
     
             
   

Telp. Rumah : 902 

    

DN Telp. Rumah : 903 

EBURPONG 

      

Pemimpin Umum : SAM AWwI 

Pemimpin Red. : WONOHITG: 

“Redaket No. 000: 6 
Dab Ada 0 Na RI 

& TUGU 42 —  JOGJAKARTA 

  

  

  

HARIA 
   

N UMUM 
DITERBITKAN OLEH BADAN PENERBIT KEDAULATAN RAKJAT (ANGGOTA S.P.5.) 

  

  

Et 

1 milimeter, 

a 
Sebulan ....... 

jeran 

HARGA LANGGANAN. 

(Tiap Saptu GRATIS Madjallah 

kanak - kanak » KAWANKU”) 
“ 

Dalam dan Luar Kota. 
a 

  

.... Rp. 13, 
0,60 ci... ma 

ADPERTENSI : 
IL kolom Rp. 0,80 

” 

  

TAHUN X — NOMOR 12 
c 

  —mport 

  

    

  

  
     

    

Rooseno rupanja su 
“dah "tegas? niatnja hendak me 

- ngadakan pembersihan dika- | ” Had pa naek 

langan importir tekstil: Berapa | Sean 

importir sudah dischors. | MI 

| Kita sangat pudjikan tindak- | ND "' 

'annja ini, sebab bagi kemak- | d au 5 

| muran rakjat lebih berguna satu | ang 

| Importir jang djudjur daripada K5 
1000 importir jang morilnja ka- ang 

bur. Malah lebih dari itu: Ta Ka 3. 

8 berguna daripada 1000 importir D ARI kalangan j . tihui W: 

1 »nal jang bertindak a-nasi- kabar bahwa uang kuliah UN Gadjah Mada sed 

oma ! Pata 5 nja hingga sekarang belum disior kepada kas negeri. Berapa ' 

: PN Ni at djuta uang kuliah 

t 4 1 : sarkan jumlah mahasiswa 8000 orang j 

Oleh karena itu tindakan men- bagi tiap mahasiswa setahun ia'ah Rp. 240— maka berdasar- 

a dilakukan setan- 

jasnja dengan tiada pan- 
| dang bulu-partai sesuatu impor- 

tir. Tiap? importir jang tidak 

schors. Malah rasanja lebih uta- 

ma lagi, kalau terhadap impor- 

tir matjam itu tidak sadja di- 
@jatuhkan schorsing, tapi didja- 
tuhkan pula sanksi berat, agar 

- mendjadi tjonto bagi importir 

Kita dapat pahamkan usaha 
pembersihan ini tidak mudah. 
Sebab importir? jang sudah bi- 

asa bertindak tidak djudjur pas- 
ti tidak segan? berusaha me- 
njeret pegawai? Pemerintah 
jang melakukan tugas pember- 
sihan kepada tindakan jang ti- 
dak djudjur pula, asal mengun- 
tungkan mereka. 

teri mendaki 

  

2 

Dalam pada itu berita? .me- 
njatakan persediaan tekstil me- 
Mang tidak tjukup: persediaan 
tidak sesuai dengan kebutuhan. 

Oleh karena itu suara? jang 

menghendaki distribusi tekstil 

setjara bebas, tidak dapat diper 
timbangkan samasekali. Lebih 
patut diperhatikan suara? jang 
menghendaki distribusi tekstil 
setjara coupon. 

Memang nampaknja ,,mema- 
lukan” distribusi setjara coupon 
itu. Dapat timbul kesan seakan- 
akan negeri kita-miskin ! !   Tapi realiteitnja memang ne- 
geri kita masih miskin. Inggeris 

sendiri, negeri penghasil tekstil, 
Pebaaai SNN ag djuga masih 
mengadakan distribusi tekstil 
setjara coupon (disamping dis- 
tribusi lain? barang). 

RRT PASTI KE KONP, 
“A.A. 

» Chou En Lai akan me- 
ingirimkan delegasi. 

Perdana - Menteri 
Rakjat Tiongkok, Chou En Lai, 

  

dari Perdana Menteri Ali Sas- 
troamidjojo untuk menghadiri 

Konperensi - Asia- Afrika di 

Bandung, dan telah mengirim- 

kan djawabannja. $ 
Dalam djawabannja itu Chou 

En Lai menjatakan, bahwa Kon- 

L
a
 

LEKSTIL |       

    

    

La. 

   

itu dapat dikira-kirakan djika dihitung berda 

DOSEN MAU MOGOK 
lari ini tak terimia honorarium: 

uuliah tak pernah distor pada kas Negeri 
ang ,mengetihui wartawan KR, mendapat 

jak berdiri- | 

ang bajar. Uang kuliah 

  

  

BUKAN PERANGKO | 
Tetapi alat ntoneE mila 

' 

| kan atas djuml 
» nja disekitar 3000 X Kp. 

tahun sadja sedjak ber 

ah tersebut, penerimaan uang kuliah setahun- 

240,- — Rp. 120.000,—. Dalam waktu 5 

dirinja UNGM, uang kuliah jang masuk 

Republik 

telah menerima baik undangan 

ada disekitar Rp. 3.600.000,— 

Menurut keterangan dari ka- 

langan jang berdekatan dengan 

(Kantor Pusat Perbendaharaan 
Negeri (dulu Centraa Kantoor 

Comptabiliteit) di Jogjakarta me 

agenai uang kuliah dari UNGM 

ta masih didalam sengketa. Me 

nurut pendirian Kantor Pusat 

Perbendaharaan Jogjakarta jg 

disetudjui oleh Djawatan Perben 

daharan Negara di Djakarta 

uang kuliah harus distorkan ke 

»ada kas negeri, tapi pimpinan 

JINGM berpendirian lain berda- 

zarkan. Peraturan. Pemerintah 

| "o..37 tahun 1950 jang membo 

| lehkan penggunaan uang kuliah 

| untuk keperluan UNGM. 

| 

| 
| 
4 

| 

  
Mengenai pendirian UNGM 

ni, pihak Kantor Pusat Perben 

daharaan Negara di Jogjakarta 

memberikan keterangan. bahwa 

untuk keperluan UNGM sudah 

disediakan danjatau diberikan 

Lajumlah2 uang tersendiri, maka 

pihak ini tetap berpendirian bah 

“ uang kuliah tersebut harus 

| distort kepada Kas Negeri. 

|. Bertalian dengin hal tersebut 

| “iatas maka orang merasa he- 

djadi kegelisahan karena uang 

"honorarium “untuk dosen2 dan 

assisten matjet hingga mereka 

akan mengadakan aksi. 

| Berita 'terachir jang didapat 

oleh wartawan KR bahkan me- 

| ngatakan bahwa sebuah delega- 

|si dari mahasiswa : (assistenten) 

(jang mewakili para assistenten 

(kemarin telah mendatangi pe- 

| mimpin dari Djawatan jang ter 

| tentu untuk menjatakan kegeli 

'sahannja dan menerangkan bila 

mereka belum djuga. mendapat 

| ngetahui dimana letak kesalah- 

an, kabarnja mereka akan dian 

tar "menghadap ke Kantor Per 

pagi ini. 
Sementara itu, dalam peneli- 

'annja lebih landjut. war win 

K.R. mendapat keterangan 
mengenai matjetnja uang iunO- 

varium untuk dosen dan assis- 
sn UNGM itu bahwa djumiah   
  

  

a: perensi Asia- Afrika itu menu- | Gari periode September s/d De- | 
rut djenisnja adalah jang perta- sember 1954 ialah Rp. 132.720, 

ma kali dalam  sedjarah, jang dan untuk itu mandaatnja sudah 

diadakan untuk  memadjukan h diberikan, ketjuali mandaat un- 

kemauan baik dan kerdja-sama | 1 

antara negeri2 Asia.dan Afrika, ' untuk mengirimkan delegasinja 
untuk mentjari . dan memadju- | untuk menghadliri - Konperensi 
kan kepentingan bersama dani Asia- Afrika jang akan diada- 

untuk membentuk hubungan per (kan di Bandung .tanggal 18 

sahabatan dan ketetanggaan. | April 1955. 
Selandjutnja dinjatakan, me- Mengenai djumlah anggota 

nerima undangan itu, dan Pe- j delegasi se itu, selekas 

merintah Republik Rakjat Tiong | mungkin akan akan dipermak- 
kok telah mengambil keputusan ' lumkan kemudian. — Ant. 

# Mi -. d $ 2 | di 

| issi perdamaian India 
NA 3. 

: Kundjungi Indonesia 

     

   

    

   

      

   

                

   
     

Ga an redaksi harian 

ini Kemis jl. telah singgah 

seorang ,,SWAMI", jaitu kepala 

keagamaan dari India - Selatan 

jang seminggu lamanja sedang 

mengadakan penindjauan kebu- 

dajaan dinegeri kita. 

. Kuntrakkudi Adigalar SDA 

DESIKAR ini dengan disertai 

oleh seorang sekretaris serta 2 

“orang pengikut lainnja sudah 

beberapa minggu lamanja me- 

ninggalkan India - Selatan, me- 

dan Singapura. Kemarin ia te- 
lah meninggalkan Jogja menu- 

dju ke Surabaja dan Bali. 

“Akan  dikundjunginja “pula 

ngadakan tjeramah di Malaya 

Birma, Thailand dan perkun- 

djungan ke Tiongkokpun masuk 
rentjana pula, meskipun belum 

| pasti dalam rangkaian perdja- 
lanan jang sekarang ini. 

Jang djadi tudjuan perdjalan- 
an ialah menjelidiki kebudajaan 
negara2 tetangga, mentjari be- 
nih2 perdamaian, jang dapat 
menghindarkan perang besar 
lagi jang dapat membinasakan 
ummat manusia. Untuk seka- 
rang ini ia sendiri jakin Taiwan 
pun tidak akan menimbulkan pe 
rang, sebab Amerika dan Rusia 
kedua-duanja punja bom atoom 
dan bom hydrogeen, sehingga 

“'kedua-duanja' sama2 takut, 
  

  

ran, bila dikalangan UNGM ter : 

hari ini (Sabtu 19 Pebruari '55) | 

“at 18-2-1955) telah selesai ting 

  
/ 

i 
! 

t 

i 

honorariumnja, maka akan me- | 

ngadakan pemogokan. Untuk me 

bendaharaan Pusat Jogjakarta | 

jang diminta untuk honorarium | 

» 

  

tuk sisanja uang honorarium ki 

ra2 Rp. 54.000 jang kini men- 

djadi sengketa kemarin (Djum- 

gal diambil sadja oleh pihak 

UNGM. untuk ditukar dengan 

uang di Kas Negeri. 
  

resnja bertempat di Surakarta. 

politik. : 
Direktur Pos, R. Dijar, dalam 

keterangan menjatakan, bahwa | 

apa jang disiarkan diluar negeri 

jang menerbitkannja, benar2 

berlaku untuk pemerangkoan 
surat2 didalam dan keluar 
negeri. 2 

Tidak ada satupun dari kedua 

sjarat itu jang dipenuhi oleh 

gambar2 jang dinamakan orang 

perangko R.M.S.” itu — Ant 

SEK. UCK. - PKJ. 
DIHUKUM 2 BULAN 

Pengadilan Negeri di Malang 

telah mendjatuhkan putusan hu- 
kuman 2 bulan pendjara dan ti- 
Gak dipekerdjakan diluar ge- 
dung pendjara serta diwadjib- 
kan membajar ongkos2 sidang 

atas diri terdakwa Hidajat Dja- 
ti, Sekretaris Umum. Seksi Ko- 
mite P.K.I. Kota Besar Malang, 
karena dipersalahkan telah me- 

IR”. Keruwetan di UN Gadjah Mada: | pengeliahan dari negara 

  landjutkan penghinaan dan men- | 
tjemarkan nama -baik Wakil 
Presiden Mohammad Hatta da- |   dan dinamakan ,perangko2 

RMS”, adalah sesungguhnja bu- 
kan perangko, tetapi alat pro- | 
paganda politik dan tidak ber- . 
harga bagi para philatelist. ' 

Bagi para philatelist kiranja 

ada gunanja untuk mengetahui | 
sjarat2 mana harus dipenuhi ' 
oleh sesuatu gambar untuk da- 

kan oleh sesuatu negara jang 

| suko, Turen (Malang) pada tg. 

|dana pasal 134. 
| 
| 
| 
| 

| 

| | | 

lam tjeramahnja didesa Talang- | 

9 5 Cktober 1953 atau melang- 
gar Kitab Undang2 Hukum Pi- 

Dalam tjeramah itu Hidajat 
Djati telah melantjarkan kata2 
antara lain, bahwa - peristiwa 
Madiun itu adalah suatu usaha 

' banjak 656 djuta dollar dari Pe- 

pat disebut perangko” jahg | kaum . imperialis untuk meme- 

: Dah Ne One mempunjai | tjah-belah bangsa Indonesia jg. 

6 1 1 harga bagi merexa. | dibantu.oleh agen2nja jaitu Drs. 

KONGRES PII DI SOLO (aarat2” itu adalah sebagai | Mohammad Hatta jang seka- 
Pada tgl. 2—-4 Maret '55 P.B. berikut : | rang mendjadi Wakil Presiden 

Pemuda Islam Indonesia (PB 5 Republik Indonesia dan Moh. 

PII) akan mengadakan kong- |a. Perangko itu harus dikeluar- | Rum dengan mendapat uang se- 

| 
Konggres tersebut akan dihadiri 

oleh seluruh tjabang2 dan selu- 

ruh Indonesia.   dalam kenjataannja ada dan 

mempunjai 

strasi Pos." 
suatu Adminis- 

merintah Amerika jang diterima 
| melalui Konsultasi Biro Ameri- 
|ka di Bangkok. — Ant. 2 

  

Rapat Perwira: 

  

PIAGAM 1G, 25 PEBRUARI 
Hasrat & keinginan untuk keutuhan AD 

Pp tjanakan untuk menanda-t 

gjakarta. 

| Isi daripada "piagam ini men- 
tjerminkan hasrat dan keingin- 

an jang ada dalam kalangan. 

perwira itu untuk keutuhan dan 

pembangunan Angkatan Darat. 

' 
i 
t 

| 
| 
1 

48 Pembitjara. | 

Dalam rapat landjutannja ma 

lam Djum'at, - Djum'at pai, 

Djum'at malam dan Sabtu pag! 

ini, sesudah mendengarkan prae- 

adpis2 jang diberikan oleh pei- 

| wira2. senior djenderal major 

Simatupang dan kolonel Sung- | 

kono, maka ada 48 per wira jang 

ingin bitjara. 

Semula ada 70 perwira jang 

ingin memperdengarkan penda- 

patnja, tapi sesudah dipikir Ma- 

| sak2, maka 22 orang mengun- 

durkan diri. 

ini berdasarkan pertimbangan, 

|bahwa rapat harus lekas sele- 

| sai, agar semua bisa tjepat kem 

| bali keposnja masing2. Djuga 

| karena dianggap, bahwa banjak 

diantaranja jang pada hakekat- 

inja bersamaan pendapat. 

Dikira2kan bahwa pembitja: 

raan untuk 48 perwira ini akan 

memakan waktu I.k. 5 hari, be- 

rapat siang malam, jang biasa- 

nja dimulai djam 19.30 sampai 

djam 24.00, dan pagi djam 08.30 

sampai 13.30. 

Baru 18 orang. 

