijanden kan ik 
wel zeclf afrekenen”. 

Sebab djuga sekarang ternja- 
ta djustru sikap kawan2njalah 
jang mendjadi sebab bubarnja 
kabintt sekarang ini. 

Demikian ,, Abadi”,   LD 

pat d.ambil pada RRI J ogjakar- | 

| hardjo, 

Lam Hana. Dalam bet 

dengan team-, 

ti- 

   

  

PANITIA ZAKAT/FITRAH 
MUHAMMADIJAH 

Untuk keperluan Zakat / Ki- 
trah dil.  oien Muhammadijah 

Jogjakarta bag. P.K.U. telah 
@.giatkan kembalj beberapa Pa- 
nitia jang meliputi seluruh tja- 
bang dan ranting - dalam kota 
sbb: di Suranatan kepada Sdr. 

@odiran, Notopradjan — M.A. 
Kadan, Gendinggn - Taslim, Nga 
diwinatan R, Wardjono, dan R. 
Sastrodihardjo. Kauman — M. 
“Djaldan, Prawirodirdjan — M. 
Sa Djojodipuran — M, Su- 
dhyo, Karangkadjen — M Ba- 
dawi, Gading — M. Suriwiharto 
Surjowidjajan — M, Djojosu- 
marto, Wirobradjan — R. Tjip- 
to Gedongtengen —.M. Somodi- 

Lempujangan —“R. 
Djamhari, Abjulgafar, M, Sa'- 

“dun, M. Safaat. Menpan ne 

Suromuljo, R. Tsonbanio Gon 
dokusuman — M. Sutardjo, Mes 
djid Sanggrahan, Langgar De- 
mangan, Langgar Samirono, 
Langgar Kebonan, M, Karsidan, 
M. Djenal Lan -— H. Dimjati. 
Blunjah :R. Hardjosuwito. 
Ambarwinangun. Kalurahan 
Ambarwinangun, «Bangunhardjo 
— R, Siswopangarso. 
Zakat Fitrah mulai diterima 

pada hari Ahad tanggal,7 Djuni 
dan diachiri pada hari Djumaat 
malam dan akan,dibagikan ke- 
pada fakirf/miskin pada hari se- 

belum solat Ied 1 
Lain dari pada itu oleh Pa- 

nita Pusat diinstruksikan dju- 

ga supaja tjabang dan ranting 
Muhammadijah luar kota me- 

ngikuti langkah jang telah Oia 
ambil oleh Muhammad:jah t 
bang Kotapradja. 

PERMULAIAN Soo 
ASSISTEN - APOTHE- 

KER DI JOGJA 
“Dari Kementerian Kesehatan 

didapat keterangan, bahwa seko- 

Jah assisten apotheker di Jogja 
kar ta, Djakarta dan - Bandung 

akan dimulai dalam bulan Sep- 
tember jang «akan datang 'ini. 
Mereka jang ingin diterima ha- 
rus mengadjukan surat: permin- 

taan kepada Kepala Sekolah AA 
masing2. selambat2nja tanggal 

20 Augustus 1953 jang akan da 
tang dan harus memenuhi sja- 

rat2, jaitu beridjazah SMP - B 
(atau pendidikan sederadjat). su 
rat permohonan harus disertai 
salinan jang - sjah dari.daftar 

angka2 jang telah diperoleh da- 
lam  udjian penghabisan. atau 
pada raport naik kelas jang tera 

chir, surat2 keterangan, seperti 

surat kelahiran (sekurang2-nja 

berumur 15 tahun), surat Kela- 
kuan baik, dan surat kesehatan. 

Untuk sekolah2 ini dapat pula 
diterima beberapa peladjar da- 
lam ,,ikatan dinas”. 

DOKTER JANG PRAKTEK 
Oleh Palang Merah Indonesia 

Tjabang Jogjakarta - diberita- 

kan, bahwa dokter jang mem- 
buka prakteknja pada hari 
Minggu tanggal 7 Djuni 1953 
mulai djam 08.00—10 pagi dan 
17.00—18.00 adalah dokter Su- 
kardi “ Dirdjohusodo, Alamat 
Bintaran no. 24 Tilpon no, 453 

Sedangkan waktu untuk .mela- 

jani panggilan adalah djam 
10.00 — 12.00 siang hari, dan 
djam 08.00—20.00 petang hari. 

Didalam keadaan jang me- 
maksa pada malam hari itu ken 
daraan dapat berhubungan dgn 
Palang Merah Indonesia 'Tjab. 

bn
ar
 

Jogjakarta  Gondokusuman 14 
Tilpon 206, 

APOTHEEK 
Buka pada hari Minggu tgl, 

7-6 apotheek Malioboro. , 

KEBAKTIAN GEREDJA2 
KRISTEN 

Pada tanggal 6 dan n 
Djuni 1953, 

Geredja Kristen di “Gondoku 
suman di Klitren djam 07.30: 
Ds. S.P. Purbowijoga, 09.00 Dr. 
SIP, Purbowijoga, 16.30 Ds. Wi- 
joto, dan Wirabradjan 09.30 Ds, 
J. Darmehatmodjo. 1 

Tiong Hoa Kie. Tok Kauw 
Hwee Ngupasan djam 09.00 Sar, 
Tjoa Tjien Touw 117.00 Ds, The 
Djien Soei. 

Geredja Protestan Indonesia 

Margomuljo djam :09.00 Ds, S. 
A.R. Hardin, 

Geredja Pantekosta ' Lempu- 5 
jangwangi djam 09.00 Pendeta 
The Kiem Koei. : 
Huria Kristen Batak Protes- 

tant, di Batanawarsa Idjam 09.30 
Sdr. Manoelang, 
Geredja Masehi” Advent Hari 

ketudjuh di Malioboro 09.00 Sdr, 
Tila King Hwat,.10.00 Pendeta 
D. Pattikawa, 16.30 Sar, W, Si- 
lal: :hi. 
Sida ng Masehi: Bffatha di Sai-' 

dan djam 09.00. Sdr, T, Unawes 
kla, 10.00 Pendeta Joh,, BE. Jo- 

.cob, Na 30 Kumpulan Orang. Mu- 

  

Ne mana ? 
RAHAJU: ,,/That's. My “Boy”, 

Dean Martin, Jerry, Lewis. 
LUXKOR: ,,Setia", Rusini, M. 

Amin. 
REX: Selamat tinggal Keka- 

sihku", JLeopoldo “Salcedo, 
Lydia Montanez, : 

SOBOHARSONO: Kiss. in tho 
dark”, David Niven, Jane 
HATap. bi 

SENI SONO, ,/The Big Sky”, 
Kirk Dbugias, Dewa” 
Martin. 

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

MURBA: ,Niu Lang Chy Ni”. 
WETAN BETENG: ,,Under The 

Gun”, Richard  Conite, 
—. Andrey Totter, 
KETOPRAK TRIMUDO TOMO: 

»Tjondro purnomo”,   
| 

 



           
  

  

       

    

  

PLUNENG MEMBA- 
—..NGUN 

Dengan bergotong 
penduduk desa Enineng, 
Pluneng, Ketj. Kebonarum 
ten, kini telah bisa mes       

  

    

            

    
   

        

   

    

    

    

|. no telah Didin ant per- 
, ternaican dan "koperasi simpan 

ping uang, dipmpin oleh 
ar mang g3 
asan dari Djawatan Ko- 

berani Kabupaten Klaten 
Modal 

koperasi perternakamn dan Rp: 

sebut dibelakang. "Usaha ini 
dinaniakan "Pendidikan Eko- 
nomi Nasional Indonesia. 