Setelah diundi, sampai kema- 

rin jang telah bitjara ada 18 

perwira, jaitu: ' Maj. Singgih, 

Overste Ibnu Subroto, Maj. Ach- 

mad Tirtosudiro, Overste Dr Su- 

djono, Overste Mokoginta, Ko- 

lonel Warrouw, Kolonel Bam. 

bang Supeno, Maj. Setiadi, Over 

ste Omon Abdurrachman, Maj 
Tjakradipura, Let. I Siregar, 
Kapten Marsudi, Maj. Sunarto, 
Maj. Pamurahardjo, Maj. Hai- 
tojo, Overste Mursito, Overste 
Sutoko dan Maj. Suharjo. 

  
Tidak principieel. 

Dari pembitjaraan2 jang ter- 

dengar sampai kini didapat ke- 

simpulan, bahwa pada umumnja 

semua menghendaki keutuhan 
Angkatan Darat kembali, demi 

kepentingan Nusa dan Bangsa. 

hanja mengenai hal2 jang tidak 

principieel. 

| jang mengetahui didapat kete- 
rangan, bahwa peristiwa 17 Ok- 
tober bukanlah merupakan 
hoofdschotel dari pada pertemu- 

an para perwira ini. Sebab kalau 
hal itu jang mendjadi pembitja- 
raan utama, maka sukarlah di- 

harapkan hasil jang memuas- 

kan, bahkan mungkin sekali 

akan memperuntjing keadaan. 
Sebab dalam pertemuan seperti 
diadakan sekarang ini, siapa jg 
mendjadi hakimnja ? Dan apa- 
kah rapat perwira ini kompetent 
untuk itu ? 

Kalangan itu selandjutnja me 
ngingatkan kepada keterangan 
djenderal major Bambarg Su- 

b geng kepada pers kemarin dulu, 
''bahwa kita tidak nfenunfut inc 

s s0 om Pat 
van Xu ( PA 

  
dai 

  

ADA hari Djum'at tanggal 2 

berupa PIAGAM, sebagai hasil d 

wira Angkatan Darat jang dimul 

Pengunduran diri | 

Kalau ada perbedaan pendapat, | 

Dalam pada itu dari kalangan 

     

angani pernjataan bersama jang 
aripada pertemuan para per- 

ai sedjak 17 Pebruari jl di Je- 

1 

-reka jang tersangkut dalam n- 

risttwa 17 Oktober itu, 

kita ta'at kepada putusan pihak 

jang berwadjib”. 

Maksud utama dari pada per- 

| temuan para perwira ini ialah, 
untuk mendapatkan these dari 

berbagai pendapat2 jang dike- 

|mukakan, these mana nanti bi- 

|sa dipakai untuk keutuhan dan 
pembangunan Angkatan Darat. 

Semua Territorium. 
vi 

| Karena tersiarnja tafsiran? 

| jang salah, al. disekitar kun- 

| djungan kol. Z. Lubis dan over: 

| ste Sutoko ke TT VII, seolah? 
|kundjungan itu adalah untuk 

| membudjuk kol. J. F. Warrouw 

| karena seolah2 mempunjai 

kap jang lain 

ss 

ka perwira 
bahwa semua Territorium 

pers 
de: 

| dikundjungi cleh Panitya Persi- 
| apan untuk mendjelaskan pelah:- 

|sanaan daripada rapat tersebut, 
'agar dengan demikian semua 

| Territorium dan segenap peser- 

ta dapat mengadakan persiap- 

an2 jang perlu, sehingga rapat 

. dapat berdjalan lantjar. 

| Perlu dikabarkan, bahwa kon- 
'perensi telah menerima kawat? 
| dari : 
|- Ex Pedjoang Islam, Bung To- 
mo, Koordinasi Mobilisan Pela- 

. djar, Yudha Gama, Ibapri Pu- 

| sat Sibolga. 
| Dan sebuah surat dari Dewan 
| Pimpinan Pusat Barisan Pem- 
| bangunan Djakarta. 

  

| 
plotan 

| 

| 

tapi | 

terhadap akan | 

adanja rapat perwira? ini, Mu- | 

menjatakan, | 

(ngan tidak ada ketjualinja telah 

48 Orang minta bitjara 

5 Pebruari j.a.d. telah direo- | Pada umumifija kawat2 dan su 

rat itu berisi doa dan harapain 

semoga konperensi berhasil baik. 

Ikatan “Perwira R.I. Garni- 
zoen Jogjakarta telah menge- 

1 

| 
| 

| 

: 
Kanan Mena Dan 

Sekalian - Bapak-Bapak Kit 

' pendjabat2 seluruh 
| Darat. 

Ii-Kami tidak pertjaja adanja 

perpetjahan dalam tubuh Ans- 

katan Darat kita. Kami menger 
ti bahwa dimana dua pendapat 

bertentangan bertemu, mudah 

| timbul perbedaan faham. 

| 

Angkatan 

2.Kami tidak pertjaja, bahwa 

dalam tubuh 
| kita ada sementara anasir jang 

| ingin mengatjau. / 
| 3. Kami tetap pertjaja, bahwa 

| segala perbedaan faham, penda 

| pat, dapat kita persatu-padu- 
|kan, demi kepentingan Negara | 

|dan Bangsa kita. i 

Vistosinh akan haaliri 
konp. A.A. 

Guna memenuhi undangan ke 

| merdekaan 

kan surat pernjataan kepada PM 

Ali Sastroamidjojo. 
Dalam surat itu dinjatakan 

bahwa pemerintah Vietminh sa 
ngat gembira menerima undang 

an kekonperensi tsb. Hal ini 
akan dapat menambah kemadju 

an jang baik hubungan persaha 
batan antara bangsa2 Asia dan 

Afrika. 
Achirnja oleh Hoo Chin Minh 

diharapkan moga? konperensi 
A.A. dapat memberi sumbangan 

dalam usaha untuk mendjaga 
perdamaian dunia. — RD.   

Pembongkaran kom- 
Belanda 

Akan mempengaruhi hubungan 
Indonesia - Nederland? 

(Oleh: Wartawan K.R. sendiri). 

Pp tang di Djakarta berdjala 

|. pemerintah dan parlemen, tap 

| Keterangan saksi - Tomasoa 

dalam perkara Schmidt bebera- 

pa bulan jang lalu dan ditambah 

dengan keterangan saksi Ma- 
ioch dalam perkara Jungsch ae 

ger jang sedang diperiksa se- 
karang, telah memberikan pe- 

tundjuk2 jang sangat penting 

mengenai kegiatan subversif 
Belanda disini, jang antaranja 

tersangkut pula. Komisariat 
Agung Belanda dan perusahaan 

perusahaan Belanda seperti 

BPM, KPM, onderneming2 dan 
sebagainja. 

Apa jang telah diterangkan 

saksi Manoch misalnja, oleh ka 

langan luas dianggap sangat 
serieus, djuga oleh pihak jang 
berwadjib sendiri. Tak dapat di- 
pungkiri semua ini akan sangat 
mempengaruhi hubungan Indo- 

untuk selan- 

  
Te Saja tidonesin 

sean 8 Genootsehap 

Welanecheppan" 

  

EMBONGKARAN rahasia komplotan Belanda dan Kuomin- 
n | dengan giat sekali dan sangat 

menarik perhatian jang sangat luas, bukan sadja dari kalangan 

i djuga dari diplomat? asing. 

|djutnja. 
Mengenai komplotan Kuomin- 

tang sekarang sedang dilandjut- 

kan pengguiungannja setjara in 
tensif dan banjak agen mereka 

telah diringkus. 

Sementara itu, kalangan jang 

kompeten selandjutnja mene- 
rangkan kepada wartawan K.R., 
bahwa menghebatnja aksi sub- 

versif dari orang? asing dinegeri 
kita ini, adalah membuktikan, 
bahwa gerakan hendak menum- 

bangkan Republik memang he- 
bat sekali dan karenanja peng- 
gulungannja perlu mendapat 
bantuan dari semua pihak. 

Tentu sadja senrua ini ada. hiu 

bungannja dengan gerakan un- 
tuk menggagalkan pemilihan 
umum kata kalangan tersebut.   Demikian kawat Wartawan 

.MKRU Djakarta 

V 

luarkan surat Edaran jang bei- | 

Angkatan Darat | 

Kelihatun digambar ini sebuah 

serta dalam mengungsikan kira2 30.000 pengungsi2 dan alat2 dari kepulau 

  

  

gumbar dari operusi ,,pullback”. Berpuluh-puluh kapal turut 

un Tachen. 

(Foto : Mondianta). 

  

! 

KONP. KEBEBASAN KE- 
BUDAJAAN ASIA 

Dibuka di Rangoon. 

60 Wakil dari 14 negara2 Asia 
kini menghadiri sidang pembu- 

kaan dari Konperensi mengenai 
Kebebasan Kebudajaar? di Asia. 

Pidatv pembukaan ' dilakukan 

loleh Jayaprakash Narrin, pen- 
| 

|ra lain dikatakannja bahwa sa- 
Ingatlah penting adanja kebe- 

| basan kebudajaan individu jang 

| berkembang di Asia. 
Dalam - pidatonja itu Narrin 

|ajuga membatjakan sebuah pe- 
|sanan dari Bertrand Russel ahli 

| pilosofi Inggeris. Russel dalam 

' pesannja mengatakan bahwa dia 

| sangat. menaruh simpati terha- | 

p semua objek jang akan di- | 

bitjarakan oleh konperensi itu. | 
| da 

| 
| Kebebasan kebudajaan dibeberi 

|pa bagian dunia ini telah ber- 

(kurang dalam waktu achir2 ini 

|tetapi pentingnja kebebasan ke | 

(budajazn bagi kehidupan manu- 
isia sungguh besar. 

Jang mengetuai sidang pem- 

bukaan  konperensi itu adalah 
U Ba Nyunt Wali kota Rangoon. 

Mindonassan anggota dari Px- 

nitia Eksekutif dari Kongres Du 

nia bagi Kebebasan Kebudajaan. 

(Markas Besarnja bertempat di 

| 
' 

2. Paris 1. menjasakan bahwa tidak.:ratan. Ti 
2 jakan terdapat ko-eksistensi an- | tadjam p 

| 8 , 
| tara kebudajaan dari .dunia Ko 
|munis.dan dunia non- komunis”. 

| Konperensi tersebut diatas di 

| adakan oleh Lembaga Perluasan 
| Tjita2 Demckrasi, suatu perkum 

|pulan jang memandang komunis 

| me sebagai antjaman kepada ke 

| merdekaan dan kebudajaan 

| Asia. 
j Konperensi tersebut akan ber 

(langsung selama 3 hari, 
(hari Kemis jl: — Rtr. 

M.H. Lukman: 

  

| 
| 

| 
| 
| 

| 

| 

Indonesia utk meng | 

| hadiri konp. A.A. jang akan di | 
adakan di Bandung, Pres Viet- | 

minh Hoo Chi Minh telah kirim | 

Ketjuali djika 

| ALAU dulu PKI bekerdja 

| setjara illegaal, sekarang 

kaum komunis dalam berorgani- 

| sasi bertindak setjara legaal, se- 

tjara terang2an, karena keada- 

in duu lain dgn sekarang. Per- 

djoangan ilegaal ini terpaksa, 

karena tindakan Pemerintah 

pendjadjahan Belanda jang ke- 

mudian disusul Pemerintahan 

fasis Djepang, demikian M.H. 

Lukman dalam pidatonja pada 
resepsi digedung Taman Suko 

Magelang, jang mendapat kun- 

djungan penuh sesak, pada tgl 

16/2 malam. 
PKI selalu mengadjak lain? 

party guna mewudjudkan per- 

satuan nasional, tetapi sajang. 

bahwa masih djuga ada perin- 

tang2. jg terutama disebabka:i 

karena purba-sangka / salah fa- 

ham. Djika- ada. hal2 jg belum 

djelas, demikian Lukman, tanj- 
kan dulu pada PKI guna mem- 

buang purba sangka dan kesa- 
ahan faham jang dapat meng- 
hambat persatuan. 

Dalam resepsi, jang dibuka 

oleh Ketua Secom. PKI Mage- 

lang Slamet, M.H. Lukman se- 
landjutnja mengupas Mr Jusuf 

'Yibisono jang dianggap kaum 

'ntelectueel jang sebagai anggo- 
a. Parlemen telah menjerang 

"KI dengan tiada perhitungan. 

's akibatnja ia sendiri telah ter- 

ukul kembali. 

  

Ekonomi 
politik. 

Wk. Sekdjen PKI Lukman se- 

landjutnja dalam mendjelaskan 
tentang strategie dan taktik 
Perdjoangan PKI, mengupas 
tentang perekonomian Indonesia 
jg menurut pembitjara Ik. 7046 
modal Indonesia ada ditangan 
asing, antaranja Belanda. Diku- 
pas djuga kesengsaraan kaum 
tani serta buruh, jang dalam 
hubungan ini oleh pembitjara 
dikatakan, Indonesia keadaan- 
nja masih setengah feodal. 

Bagi PKI, ekonomie nasional 
penting sekali, karena ekonomie 
lebih menentukan keadaan po- 
litik. 

menentukan 

  
Sa aa Kala HN Jb spa SU SERA Do oil BALA 

diri partai Socialis India. Anta- | 

mulai | 

LNG TP BAN TENE C AI 

2 Masalah Taiwan: 
  

INDIA tetap berusaha | 

Untak adakan suatu konperensi 

s jang kini telah 

rensi mengenai Taiwan. 

Dikatakannja, bahwa djikalau 

diperlukan, India akan mendja- 

jankan setiap usaha jang tidak 

resmi untuk mengadakan kon- 
perensi jang demikian itu. 

Tembak-menembak. 

Sementara itu, menurut beri- 

ta BBC, pihak jang berkuasa Ji 

Taiwan “mengumumkan bahwa 

kemarin telah terdjadi tembaig 

menembak didaratan Tiongkok 
|ldan @uemoy. Bagaimana dan 

berapa djumlah korban - akibai 

tembak-menembak itu tidak di- 

(sebutkan. 

| Reaksi Inggeris terha- 

dap pendjelasan Dulles. 

|. Sikap Dulles, menteri LN A- 

| merika Serikat, untuk menen- 

| tang pengosongan lebih landjut 

| dari pulau? didekat pantai da- 
£ akan memper-      

| gara itu, demikian menurut ka- 

|iangan? diplomasi di London. 

| “Andjuran Dulles agar supaja 

| pasukan2 Kuomintang memper- 

| tahankan pulau? ini dalam ha- 

|kekatnja menentang politik ig 

|telah didesakkan oleh Inggeris 

|dalam minggu jl., kata kalangan 

| kalangan itu selandjutnja. 

|. Dalam hubungan ini didjelas- 

| kan bahwa menteri LN Inggeris 

P.K.I. selalu bekerdja 
legaal . 

ada penindasan 

| PKI menghendaki pemerintah 

lan diktatur' demokrasi rakjat, 
dimana pembitjara  djelaskan 
bahwa dengan pemerintahan itu, 

bemerintahan jang demokratis 
dapat didjalankan guna kema- 
djuan bangsa dan negara. 

K.M.B. mengikat leher 

Jinaonesia. 
Mengenai KMB pembitjara 

katakan, KMB mengakibatkan 
bkesengsaraan serta hutang ber- 
timbun2 dari Pemerintah Indo- 
nesia jg telah mengoper hutang 
pemerintah Hindia - Belanda .al- 
marhum. Sebagai bukti, pembi- 

tjara katakan, bahwa hutang 
pemerintah Hindia Belanda dulu 
ig dioperkan pada Rep. Indo- 

nesia banjak sekali, a.l. hutans 
tahun 1935 dengan rente 315: 
(36.620.000 rupiah Belanda). th 

1937 dgn rente 3442 (98.000.000 
rupiah Belanda) serta dgn rente 

3x 616.220.000 rupiah Be anda). 
th 1948 dgn rente 25x (62.500. 
412 dollar Amerika) th 1948 dgn 
rente 21x (15.452.188 dollar 
Canada). Hutang pada Amerika 

dan Canada ini adalah untuk 
pembelian alat2 persendjataan. 

. Terhadap kapital asing di In- 
donesia, pembitjara membuka 
kedok dengan katakan, bahw: 
th 1951 djumiah kekajaan jang 

diangkut Belanda ada 4500 dju- 
ta rupiah setahunnja.  Disarm- 

ping itu, th 1953 Stanvac telah 
angkut kekajaan minjak sehar- 
ga 2 miljart 69 djuta 593 ribu 
rupiah, sedang th 1954, Stanvac 

dan Caltex telah mengexport 
kekajaan Indonesia seharga 2 
miljart 291 djuta 226 ribu ru- 
piah. 
Pembitjara menghendaki, agar 

Industrialisasi di Indonesia da- 
pat diwudjudkan, dan ini dapat 
mudah terlaksana, djika kaum 
tani dibebaskan dari hisapan 
Tuan tanah, 

Pembitjara terhadap Masjumi 

djuga. menjatakan, bahwa Ma- 
sjumi tjara bekerdjanja tidak 
djudjur, karena dalam mengha- 
dapi PKI sebagai suatu lawan 
senantiasa mengeluarkan tuduh- 

m2 jang tidak sehenaraja. 
    

Gjungi konperensi para perdana 

weaith, menjatakan lagi tentang perlu diadakannja lagi konpe- 

ag
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nj
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t 

ertentangan? jang te- | 

|iah mendalam antara kedua ne- | 

HRI JAWAHARLAL NEHRU, Perdana Menteri dari India, 

tiba kembali di New Delhi dari mengun- 

menteri negara2 Common- 

“Anthony Eden sehabis konpe- 

| rensi Commonwealth telah men- 

| desak pada Dulles supaja Meng- 

| andjurkan kepada Chiang Kai 

Shek untuk meninggalkan Pu- 

lau-pulau jang letaknja didekat 

| pantai. Menurut kaiangan2 di- 

“atas, dalam pandangan Inggris, 

|pulau2 ini setjara sjah adalah 

mix RRT,gdan tidak vital bagi 

pertahanan Taiwan dan pualu2 

| Penghu jang oleh persetudjuan 

perdamaian Djepang belum di- 

tetapkan mempunjai status 1g 

| tentu. 

Lebih djauh ditambahkan ban 

| wa pernjataan Amerika jang 

|tegas untuk ikut mempertahan 

kan pualu2 Guemoy dan Matsu 

mungkin an membuat situasi 

dewasa ini lebih keruh lagi dari 

arang. Demikian kala- 

Er 
ax 

  

se 

     
Mempersulit gentjatan 

sendjata. 5 

Djuruwarta UP. jang. djuga 

mengutip kata2 kalangan? di- 

plomasi Inggeris diatas, menga- 

takan bahwa hari Kamis pan- 

dangan2 antara Inggeris dan 

Amerika mengenai - masalah 

Taiwan mendjadi makin djatih 

setelah Dulles hari Rabu menge 

luarkaf “pendjelasan2  sekita: 

“masalah ini. Menurut kalangan2 

(ini pandangan Amerika sebagai 

|jang diuraikan oleh Dulles itu 

akan mempersulit pelaksanaan 

gentjatan  sendjata didaerah 

Taiwan. 
9 

|POLITIK TAIWAN PRESI- 
DEN MAGSAYSAY 

Disetudjui seksi 
Senat Filipina. 

Dengan perbandingan suara 
lawan noi seksi hubungan 

' luar negeri senat Filipinagtelah 

mengambil keputusan menjo- 

kong politik Taiwan jang didja- 
jiankan oleh nresiden Fiimina 
Ramon Magsaysay. 
Senator Claro Recto, jang me 

nentang pernjataan Magsaiysay 
bahwa. Filipina berdiri dibela- 
kang A.S. dalam keputusan A.S. 
untuk mempertahankan Taiwan, 
telah abstain dalam pemungut- 

an suara itu. 
Seperti diketahui Rector jalah 

kawan separtai dari Magsaysay 
jaitu kedua?2nja ialah dari Par- 

tai Nocionalista. Menurut Rec- 
tar Sikap Magsaysay itu melam 
Dbaui batas ketentuan2 persetit- 

djuan pertahanan antara Filip:- 
Laa dan A.S. AHP. UP. 

LN 

16 

|Uranium di Kalimantan 
| Dr Linsbauer menerangkan, 
bahwa bumi Kalimantan selain 

mengandung bahan uranium jg 
terdapat dikaki gunung Muller 
dan ' Sechwaner jang tingginja 
1800 meter dan terletak di- 

tengah2 pu'au Kalimafitan ,pa- 
da. persimpangan tiga antara 

Kalimantan . Selatan, Kaliman- 
tan Timur dan Kalimantan Ba- 
rat, dipegunungan  Baturaya 
jang tingginja 2.300 meter, me- 

Inggndung pula batu eluminit 
dan batu radio aktif. 

Selain dari uranium jang me- 

|ngandung bahan2 atom itu, ma- 

ka dekat“ kaki ' gunung Muller 
dan Sehwaner terdapat pula 

air-rasa mas dan platina.  Di- 
tempat itu terdapat pula bidjih2 
mangaan dan besi jang dalam 
keadaan bergumpal2 banjaknja 
tidak kurang dari 300 djuta ton, 

anus Ant, HE 

| i 
| l 

Tiga kali terpaksa dipang 
gil nama seorang letnan kolonel 
waktu diabsen, karena dua kali 
kemarin dulu dalam rapat pem- 

bukaan pawa perwira di Jogja 
selalu didjawabnja: , siap”, pada 

hal seharusnja: hadir”,  
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| lai, tetapi perlu adanja penje- 
| lesajan2 sehingga membawa ke- | 

Perlu  ditar bahwa 

- | bahasa daerah. Sesudah rapat 

    

lannja 

“12.000.000,— - se- 

e-. .ni sedang berkeliling dibeberapa 

'PELADJAR2 PEDJOANG | 
» Diusakakan untuk di- 

tampung. 

Di Sekolah Pelajaran Sema- | | 
rang dibawah pimpinan Guber- 
nur Djawa Tengah Yilangsung- 
kan konperensi | jang dihadiri | 
oleh Residen, Walikota dan 

Kepala2 djawatan tingkat pro- 
pinsi Djawa Tengah. 1 

| Konperensi tsb. chusus untuk 
mela akan  rentjana peme- 
rintah mengenai penampungan 
peladjar pedjoang” jang men- 
dapat beasiswa jang kena se- 

krining berhubung tidak ada 

harapan untuk terus beladjar, 

k “tersebut menerima souvenier da 

Iri utusan Jogja berupa album 

foto Pena YAgan wk. sekdjen 

MO, RB. H. Lukman dan 

|sepasang sepatu dar? S.B.. Sepa- 

| Perlu ditambahkan, 1 “Iu Magelang. 
| untuk menjelesaikan penggerga- | Kundjungan rapat umum ter- 

ja periyairan dari rawa Pe- | orang. Mal 
ning itu, membutuhkan beaja Rp. | Jang diadakan hiburan rakjat. 

| djungi kota Magelang dan akan 

| M.O. jang telah menjerahkan di 

| atas dasar 
Komunis     

to sdr2 H.M. Lukman dan 

n apa jang telah di- 
dalam malam resepsi 
pat siang itu. Hanja 
“Lukman pada rapat 
diutjapkannja dalam 

rapat umum wk. sekdjen P.K.I. 

sebut berdjumlah kl. 200.060 
ing. Malam harinja di Mage- 

ga (Kor). . 4 

2. KJAL TJILIK 
| Akan pidato di Magelang 

Kjai Tjilik Makmum jang ki- 

tempat di Djawa-Tengah, menu- 

rut keterangan akan mengun- 

“mengadakan pidato dimuka 

umum pada tanggal 24-2 jang 

akan datang bertempat di Alun- 

Alun kota Magelang. Untuk itu, 

chabarnja telah dibentuk pani- 

tya penjelenggara. — (Kor). 

jang ,,budjangan”. Mereka me- 

IP RESIDEN Korea Selatan S 

  

n contra 
  

yngman Rhee kaget karena me- 
ngetahui bahwa ada biarawan2 di Korea jang kawin. Soal 

ini .mendjadi pandjang buntutnja ketika pemerintah Korea Se- 
latan hendak mengambil tindakan? untuk bersihkan kem-   
bali agama Buda”, Agama ini sudah berumur 1650 tahun di 
(Korea. 

Sekarang kaum “biarawan di 
Korea Selatan terbagi didalam 
.dua golongan jang bermusuh2an | h 
satu dengan jang lain, jaitu go- 

longan jang kawin dan golongan. 

ngadakan pertempuran benar2 
untuk menguasai tjandi2 dan 
tanah2 jang disekitarnja, semua 
itu di Korea Selatan kurang- 
lebih berharga $ 40 djuta. 
Pertentangan- antara kedua: 

.golongan ini mulai timbul dida- 
Jam bulan Mei tahun lalu, ke- 
tika kaum biarawan jang tidak 
beristeri membuka ofensif dgn 
mengadakan seruan untuk mem 
bersihkan agama, dani untuk 
merebut segala sesuatu jang | 
bersifat agama dari kekuasaan 
tangan biarawan jang kawin. 

Pertentangan ini. mendjadi 
hangat, malah petjah mendjadi 
perkelahian2, ketika Syngman 

Rhee — jg beragama Masehi — 
turut tjampur dan berpihak pa- 
da golongan jang tidak kawin. 
Didalam suatu pernjataan. res- . 

mi, biarawan2 jang kawin itu 
ditjapnja sebagai ke-Djepang2- 
an dan “dinasehatinja supaja 
menanggalkan pakaian biara 
mereka dan meninggalkan tjan- 
di-tjandi. ar 

Berbesar hati karena sokc- 

ngan Rhee itu, kira2 500 orang 

biarawan dan 169 orang biara- 

wati jang tidak kawin menga- 

dakan seruan diseluruh negeri 
supaja 7000 orang  biarawan 

dan biarawati jang kawin mele- 
paskan kedudukan mereka dan 

menjerahkan segala apa diatas 

lapangan agama jang mereka 

kuasai. Jang tidak kawin itu 
mengadakan claim bahwa hanja :   

21 Anggota MMC 
1 .menjerah 

Untuk | memenuhi seruan Pa- 

nglima TT-IV maka menurut ke 
|srangan pihak jang berw 

hingga tgl 18-2 jl. anggota? M. 

ri kepada jang berwadjib bertam 

bah dengan 14 orang, sehingga 

semua kini ada 22 orang. Penje 

rahan diri jang terachir ini ka 

barnja dengan tiada sendjata. — 

Kor. ? 

— HANJA 13000 METER 
 TEKSTIL   sebagai jang diputuskan dalam 

sidang kabinet tg. 17 Nopember 
tahun jang lalu — Ant. 

Purwokerto 
SEKOLAH FOURIER DI- 

"OA Un 
Di asrama Tentara Glempong 

jang baru sadja selesai dibangun 
telah diadakan peresmian pem- 

Hukaan sekolah fourier,”dengan 

disaksikan oleh Overste Dr Soe 
trisno, Kepala D.K.AD. Sub. 

Terr. 12, Majoor Darjatmo kep. 

Staf RI. 12, beserta para Pa. 
dalam Garnizoen Purwokerto. 

Latihan fourier ini diikuti 34 
“ giswa jang terdiri atas Bentara 

dan Bawahan, jang dikirimkan | 
dari masing2 Bn.2 dan PDM.2 
dalam wilajah R.I. 12. Latihan 
itu diadakan selama 1 bulan dan 
dalam bimbingan 6 instruktur. 

Wonogiri 

   orang murid SR di Gir 
nogiri telah meneri 
poswesel - 1 : 
uang sebesar Rp. 50 C 

sel tsb. diterimanja dari Djakar 
ta atas kiriman Presiaen Sukar 
no dengan melalui Kabinet Pre 
siden. : dara TE ng 
Menurut keterangan, kiriman 

uang itu sebagai-reaksi suratnja 
.Sombo” jang beberapa «4 waktu 
jl. disamp4ikan kepada Presiden 
jang berisi lamunan tentang ke 
inginannja memiliki sepasang 
sepatu, jang dapat dipakai pada 
waktu beladjar. — Ant. 

“& 

Magelang 

PANITIA SCREENING 
Untuk menerima ang- 

» | gauta2 MMO: 
sUntuk mengadakan ,Scree- 

ning” pada anggota2 gerombol- ' 
an MMC jang menjerahkan diri 
berhubung dgn. seruan Kolonel 
Moch. Bachrun Panglima TT. IV 
maka oleh pihak pemerintah di 
daerah MMC jang meliput: ka- 

- |hui diperoleh . keterangan, bah- 

e | Sumbawa. Seperti diketahui be- 
bau telah pernah Snendjadi ta- 

| maian Dunia di Klaten pada ha 

4 Untuk Kopra & Kab. 
0... Magelang. 

Dari kalangan jang mengeta-. 

“ 

wa pada waktu ini fihak jang 

berwadjib didaerah, Magelang 

“akan mengadakan pembagian 

“tekstil kepada  rakjat dikota 
“dan kabupaten Magelang, teta- 
pi djumlahnja hanja 13.000 me- 
Tapa : 
Pembagian tersebut diurus 

“oleh Gabungan Pedagang Nasio 
nal Magelang akan disalurkan 
melalui Pamong-Pradja, dima- 
na oleh fihak PP akan ditetap- 
kan siapa2 jang perlu menda- 
pat coupon pembelian itu. 

5 de tekstil tersebut adalah 
Rp. 4,70 per meternja. 

. Mengingat bahwa djumlah dji 

wa dikopra dan kab. Magelang 
ada Ik. 680.000, maka persedia- 
an tersebut sangat tidak mentju 
kupi. — (Kor). 

Surakarta 

“TJERAMAH ARIO 
wrn TEJO 
| Pada tanggal '-21-2-1955 Dr 

| Ario Tedjo akan mengadakan ' 
t 5 ai saksi. tjeramah dipendopo Hadiwidja- 

|jan, Surakarta. Jang akan di- 
uraikan ialah keadaan dipulau 

bib disana bertahun2, jang ma- 
na mengetahui seluk beluk agak 
dalam peri kehidupan masjaras | 
kat di Sumbawa. 1 

| Klaten 

— KONPERENSI PERDA- 
—. MAIAN 

Atas inisiatip Komite Perda- 

ri Minggu besok bertempat dige 
Na Mg daerah kabu- 

ten Klaten akan dilangsung- 
kan konperensi rakjat anta 
AN AAN Untuk itu telah. di 
undang wakil2 dari semua par-. 
tai dan organisasi didaerah Kla 
ten serta orang2 terkemuka) se 
tempat. Konperensi akan memu' 

Si.rakjat untuk perdamaian Dja   bupaten2 Semarang, Kendal, Te 
manggung, Bojolali, Sleman, Ma 
gelang telah dibentuk 'sebuah 
panitia screening” jang dike- 
tuai oleh Djaksa dan ditiap2 ke 
tjamatan dibentuk Badan Pe- 
njaringari Pertama” jang dike- 

tuai oleh BODM.” 
Bupati2 jang bersangkutan | 

bertanggung djawab atas tugas | 
penglaksanaan penerimaan ang- 

gota2 gerombolan MMC, | jang” |” 
menjerahkan diri kepada peme- | 

ui ta gerombolan. Djumlah ani 
MMC dari OPPRI (Organisasi 
Putra Proklamasi Republik In- 
donesia) bayan pgn U- 
mar  Junani dan. PKR-Muda 
(Persatuan Korban Rasionali- 
'sasi-Muda) dibaw: pimpinan 

Multajat,— semuahja | ditaksir | 
2000 Senrg. Djumlah bendera 

wa Tengah jang akan berlang- 
sung di Semarang pada tanggal 

tuskan a.l. tentan La Aa MEA AA SESI £- perutusan | 
jang akan dikirim ke konperen- | 

mereka jang betul? mengikuti 
adjaran? Buda. 