- dapat membeli 3 ekor babj se- 
harga a Rp. 1050,—- dan Miemz 

    
  
   

      

(8 berikan pindjam uang kepada | 41344495 ton. 
Bp 23 orang a Rp. Sang dengan f Hingga achir bulan Mei 1953 
F0 bunga. 1040, Pembajaran “kem jang lalu, dari kabupaten2 he- 

La balj ditentukan Calam 11 kali | jum diterima laporan mengenai 
Ta angsuran pada Yaa minggu. | hasil pembelian sesudah tanggal | 

Baar (KR). 5 Ki sh, 19 Mei jang lalu. @ 
Et x “Djumlah pemasukan dari Wo- 
3 -nosobo, “menilk angka diatas, 
E Magelang  kadalah jang paling sedikit pema 
Pe 'sukannja, karena hal ini mengi- | 

“3 SEBUAH KAMAR Di ngat keadaan didaerah tsb, jaini 

1 TJANDI BOROBUDUR mengenai luasnja sawah, keasa- 

" | Menurut gambar dltjandi Bo | Aan ar Acak beroda ang. 
dapat 160 aah Ka aa 3 

pokana | "AA Gaerah2 Jas nnja ai Kedu. (Kor) 

Na 3 waktu pendudukan Dep £ GEROMBOLAN M.M. 
ernah akan dibuka tapi Kemu- 

: : dian ditu -kembali,. Kamar | MERAMPOK Sa Da 
“ A5 tersebut : jang let ja disebelah -Lebir kurang 40 orang ang- 

“tenggara kini « oleh fihak dja- | gauta gerombolan Merbabu — 

watan Reburalan dinas purba- | Merapi Kompleks jang bersen- 
. /kala 'sedang -dikerdjakan pem- | djata bren, karabijn. dar lzin2 

3 1 | bukaannja. Dua lapisan batu jg | sendjata api, baru2 ini pukul 
S3 terpendam ditengah digali, se- | 19.30 selama Ik. 40 menit me- 

43 dang beberapa lapisan-batu jang |njerbu desa Paten, ketjamatan: 
2 pada dinding kamar | Dukun, Muntilan, Magelang. 15 

Tn Nanah “dibuka dengan 
5 — maksud untuk An 

" nya & Lapar Nae PN esaan Bana. pada 
dinding tersebut sebelah bawah 

- “terdapat suatu tulisan jang ber 
H3 Dami. ",wirama”. — (Kor). 

| DJUMLAH PENDUDUK 
Menurut statistiek dikantor 

“Karesidenan Kesu, maka djum- 
lah penduduk - didaerah Kedu 

enurut perhitungan hingga 
achir tahun 1952. jang Jalu ada- 

“Jah sebagai berikut: 
21 Kabupaten Magelang lelaki 

826315 djiwa dan perempuan 
- 347435 djwa, 

| 2 Kabupaten Temanggung le- 
laki 149.123 djiwa dan peraga 
an 141284 djiwa, 

3 Kabupaten Wonosobo lelaki 
1 160.820 djiwa dan Dean 
168.644 djiwa, 

4, Kabupaten “Kebumen lelaki 
$ 358.440 djiwa an perempuan 

Fat "3. 388.348 djiwa. 
Sa : 5. Kabupaten Purworedjo le- 

laki 241.119 djiwa dan perempu- 
an 268.091 djiwa. 

Dari dj 
B-: diketahui, bahwa djumlah pen- 

ag | duduk dalam 5 kabgpnnan di Ke 
2 bh Ka Vu 

6. Siberia Magelang: Ted 

   

    

   

  

A
 

  

lak 382.786 dan perempuan 
39.233 idjiwa. 
Menurut angka apa ma- 

'ka djumlah penduduk “Kedu 
semuanja ada 26.216 
terd'rj atas lelaki 12. 

djiwa. - j 
Selandjutnja menurut Keahs! 

tiek jang diperoleh K.R, dan 
fihak resmi tersebut, maka 
djumlah penduduk Cikotapradja 
Magelang jang sebanjak terse- 
but Ma adalah terdiri atas 
bangsa “Indonesia “(2sli) 29515 
lelaki Rea 30.989 perempuan, 

  

Tionghwa 3.209 Telaki dan 3.181 
perempuan, Arab 37 lelaki dan | 
31 perempuan, Belanda 25 leia- 
ki dan 32 perempuan, sedang g0 
pete sai an aa Setara 

“BARU BUKAN ! 
Tjabang 

  

  

Tandjung 10 2 Jogjak rt 
Mendjual dan | Menjewaka: 

L 
Indonesia. 83-0. | 

aa 

    

SA
NG
 

NP
 

Laga 

P
e
e
 

66 -6 

   
   
        "Kan Pu 

jua: | pe Gran 
kan sebuah kolam “ perikanan | 

LT 

3. Ga Nan 

dengan | 

didapat dengan men- 
djual-saham? 4 Rp. 20,— untuk 

5,— untuk koperasi jang kita | 

'Pada waktu ini PENI sudah | n 

  

jumlah tersebut dapat 

10 djiwa. 
.63 dji- 

wa dan (perempuan SA aan, 

— Toko BUKU dan Bibliotheek If 

» EKONOME” | 

buku? : bahasa K1 c lan 

  

an KULIT B. R N 
2 ah Djogokarian 6 Jogjakarta. 

Bersedia Kat Sool, “Kulit pakean kuda, dan Kulit buat 

|“ Tas-tas, tjukup untuk mejajani perusahaan besar dan 

“wet seluruh Tanah Djawa. PAN, banjak sekali, 

Saksikanlah! 

    

| Perekonomian 
— 

omian Rakjat    
  

       easakan Ke | Gabarau 
Ad “bu bumeane Hk akan ber u- 

  

    

Ih pangan MN Chusus 
: at Ke Menu. Pener- 

  

tersebut, 
gan jang ke- 

didjual untuk 

kepada pihak 
Desa all di 

  
Abi Ya PADI 

Meneer tjatatan jang terda- 
itor | Karesidenan Kedu 

ng, maka djumlah 
padi dan gabah oleh 

ah -sedjak permulaan 
a tanggai 10 

Men jang Aan 

masuk afalah shb.: 
1, Kabupaten Magelang, ga- 

bah 1619. 1845 ton dan padi 
1.268 ton. 

2. Kab. Temanggung, gabah : 
951,460 ton dan pad: 468.157 ton. 

3..Kab. Wonosobo, gabah 2.707 
ton dan padi 8163 ton. 

4, Kdb, Kebumen, gabah nih: 
“dan padi 1374-0415 ton. 

S5. Kab, Purworedj jo gabah 
tam Gan gabah 2282.829 

“Dengar -ahgka Mkebut ma- 
ka djumalah - “pembelian dari se- 

Ir karesidenan Kedu jang 
: 1 TN sa Toni 10-5 jang 

lalu adal gabah 2579. 
Sedang padi ada 

    
      

    

1973.5 ton, 

    
   
    

  

"Buah rumah oleh mereka diram- 
pok. Barang2 harta benda dan 

5 ekor 'kuda! jang harganja.mo | 
nurut taksiran jang berwadjib 
tidak kurang dari Rp. 21.535,10 

  
£..— 

DJAGAL KONTRA PEM- 
BANTU MANTRI 
CHEWAN 1 

Ada apa di abattoir Sura 
karta ? 

Batu2 .ini seorang pembantu 
Manteri Chewan dari abattoir 
Surakarta telah mengadu kepa- 
da jang berwadjib karena mera- 
sa dirinja dihina oleh seorang 
djagal. . 4 

Menurut . .keterangan, 
kira2 pertengahan 

jang lalu pembantu Mantri Che 

wan tersebut telah menolak 

permintaan djagal S. itu untuk 
memotongkan 
jang menurut keterangan telah 
memenuhi sjarat2nja, jaitu ti- 
dak terlalu muda dan tidak bun 
Hae an 
Dengan penolakan. ita djagal 

tersebut merasa diperlakukan ti- 
dak adil, karena ia tahu bahwa 
alasan jang dikemukakan tidak 
mempunjai 'dasar2 jang kuat, 
sehingga diantara- pembantu 
Mantri Chewan dan djagal ter- 
sebut terdjadi suatu perselisihan 
jang achirnja 'menjebabkan ada- 

nja pengaduan fihak pembantu 
Mantri Chewan tersebut”#karena 

djagal itu anggap tersinggung 
perasaannja. 

Dalam pada itu menurut ke- 
terangan, 
wai2 abattoir sendiri maupun di 
kalangan djagal terdapat dua 
golongan jang saling berten- 

tangan Kanan masing2. 

— (Kor). 

Sukohardjo 
KEMADJUAN MURID2 

SIR 
Pada tahun peladjaran 1952- 

1953 anak dar? STP kl. II jang 
menempuh “udjian ke ST-k1, II 
704. lulus. Pada tahun pela- 
ajaran 1953/1954 jg lulus 10075. 