Jang kawin dituduh telah ber- 
kolaborasi dengan Djepang se 
lama Djepang 36 tahun berku-? 
asa di Korea. Djuga mereka ini 
dituduh telah mengambil keku- 
asaan atas tjandi2 dan tanah2 
Gisekitarnja. dengan tjara tidak 

sjah, ketika Djepang menjerah 

ditahun 1945. 

ra dapat, bergerak setjara be- 
sar2an, “karena adanja sokongan 

   hee. Dibulan Agustus jl mere- 

ka “mengadakan konferensi na- 

'sional di Seoul dan mengorgani- 
sasi perang terhadap biarawan 

dan biarawati jang kawin”. 
Karena selalu mendapat Se- 

rangan2, golongan jang kawin 

djuga mengorganisasi. diri dan 

mereka, berkumpul djuga Si 

'Seow'. Sesudah mengadakan 

'perundingan satu minggu lama- 
'nja, mereka memilih suatu ba 

dan pusat terdiri dari 6 orang 

|dan suatu dewan jang terdiri 

'dari 100 orang wakil2 dari tjan- 

-di2 terpenting diseluruh negara. 

edua badan ini segera beker- 

dja untuk menjusun suatu usul 

kompromi jang akan mereka 

tawarkan kepada kawan2 sedja- 

wat jang budjangan. 

«Usul mereka berbunji : Dise- 

Juruh negara terdapat 1276 tjan 

di: 50 diantaranja akan mereka 

serahkan kepada kawan2 sedja- 

“wat jg tidak kawin. Keluarga? 

dari kaum biarawan dan biara- 

wati tidak lagi boleh tinggal di 

   

' tjandi2 atau disekitarnja, tetapi 

mereka harus mentjari tempat 

'tinggal dikota2 atau desa2. 

| Sementara ini kaum jang ti- 

'ik kawin terpetjah mendjadi 

Jua fraksi, jaitu kaum moderat 

im kaum progresif. Jang mo- 

Ierat menghendaki supaja peru- 

sshan didjalankan setingkat de- 

mi setingkat. Mereka mengan- 

djurkan menerima kompromi jg 

ditawarkan oleh teman2 jang 

“kawin. 
: 

| Tetapi lagi2 Syngman Rhee 

turut tjampur, dan mengatakan 

spahwa seorang biarawan jang 

kawin tidak boleh memegang 

di. Ia mengatakan bahwa biara- 

wan2 jangokawin harus memilih 

salah satu dari dua-pasal : me- 

ninggalkan anak-bini mereka, 

atau meninggalkan biara dan 

fjandi. £ 

Didalam rapat kedua jang di- 

adakan oleh kaum jang kawin, 

mereka bersedia. menjerahkan   Kaum jang tidak kawin sege- pimpinan tertinggi agama Buda 

  

3 

Perkara Jungslaeger : 

Saksi mau disuap 

.. bela Bouman 
Terdakwa ,hanja 

2 
pem- 

: kenal samar2” 
dengan Schmidt 

ENJAMBUNG verslag ten- 

tang pemeriksaan perkara 

Jungslaeger, “salah Seorang, 

ulung dari Nigo, maka dibawah 

ini kita muatkan selengkapnja: 

Saksi Willem Henarik Manoch 

sebagai saksi pertama jang di- 

dengar keterangan?nja membe- | 

rikan keterangan? jang bersifat 

memberatkan bagi terdakwa 

Jungslaeger, antara lain dengan 

mengatakan ia kenal pada ter- 

dakwa sewaktu saksi dan ter- 

dakwa sama? melakukan perbu- 

atan? guna kepentingan orga- 

nisasi gelap jang dipimpin oleh 

opsir? Belanda jang Waktu itu 

bekerdja pada N.M.M., bahkan 

menurut saksi, iapun pernah be 

berapa kali memberi laporan 

kepada terdakwa tentang telah 

didjatuhkannja alat? sendjata, 

obat?an, amunitie2 dsb.-nja un- 

(tuk gerombolan? D.I. seperti jg 

ditugaskan oleh beberapa opsir 

Belanda dalam N.M.M. kepada 

Sebelum memberikan 'kete- 
rangan2 mengenai Jungslaeger.. 
saksi Manoch dalam keterangan 
'pendahuluannja mengatakan, ia 

pernah pada suatu hari dalam 
bulan September 1954, diambil 

“dari rumahnja di Djl. Kwini, 

Djakarta, oleh mobil ”C.D. 61 
N” jang dikemudikan oleh 'se- 

orang supir jang kemudian mem 
bawanja kedepan suatu rumah 

“gedung di Djl. Imam Bondjol. 
Dari rumah itu keluar seorang 

| Belanda, jaitu Mr Bouman (pem . 
bela Jungsfaeger), jang sewak- 
ta berada bersama saksi dida- 
lana mobil itu jang didjalankan 
ditempat2 jang sepi, mendjan- 
djikan akan memberikan pada- 
nja uang sebesar Rp.150.000,-- 
serta kedudukan baik diluar ne- 
geri, asal sadja ia (saksi) mau 

menarik kembali segala kete- | 

rangan jang pernah diberikan- 
inja “didepan polisi mengenai 
orang2 Belanda. Demikian saksi, 

Keterangan saksi jang demi- 

dengan mengatakan hal itu djus 
ita sama sekali. Lain daripada 
itu Mr Bouman dalam keterang-   25 sampai 27 jang & Hap. | g akan datang. 

mengekalkan tali perhubungan   nja ditaksir 150 putjuk. - Ant. 
k dalam. menunaikan tugas sehari-hari. 
Kota Besar Semarang ditengah8 para lurah. — (NAPPHO). | orang utusan ke konperensi 'itii, 

annja menjatakan djuga, bah- 
| wa ia bisa membawakan bukti? ' 

   
Bertempat di Balai Kota Semarang telah dilangsungkan Silatu- 
rahmi antara Wali Kota, D.P.D. dan Kepala? Djawatan dengan 
para lurah dikota besar Semarang. Maksud pertemuan itu ialah 

antara satu dengan lainnja  di- 

kian ini dibalas oleh Mr Bouman j karta ' 

jang  menundjukkan 'Manocn 

pernah mendjadi pembantu po- 

lisi-negara dengan mendapat 

gadji Rp.119,— sebulan. (Me- 

ngenai Manoch ini, akan kita 

muatkan selengkapnja lain ha- 

rb red): Kr 

F Pembela van Bouman 

terus diperiksa. 

- 'Lebih djauh dapat dikabar- 

|kan, bahwa berhubung dengan 

keterangan saksi Manoch jang 

menjinggung dan membawa2 

nama Mr van Bouman sebagai 

salah seorang 
saksi mempunjai sangkut-pau: 

dengan terdakwa Jungslaeger, 

maka sesudah selesai sidang 

pertama, pada kira2 pukul 12.30 

hari itu djuga Mr van Bouman 

oleh Djaksa Tinggi Sunarjo di- 

minta datang kegedung Kedjak- 

saan dan pada waktu itu djuga 

terhadapnja terus dilakukan pe- 

meriksaan dan didengar kete- 

rangan2nja. 1 
"'Djuga saksi W. H. Manoch di- 

bawa ke Kedjaksaan dan dide- 

ngar keterangan2nja setjara le- 

'bih mendalam lagi. 
Mengenai pemeriksaan terhz- 

Gap diri pembela Mr van Bou- 
man itu, Djaksa Tinggi Sunarjo 
atas pertanjaan ,,Antara” pada 
Kemis malam apakah Bouman 

Galam -hal ini akan didjadikan 
pula sebagai saiah seorang ter- 

dakwa dan akan ditahan, belur 
bersedia '- memberikan sesuatu 

hanja dikatakan, tidak mustabil 
Bouman akan dilarang menga- 
dakan hubungan dengan orang? 
jang mempunjai hubungan de- 
Hara PB Jungslaeger tsb. 
— Ant. 

TIAP. DAERAH OTO- 
NOOM KIRIM 

dn Seorang utusan. 
Menjambung berita tentang 

pertemuan para bupati daerah 
Ist. Jogjakarta, walikota Jogja 

DPD Ist. Jogjakarta 
akan membitjarakan bahan2 jg 
akan dibawa ke konperensi desen 

jang akan datang. 
Konperensi itu akan mengun- 

dang daerah2 otonoom tingkat 
propinsi, kabupaten. dan Kota- 

'pradja dan atjara jang pokok 
tentang keadaan  keotonomian, 

I perimbangan keuangan daerah 
dan pusat dll. 6 
Pertemuan para bupati itu 

telah mengadakan tukar fikiran 
tentang apa2 jang akan dibawa 
kekonperensi, antara lain seki 
tar keadaan keotonomian didae- 
rah Ist. Jogjakarta jang akan 
dibandingkan . dengan keotono- 
mian diluarnja. : $ 

Djuga diputuskan, bahwa, ti- 
ap2 daerah otonoom kabupaten 
dan Kotapradja Jogjakarta, ma   Gambar nampak : Wati i sing2 akan mengirimkan se- 

f 

| KEDAULATAN RAKJAT 
TN 

jang tidak 
di Korea kepada golongan mo- 

derat. Pemimpin golongan mo- 
Gerat ini, Yoo Suk Chin, dipilih . 
sebagai ketua pimpinan terting- 
gi agama Buda di Korea. Enam 
orang dari golongan kawin me- 

ngundurkan di i dari badan pim 

pinan tertinggi itu. 
Tetapi golongan progresif” 

menolak mentah2. : Pemimpin 

mereka, Ha Tong San, dkk men- 
tjap kaum moderat sebagai be- 
gundal2 kaum kawin dan me- 

ngumumkan bahwa ' pimpinan 
tertinggi jang baru itu dibentuk 

setjara tidak sjah. 

Kaum moderat telah meneri: 

mp Tai-ko-Kuk-Sa (Pemimpin 

sional jg Besar dan Tua) — 

jaitu.dari golongan jang kawin 

—— sebagai ,,Kepala Buda” dari 

agama Buda di Korea. Ini djugae 

ditentang keras oleh kaum pro- 

gresif. 

Ha Tong San dkk menuntut 

supaja Bo-Cho-Kuk-Sa (Pemim 

pin Nasional jang Bersinar Ge   

pimpinan sebuah biara atau tjan | 

jang menurut 

keterangan. Oleh Djaksa Tinggi. 

tralisasi di Bandung bulan Maret ' 

milang) — jaitu jang oleh kaum 

| .budjangan” dianggap sebagai 

| wakil Buda di Korea — diang- 

'kat sebagai ,,Kepala Buda” di 

Korea. 

Tuduh menuduh terdjadi an- 

tara kaum budjangan progresif 

dan kaum budjangan moderat. 

Hampir 90X. dari kaum .bu- 

djangan berdiri dibelakang Ba 

Tong San: sisanja pengikut Yos 

Suk Chin dari kaum moderat 

Kaum kawin dengan segera me- 
njokong Yoo. 

Pertemuan? terdjadi, darah 

mengalir dikedua fraksi kaum 

budjangan. Polisi bersendjata 

lengkap harus turut  tjampur 

dan mereka dikerahkan untuk 

melindungi dua buah kuil ter- 

penting di Seul, jaitu jang ma- 

sing? merupakan markas besar 

masing? fraksi. Kedua markas 

ini telah diserbu dan isinja diko- 

songkan sama sekali oleh ma- 

| sing? lawan, sementara terdjadi 

| perkelahian antara 500 orang 

| budjangan, 160 orang biarawati 

| tidak kawin, dan 800 golongan 

| kawin. 

  
Ha berpendirian bahwa se- 

orang biarawan jang betul2 bu- 

djangan sama sekali tidak boleh 

Baper sen 250 peraturan tjara 

Ihidup sutji, antaranja tidak bo- 
jeh makan lebih dari sepiring 
sehari, tidak boleh memakai pa- 

kaian lebih dari 3 lembar, tidak 
boleh mengeritik orang lain, ti- 
dak boleh makan daging. 

/Xoo. berkata bahwa. seorang 
jang hendak menepati betul per- 
aturan? itu tidak mungkin hi- 
dip -dida'am. musim dingin Ko- 
rea, meskipun hanja untuk be- 
berapa hari sekalipun. Ia me- 
nambahkan :” Kebetulan Buda 
hidup di India: di Korea, tjara 
hidup seorang biarawan atau 
biarawati harus disesuaikan dgn 

kesdaan. 
Ha mengadakan demonstrasi 

dan arak2an di Seoul jang dila- 
kukan' oleh 450 biarawan dan 
120 orang biarawati budjangan. 
Ia minta djuga kepada Rhee 
supaja djangan mengakui fraksi 
moderat jg dipimpin oleh Yoo. 
Demonstrasi2 golongan Ha ini 

mendjadi pemandangan biasa di 
Seoul. Mereka memakai pakaian 

abu2 pandjang dan sepatu lan- 
tiip. Spanduk2 mereka bawa jg 

1 berbunji antaranja : Tiba wak- 

ul2 

  

KONSOL RRT. MENIN- 
DJAU PELUKIS2 

Selama konsol R.R,T. menje-, 

enggarakan exposisi di Jogja 

dikandung maksud dalam wak- 

tu jang terluang akan menin- 

djau tempat2 kerdja pelukis2 

Indonesia. Penindjauan tadi Se- 

lain untuk berkenalan dengan 

nelukis2 kita djuga untuk 'me- 

njiksikan sendiri tempat2 ker- 

dja dan hasil2 tjiptaan seniman2 

tersebut, | 4 

BAMBANG SUPENO DI 
SJUHADHA" 

Bersama-sama dengan pangti- 

mM£ TT IV kol. Bachrun sebagai 

tuan rumah, kol. Bambang Su- 

peno kemarin telah bersolat 

Djum'at dimasdjid Sjuhadha'. 

Setelah selesai solat imam K.H. 

Mpsjadad mempersilakan kol. 

Bambang Supeno mengutjipkan 

'sepatah dua patah kata. 

Bersambung dengan chotbah 

iang habis sadja  diutjapkan 

oleh imam, ko'. Bambang Supe- 

no menjatakan niatnja  tiap2 

akan tidur, bahkan tiap2 sa'at 

akan “merenungkan chotbah 

imam itu dengan pengharapan 

mudah-mudahan dia dapat men- 

.iapai keseimbangan antara em. 

pat anasir api, angin, air dan 

tanah dalam usahanja menudju 

kearah insan kamil, insan fitri 

dan sebagainja. 

Selesai solat banjak djema'ah 

jang tunggu untuk  berdjabat 

tangan. 

TANDA2 UNTUK LALU 

LINTAS SATU DJURUSAN 
Hampir selesai. 

Dari kalangan Pemerintah Ko 

tapradja Jogjakarta diperaleh 

keterangan, bahwa sekarang ini 

sedang dikerdjakan pembuatan 

tanda2 lalu lintas jang sifatnja 

sementara jang akan digunakan 

untuk pelaksanaan pertjobaan 

lalu lintas satu djurusan dalam 

kota Jogjakarta. 

Kabarnja - untuk pembuatan 

| tanda2 itu memerlukan beaja Rp 

3.000,—. 