KR) : t 

pada 

- 

Semarang 
TERTJAPAI PERSETU- 

DJUAN 
Baru2 ini buruh bioskop akan 

mengadakan pemogokan ber- 
hubung dengan tuntutannja gra- 

tifikasi tahun 1952 belum dida- 
pat keputusannja. “Tetapi aksi   tersebut tidak djadi berlangsung, 
karena telah tertjapai persetu- 
djuan dalam perundingan antara 
Sarbufi, pengusaha2 bioskup dan. 

disaksikan oleh P4 Daerah. 

Hasil perundingan. itu, pihak 
pengusaha. bioskup sedia mem- 

beri gratifikasi tahun 1952 se- 

sea ai 

bulan Mei. 

lembu betinanja 

baik “diantara pega-- 

17-6. 

mat 

Ae 
kan 

-Gang 

Fitrah” 

Tentang 

ngingat 

sudah ala 

song ikarta 
PANITYA OBSEVATIE 

EKONOMI FAK. 
EKONOMI U.l.I | 

Menindjau ke Semarang 

Mulai te .22-6 jad. 
bongan | mahasiswa Fak. Bko- 
nomi UJI Jogja akan menga- 
|dakan obsevatie ekonomi dj Se- 
marang dll tempat. Penindjau- 
an tsb sampaj tg. 24-6 jad, 

Oleh .panitya itu jang ber- | 
dudukan di Gowongan lor 3ta 
dan Klitren kidul 15 masih di- | 
harapkan, agar para mahas s- | 
wa jang ingin mengikutinja | 
Naa diri Ta 3 

PANITYA ZAKAT FITRAH 
A.P. 

Dalam  Garnizoen Kosbabatta | 
telah berdiri ,,Panitya Zakat | 

anggauta 
Perang dengan Ketua Kapten 
titulair M.O., Martodjumeno, ala. 

»CP,R. 
Inf. 13. 
Kepada 

jang 
Zakat 

berhubungan langsung dengan 

bagikan kepada fakir miskin 
di Jogjakarta. 

SEBUAH RUMAH SAKIT 
UMUM LAGI DI 

JOGJA? 
Dari kalangan DPR Kotapra- 

“Gja diperoleh keterangan, bahwa 
tentang rentjana pendirian Yu- 
mah sakit umum oleh pemer.n- 
tah Kotapradja Jogjakarta jang 
pernah dibitjarakan 

DPR, 
mendapat persetudjuan “djuga 
dari Kementrian Kesehatan, te- 
tapi dnjatakan, 
terlebih dulu minta idZin dari 
pihak Pemerntah Daerah Isti- 
mewa Jogjakarta dan Inspeksi | 

Kesehatan didaerah ini. ! 

beaja, 'Kementri 
Kesehatan menjatakan ' tidak ber | 
sedia memberi bantuan, ' 
ngandjurkan  supaja meminta- 
nja kepada Kementerian Dalam | 

umum negeri ini, 

menjatakan bahwa soalnja ha- | 
nja pada penjelesaian keuangan | 

sadja, 
rumah sakit itu diperlukan bea- | 
ja kira2 Rp. 2.000.000,— | 

Dalam pada itu dinjatakan, 
bahwa pendrian 
negerj itu dipandang perlu me- 

keperluan 
akan rumah sakit umum makin | 
besar, walaupun di Jogjakar 

rumah sakit 

karena 

segenap 

  

'K, H, Dewantara kontra 
Sryati Kustantinah 

(Sambungan haj. 2) 

(mendatang dan jang dihadapi- 
nja. Penulis bandingkan pula 
Sry, setelah penulis membatja 
tjara menulis dan mengupas se- 

|suatu masalah dengan pendapat 
H.B. Jassin pula dalam bukunja'" 
»Tifa penjair dan Daerahnjay jg 

antara lain -demikian:” 
pula kritikus jang suara dasar- 

|nja: aku lebih tahu ! memukul 
menerdjang kiri kanan lalu da- 
tang dengan:  mestinja begini, 
begini, benigi dan: ia mendjadi 

(badut apabila  pembatja jang 
| kritis dan teliti pula mendapat- 
| kan bahwa jang ,,begini, begini, 
begini” itu tidak tepat, kurang 
|benar- atau sama sekali tidak 
| benar. Kritikus jang demikian 
| mengorbankan orang lain untuk 
kepentingan dirinja sendiri.” 

| Demikian H.B. Jassin. Tidak- 
|kah kalau kita teliti tulisan Sry 
| sama halnja dengan tulisan 'ba- 
| dut? (maaf Sry): Mari kita 
teliti dan kupas hal ini ! : 

Sea Bete aar- | Dalim tulisannja ,, Anggapan 
Feat .. Ipenjesatan “dan programma” 

Kittahnya dapat | | (KR 27 Mei) Sry bilang tentang 

| memakai perasaan dan pikiran 

serom- 

  

  

Angkatan 

AD.” Staf Res. 

: “knieota | 

ana 2 Dae aa aU jantara lain demikian: "Kalau ini 

Dina 1953, Pa ega : kita batja- (jang dimaksud utjap 
« Jan seorang pendeta, penulis). 

Pan penerimaan akan Kn eat masa sekarang terasa 'iro- 

nis, bukan? Dan inipun memang 

bukan suatu hal jang baru serta 
memang “bukan aneh lagi. 
Umum, seperti kawanku ini, 

berfikir dengan “perasaan 'dan 
bedanja- saja dgn. otak, Umum 

pertjaja dulu, baru mengerti. 
Dan bedanja saja mengerti dulu 
baru pertjaja. (Sombong bukan? 

Ini kalau saudara salah me- 
ngartikan:. merasakan! ? 1), 
Demikian utjapan Sry jang mem 
pertahankan bahwa tulisannja 

dalam menjerang KHD itu me- 
makai otak lebih dulu, tidak per 

asaan lebih dulu, Kalau utjapan 

Ljang demikian in penulis hu- 
| bungkan dengan isi tulisan Sry 
Ikeseluruhannja, “maka njata 

| adalah suatu pernjataan jang 
| kosong belaka, karena pada nja- 

an | tanja Indian serangannja ' itu 
| dibikin dengan memakai perasa. 

dalam si- 
Ssebenarnja teiah-   

bahwa har us 

dan me”) 31, Kurang sekali memakai otak, 

dak memakai sama sekali. Dje- 

|lasnja, bukti tjuk up diatas, dia 
Negeri | 

dat dimana pembitjaraan | Kurang meneliti tulisan KHD, 
soal pendirian rumah sakit jang berarti pula kurang mema- 

kai fikirannja alias otak: Dan 
dengan demikian-pula Sry 'ter- 

paksa penulis samakan dengan | 
seorang badut. 

Sekali lagi, Sry:dalam mengeri 
tik KHD tidak memakai pikiran, 

| tetapi lebih banjak | memakai 
: h sakit Perasaaanan Atau dengan Jain 

| penegasan, Sry dalam mengupas 
| tulisan KHD hanja 

kalangan itu | 

untuk pendiran | 

  

kan dan merugikan angkatan 
muda jang dihadapinja dalam" 
menempuh jalan selandjutnja. 

  

Tiara 

aan aa aan Na an aa NN Naa anna 

sAda | 

| kalau tidak mau dikatakan ti- | 

ngelantur ' 

'banjak 14 bulan gadji k 
tiap buruh dan akan diberikan 
sebelum hari Lebaran. Hal ini di-   dibawa lari dan lain dari pada 

itu ada 3 orang penduduk luka2 
akibat tembakan. — Ant. 

'Salatiga 
DIBEBASKAN 

. Asisten Wedana Suruh. (Sala- 
tiga), Suharno, jang beberapa 
waktu berada dalam tahanan | 

-jang berwadjib karena dituduh | 
mempunjai hubungan dengan | 
MMC. beberapa hari 1. telah 

dibebaskan. Sekarang ia di- 
perbantukan di kantor iba 
paten Semarang. —(Kor). 
    5 . .—.. 