Sesudah tanda2 jang sifatnja 

| darurat itu selesai, segera akan 

| dilaksanakan pertjobaan lalu lin 

Itas itu antara pihak polisi lalu 

|lintas dan kotapradja  Jogja- 

karta. 
  

tunja membersihkan agama : 

Usir biarawan2- Djepang dan 

begundal2 mereka dari kuil2. 

Dsb. 8 h 
Ha mengatakan bahwa pengi- 

kut2nja sedia mendjadi korban 

untuk agama mereka, djika la- 

in-lain tjara gagal untuk, men- 

tjapai tudjuan. ) 

Agama Buda di.Korea Sela- 

kuil. Tetapi disekitar bangiinan2 

itu terdapat tanah2 jang terma- 

suk pada milik bangunan tsb, 

terdiri dari hutan dan sawah. 

semuanja ditaksir berharga $ 40 

djuta. Kira2 154 milik itu dun 

dikuasai oleh kuil2 jang dikon- 

trol Djepang. 

tanah. Tetapi milik kuil dan 

tjandi itu tidak termasuk pada 

tanah jang harus dibagi kem- 

bali. Hak milik Djepang lainnja 

dibagi?2kan “antara petani atau 

dimabil oleh pemerintah. 

(Bersambung hal. 4).   
  

IPTI Jogja: 

  

akan merupakan suatu 

besar kemungkinan rentjana 

| akan dimulai dalam tahun ini. 

Jang dimaksudkan dengan 8 

dung monumen itu ialah, sebuah 

gedung jang sifainja sebagai 

gedung. pertemuan dan kantor 

untuk Ikatan Penderita Tjatjad. 

Kepada umum djuga dibuka Ke- 

'sempatan untuk 
gedung itu bagi keperiuan per- 

temuan2,- :rapat2, kongres dan 

sebagainja. Rentjananja, ialah   agar gedung monumen jang, me 

|rupakan kenang-kenangan itu 

lakan berfaedah untuk penderita 

| tjatjad chususnja dan masjara- 

| kat umumnja. 

Pentang letak gedung itu Ma- 

sih akan ditetapkan lebih lan- 

djut tetapi tentang beajanja ki- 

ra-kira memerlukan Rp.300.000. 

Pasar malam amal di 

,aloon?2 utara. 

Mengingat tidak -sedikitnja 

beaja jang diperlukan bagi pen- 

dirian gedung itu, maka sebagai 

|ysaha memperoleh modal per- 

tama, Ikatan Pender.ta Tjatjad 

Indonesia. tjabang Jogjakarta 

akan menjelenggaraxsan pPasdl 

malam di 4Aloon2 Utara Jogja- 

karta selama sebulan dan akan 

dimulai pada tgl. 23 Maret jad. 

(Pasar malam 'ini selain akan 

'berisikan pelbagai hiburan rak- 

jat djuga dengan pameran2 jg 

isinja membangkitkan semanga. 

| membangun bagi rakjat. Penda- 

patan bersih tidak akan diguna- 
(kan modal pertama gedung ke- 

nang-kenangan, tetapi akan 'fi- 

bagi djuga untuk bantuan2 ke- 

pada lain2 organisasi jang di- 

pandang perlu. Sampai sekarang 

sudahsada 9 organisasi jang Me- 
njatakan, mengharapkan meni- 

peroleh sekedar bantuan Kas 

uangan dari IPTI jang akan di   

menggunakan | 

Akan dirikan gedung 

kenang-kenangan 
KATAN Penderita Tjatjad Indonesia tjabang Jogjakarta, 

sudah lama merentjanakan pendirian sebuah gedung jang 

monumen tentang perdjuangan penderi- 

ta tjatjad jaitu waktu mereka masih memanggul sendjata ikut 

mempertahankan tanah air. Tetapi karena peibagai hal, maka 

jang dipandang urgen itu baru 

| peroleh dari pendapatan pasar 

malam tersebut. 
Sultan Hamengku Bu- 
wono diminta bantu-' 
annja. 

Berapa sadja nanti pendapat- 

an jang diperoleh, oleh IPTi 

akan dipergunakan untuk me- 

mulai membangun gedung jang : 

dimaksudkan. Untuk kelantjar- 

an pembangunan - selandjutnja 

akan dimintakan bantuan2 dju- 

ga dari pembesar2 daerah. se- 

perti Sri Sultan Hamengku Bu- 

wono, Walikota Mr Sudarisman 

Purwokusumo, Komandan Regi- 

men 13 Overste Sarbini dll. Ke- 
mungkinan besar akan dibentuk 
sebuah Jajasan untuk pendirian 

gedung kenang-kenangan itu ka 

rena dipandang akan memung- 

kinkan kelantjaran pekerdjaan. 

Selain dari itu, akan diusaha- 
kan djuga pendjualan2 undian 

| barang kepada 

hasil2 jg dimaksudkan utk. tami- 
bahan beaja pendirian gedung. 

M tempat di 

s Maj. Moehono 
Overste Suadi, 

Overste Abimanju 

Overste Dr Sutarto   

tan mempunjai 1276 tjandi dan 

(but dikandung maksud untuk | 

Didalam th 1948 di Korea Se- | 

latan diadakan perubahan hak , 

'Republik Rakjat Tiongkok jang 

(dung2 dengan bis dan sebagai- 

|DI G. KIDUL PERLU ADA- 

  
  

umum dengan | 

| 

Kes. Perwira lawan kes, Peladjar 
ENURUT rentjana hari Minggu sore tanggal 20/2/”55 ber- | 

Stadion Kridosono 

sepakbola antara kesebelasan Perwira2 A.D. melawan kesehe- 

lasan Peladjar Penjambut Perwira. Pertandingan ini dimaksud- 

kan untuk mempererat-persaudaraan. dan 

diserahkan kepada Panitya Penolong Korban Kekatjauan. 

Susunan kesebelasan Perwira2 A.D. : 

Overste sinejojo 

Maj. Pardi 
Kol. Simbolon 

Oo 
g 

Kalangan PSIM belums memberi 

'rapa Delegasi Negara - Negara 

PAMERAN RRT DIPER- 
PANDJANG ? 

Perhatian  chalajak 

ramai besar. 

Dari kalangan jang mengeta- 

hui wartawan K.R. mendapat ke 

terangan bahwa perhatian cha- 

lajak ramai terhadap Pameran 

Kesenian Keradjinan Tangan 

dilangsungkan di Gedung CHTH 

Jogjakarta sedjak Rabo jg lau 

ternjata sangat besar. Tidak sa 

dja dari kota Jogjakarta, tapi 

djuga dari Solo, Semarang, Ma- 

gelang dli-nja. datang pengun- 

nja. Peladjar2 dari sekolah Ti- 

onghoa dari Semarang datang 

herdujun2 melihat Pameran Ha- 

sil Kesenian dari negeri leluhur- 

nja. 

Seperti diketahui Pameran 

itu akan ditutup tgl. 2012-1955. 

Tapi berhubung dengan perhati- 

an chalajak ramai jang” sangat 

besar itu, dikalangan  Panitya 

Penjelenggara Pameran terse- | 
  

memperpandjang waktu pame- 
an itu beberapa hari lagi. 

SR LATIHAN DI WO- 
NOSARI 

Dari PS Wonosari didapat ke 

terangan, bahwa berdasarkan 

printah dari PP dan K sebagai 

jangkah / usaha untuk meninggi 
kan mutu pendidikan di SR-2 

Gunungkidul, maka pada bulan 
Maart 1955 jad. ini SR 1 Wonosa | 
ri dariklas 1 sampaiklas VI dan | 
gedungnja beserta 6 bilik tiap 
pagi dipindjamkan kepada SGB 

.Negeri untuk keperluan SR latih 
an, sampai SGB mempunjai ge- 
dung sendiri. Guru2-nja akan di 

tetapkan oleh PP dan K dengan , 
sjarat guru jang kluaran dari 

SGB Negeri 4 tahun atau sedera 
diad dan berpengalaman 5 th. 
Perlu ditambah keterangan, bhw | 
sisa murid dari SR I sebanjak 4 ' 
kas direntianakan akan diga- 

bungkan disekolahan Rakjat la 

innja didalam kota Wonosari. 

NJA LUMBUNG 
PATJEKLIK 

Dari Djawatan Pertanian Rak 

jat Kabupaten Gunungkidul di- 

dapat keterangan, bahwa hasil 

pertanian daerah Gunungkidul 

dalam tahun 1954 rata2 kurang 

dari pada tahun 1953, apalagi 

dalam panenan pada tahun '55. 

Kemerosotan itu selain akibat- 

njz hama2 tanaman al, babi- 

hutan, kera, dan terutama dise- 

babkan oleh hama tikus jang 

meradjalela dimana2 tempat. 

Usaha untuk mengadakan pem- 

berantasan dari Pemerintah te- 

lah diadakan. @eh Djawatan 

Pertanian Rakjat telah dibagi2- 

kan beperapa kwintal ratjun fos 

for, djuga,rakjat sendiri “telah 

mengadakan ' gerakan setjara 

premitief (pemburuan). Hasii 

pemberantasan itu jalah: dari 

bulan September 1954 sampai 

Djanuari 1955 sebanjak 692.561 

ekor terdiri dari 108343 ekor 

pemburuan dan 494213 ekor ra- 

tjup. 

DAERAH OPERASI | 
BERALIH 

Setelah diadakan gerakan 

pemburuan dimana2 tempat a.l. 

didaerah  Karangmodjo, “Pon- 

djong dan Semanu, maka sisa2 

dari hama tikus2 itu terus ber- 

lari ke timur naik pegunungan, 

dimana mereka disamping Me- 

ngadakan operasi” pada waktu 

malam djuga dapat bersembunji | 

ditanggul2 batu didalam daerah- | 

daerah jang aman. | 

Pil. DAN KONPERENSI 
A.A. 

Dari Pengurus Besar ,Pela- 

djar Islam Indonesia”  (PII) 

Bagian Penerangan Jogjakarta 

diperoleh kabar bahwa dalam 

menghadapi Konperensi Afro - 

Asia di Bandung jang akan da- 

tang, PH akan ikut membantu 

menjumbangkan  tenaganja se- 

tjara aktif, baik kepada Pani- 

tya setempat di Bandung mau- 

pun kepada delegasi2 peserta 

Konperensi jang memerlukan 

tenaga dari Indonesia. 

Sebagai . anggauta Badan 

Kongres  Suslimin Indonesia” 

(BKMI) PIT akan ikut mendu- 

kung sebuah Panitya jang ka- 

barnja sedang diusahakan ber- 

dirinja di Djakarta oleh BKMI 

untuk menjambut Delegasi2 pe- 

serta Konperensi Afro - Asia da 

ri Mega Islam. 
Dalam pada itu dengan peran 

taraan Seksi-Luar Negeri Pengu 
rus Besar di Djakarta, PII telah 

mendapat permintaan dari bebe 

Islam peserta  Konperensi | 
ALA, tersebut antara lain | 
Delegasi 'Marokko di Dja- 
karta, agar PII duduk dalam 
Sekretariat Delegasi mereka se 
lama Konperensi. Tawaran ini 
diterima baik oleh Pengurus Be 
sar PII, dan telah disiapkan te- 
naga2 jang diperlukan itu. 

akan diadakan pertandingan 

hasil pendapatan akan 

Overste Saragih 
Overste Sutarno 

Dj. Maj. Bambang Sugeng 
Kol, Azis Saleh 

| ras 

Djam 09.00 — 22.00 expo- 

sisi keradjinan tangan dan kese 

nian RRT di CHTH. : 

1 Sore pertandingan kompe 

tisi Pertim dibaan Balapan @l- 

tara Balapan 1 — Nawarsa, di- 

baan Bangiredjo antara Radja- 

wali:1 - PTIT 2, dibaan Klitren 

antara Merpati 2 - Balapan 2, 

MINGGU, 20-2. 

09.00 — 22.00 exposisi Ke 

1 & kesenian RR radjinan tangan 

T di CHTH. 

Kompetisi 

Sumbing antara Sumbing Y'. PE 

IT 4, dibaan Sosrokusuman an- 

tara Ganeca 2 - C.L.S, dibaan 

Klitren antara RIA 1 - Ganeca 

10. 

PANITYA 200 TAHUN 
KOTA' JOGJA 

Akan beri laporan 

Pada tgl. 23 Pebruari jad. 131 .5g 

D Kotapradja Jogjakarta akan 

mengadakan sidangnja dan (An: 

tara lain akan mendengarkan 

laporan Panitya peringatan 200 

tahun kota Jogjakarta. Menurut 

keterangan, laporan itu sifatnja 

untuk didjadikan bahan? pertim 

bangan selandjutnja oleh DPD 

karena akan disesuaikan dgn, 

kemampuan keuangan Kotapra- 

dja. Tg 

Seperti diketahui, peringatan 

200 tahun itu dilangsungkan me 

nurut rentjana dalam bulan Ok 
tober 1956 dan banjak pendapat2 

jang pokoknja menginginkan 
peringatan itu didasarkan kepa 
da usaha2 untuk membangkit- 
kan semangat membangun ra'- 
jat. 

Panitya peringatan 200 tahun 

Kotapradja itu anggauta2nja ter 
diri dari ketua2 fraksi “dalam 
DPRD dan DPD Kotapradja. 

REORGANISASI PENGU- 
RUS PANITYA 

Tjeramah Politik 

Menurut keterangan sdr Su- 
narto Sarwono ketua dari Pani- 
tya Tjeramah Politik rapat ple- 
no tanggal 11-2 jang lalu seper- 
ti jang dikabarkan dalam harian 
ini sebenarnja ' memberi hasil 

sebagai berikut. Pengurus Pani- 
tya Tjeramah Politik jang se- 
karang ini dim keadaan demisio- 

ner, selandjutnja membentuk pa- 
nitya jg terdiri dari 5 orang jaitu 
sdr2 Muhadi, Prawoto, Tridajat, 
Pemudji dan Sunarto Sarwono. 
Mereka ini diberi tugas menga- 
dakan reorganisasi pengurus 
dan membuat tata-tertib (pe- 

doman kerdja). Tata-tertib ini- 
lah jang didjadikan pedoman 
kerdja selandjutnja bagi Pani- 

tya Tjeramah Politik. 

9 RUMAH ROBOH AKI- 
BAT BENTJANA ANGIN 
Hari Sabtu ini serombongan 

pegawai Djawatan Sosial daerah 
Istimewa Jogjakarta akan me- 
ngadakan kundjungan ke dae- 
rah Pakem untuk menindjau ke- 
adaan suatu desa jang telah men 

derita kerusakan jang agak be- 
rat akibat bentjana angin terus 
menerus beberapa hari jang lalu. 
Kabarnja didesa jang akan di 

tindjau itu ada 9 buah rumah 
roboh, dan sebuah “rumah lagi 
jang terbakar, karena kena api 
dari sebuah lampu jang roboh 
karena angin ribut itu. 

Tentang orang jang luka2 
akibat angin ribut itu, kabarnja 
tidak ada. 
'Djawatan sosial antara lain 

akan memberikan bantuan? be- 

  

angin ribut itu. 

PENGURUS BARU PSI 
TJB. JOGSJAKARTA 

Diperoleh kabar bahwa baru? 
ini telah diadakan Rapat Dewan 
Pimpinan Party Sosialis Indo- 
nesia (PSI) Tjabang Jogjakar- 
ta bertempat dirumah sdr. Su- 
gijono (KRT Josodiningrat) Dja 

lan Kiitren Kidul. 
Dalam rapat tersebut telah 

diadakan djuga re-organisasi 

dari Pengurus PSI Tjabang Jo- 
gjakarta jang susunannja (ba- 
ru) terdiri dari Sekretaris 
Umum Sdr. Dr Sumarmo, Bagi- 

an Organisasi sdr. Dajino, Bagi- 

an Pendidikan, Penerangan dan 
Penerbitan sdr. Budianto B.A., 
Bagian Keuangan, Bagian 
Umum dan Seksi Tani sdr. Muh 
hammad Hassan, Bagian P 3 B. 
sdr. Tardjono, Seksi Buruh sdr, 
Bandero, Seksi Pemuda. sdr. Ha 

nock Luhukay B.A., Seksi Ke- 
Pan sdr. Hardjito dan Seksi 

anita sdri Njonja S. Sumar- 
tojo. Tn Hn 

  

  

Nonton mana 
INDRA : One Girl's Confes- 

sion”, Cleo Moore, Hugo 

Haas. 5:1 

SENI SONO : Captain Video", 
Bg. I, Judd Holden, Lary 
Stewart. : 

LUKOR : ,,Shin Shinaki Boobla 
Boo”, film India. 5 

RAHAJU The Greatest Show 
on EHarth”,  Cornel Wilde, 
Betty Hutton, Charlton 

Heston. 

REX: ,Hlephant Walk”, 
Elisabeth Taylor. 
MINGGU : ,,Casanova's Big 
Night”, Bob Hope, Joan 

Kountaine. , 
MURBA : ,,Tjit Kiam Sip Sam 

Hiap”, ke III. Na 
WETAN BETENG : ,,Prince .of   

susunan kesehelasannja 

| jang akan menghadapi para perwira itu besok sore, 

.. the Pirate”, John Derek, 
KETOPRAK TRIMUDO TOMO: 

»Purnomo Kastowo”, 1 

Pertim dibaan 

kepada penderita korban 

“.
 

SOBOHARSONO: ,,/Albert RN,” k 

Sa 
Ii 

      

   
   



  

  

  

    

   

        

   

      

p On gan n: 

5 NA 

pusar PENDJUAL : 

   . karena baniak 
ga kesehatan dan 

        

   

  

   
   

  

   

3 dalam: tubuh Tila. 
habis, kesehatan agak 

3 : Djamu ini perlu dimi- 
$ tjok untuk Hap 

    

    

Miomlaak segala hormat ! !     
berbahaja. 

  

  

dak merasa sakit: lagi. 

“BADAN LEMAH 36 - ZKV 
| MUKA PUTJAT 
| KURANG DARAH FP 

TIDA MAPSU- | 

   

  

Meera 

  

    
     

  

Untuk memperingati 

  

     
   e E l Ri TE 

2 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? sa, karena 
anggur ini Ta karangan bunga : 

Chemicaliin Handel 

“IE KIM TIE« 
Djalan Kalimati Tengah 4-63 — Telp. U. 19 dan U. 1316. 

Surabaja. 
AGEN: KIAN GWAN Afd. Import. 

SOLO R. Obat ,JUNON” dil. Stamet Ryadi 162. «4 
. Djuga bisa dapat beli disemuanja Toko kamil TIONGHOA 
9 Ong 25 & ». diseluruh INDONESIA. 2 

      
   

      
     

bermatjam? merk mesin 

GARANSI 
Ditrima hanja 3 klas. 
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NSOBALAH MAKAN SATU BOTOL DAN LIHATLAH: : 

| Gn teen OBAT INI BEKERDJA! 

    

  

     

   

     

»SENKESIN” adalah terbikin Was bahan? 
sa, misalnja, hormone, besi (baik untuk darah) kapur (baik utuk vulaig), vitamin dan ku 

ning telor. Pembikinannja didasarkan atas hasil penjelidikar jang paling belakang “ dalan 

ilmu pisah dan ditanggung tidak mengandung sama sekali bihan? jang  berbahaja untui 

kesehatan. Ini obat dapat menjembuhkan penjakit atau kelesuhan? seperti berikut. ola 
| dan urat sjaraf lemah, darah kurang, wadjah muka putjat, wadjah muka Kelihatan seku 

| tua, penglihatan dan pendengaran kurang, badan kurus, gegindjel 'kosong, tubuh lemah k.. 

rena dimasa dalam kandungan atau sehabisnja dilahirkan tidak dapat tjukup pemeliharasi 
semangat lemah, malas bekerdja, tidak napsu makan, sehabisnja sakit tetap lemah, “orang 

| perempuan datang bulan tidak tjotjok, ktu datang bulan berasa sakit, rambut rontok. 

| rambut lekas djadi putih, badan terlalu lemah sampai tidak dapat - anak, pinggang sakit 
belakang meluang, selalu merasa lesu. d n kesel, tidak Teen tidur, diwaktu hawa udara di 
Tn tangan dan kaki pun dingin, 

  

9 

   Para pemakai harap suka pulas ika" kotiania gambar dari 2 monjetnja dan perkataan 
»SENKESIN”, agar djangan sampai kesalahan beli barang tiruan ,,SENKESIN” adalah 
ki dari dua matjam : ,SENKESIN” Masculinum untuk 7 aa dan UEA 

Inuma untuk orang tiba 

ox: Toko Obat ENG NJAN HO, Petilman 18 — Jogjakarta 
LDAPAT BELI PADA TOKO? OBAT DISELURUH INDONESIA 

    

  

Ata st ari salah. Bata «USAHA NASIONAL jang 

  

2 & 

   
   

      
jang dapat Naaah tumbuhnja tubuh manu 

Bag DEWASA “ini 

  

ag ana anda 
x « Hanap MEMUASKAN, 1 

x. KANAN Yan Ui 

B, L. N. LODJI KETJIL KULON Mo 14 e 
& JOGJAKARTA — TELP. 63. 

Bankier : Bang INDUSTRIB NEGARA — 
"0 BANK NEGARA INDONESIA. Toesa CARTA 

. 

Sila Pudji ian 

- 

bongkar 
Auto besar /ketjil. 

BU LAN TAMAT. 
Sekolah dibuka : 

PAGI — SIANG — SORE. 

DIBUKA TGL. 38 MARET 1955 
Daftarkan mulai ini hari, tempat terbatas. 

YACOUB' £ 'COLLEGE. 
3 Ngabean 59 — Jogja. 

Nan SB EGSESSESSASLAALLLL 

LELE GEA CELL 

Dj. 

  

ikut serta. , 

  

Saja jang bertanda tangan dibawah ini Pardjijo AN Ben- 
da2 Pos Djl..Djuminahan 10. Saja membilang beribu. ribu 
terima kasih atas obat VIRANOL jang telah menolong dji- 
.wa saja, karena isaja sudah lama Tperopungan pendarik jang , 

Setelah saja. beli opa tsb? diatas dua dos dan saja makan 
sampai habis maka penjakit saja dapat nembah .dengan ti- 

Kemudian saja andjurkan- kepada chalajak ramai Manda 
ragu2 terhadap: kemandjuran obat VIRANOL, karena dapat 
dibuktikan Tana NEO dan ternjata terbukti. 

Hormat saja, 

PARDJIJO. 

? HA “| 2
 

' (5
 

t ! 4 / 4 2 
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MnnyennanManta nm nanann nama santi 

Uang Sekolah Tatan 50/09 
AUTO- MONTEUR" KE: XXV. 

18 TAHUN Sewolani 
COLLEGE berdiri, maka mulai ini hari menerima peladiar 
»AUTO- MONTEUR” dengan mengadakan potongan 50K 
uang sekolah. Jang dapat potongan 50x uang sekolah ialah: 

a. Jang masuk dan membajar uang sekolah 

| 1 bulan ditambah uang pangkal, bagi mereka ini dapat 

potongan 50”, uang sekolah SAMPAI TAMAT. 
b. Mereka jang masuk dalam bulan Maret 1555 pemba- 

jaran sebagaimana bias, 

: Peladjiaran THEHORIE dan PRAKTIJK 

YACOUB'S 

sedikitnja 

pasang 

    

  

  

"MINTA F PERHATIAN 

  

an maka dengan ini dipermaklumkan, 

dirdjan (Lor Spoor Tugu 
adalah di tangan kami : 

TAP 

$ ya 3 

pergunakan, 

suka berhubungan dengan kami.    
PEMILIK. 

209-2   ! 

  

Agar UMUM. dan INSTANSI? tidak mendapat kesulitan, 

bahwa Gudang senk milik kami di djalan Wongso- 
SUDANG  SAKTY) 

Maka diminta segala urusan ber ihal Gudang tersebut, mem- 
maupun memasukkan “barang? setjara sah, 

TUGU KULON 178 — JOGJAKARTA.   
    KLS LL LASER SLS    

   
     

    

                        

   

    

Lemah 
Urat? 

Badan, 

Sjarar, 

otak (Brain), 

sing, Kepala lekas 
muka  Putjat, 
manis, Kaki tangan 
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Rp. 30,—. 

Soften Your face and skin 

skin blemishes. 
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dation for Your make-up: 

Sempurnakanlah kulit muka. 

Menghilangkan hitam?, kukul 

gadis dan tjantik. Kulit djadi 

sesudah mandi sebagai 

  

ingin bepergian keundangan. 

SULTANA BUSTFORM CRE   
and morning - time. 

2 seperti gadis. 

ini Cream. 

  

INDONESIA. 
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Ie TGL. 20 PEBRUARI 1955, 4 / 
» : , RK / 

- Ap: a dan Siapa: NJ. SUWARSIH 
2 DJOJOPUSPITO 
3 -& Suka Duka: MENGIKUTI MODE 

&  Skets Masjarakat: MENDJELANG PEMILIHAN 
8. UMUM ) 
3 Lk Tjerita pendek: KEMBAR JANG SIAL 

5.3 : Spionase contra Spionase: RAHASIA DREYFUS 
2 # Olah raga : THE BRIDSES AT TOKO - RI 
$ & THE KING IRON'S ROAD 

# MENJINGKAP TABIR KOMPLOTAN 
GANGSTER AMERIKA 
Ot 

Red. & Adm. 

: M.P." 
A : Tugu 42 — Jogja 

GAGASSOSLSLLS SSSSSSESSSSSSGSSSSSSSSSSGSGSGSSSSSSSSSSESISSSSGSGS 

3 T DJ 

Jang bar Elbta tangan dibawah ini M, MOERJANA, 
pegawai Djswatan Penerangan Kabupaten Lamongan, 
menerangkan dengan sesungguhnja, bahwa saja su- 
dah beberapa tahun menderita sakit gindjel (nier 
ziekte) dan sudah berobat dimana-mana tidak da- 
at sembuh, 

Leng keluaran rumah oba 
rabaia, tiba2 diwaktu saja buangsair keluar ba- 
bunja, sehingga sakit saja sembuh sama sekali. 

Harap umum mendjadikan maklum, 

tetapi serenta memakai obat minjak 
t "TJEH SHE TONG" Sa- 

Iamongan, 10 Mei 1954, 
Saja tsbs Tan     

  

LES LOL 
SDI YIRANON TO NFC PE 

Radium VIRANOL TONIC 

PILL Tanggung 100 pCt. 

Sembuhkan penjakit jirian 
Lemah 

Djantung 

berdebar?, Buah Pinggang 
Linu? 

Kentjing 

makanan tidak Ke Sering mimpi, suka marah? dl, 

Tanggung | mandjur dan mudjarab harga 1 botol isi 20 Pill 

BLOSSOM FACE CREAM 

Ronmevas pimples, Wrinkles and other 

USE: Twice daily after bath as foun- 

lotan, Panu, Djerawat dan wiro kulit 
muka. Muka kelihatan muda seperti 

dan halus. Baik sekali untuk dipakai 
foundation 

dari Njonja punja make-up, djikalaw 

HARGA 1 Pot. Rp. 15— 

Gives your figure grace and beauty. 

Develops and swells a flat bust. 

tens and lifts sagging and flabby bus. 

to perfection as a maiden form. 

USE: Twice daily, when you ge to bed 
o 

Membikin badan njonja tetap bagus 

Mendjadi kentjang lagi, djikalau pakai 

HARGA 1 Pot Rp. 30— 

Bisa dapat beli di semua Toko Obat Tiong Hoa diseluruh 

Pusat Pendjual Tabib MAWN. 
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Dijalan Tambiong 46 — Telefoon 4941 -- Bandung. 
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Anggur - Anggur 
Ap POTRET NN 57 Ma 

1. ANGGUR OBAT KOLE- 
'SOM. Ini Anggur Kuat ter- 
bikin dari Tjampuran 
Obat-obat Tionghoa jang 
berfaedah dan mahal, an- 

taranja Kolesom dll. Obat 
jang sangat penting untuk 
tambah kekuatan tubuh 
dan darah. Ini Anggur pun 
tjampur dengan sarinja 

Buah Anggur jang terpilih. 
“Amat baik bagi lelaki/pe- 

rempuan jang berbadan 
| lemah, Kurang darah, mu- 
ka putjet, air muka ke- 

lihatan tua dan lesu tidak 
bersemangat, kaki tangan. 

dingin, bua pinggang sakit, 

    

HALAMAN 3 

HE ALALONNNLNNNLNNNO LOLA NLL NN! 

KOLESOM 
2 

  

S
L
S
 
L
S
 

    tulang linu, kepala suka pu » 
sing, bernapas pendek,” 2 
arat sjaraf lemah, sema- baggut. x 
ngat kurang. Paras pe- SURABAIA - PESAPEN KA & 

rempuan kelihatan tua, — PMAKARTARNALMEKAN SELATAN 26. » 
dil. 'Penjakit kelemahan. 3 
Minum ini Anggur dalam sedikit tempo sudah , tentu x 

lekas kelihatan faedahnja. Baik untuk lelaki dan perem- & 

puan, tua atau muda. 3 
2. ANGGUR KOLESOM PO THAY, Amat perlu bagi pe- X 

rempuan jang duduk perut dan jang berbadan lemah, & 
kepala suka pusing sakit perut tumpah?, kaki bengkak Xx : 
dll. Sakit lemah dalam waktu bunting. Perlu diminum & 4 
sampai tjukup agar badan ibu tinggal sehat dan baji & 5 
dalam kandungan tinggal waras. x 

3.. ANGGUR KOLESOM SENG HWA. Perlu diminum $ 
perempuan sesudah bersalin, agar tinggalnja darah dIm &X 
badan mendjadi bersih dan ganti darah baru jang sehat & 

“air muka mendjadi segar, dan menambah nafsu makan. 8 
Terutama bagi perempuan jang sudah banjak beranak ni $ 
Anggur SENG HWA sangat dipudjikan. » 

4. ANGGUR OBAT RHEUMATIEK. Ini Anggur Obat Xx 
Rheumatiek dibikin menurut resep jg sudah termashur & 
turun- menurun. Dibikin Sengan bahan Obat. Tionghoa x 
iang mahal dan mandjur, lengan ditjampuri Kolesom 
dll. Ini Anggur Obat melulu untuk sembuhkan segala & 
rupa penjakit Rheumatiek (Hongsiep atau Entjok) baik 2 
Gitulang urat2 dan lain? bagian badan, baik jang sudah X 
lama atau jang baru. Sesudah minum 3 botol tentu & 
nanti kelihatan mandjurnja, dan 6 botol SEMBUH sama & 
sekali. & 

Terdapat di Toko2 OBAT dan Toko? P & D diseluruh g 
INDONESIA Xx 
Agen Jogja : Toko Djamu ,,BABAH GEMUK”, Petjinan 5. X 

Rumah Obat ,MALAYA” Balapan 15. 5 
BSE LSLSSSLSSSSSSSSSSSLSSSSSISIG SESI 

KELAMAAN 

Buktikanlah" sendiri kemustadjabannja. , 

Ie PHARMA ” 

Satu2nja obat kuat untuk kelemahan otak, urat2 sjaraf, 

djantung dan buah pinggang. Paling mandjur untuk lemah 

perut, makanan tida hantjur betul, perut kembung, masuk 

angin. djantung berdebar, kaki- tangan dingin, kesemutan, @ 

sakit pinggang, kentjing manis, badan suka sakit2, tjapai, 

leraas. pendek napas, pusing, suka marah2 djengkel hati dan 

kusut pikiran: suka lupa, kekuatan penghafal kurang, ku- 
rang semangat kerdja dan Idin sebagainjia.. 