Dunia sana sini 
x Perdana Menteri Nehru, ke 

.marin dulu di anugerahi gelar 
kehormatan dokter  (honoris 
Causa) dim ilmu hukum oleh uni 
versiteit Cambrigde. 
“53k Geoffrey Hunter & Genetan- 
ce Smith bintang2 pilem Holly- 
wood, harj Kemis tiba di Singa- 
pura untuk menghadiri .pembu- 
kaan Odeon Theatre disana. 

bang wanita terkenal 
pesawat jet ,Sabre” 3 

membuat rekord penerbangan 
dengan 670 mil sedjam, menem- 
-puh djarak lurus sepandjang 13 
.km. 

x Lincoln White, djurubitjara 
Kemlu Amerika Serikat menga 
takan, bahwa beberapa 'konsulat 
negerinja akan terpaksa ditutup 
di Eropa - dan Commonwealth 
Inggeris karena penghematan..'. 

  

  

   

   
MENERIMA MURID BARU 

SEKOLAH COSTUUM 

pas (Sampai beridjazah) 

terima oleh Sarbufi. Den an de- 
mikian tertjapailah perse djuan 

Kb negeri kepunjaan 

PKO Muhamadijah. 
  

Negeri Gadjah Mada, dan 3 
mah sakit-umum partikelir, jai- 
tu Bethesda, “Panti Rapih dan: 

    

k Jacguelin Cochran, pener- | Fan 

antara buruh dan pengusaha bi- 

oskup dan pemogokan tidak dja- 
d berlangsung. — (K.R.). 

P urvwokerto 
PABRIK MINJAK DIBA- 

kIAR GSROMBOLAN 
Grombolan pengatjau jang ter 

diri Ik. 150 orang ketika pada 
tangg:1 2-6- 58 antara dj, 15-15 
telah masuk kedesa Karanggun- 
dul. 4 KM sebelah Barat Purwo- 
kerto jzrfg kemud an membakar 
pabrik minjak kelapa daerah 
tersebut. 

Setelah peristiwa tesebut dila. 
porkan kepada pihak jang ber- 
wadjib, kemudan atangkan 
balabantuan dzri'tentara kita. 
Tetapi pihak “grombolan masih 
sempat membakar rumah2 nen- 

-duduk, Can sebelum tentara da- 
tang, grombolan tersebut meia- 
rikan diri. Pengedjaran seterus 

| nja segera dilakukan. — £ Sg. 

& »PMERCURIUS NASIONAL” 
Sandilata 5, Jogja. 

“Baru dimulai Privaat: : 
1. Bahasa PERANTIIS, 2. BE- 
'LANDA, 3. TATA BUKU: A. 
Masih terima murid baru. 

68 - 6 
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KAWAT CHOU KEPADA 
CHURCHILL 

Perdana menteri: RRT Chou 
En Lai telah mengirimkan Ka- 
wat utjapan selamat kepada per 

dana. menteri Inggeris Winston 

Churchill berkenaar' dengan pe 
nobatan Ratu Elizabeth, demiki- 

an diwartakan oleh "Radio Pe- 

king. 
Radio Peking mewartakan pu 

la, bahwa wakil diplomatik Ing. 

geris di RRT Leo H. Lamb telah | 
mengadakan resepsi penobatan | 

jang antara Jain dihadiri | 
oleh Wakil menteri luar negeri | 

Chang Han Fu dan pembesar? ' 
pemerintah RRT lainnja. — UP 

  
  

CURSUS MEMOTONG DAN. 
MENDJAHIT. 

Pak: Lelaki / Wanita (Jurken) 
dibuka romb.: baru. Pendaftar- 
an mulaj sekarang. Sedia buku2 
lengkap penuh dengan gambay2 
peladjaran jurken, tejah menda- 
pat beberapa .,Verklaring” se- 
djak tahun 1941. Bg.: Wanita 
djilid I-Rp. 15,—, djilid II Rp. 
17.50. Bg.» Lelaki Rp. 10,— 
tambah ongkos kirim Rp. 2.—. 
Djuga terima Openzoom. 
Baru trima ' MODEBLADEN. 
Ketr.: CURSUS ,JU NIOR” 
Lempujang wangi 36 — Jogja.     

akan membenarkan 
KHD seutuh2nja, 

i nal, 

orang dalam - berpikir tentang 

“tertarik akan kata2 

“Karenanja, dalam orang mem- 
buat kritik, harus betul? dgn. 
teliti dan memasuki djiwa tjip- 
taan, seperti apa jang dikata- 
kan H.B. Jassin, agar tidak me- 
rugikan orang lain, 

Seriositet diperlukan. 
Dalam hal ini penulis tidak 

pendapat 

lebih2 Sry 3g. 

selalr tak bisa  mewudjutkan 
buah pikirannja setjara jang di- 
maksudkan. Kini banjak orang 
meributkan - kebudajaan nasio- 

"adakah kemungkinannja 

kebudajaan nasional itu hanja 
agitasi: 

persatuan, perdjuangan, 

  

      

      
    

orangjang tidak tahan 
kena angin, kaki, ta- 
ngan rasa dingin, dja- 
lan kurang kuat, tjaha- 
ja muka putjat dan   

  

      
.     

      

     

     

  

| Frans — Weens Coupe 

 Modes 

— Bumidjo Tengah MA - 

Jogjakarta. : 

| Alamat pend jahit untuk pa- 

8. kaian Nj. MEN | anak2, 

| IRAK TE TG 

k 

    

    
          

   

| 

TERBIKIN OLEH: : 

. Solo R. Obat ,JUNON” Djil.     

"Mama0bi SEMBILANBLAS 
| . Dapat menyembukikan: 

BADAN LEMAH 
MUKA PUTJAT 
KURANG DARAH 

IN TIA NAPSU- 
IU MAKAN DLL. 

ITEKIMTIE” 
Anggur Obat ,,19” adalah suatu pendapat dari tjampuran jg 

bahannja sukar didapat dan mahal harganja. Ini adalah 

berguna sekali bagi orang jang lemah badannja, lesu, dan 

kurang darah dan sebagainja. Pudjian ta” berguna, karena 

anggur ini ta' ingin karangan bunga baginja. 

Chemicalitn Handel 

00 KIM HE”. 
Djalan Kalimati Tengah 4-6-3 — Telp. U. 19 dan U. 1816. 

Surabaja. 5 

, Agent: KIAN GWAN Afd, Imbort, 

Djuga bisa dapat beli di semuanja Toko Obat TIONGHOA 
dan P, & D, di seluruh INDONESIA, 

    

      

   

Pe 

  

Slamet Rijadi 162.   8 62-46. 

kurang nafsu makan. 
Bagi orang jang sudah 

landjut usianja, djamu 
ini. sangat - berguna. 

    
    
    

  

      

pembelaan ataukah memang he- 
nar2 telah dipikirkan  setjara 
mendalam dari “beberapa segi. 
Sebab penulis 

apabila dalam 
tentang kebudajaan ini hanja se. 
tjara serampangan, seperti hal- 
nja regu pradjurit didalam se- 
buah pertempuran jang ingin 
madju terus dengan tidak memi 
kiri kemungkinan2nja dapat 
dipukul oleh lawan, 

Kebudajaan adalah meliputi 
|hampir seluruh pernafasan mi- 
Imusia, hingga dengan demikian 
Orang tidak akan mudah dalam 
memberikan dalil2 jang mutlak 
untuk menjarankannja kearah 

kebudajaan . nasional, apa lagi 
menurut Sryati menghendaki se- 

|orang diktaktor dalam kebuda- 
jaan nasional. “Pendapat semia- 
tjam ini sungguh menggelikan 
bagi orang jang telah mentjapai 
kedewasaan dalam berpikir. 
Untuk tokoh Sryati -penulis 

sendiri masih sangsi, “apakah 
benar2 tokoh ini telah se-dewa- 
sa itu untuk bitjara tentang ke- 
budajaan, bukan maksud penulis 

ingin mentjampuri . pemikir an2, 
tetapi hendaknja berpikir sam- 
pai seteliti-telitinja, sebab per- 
tumbuhan tidak tjukup memu- 
kul sana-sini. Seriositet masih 
.banjak diperlukan, baik tjara 
mengemukakan pikiran maupun 
pembelaannja. Apa lagi dewasa 
ini pertumbuhan kesenian dan 
kebudajaan di Jogja mulai nam- 
pak ada kegiatan, dan ini meng- 
hendaki seriositet pula. 