“en NB AA AL PU Ne YA —- Rp. 20,— 

POTENSOL 

Untuk ielaki jang merasa jesu (keterangan lebih djelas 
dalain U0OS alat bojen minta dari pendjual). 

ia PN GOA an Ae ana aa naa, 5 AL 

SEXALIN utk wanita 38 sakit bulanan (Ebada Ae DAN 

Pee PA en Naa ae mean SE Rp3 25 

APE PEN EK ENG na Sabah beb ina pan enas Den HE Nas ore 2». 10,— 

DC CREAM 
fanggung menghilangkar tan- 

da? hitam, djerawat, kukul dan 5 

panu. Beri tjahaja dan membi- "3 

kin tjantik paras mukanja. 

Per does... ... Rp. 15,— 

NO-HAIR REAM. ? 
Tjepat menghilangkan rambut 

dan tida berbahaja dan gampang 
dipake. 

Per. dpos 2 Rp I0,— 

ATOM HAIRDYE. 
Untuk. menghitamkan rambut ai 

p 

  
  

dan 
Per 

h 

DC POMADE 
Untuk menghitamkan rambut 
putih. Bukan haaryerf tapi ha- 

nja POMADE biasa 3 Rp. 25,— 
Obat?. keluaran DC PHARMA 
ditanggung . tida . mengganggu 

kesehatan umum dan diperbuat 
Gengen arat-alat Pharmacie oleh 
Achli? Obat jang ber- Idjazah. 
DAPAT DIBELI DITIAP TOKO 
OBAT TIONGHOA DIMAN 42. 

DC ,.PHARMA'" Ltd. 
Dji. Ternate No. 12 Bandung. 

Djl. Pintu Air No. 24 Djakarta. 

Agen? di Djawa Tengah: 
Toko Pakistan Tugu Kulon 46B : 

Eng Tay Ho, dan Eng Njan Hoo Petjinan ,” R 

Malioboro, Jogjakarta. Toko obat Hok An na Raya Mage- 
lang. Toko obat Junon Djl. Si 

Sport & Watch Store, muka pasar Slompretan “Solo. Toko 
obat Eng Tay Ho, Eng Djien He dan Tek Sing Tong Peko- 
Han Semarang 

MMA AA ALA LA AA AAA, 
SS NN ma 

TE 

SLHIR (27) 
  

  

       
       TINY--HAVE YOU GOT” 

|AFEELIN” SOMEBODYIS 
FOLLOWIN” US? — 

       

  

        
        

  

      

  

     

  

  

       

      

     
          

  

  

   

  

   

  

DUMB COPS--MUST BE FIFTY OF "EM 
GUARDIN” OUR HOUSE -- THEY DIDN'T 
KNOW ABOUT THIS FIRE ESCAPE 
Tp DOOR. , 

   

       

  
ag 
aa 
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    A.A TINY ita 

     

  

kuti kita ? 
Mid an 

# 

        . apakah kau punja 
perasaan, ada Den mengi: , 

Te siapa ? 

2 | 

-k Polisi2 barangkali 
ada 50 orang mendjaga ru- 

mah kita...... mereka. tidak 
melihat pintu bahaja disam- 

ping “ini, 

  

Mann aon bener nana nana 

I TELL You 
-- T HEAR 
FOOTSTEPS 
POUNDIN” 
BEHIND US! 

ba P, 

-k Saja katakan 
de 

kita dari belakang ! 

sk Ita suara djantungimu 
debar. 

    
    

    

THAT"S YOUR j 
HEART POUNDIN”? 
KEEP RUNNIN”/    

    
Saja men- 

ngar suara kaki mengikuti 

her 

Mari terus lari sadja. 

putih. Tanggung tida LUNTUR 

    

kwaliteitnja istimewa. 

doos Rp. 19,—: Rp. 15,— 

Bp. 28,—. 

& 

  

Toko obat Tek An Tong, 

. O. Karthun 

amet. Ryadi 162 Timuran,   
DJAMU BERSALIN 
KAT PETI 

S BG, MATJAM DIRMU Hk 
R2 MINTYAM TAPEL 

2 MATLAK! PILIS 
BOBOK PAGEM 
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Kol. men Sajan rupanja 

dengan sepenuh perhattan men- 

dengarkan chotbah K.H. Masja- 

dad dimasdjid Sjuhadha' kema- | 
srin. Begitu solat selesai, dan kol 

Bambang dipersilahkan bitjara, 
begitu ia mengemukakan niat- 
nja akan benar? merenungkan 
echotbah imam. Ia akan berusa- | 
ha mentjapai keseimbangan an- 

tara empat anasir api, angin, 
air dan tanah supaja bisa Man 
manusia sempurna. 

Berabe djuga sering ulat ke- 

pengin djadi manusia sempurna. 
— Djuga kepengin ,amaat houden” 
seperti jang diadjarkan oleh fil 
suf Junani. Kepengin serba ,te 

pertandin gan   
ngah2” seperti jang diadjarkan 
oleh .ibunja Berabe. Djuga Bera, 
be kepengin mentjapai keseim- 

seperti jang diadjarkan 
uSjadad kemarin. 

“ap ja Alloh. Itu api kok ti- 
dak bisa ,,tengah?”. Tidak bisa 
31, deradjat seperti jang dian 
djarkan oleh imam. Kok maunja 
menjala-njala sadja. Meskipun ti 
dak seperti mahasiswa jang me 
nurut imam apinja begitu menja 
la-njala sampai senangnja tjuma 
sore? naik bromfiets ngabon- 

angan mahasiswi. Tapi kok 

Kapan ta ini api bisa Girun ? 
Bagaimana mBah? Bisa bantu? 

 BERABE: 
Biarawan berkelahi 

betul2 
(Sambungan hal. 2). 

  

“ 
- 

Beberapa biarawan kawin 

jang mengepalai kuil dan milik- 
nja kemudian bisa mendjadi ku- 
at sehingga mendjadi faktor 

penting didalam politik Kerea. 

Pengikut2 Ha mengatakan ba- 
ru? ini bahwa mereka dapat 

1 

  
membuktikan jang “paling kun- 

rang 14 orang biarawan sema- 

tjam itu telah mengorupsi hak 

milik tjandi dan kuil. 
2 

Pembelaan kaum kawin me- 
ngatakan, bahwasmazhab Maha- 

- jana jang mereka anut memper- 
bolehkan perkawinan biarawan. 
mempunjai anak dan milik per- 
seorangan- Mazhab ini mempu- 
njai banjak pengikut di Korea, 

lama sebelum Djepang berku 
sa. Seorang djuru bitjara kaw 

kawin mengatakan bahwa adja- 
ran Mahajana 500 tahun jg 'alu 
sudah mempunjai pengikut2 di! 
Korea. 5 

| Kaum kawin berpendapat bah 
wa adjaran2 kaum Hinajana. 
jaitu jang kini tergolong pada 
fraksi progresif Ha, adalah pri- 

- mitif dan tidak realistis. 

Gjalan terus, upatjara2 pengu- j 
buran tidak dilakukan, kuil2 ti- 
dak terurus, sawah2 kepunjaan 
tjandi dan kuil dibiarkan dan 
hutan2 tidak ada jg memelihara. 
Seorang ahli sedjarah agama 

Buda di Kored mengatakan : 
Siapapun jang akan menang 
didalam persengketaan ini, per- 
istiwa ini melumpuhkan agama 
Buda di Korea”. o— (Antara 
Features). 3 

JOGI AKARTA 
MINGGU 20 PEBRUARI 1955 

07.15 Genderan Pagi 08.45 Ser 
ba Serbi Minggu Pagi 09.00 Ke- | 
baktian Pagi 10.15 Siararf Ulang 
an Panggung Radio 1145 Lu. 
druk Surobojo 14.10 Hiburan 
Minggu Siang 17.00 Taman Pu 
tera 17.45 Permainan Piano 18.35 | 

Sedjenak dgn Gamawan dan Ga | 
mawati 19.40 Mengenal Seni Dja | 
wa: Soal2 Pedalangan 21.39" Hi 
buran Malam 22.190 Sandiwara 
Radio. 

F SURAKARTA 
08.10 Rajuan putri. 09.00 Ke- 

baktian dari gredja 'Margoju- 
dan. 10.00 Wajang orang. 13.40 
Irama Indcnesia. 14.10 Rajuan 
siang. 17.00 Gelanggang Kepan- | 

kutilang. | duan. 17.30 Burung 
18.30 Njanjian sutji. 20.05 Mim 
bar Budaja. 20.45 Pendidikan Bu 
di-Pekerti. 21.15: Klenengan. 

SENIN 21 PEBRUARI 1955 

JOGJAKARTA. 

14.10 Hidangan Sang 17.00 

Dongengan Utk. Kanak?. 17.40 

Rajuan Tapian Na Uli 18.15 Ru- 

angan  Djapen Kotapradja Jo 

19.40 Bahasa dan Sastera 20.30 

Lagu2 Tjiptaan Sutedjo dan Sa 

leh 21.10 Utk.  Kesedjahferaan 

Keluarga Kita 21.30 Dagelan Ma 

taram. | 
SURAKARTA. 

06.30 Rajuan pagi ROS. 07.20 

Lagu2 Indonesia modern. 13.10 

Klenengan “dari Kraton Ska. 

17.00 Dunia  anak- anak. 18.15 

Dunia olah-raga. 19:30 Irama In. 

donesia. 20.30 Imbauan Malam. 
21.15 Sandiwara Radio. 22.15 Ira 

ma Krontjong asli. 

2 i 
(Perobahan2 bisa terdjadi). 

KATA ANA AAN ERA Ha Teen Yeh 
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| demikian 
| madjunja 

tan 6 | ola agar pihak pemer 
Sementata pertentarigan2 bor je Nae 
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“TRABERT DI ,,SEEDED" 
SEBAGAI PEMAIN 

PERTAMA”. 
Dalam kedjuaraan tennis 

Amerika Serikat digelang | | 
gang tertutup. 

Tony Trabert, pemain tennis 

“regu Davis-Cup Amerika Ser : 

kat Rebo jl. telah di-,,seeded” s 

bagai pemain tennis no. 1 Tabuh 
kedjuaraan dari 

sPersatuan Lawn-Tennis Ameri- 

"ka Serikat digelanggang tertu- 

.tup jang dimulai hari Kemis, de 

mikian Reuter. 6 
Teman regunja Vic Seixas ti- 

dak akan ikut serta dalam per 
tandingan single-putera, dimana - 
tertjatat 32 pemain jang akan 

ambil bagian. 
Tetapi Seixas dan Trabert 

akan bermain dalam double dan 
mereka ditjatat sebagai pasang- 
an no. 1. 

Selain itu Ham Richardson, 
djuga anggauta regu Davis-Cup 
tertjatat. sebagai pemain no. 2 di 
antara peserta2 dari Amerika Se 
rikat, kemudian menjusul Art 

Larssen dan Eddie Moyland. 
“UH Sehmidt-pemain dari Swe 

dia dalam daftar pemain2 bera- 
da diatas sendiri diantara pengi 
kut2 Inar-negeri, karena tidak 

sertanja djuara tahun jl. Sven 
Davidson (Swedia) dan Kurt 
Nieelsen (Denmark) jg pada th. 

. mendjadi runner-up. 

Lorne Main, pemain:regu Da 
vis-Cup Kanada dan Henri Ro 
chon (Kanada) menduduki tem 
pat ke-2 dan ke-3 dalam daftar 
pemain2 luarnegeri itu, kemudi 

main Swedia Jan Saubo. — Ant. 

PURWOREDJO AKAN 
MEMBANGUN 

STADION 
Persatuan Sepakbola Purwo- 

redjo (PSP) jang kini dengan 
resmi telah mendjadi anggauta 
PSSI dengan kata sepakat pe- 
merintah daerah kabupaten 

| Purworedjo menurut rentjana 
tidak lama lagi akan rendiri- 
kan sebuah stadion bertempat 
dikampung Sindurdjan. Menurut 
penasehat PSP, " Panudji jang 

djuga mendjadi anggauta DPDS 
seksi Pendidikan, stadion jang 
akan didirikan itu akan mene- 

lan beaja sebesar Rp. 300.000.— | 
Keuangannja kini sudah terse- j 

kurang | 
akan dimintakan kredit kepada | 

ia, dan bila ternjata 

pemerintah pusat. 
Seperti diketahui, di Purwo- | 

Ag 
redjo tiap2 ketjamatan mempu- | 

njai lapangan olahraga. Dengan ! 
berhuburg 
beberapa tjabang 

    

tempat perlu mengad 

'bingan, diantaranja 

butuhkan sebuah stadion. - Ant. 
  

KESEDIAAN NEHRU TEN- 
TANG TAIWAN 

Perdana menteri Nehru dari 

India berkata bahwa djika per- | 
ikut serta dalam ! ta India akan 

sngkah2 tak resmi jang bertu- 
jiuan untuk menjelesaikan ma- 

salah Taiwan. 
PP telah diwartakan Neh- | 

ditanah | 

mengundjungi ' 
Commonwealth did 

sadja sampai 
setelah 

ru baru 

airnja 
X&onperensi 

London. — AFP. 
  

PESANAN TJEPAT DAN. 

GARANSI 

M.KASOEM 
— 64 TUGU — JOGJA. 
  

GGOSSGOSGIOPOS 
LSG PP PPP PPP LAI DI 

  

    
      
    

            
    

     

Untuk wanita jang suka 

mengantuk dan rasa 

malas. Dkrmu ini memper- 

baiki perut menambah 

kan nafsu makan. bikin 

segar dan kuat badan 

Istimewa untuk . wanita 

jang kasi minum guru po- 

da “anaknja (menetaki) 
e 

ITA Ia 
| 22 SK NT 

   

    

  

  | SEMARANG 
- SARA ML AN AH Id 

  

Kursus Wartawan 
| di Kemetiranlor 35 — Jogja. 

pendaftaran djam 16 —. 13. 

  

  

La 0 she UN MEBAMLATANG WAKJAT 

1 
  

  

MALAM PENGHABISAN : 

Ka aman aa NN Aa ES SNN ee 

BOB'S MOST RIOTOUS ROLE! 

  

eks INDONESIA — 17 TH 

an menjusul sebagai no. 4 pe- 2rT7-2 

  

", 4 R 1 , SI da | 

UN AAN aa as 5 

Htab RO ba IK Pl KI RATA samesa ! 

ELEPHANT WALK. 
bd ERMAN UTARA. 

? JANG MENTJOBA SATU 

t 
' 
' 
( 
, & 
( 
t 
( 
' 

MULAI BESOK : 4 
: | PER SATU MELARIKAN 

( 
t 
' 
' 
( 
1 
/ 

' 
Au 

A 

(piRi DENGAN  TEKAT 

|5 DAN KEBERANIAN JG. 
/ LUAR BIASA. p 

ui 
Hu 

      

    
    

kena tamatan 

BUTA ITA 

Wan 

sen WARNER 
2 Ra ne 

pangemarati MEN MASUK, 

) MULAI PAGI INI DI : 

SOBOH ARSONO. 