Besarsharapan penulis, bahwa | 
persoalan ini dapat (ibawa ke 
sebuah pertemuan antara pemi- 
kir2 kebudajaan lainnja- (disku- 
si). Untuk ini alangkah baiknja 
bila Djawatan Kebudajaan, ber- 
Ane Ta Oorganisasi2 ke- 

ajaan lainn BE ja mengambil ini- 

Se 3   

PETANI2 KARET 

Hadapi masa gelap. 

  

  
Sudah kembali dari Djakarta 

kdi Palembang Gubernur Isa di- 

mana dia selama seminggu Su- 

|dah mengadakan berbagai pem- 

| bitjaraan dengan Pemerintah 

(Pusat mengenai masalah2 “Gae- 

|rah jang meminta perhatian se- 

| gera, antara lain mengenai ka- j 

| ret, export rotan dan pinang, 

| pengadilan asli dan lain2 soal 

" Pemerintahan Umum. 
Gubernur belum mau berikan 

keterangan tentang hasil2 pem- 
bitjaraan itu sebelumnja mela- | 

porkan pada DPD. Dalam mem- 
bitjarakan soal kesulitan2 jang | 

dihadapi petani2 karet di Suma- | 
melulu dan akibatnja menjesat- 'tera Selatan dewasa ini antara | 

lain dikatakan oleh Gubernur, 
bahwa tidak ada djalan penjele- | 
sajian jang langsung dapat dila- ! 
kukan. Tadinjardiharapkan pem. 
bukaan kesempatan mengexport | 
slabs ke Singapura dalam bulan 
Mei jang lalu akan dapat me- 
nolong menaikkan harga slabs 

Gidaerah, tetapi ternjata mele- 

set. Petani2 terpaksa. djuga ti- 
dak dapat tiirut merasakan ke- 
juntungan dari export slabs se- 
'banjak 11.000 ton itu, demikian 
Gubernur. 

Selandjutnja 
rentjanakan 

Gubernur me- 
pada hari Sabtu 

tg. 6 Djuni akan menindjau da- | 
erah produsen karet jang tidak 

berapa djauh dari kota Palem-   
dan | 

       

   

  

  

    OJAMU 
B3. 

“Malioboro 35 — Jogja 

EL 
z lobak    

64 - 6 
Kranggan Barat 128, Semarang. 

bang dengan maksud memper- | : Tt 5 i i, tjepat, dengan Mega 
saksikan sendiri bagaimana ke- | Pekerdjaan mebha ep 8 

ON IBAN AA PA SILAHKAN BERHUBUNGAN, TENTU-PUAS 1! ! 
tani karet PEN BA — Ant. 

sangat chawatir 
orang. berpikir: 

sangsi akan angkatan muda jg | 

  

PPA PPPA AAA 

D 
persiapkan 'atjara 

Daerah Djawa Barat dibagi 
mendjadi 5 rayon Pen aa an 
ialah : 
-Rayon I:' £ meliputi Bandung 

(kota-kabupaten), Tjisndjur dan 

Sumedang dan pertandingan 'se- 
leksi rayon MAPAN di Ban- 

dang. 

Rayon II : meliputi Garut, Ta- 

sikmalaja dan Tjiamis, pertan- 

dingan dilangsungkan di Tasik- 

malaja, 
Rayon UI: meliputi seluruh 

karesidenan Tjirebon dan “per- 

tandingan diadakan di Tjirebon. 

Rayon IV: meliputi seluruh 

|keresidenan Djakarta dan: per- 

| tandingan dilangsungkan di 

| Purwakarta, 
|. Rayon V : meliputi Bogor, su- 

| kabumi, dan keresidenan Banten 

| dan pertandingan dilangsungkan 

| 

  
di Bogor. 

Semua pertandingan dirayon2 

| tersebut harus sudah selesai pa- 

'1ing lambat pada tg. 15 Djuli, 

'karena pertandingan 
Bandung seluruh rayon2 terse- 
but akan “dilangsungkan pada 

nfinggu achir bulan Djuli. 
Peraturan pertandingan jang di- 

pergunakan adalah Peraturan 
Persatuan Bulutangkis Seluruh 
Indonesia (PBSI dan sjarat pa- 

ra pengikut (pemain) -adalah 
warganegara dan anggota 
P.B.S.I. 
Adapun atjara pertandingan 

seleksi untuk rayon2 dan: Dja- 
wa Barat “nanti akan terdiri 
atas: 83 

a) Pertandingan regu melawan 
regu jang meliputi 5 pertan- 
dingan men single dan 4 men 

double. 
Pertandingan lady single. 

C) Pertandingan ladies double. 
d) Pertandingan mixed double. 
Perlu dikabarkan, bahwa per- 
tandingan2 diantara rayon? -di 
Djawa Barat di Bandung nanti, 
adalah bersifat pertandingan me 

jrebut kedjuaraan PON III Dja- 
wa Barat dan pemilihan untuk 

b) 

  
ipemain2 jang akan diutus me- 
'wakili PON III Djawa Ba- 
rat ke-Medan akan dilakukan 

| (dipilih) dari para pemain jang 

Sa bulutangkis dari pa- 
nitya PON III Djawa Barat 

ALAM menghadapi PON III, kini oleh 

Djawa Barat Seksi Teknik Bagian Bulutangkis, sedang di- 

pertandingan seleksi bulutangkis untuk me- 

milih utusan? dari Djawa Barat. 

pertandingan seleksi j-a.d. adalah sebagai berikut : 

dikota | 

    

Panitia PON LIL 

Adapun peraturan? sekitar 

AN aa Sa entar La SP EA maa 

PON-RALLY DJAWA TE- 
NGAH MELALUI 
DJARAK 365 KM 

Berhubung dengan akan di- 

adakannja — PON-rally untuk 

Djawa Tengah pada tanggal 16 
Agustus jang akan datang,.oleh 
Panitia PON -Djawa Tengah, 

lebih landjut dapat diwartakan, 

bahwa PON-rally tersebut akan 
terdiri: dari: “1. betrouwbaar- 

heidsrit, 2. zoekrit, dan 3. voor- 
veiligheidsrit. 

Start dan Finnish dilakukan di 

Solo, sedang djarak seluruhnja 
jang mesti ditempuh 365 Km. 

PON-raty tersebut dipers 

untukkan bagi mobil dan sepeda 

motor. — Ant, 

TRIP SEPEDA MOTOR KE 
DJAWA TIMUR 

Untuk meramaikan harj raya 

Idulfitri dan Peh Tjoon dari tgl. 

13 sampai 16 Djuni j.a. d. 

oleh Sarekat Sport Sepedamator 

Surakarta (SSSS) akan diada- 

kan Trip ke Djawa “Timur dgn. 

memakai sepeda motor. 
Adapun route jg akan ditem- 

puh jalah : Solo — Madiun — Ke 
| diri-— Selecta — Malang — Tre 

| tes.— Wendit — Banjubiru — 

Surabaja — Djombang — Ma- 

diun — Solo jang djaraknja 

Rombongan ditetapkan berang 
kat hari Sabtu tanggal-13. Djuni 
jang akan datang djam 06.30 pa. 

gi dari Solo, — Ant./ 

— KES. FILIPINA KE 
INDONESIA 

Pada tanggal 9 Djuni jang 
akan datang ditunggu kedatang 
annja di Djakarta kesebelasan 
Nasional 'Pilipna, jang akan 

bermain diibu kota pada tang- 
gal 11.12 dan 14 Djuni. Setelah 

itu kesebelasan  Pilipina akan 
bermain di Bandung melawan 
Persb pala tanggal 16 Djuni 
dan melawan Nana PON   fikut dalam pertandingan2 ke-| Djawa Barat. pada L Angga 18 

|djuaraan tersebut. — Ant. jang akan datang. — (R 
| 5 
  

Sjarat2 masuk: 

Keterangan?: 

ka 
yet undian, 

  

PENDAFTARAN MURID BARU PADA : 
SKPITAMAN IBU JOGJAKARTA (dil. Tandjung 28) | 

Berdiri/sedjak 1 Aug. 1933. 

Waktu: pada tiap hari kerdja darj djam 9 — 12. 
lulus udjian masuk "Sekolah “Landjutan 
atau tama SR:6-th: 

sjarat2 djumlah-angka. 
Disertai uang pangkal (entre) Rp. 15.—. 

pada Tata Usaha S.K.P. /T.I. (djl. Tandjung 
No. 28) Jogjakarta. 