# 

"4 
' 

j 
, 
( 

13 | 
' 
' 
( 

( 
' 

/ PESAN TEMPAT : 
' 
1 Djam 11 — 12 17 Te.) 
| 
Senen Ma MEN Tan In TEA Sg Tn Tp SAN Maa 

JOAN FontAIN E BN, 
and Lawang, Xx. BARU TERIMA 

BASIL AUDREY HUGH & SEDJUMLAH 7 

RATHBONE -DALTON MARLOWE Li Ta H 
Ptoduced bw Paui lones - Directed by Norman Z Mcleod » PIRINGAN HITAM BARU! 

Written for the Sereen by Hal Kanter and Edmund Harimana 2 

Sares ana Story by Audrey Wisberg » A Paramount Picture $ Diantaranja : 

x Mister Sandman 

x Mandolino 
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Kk River of no return 

Sway 
CEO An Rea 

Tu La 
k Tennessee wig walk 

TOKO 

TAN JAM AN" 
Tugu Kidul 177/ (79 — Jogja.     
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4   DIAM 0 —5 —7— 9 22-2. e 

— LA Tel SES PPPA LPL 
| 

r “ OT 5 

Mae ta nie » D. . na maen 

Ce Ka AD» "oo S 5 

w KA eng MS - : ye 7 

0 Z2” Sea» A | ! 

HN tim gp NO , au e 1 1 

Sang 315 ) 
o j Aa. ( 5 

3 5 225 - . 8. |$ PETI BESI (brandkast) ' 

te “ia "ST 4 bekas, atau jang rusak?. 

Ha | 2 2 me. | merangkan ukuran dan 

2 » » - 2 F3 5 merknja, berikut harga. 

pn aa - TO j 
3 S3 2 .— 4 

Na 2 — SI 5 Mangkubumen 121 — Solo. 

g ee ea ena ia ata 

GS SSS PIP 

erat SSS 
UTJAPAN TERIMA KASIH 

TELAH MENIKAH: 
SENENG MARJATI (Neng) 

dengan 

HADITOMO 
pada tanggal 10 Februari 1955 di Pakuningratan 69, 

Jogjakarta. 

Atas segala sumbangan mpreel maupun Anktarrepi dengan 

ini kami mengutjapkan banjak terima kasih. : 

Soewito dengan keluarga 

dan 

Ta 2. Seneng Murjati | Haditomo. 

PENGUMUMAN! 
Kepada kawan? anggauta Keluarga Bekas Tentara Peladjar 

Detasemen III Brigade XVII dan peladjar? Perguruan Me- 

nengah , GARUDA" Jogjakaita jang ingin | hendak menjak- 

sikan pemutaran film documentair pada tgi. 21 Febr. '55, 

sajam 19.00, tempat Ruang HI Pagelaran, dapat mengambil 

surat tanda masuk-diasrama ,.GANECA” Sindunegaran 4 

Josjakarta pada hari SENEN tanggal 21 FEBRUARI 1955 

mulai djam 08.00 — 13.00. 

Harap mendapat perhatian seperlunja. 

Jogjakarta 19 Febr. 1955. 

K.B.T.P. 
Pengurus. 

Menjetudjui : 

DEWAN MAHASISWA 

Univ. Negeri Gadjah. Mada 

Pe njelenggara Film GAMA 
ia 

MANTEL AE 
$ 

GAMBARAN 3G. NJATA / 

#UNYANG NASIB pak | 

( SEKELOMPOK TAW AN- $ 

AN PERANG NAZI Df i 
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Untuk bekerdja pada perusahaan Nasional pabrik Logam 
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DITJARI lagi beberapa TUKANG KEMASAN jang berpe- 

ngalaman untuk pekerdjaan permata. Beberapa orang Tu- 

kang Arlodji, dan Tukang Vulpen. 

Bajaran tangg 'ung memuaskan. Lamaran datang sendiri di, 

Juvelier HarSine Horloger 

PATJINAN 30 — TILP 533 
JOGJAKARTA.   
  

anna ala Kn 

WALOBORO 35 — JOGJA. / 

KBRANGGAN BARAT 128 — 

AM AM AA 

MA 

MAS, INTAN, BERLIAN — TETAP BERHARGA ! 
Kawanku perhiasan berharga, tetap setia padaku. Marilah 

ncna? djangan tunggu? HARGA NAIK LAGI. 

Terima membikin pernyasan 1001 matjam Ongkos Melawan. 

Malioboro 37 
Pekerdjaan Halus. 

TJ ONG Jogjakarta. 
Pasar Mas 22 karat 

Diual & Beli. h L 

Horloge? tangan, Sepeda? Lontjeng tembok, Mesin Djahit. 

Bisa ditjitjil 10 bulan. Melulu daerah Jagja. 

MAMA AA AW 

SA AT PA SL ST SA TI SL LA TA TT TA TE TE TA TE SE SE TE TEE EA 

PENGUMUMAN 
Dewan Pemerintah 

Daerah Istimewa 
Jogjakarta. 

No, 2 | 1955. 

Tentang : 

| Idzin huller gabah/penjosohan beras. 
Mengingat: 
1. Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1954: 
2. Surat Keputusan Mentesi Perekonomian tertanggal 

4 November 1954 No. 15764/M: 
Mengumumkan : 
1. Semua perusahaan penggilingan padi/penosohar beras 

jang didirikan sesudah tanggal 2 Juli 1954 dilarang be- 
kerdja di Daerah Istimewa Jogjakarta. 

2. Perusahaan2 penggilingan padi/penosohan beras jang 

sudah ada sebelum tanggal 2 Juli 1954 dan pada waktu 
ini belum mengadjukan permohonan idzin berdasarkan 

P.P. No. 42 tahun 1954, masih diberi kesempatan untuk 

mengadjukan permohonan sampai tanggal 10 Maret 1955. 
3. Permohonan? tersebut sub 2? jang diterima sesudah 

tanggal 10 Maret 1955, tidak akan dipertimbangkan lagi. 

4. Formulier untuk permohonan -idzin dan pendjelasan2 

lebih landjut dapat diminta pada Djawatan K.P.P.K. 
Daerah Istimewa Jogjakarta, Djetis No. 41 Jogja- 

karta, 

“3 Jogjakarta, 18 Februari 1955. 

A. n. DEWAN PEMERINTAH DAERAH 
ISTIMEWA JOGJAKARTA, 

Sekretaris Daerah I, 

216-2 . LABANINGRAT. 

SL LA LL LL 

DITJARI: 

N.V. ,BLIMA" di Surakarta, DUA ORANG tenaga jang 

beridjazah : 

S.M.A. bagian B 
S.M.A. bagian C 

untuk dipekerdjakan pada bb: gian Administrasi. 

Surat? iamaran kepada : 

DJL. OVERSTE SOEDIJARTO 385. 

Ditunggu selambatenja sampai tgl. IL MAART 1955. 

219-2. j” 

1 | 

MI75.4-93-8 

2, Beranikan pagi hari 

merasai 

lidah tuan sendiri! 

Tak ada sisa rasa dari hari jang 

lulu, berkat Mentasol. 

sobat gosok-gioi hidjau 
jang menjegarkan 

dengan rasa spearmint. 

  

gusi sehat 
dan kuat 5 

mentjegah 
kebusukan gigi 

  

NAPAS SEGAR,.MULUT SEHAT 

Mentasol, obat gosok-gigi chlorophyll jang” pertama 

    

  

bid 

« 
£
 

G
E
S
E
S
S
E
S
S
S
G
E
S
S
S
S
G
G
S
G
 

P “ BEST 

  

M
E
N
A
A
T
I
 
L
L
 

LM
 
LL
 
U
R
L
 
A
L
 

L
I
 

L
L
 

A
A
 
A
L
 

AT 
P3

 M
A 

TA
 

TE
 
T
E
A
 

SE SOE RIANA PO TOOGS SSS SSBPSSGSSSSOSSOSOSPP 

  

   

  

1" 

HALAMAN 4 

GS Manan nnenannne da 

TITUS! TITUS! TITUS! 
BARU DATANG: 

Horloges untuk .ciaki dan perempuan merk TITUS model 

terbaru, dan veer ta' bisa patah disertai dengan Balans 
Solvixe. Djuga ada terima Jain? merk jang terkenal. Semua 
horloges dapat tanggungan penuh 10 (sepuluh) Tahun. 

RADJA HORLOGES ' 

(GKI eos 
PATJINAN 30 — TILP 583 

JOGJAKARTA. 
HARGA PANTAS DAN SERVICE MEMUASKAN. 
226-2. 

  

Juwelier 

    

PERNJATAAN TERIMA KASIH. 

Pada hari Senin Wage tgl. 14-2-1955, waktu djam. 10 pagi 

telah wafat dengan tenang dan tentram, Ibu / Ejang kami 

dalam usia 100 tahun 

R. Ngt. Sosrosebronto 
Kepada Dr. Surono jang telah merawat selama sakit hingga 

wafatnja, para pegawai Sekretariaat D.P.R., pada pegawai 

Sekr. Pem. Daerah Ist. Jogjakarta, para pandu? BI: 
familie / handai taulan jang telah membantu waktu mengu- 

burnja baik moreel maupun materieel pada tgl. 15-2-1955 

djam 15.900 sampai ditempat, kami segenap keluarga me- 

ngutjapkan diperbanjak terima kasih. 

Jang berduka tjita : 

. Aju SOSRKODIMEDJO (anak). 

2 M. SOFDIARDJO Djakarta (tjutju). 

R.M. SOEBBONTO (tjutju). 

BR. rr. BANISAH (tjutju). 
218-2. 

  

  

  

PERHATIAN !!! 
Tuan? Njonja2 Nona?. Silah- 
kan mampir berbelandjalah, di 

Toko Kami jang kena diper- 
tjajai. ADA SEDIA matjam? 

Sepeda laki2 / prempuan, M-sin 

djahit kaki Kwaliteit tinggi, 

dan Onderdeel2 Sepeda sedia 
tjukup. 

Harga? tetap memuaskan. 

TOKO SEPEDA 

BAN TJHING LIONG 
Patjinan 141 — Jogjakarta. 
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PG 

Persediaan #ukup 
ALDJABAR (Tobing) 1 ..... Sl Ba ur 2 14,— 

idem MIL pn OR of aan laka en aankeou 

idem TIP An er 18,650 

Soal Udjian S.M.A. O. (Sosial Ekonomi) ii. pp Oa. 

Inti Ilmu Bumi IV (Simandjuntak Cs.) su n Ai30 

PONTO 2 Wetan 15 Yo 

  

Minimum Rp. 150, 

. 

Toko Buku ,,K. R."' 
TUGU KIDUL 42 — JOGJA. 

PESAN LANGSUNG PADA : 

Toko Sepeda 

Djalan Ngabean No. 44 — Jogjakarta, 

BARU DATANG RUPA? SEPEDA laki- 
laki dan perempuan. Merk, VESTING — 

HUMBER — JONSON — CROESCO — 
HARTOG dan lain-lain merk. 
Djuga sedia sepeda HIMA model sport. 

  

LEKASLAH DATANG - DJANGAN SAMPAI KEHABISAN. 

“SIN SIANG HIN” 
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x SEGERA TUAN PESAN 2 

x di: 

Pendjahit & Penatu. 

Judonegaran No. 18 Telp. 853 Jogja. 
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Djakarta, 7-1-1953. 

Kepada Jth. Bapak P. DJOKO 

Hotel Trio Tilp. 808 
Djl.. Tugu Kidul 14 

Jogjakarta. 

PERNJATA'AN SEMBUH. 

Atas pertolongan Bapak, saja 

sekeluarga mengutjap diperba- 
njak terima -kasih. Jang telah 
mengobati penjakit saja PERU : 
MERONGKOL, BADAN LE- 
MES, NAFAS SESEK. Telah di 
obati Bapak dengan singkat pe- 

njakit saja jang sudah lania . bisa 

KEMBALI SEHAT. 

    

  

SEMBUH BADAN 

Dari saja jang berobat : 

SOERATIN 
11-2 Djl. Kartini Djakarta Kota. 
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2 NAPAS TERU- | 
TAMA MEMBERI 

TENAGA BARU. 
ge SANGAT BERGUNA 

BAGI ORANG LELA- NS 
NINA K/ ATAU PEREM- 

KA PUAN JANG BA- |: 
IU DAN LEMAH DAN! 

BERPENJAKIT | 

— 
BISA DAPAT 

3 pet) DI MANA 

a) LOSMAN'S VIGOSEN TABLET Lc Kp. 12,50 

Obat ini menambahkan darah sungsum, memperkuat na- 

pas, terutama memberi tenaga baru. Sangat berguna 

bagi orang Lelaki atau Perempuan jang badan lemah 

dan berpenjakit. : 

b) LOSMAN'S. EMMENAGOGUE TABLETS ... Rp. 12,50 

Obat pendapatan baru untuk Orang Perempuan datang 

bulan tidak tentu, darah kotor mengumpet, perut bera- 

sa sakit, kurang darah, muka putjat, kepala pusing dan 

pinggang linu pegal! 

c) LOSMAN'S LEUCORRHOEKA TABLETS ...... Rp. 12,50 

Berguna sekali buat perempuan (Pektay). 2 

e) LOSMAN'S SANTAL OYSTEL assets Rp. 12,50 

Istimewa buat (Twijtjing). 
£) LOSMAN'S CHOCOLATE LAXATIVE PIL... Rp: 3-—x 

Pil urus- urus mandjur untuk bersihkan perut. 

g) LOSMAN'S HEMORRHOIDZ PIL... Rp. 12,50 

Amat mustadjab bagi ambei atau wasir baru dan lama. 

h) LOSMAN'S CALOSION TABLET ............. Rp: J2,50 

Antjurkan riak legakan napas, hilangkan segala ana 

iy LOSMAN'S NEURING PIL ....eoeeratatee Rp. 12,50 

Istimewa buat mengobati otak lemah, pikiran tidak 
tentu. 

j) LOSMAN'S ANTI POLLUTION TABLETS ... Rp. 12,50 
Obat adjaib buat hilangkan bongsiat. 

k) LOSMAN'S DEAFNESS PIL ..esiassananatan Rp. 12,50 
Obat penulung bagi orang tuli dan kurang pendengaran. 

1 LOSMAN'S RHEUMATIC PIL ..iaananaaan Rp. 12,50 
Untuk sakit tulang entjok dan lain? sakit rheumatiek. 

m) LOSMAN'S ANTACID POWDER co. Rp. 4,— 
Buat sakit Ulu hati, kelebihan asem, makanan tidak 

hantjur. 

n) LOSMAN'S NIER & BLAAS TABLET.......... Rp. 12,50 
: Mustadjab sembuhkan sakit Pinggang gegindjel, lemah, 

djalanan kentjing berasa sakit dan lain -lainnja. 

0) LOSMAN'S BLOODTONIC TABLET nk... Rp. 12,50 
Mengandung Vitamin A.B.C.D. Untuk orang sakit baru 
sembuh badan lemah, muka putjet, makan tidak enak. 

Pp) LOSMAN”'S PEPERMINT ebassatesakaasanaaaan Rp. 4y— 

Untuk segala penjakit Pilek, Batuk, Perut, Ulu - hati dll. 
Ot BUSMANG AAUP oi Konga Rp. 2y-— 

Zalf mandjur untuk segala sakit kulit Hxceem, Luka 
Rangon. 

TEK AN TONG 
Patjinan 81. 

Agen di DJOKJA : 
TOKO OBAT: 

Bisa beli di Toko- Toko OBAT diseluruh INDONESIA. 
AN TER LAN P MEA MENAMAKAN ESA 

Iyp SBEDAULATAN RAKJAT? 1982/52 8014, 
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