@ 

dengan-memenuhi 

Jogjakarta, 8 Mei 1953. 

Kepala S.K. P. TAMAN IBU 
(Nj-S.SOETIO). | 

  

pantas,   
IE TJOAN TONG 

GONDOMANAN 7 — JOGJAKARTA, 
Buat segala urusan gigi, silahkan datang pada adres diatas, 

ACHLI BIKIN GIGI 

“Harga direker 

     

  

EMAS, 

  
“ TINA MELINDA, 

Dan lain-lain, 

# Apa dan siapa: MENTERI ISKANDAR TEDJA- 
SUKMANA (DEMISIONER). 

# Suka Duka : ISTERI JANG DITINGGAL SUAMI. 

| £ Spionase contra Spionase : DRAMA SEBUAH 

PEMANTJAR GELAP. 

# Tiorita Pendek: KOPER TRIPLEK DJADI NANAS 

TUGU 42 — JOGJA, 

  

  

GET OT CE THERE 
CLC ADAM sa. 

        
— Lekas keluar dari sini,   djata £ 

Ada an, 
Hateher lari kesini dan mem bawa sn 

— Sssst, Djangan bikin suara! 

KING OF THE, E ROYAL MOUNTER 
, MATCHER 15 RLINANN 
TOKWARD THIS CABIN... 
wat 274 GUN, 

        

  

   

  

  

— Kau tingyat disini, “Hatcher, samupar 
dynamir itu menghantjurkan tempat imi 

 



     

            

amat ti na 2. 
rat Nu dia. Ada jang 

indakan sobat, Ja, m 
2 ditotar 1 djenderal: 

mi “masa dmbil is- 
en Muda! ag Ne danitan han toh Jang 

Tapi kalau ada Siripitak! 
Mn .tua, apa mau 

  

   

  

   

  

  
jas 

    
      

        

       

      
     

-orang lain 
“win, Jas kawin, itu 

—'dewek,     

  

sorang tam Piuga TR tidak. 

  

  

N : SAPTU 6 DIUNI 1053. 
— Gelomb.: 42.25 59.2 dan 1224 m. 

      

agan 

07.45 Rajuan2 Melaju 
13:30 Warta Berita. — 
14.00 Hidangan siang oleh O.K. 

Lukisan Irama. 
17.00 Orkes Hawajian Serena- 

ders. 
18.15 Lagu2 terkeral. f 
18.30 Tjatatan dua pekan | stu- 

. dio Jogjakarta. y 
89.15 Bingkisan Penjiar. 
19.40 Krontjong malani 
. O.K. Sinar Malam. 2 
20.15 Hiasan malam . minggu 

L.-. 

  

1 wandi. 
La Ma Wajang Kulit 

B3 - - - dari CETH. 

' ““Waranggan: sdr2 Lindur 
| dan Niken. Larasati. 

langsung 

  

apa - 
KA RABI. 
Dalang :.Bantjak. 

K. MINGGU 7 DJUNI 1953. 
be Gelomb.: 42.25 59.2 dan 122,4 m. 

  

“kanak : : 
108.15 Inrisoa Sutji dari sepelia 

Katholik Kotabaru. 

rat kalengan, bikin nama busuk. | MN 
san jang bilang pan ati R 

Kan 8. 

ng | IN 

dikata? | 
perlu bikin Surat “kaleng 3. 

2 Plak: kan merusak TA “1 : 

Sama Sekat tidak ata Nugan 1 

07.15 Hidangan Empat Seka- 

oleh | 

p. (5 ojeh ORI? dbp, sir. Su- | 

Tjeritera: WIDJAKANG- || 

"0745 Wer'tora hari Minggu utk | 
2: 2 :   -69.30 ? Tani dan utk Pemuda 

Hae Agan TN Jogjakarta. 

13.45 Aneka Minggu siang 

du H.W. Karangkadjen. 

oleh BSK Chotbah dan 
” Njanjian sutji. 2 

19.15 Lagu2 Tapianauli 
. Ork. Horas. 

20.15 Krontjong Manasitka oleh 

oleh 

  

    

ADRES 
JANG 

“TERTENTU 
BUAT 
TUAN2 

        

   

    

   

    

   

    

   

  

    

   
   

Perusahaan 

Penatu 

Judonegaran 
78 Telp. Jk. 

853. 

S Pena PAN 
Pagi: 
8.30 - 14.00 

Sore: 
17.00 - 19,30 . 

Djuga 
menerima 
SPOED 

  

ag 7 Tinggi : 9 19 cma” 
Ya “Nomer 3 131 hg 

'Toko'B, s. NAGOER. | 
— - Malioboro 110 aah Te 1 
  

  

: 17.00 Musik Seruling oleh: “Pan- | 

18.15 Ruangan Kristen - diurus! 

KOBI UM dbp. sar. Sukimin. ' 

“ Pendjahit & | 

    

  

ag Wekaniin. Tinggal pilih. 
A3 Mesin Hitung Monroe 8.kapa- | 

| k Mesin Lange wagen Royal 

dk Mesin Standard Remi son | 
3 105. keadaan te an baru 

Na ganog on MAh 
“li Depot Benda? Pos er, 

tat2 sekolah Tn 

ja  Widj aja” 
5 Sedia. ' Kartu Lebaran tinggal 

  

#RAMPU JAN 
Bur pa HUDA 

» unz uk 

Pe uh AA 
AV gpra KYT 

1 Da KAA aa Pp Ha 
NTB Apaan Arr 

Rn ld dala 

    

ANGGUR Dua YONG (Anggur Kuat Taka 3 laki2): 
Anggur obat ini tidak bedanja sebagai Pedang buat 
' Seorang Samurai. Dengan minum Anggur kuat ini, 

badan jang tadinja lemah, djadi bertenaga lagi. Tegas- 

. nja Anggur SOM YONG ini istimewa utk orang laki2 
-. jang dirinja ingin disebut Djantan. 

ANGGUR OBAT PEREMPUAN (Obat kuat): Dengan: 

minum Anggur Obat ini, segala gangguan penjakit bu- 

| at orang perempuan seperti: datang bulan tidak tjo- 

“tjok, dapat bulan perut sakit, kepala sering . pusing, 
mata berkunang, kaki tangan linuh dan pinggang sa- 

“kit, itu semua dapat disembuhkan. 

ANGGUR TONIC: Lelaki atau perempuan, tua mau- 

| pun mudah tidak ada halangan minum Anggur Tonic 

| ini. Segala kelemahan tubuh” seperti: tidak gumbirah 

“bekerdja, selalu tjapai, tidak napsu makan, susa ti- 

dur, suka marah, kurang darah dan terutama bagai 

orang jang baru sembuh dari sakit, Anggur Tonic ini 

merupakan satu penolong jang besar. 

ANGGUR ANTHAY (Untuk perempuan Hamil): Baik 
' sekali untuk Wanita jang lagi hamil. Selain dapat me- 
nguatkan tempat peranakan dan memberi dzat2 kehi- 

Gupan bagi bibit-jang masih dalam kandungan, djuga 
penting bagi sang ibu karena Anggur Anthay ini da- 
pat djuga menjegarkan badan dan menjegah bahaja 
kaguguran. ” 
ANGGUR SENG HWA (Untuk EN niubk habis ber- 
salin): Chasiatnja Anggur ini: membikin bersih da- 

rah jang kotor, bikiu bantjar air susu dan menjegah . 

segala demam (meriang) jang sangat dikuatirkan 
bagai seorang ibu jang baru melahirkan anaknja. 

ANGGUR? OBAT KELUARAN PABRIK SHAN 

YOU DIBAWAH PENILIKAN SEORANG AHII. 
PUSAT PENDJUAL: Toko Obat YEN AY, — Petji- 
nan 130 MALANG. AGENT UNTUK SURABAJA: 
REN AY, — Pesapenkali 4, Tilp. 3455 U. DAN PADA 

' SEMUA TOKO2 OBAT DAN TOKO P. & D. seluruh 

2 

ha 

  

  

Indonesia. is 61-65. 

Sa | 

KEMENTERIAN PERTAHANAN R.I. 

STAF ANGKATAN UDARA v 5 
—000— 1G, : 

PENGUMUMAN 
OjUbt | Do | |33.- 

Kementerian Pertahanan Staf Angkatan Udara memberi -E 
— kesempatan kepada Pan Indonesia untuk “dididik 

mendjadi : : 

Bintara Teknik Udara 
II. Sjarat? penerimaan : 2 

1. Warga Negara Indonesia, 2 g 
2- Umur 17 — 25 tahun. 

3. Belum kawin: 
4. Tinggi badan Se kturaala-ana 4 55 ineter. 6 

. 5. Beridjazah : sekurang2-nja SEKO I TEKNIK 
—. NEGERI 3 tahun bagian Mesin atau Listrik, atau 

pendidikan jang seting kat dengan.-itu. :3 
6. Berbadan sehat. : 

HE Bersedia mendjadi Terbaru “dengan ' ikatan dinas 
- ' 'sekurang?-nja 5 (lima) tahun, setelah tamat pen- 

didikan. , j £ 

UI. Atjara pendidikan : “Ba 

3 bulan pendidikan ketentaraan, - 
18 bulan pendidikan keachlian.. . 
Selama dalam pendidikan harus tunduk pada tata tertib 
tentara, dan diharuskan tinggal ditempat jang disedia- 

kan. 
Selama dalam pendidikan tidak diperkenankan kawin. 

, IV. Tjara melamar : « F 
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 difulis sendiri. 

2. Salinan idjazah dan Gaatar angka? rapor kelas jang 
terachir. 

3? Surat keterangan berkelakuan baik dari Pamong” 
Pradja dan Polisi. 

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

satu instansi. 
5. Surat persetudjuan. orang tua atau wali bagi mere- 

ya jang belum mentjapai umur 21 tahun, 

Ve Danar jang tidak memenuh, sjarat? tersebut diatas 
tidak akan diperhatikan. 

VI. Pe ditutup pada tanggal 30. DJUNI 1953. 

Djakarta, 15 Mej 1953. 

KEPALA STAF 
2B” 53-6. 

NAIK! 1 1 ! 

dan, Papan Hitung. 

sitet (menambah, kali mem- Prospektus lengkap Rp. 
bagi, dan mengambil Rp. 850. HERMES rn : 

(KJ/210) Bandung. 
2 TO AB TA : 

ANGKATAN UDARA R. IL. 

    

    

        

    

     

    

  

    

     

      

       

    
    
    

  

    

SI 

| 

    

   

Special di DATANGKAN " 
SEGALA "(RUPA : 

  

x' ARLODJI YANGAN 
t FOTO 'POKSTEL 
s PAKEAN - KEMEDJA 

    

   

  

x BARANG: KETJANTI- 
KAN dd 

Baru Len 
GRAMOPHONBE automatic 
untuk 10 pjaat merk GAR- 
RARD R. C. 80 compleet 
dan GARRARD : Singie. 
SEMUA BARANG? di dju- 

Tal dgn hanger Bpk RAL!     
JOGJAKARTA 

' PERHATIAN ! ! ! 
Hari MINGGU DAN SENEN buka PE biasa, 
Ta, 28 515 Juni 83 TUTUP, 

  

| Sjarat-sjaratnja : 

MALAM INI: 
ie : AJU nat wati N 

TH ATS MY BOY" 
« Dean MARTIN and Jerry LEWIS 

MAIN Djam 10: 55 75 9. — Teks Bhs. Indonesia — 13 Th. 

LUTJU! "GEMPAR ! 86-6. 

  

' Sajembara Lambang 
Karena lambang Kota Makassar jang lama sudah tidak 

sesuaj"lagi dergan keadaan, masa dan djiwa kenasionalan 

kita, maka perlu diganti dengan lambang jang baru. 

Oleh Dewan Perw akilan R akjat Daerah Kota Makassar di 

bentuk suatu Panitya chusus “utk merentjanakan lambang 

baru untuk Kota Makassar. Maka dengan ini diundang 

peminat2 untuk mengambil bahagian dalam sajembara- 

lambang Kota Makassar. 

Gambar harus berdasarkan sedjarah, wapenkundig, isi 

dan komposisi warna, 
Ukuran (besar) 20 Xx SA Cc im. disertai pendjelasan ten- 

tang artj dan aki dari gambar dan warna jang dilu- 

kisken,: 
c, Selambat?nja tanggal 1 Augustus 1953 harus sudah ada 

di Balai Kota Makassar : : 
d. Gambar jang dipilih mendjadi milik Kota Makassar, 

JIKUTILAH BERAMAI-RAMAI SAJEMBARA LAMBANG! 

“Walj Kota Makassar, 

AHMAD DARA SJAHRUDDIN. 

Aa 

b. 

  

  

  

   

Hadiah ” No 1 Rp. 1000. : ap La 

No.2 500, 
je 2 | R3 

No: 3 4. 250: Dg 3 
5 HADIAH PENGHIBUR. 5 2 5 

74-5. Pr f - 

z mata 

: : IG sExtrar 
Sepecial Harga murah untuk & #anpana G1 

S3 Lebaran. JOGJAKARTA 

Gazelle dengan - trommelrem, 

satavus, ' Magneet,  Fongers, 

Tercules, Phillips dan lain2-nja. 

Tang tanggung memuaskan. 

.TOKO SEPEDA 

2 BAN THING LIONG 
- Patjinan No, 141 — Jogjakarta. 

15-6 

  

  
Ce sa | 

Bun j KURSUS-KURSUS TERTULIS, 
B0 DJANGAN TUNGGU HARGA | Senj Potret, Ilmu Sihir, Bahasa 

| Inggris, Mesin Tulis, Gerak Ba- 

Keterangan dikirim NA an   

   
   

  

MAS, INTEN BERLIAN, Sungguh menarik hatiku,  Per- 

biasan berharga. Sangat memuaskan hatiku, Suda Jama . 

- dlidam?kan IBUKU. HARI LEBARAN bakal terima BA- 

HAGIA MAS INTEN BERLIAN Goena Anak Tjutjuku. 

Pasar Mas 22 krt. " 99 Malioboro 3 
Djual & Beli. ba JONG 

ioboro 

Jogjakarta, « 

Mas Inten menambah ketjant i ikan Nona2, Selalu disamping- 

ku, hargapun murah. 2.186-6 

TOKO: 

AN &Co. 
Ran JA 

merk arlodji untuk “Tn. INI 

model jang paling 

dengan Garansi tjukup. 

Perkiasan Wanita Mas -- Intan 

4 Berlian. Barang2 kramerijen, 

lilah harga Istimewa, 

Reparasi arlodji, ana, bikin 

betul dengan tjepat, 100X 

muaskan para lengganan. 

TELP, 631. 19-6. 

  

OBAT KUAT WANITA 
SEXALIN 

Untuk segala penjakit Wa- 

nita jang bertalian dengan 

menstruasi (HAID: TIDA 

TERATUR - terasa SAKIT, 

Kurang DARAH. KEPI- 

TIHAN dan sebagainja. 

Sebotol Rp. 20,- 

PREGNO.L 

OBAT KUAT LAKI? 

SEXANOL 
Tanggung sembuhkan sega- 
la matjam. KELEMAHAN 
LAKI2, “mengisi. center 
center sjahwat jang telah 
kosong” dan menambah. te- 

naga mudah. Sebotol Rp.20,- 

A PHRODIN 
i i k. dapat 

Obat pelsir laki-laki: jang Obat HAMIL untu 

Mane Sebotol Rp. IG. keturunan. Sebotol Rp.25,- 

RAMBUT PUTIH MENDJADI HITAM 

ATOM HAIRDYE Ba) 
Tanggung tidak LUNTU R dan kwah Leena istimewa, 

3 Gr, Rp.Lk0,- 5 Gr, RpJ5,- 

”»DC PHARMA” PRODUCTS Tilp. 291 U. BANDUNG 

Pe BELI DITIAP TOKO OBAT Ie 

EN2 : Semarang toko Obat Eng Tay Ho Pekodjan 101: 

dam Toko Obat HOK-AN Djl. Kaya 114, R. OK 

" »KARUHUN” Djokja dan Pekalongan: Toko Obat Tek .A 

Tong Petjinan 81 Djokja. Toar 6. 

  x Mesin Lange wagen Royal 
Aa cM (181). 
Mesin Stencil Gestetner' mod 
SN La 

    

  

      

Bintaran Lor “ — Jogja. 
x Tarik terbang: 

kirim Oa EaN sampul ke- : : 5       
MALIOBORO 2 JOGJA... 

  

tjih Rp. 0,20. 

'Pendafaran: MMI 
FOTO STUDIO: 

    
TOESTEL, 
MELAWAN.   terbuka. 

  
- 

PENGUMUMAN 
Mulai dari tgl. 

Kesempatan melihat kota Jogjakarta dari udara 

— PIONEERS AVIATION CORPORATION (P. A.C.) 
| Diatas kota Jogjakarta selama Lk. 8 menit... Rp. 30-— 

8 Sampai diatas Tjandj Borobudur Na — 
Ne yee OR ol tag Wa ai AO — C, Sampai diatas Gunung Merapi 

»k Basi mereka jang sudah setor uang di LC. untuk beli suham, P.A.C, dapat ikut ters 

bang satu kali diatas kota Jogjakarta DENGAN PERTJU MA, 

— Pendaftaran dan Pemiaae mulai skkarang pada : 

INDONESIAN BANKING CORPORATION (I.B.C.) 
Petjinan 67 — Jogjakarta 

| Dari Jogjakarta ke lapangan udara , ADISUTJIPTO” disediakan kendaraan bagi para pe- 
minat dengan dipungut beaja semurah-murahnja. 
Kesempatan membelj saham P. A, C. di INDONESIAN BANKING CORPORATION masih 

2 make 

7 DJUNI 1953. 

di selenggarakan oleh 

sIrak”/94-6. 

SEPECIAL UTK. HARI RAYA. ! 

Telah disediakan bermatjam2| 

Istimewa 

tjita2 kembang hermes 1 

me- 

  

  
ag 

| 

1 

| 

| 
| 

| 

| 

Ypran | 
Ke Djurusan Ketjantikan . .. | 
Disamping usaha2 lain “untuk 
memperindah diri Njonja, mi- 
numlah tiap kali: 

DJAMU SORGA 
Djami in: membawa kebaha- 
giaan, kerna seluruh ketjantikan 
tubuh Njonja akan selalu tinggal 
segar, muda, dan tjantik, berkat 
bahan2 pilihan jang terkandung 

didalamnja, 

  

    
     
         

UU ERA 

PUN 
ME PAN 

LL Ten 

  

1 doos Rp, 15,— 
Agen Djokja:Petjinan 78, Tugu 

Kidul 7, Ketandan 4, Lempu- 
jangan Wangi 80, Kernetiran 
Kidul 18a, Kintelan M. 

Agen Surakarta: Tjojudan 141, 
Ngapeman 15, Djl. Slamet 

Rjjadi 394, Pasar Nusukan 4, 
Pasar Kliwon 142, Widuran 
67, Mesen 177, Gading Kidul 
170. 

Magelang: Djl. Tidar 2, 
nan 96, 13. 

Patji- 

  

0 Korting untuk pembe-' 

tjam 

Radio BIN) dan laen? 
0 barang, paling sedikit 

Rp. 50.—. 

Kesempatan ini diberikan untuk 

sampe tanggal 15 JUNI 1953. 

TOKO 

tam 
tuGu xKiwuk 77-79 

Caror 
JOGJA TKP. 183. 

        

  

empunja Suwami, 

pada hari kuburnja telah di 

SAGAN JOGJAKARTA 

  

bihalal. 

lam Harian 

punjai oplaag besar, 

lan Cash segala ma- | 

Radio (ketjuali |   
| menjambut Hari Raya Idul Fitri | 

  

Mewartakan dengan sedih hati, 
& Minggu tanggal 31 MEI 1953 djam 4.15 sore tejah meninggal 

Papah, Pa pah mertua dan engkong jang tertjinta : 

—... ONG GEE TIWA 
1 

berangkat dar, rumah kesusahan (Songkeh) di Notojudan No 

Anak Perampuan : 

. ONG DJOEN 
| ONG DJOEN 
| Et ONG DJOEN 
| ONG DJOEN 

| Anak mantu perampuan : 

KHO SIOK NIO. 
KWEE LIANG AN. 
  

  

Djalan jang praktis dan ekonomis ialah : 

"KEDAULATAN RAKJAT” dan atau Madjalah "MINGGU TAG jang mem- 

— ALANGKAH INDAHNJA. 
Perhiasan? “darj MAS, INTAN, BERLIANT jang terbikin 

oleh adres tersebut di bawah ini. Selalu boleh dipertjaja 

serta pembikinannja MODERN dan LUX (Halus). Mas di- 

tanggung betul? 22 krt. 

Harga PANTES dan SERVICE sela memuaskan, 

TOKO MAS INTAN BERLIANT. , j 

LAKI sora 
Petjinan 30 — Tilp 583 

— dogjakarta — 

Kena KE 

: SOBO | - 

| HARSONO , 1 | 

PREMIERE 

JUWELIER 

  

     
   

  

  

    
NA EN aa ag Den mg Oa NN LA 

RN La 

|: It. 

Teks , 

INDONESIA 

H 

da Tahun 

1 

ACHIRNJA DA- 
TANG DJUGA 
FILM JANG TE- 
LAH LAMA Di- 
TUNGGU? INI: 

n 

    | YO Om dio nomor cuma 
DELMER. DAVES Strata Ping by Harry Kurnita From A Stary d7 Crerttt and Dewrry Peraman 

Origin! Musit Coemposed ang Adadted by Max Steingr   4 

  

Pengumuman. 

SG.ILK/P.LRI di Jogjakarta 
Menerima murid- untuk tahun peladjaran 1953 | 1954. 
Sjarat pokok: Beridjazah S.M.P. /S.K.P. Negerj tahun 1953. 
Uang perdaftaran: Rp. 5,— (Lima rupiah) tiap tjalon. 
Keterangan? selandjutnja dapat di minta Kantor PIRI Ke- 

Par an Lor 3 tiap hari kerdja antara pukul 
s 8.30 —. 11.30. 

Tambahan : JI: ang Hanna menempuh udjian 1953 boleh 
mendaftarkan dengan surat keterangan Ke- 
pala Sekolah, 

Jogjakarta, 5 Djuni 1953, 
53 Kepala SGTK | PIRI 
73-6. | S.M. R. SIREGAR 
  

  

Fedektrah 
pada sekalian famili dan sobat ande, bahwa pada hari 

dunia dengan tenang kami 

dalam usia 58 tahun. 

tetapkan besok pagi hari Minggu - 7 JUNI '53 djam 8 pagi 
Pa ka tanah pekuburan 

Jang berduka tjita : 

Njonjah ONG GEE TJIWA 
(LIE TJOE LAN) 

Anak lelakie : 

NIO, ONG DJOEN TONG, 
TIEN, ONG DJOEN GING, 
JAM, ONG DJOEN LIEM, 
BIE, ONG DJOEN HIE, 

Anak Mantu lelakie : 

POEI SIEN TJIONG, 
dan Tjutju?. 

LA IRAMA   

SELAMAT HARI RAYA 'IDULFITRI 
Sahabat dan handai tolan saudara jang begitu banjaknja dan berdjauhan pula tempat 

tinggalnja, tentu tidak dapat Tuan kundjungi seorang demi seorang untuk berhalal- 

memasang adpertensi halal- bihalal itu' da- 

Adapun tjontoh dan ungkosnja adalah sebagai berikut : 

    

  
  

          

1 kolom 2 kolomi 

Si si 
Ba Fi 
” S : 

| Rp. 10.— Rp. 20— 

1 kolom 2 kolom « . 

! 

2 ni 
: 3 

s E 

5 
- 

Rp. 18— Kp, 35.— «   
  

'Yeks adpertensi MK MP!" : 

Pe njerahan ditunggu paling lambat tanggal 6 Djuni 1953, dikantor busat Tugu 42, 
Diluar Jogjakarta, teks dapat disampaikan pada Agen atau Tjabang kami ditempat 
saudara, 

TATA - USAHA 

Harian "KEDAULATAN RAKJAT” 
an 

Madjallah "MINGGU. PAGI” 
. 'Kugu 42 — Telp. 900, 901 

— Jogjakarta, — 

  

  

  

  

 


