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PANGLIMA T.T.- VII : 

PERSOLAKAN BARU 
TIDAK AKAN TIMBUL 

Kalau putusan konp. 
perwira di Jogja di- 
taati. 5 

dalam 

pergolakan baru sesung- 

dalam Angkatan Perang. 

djikalau keputusan konpe- 

rensi para perwira di Jogja 

beberapa waktu lalu tetap 

ditaati. Hasil? konperensi 

tersebut dikatakannja di- 
sambut oleh masjarakat de- 
ngan gembira, 

keputusan jang mengachiri 
pertentangan jang pernah 

  

    ngan ini ditekan- 

VII sesuai dengan sifat-sifat & 

peradjuritan, akan memperdju 

'angkan terus keputusan tersebut 

Ia mengulangi dan memperingat 

kan sumpah jang telah dilaku- 

kan dihadapan Taman Pahlawan 
Semaki didepan pusara abnar- 

ham Djenderal Sudirman, dima- 

na ditekankan tekad persatuan, 

“ jang didakung demi kehormatan 

keperadjuritan Indonesia, dan de 
ri memenuhi harapan masjara- 

kat terhadap kentuhan Angkat- 
an Darat. Djustru oleh karena 

“ita. dalam menghadapi persoal- 

2n Angkatan . Darat sekarang 

ini, Panglima TT. VII tidak 

mempunjai hasrat sama sekali 

untuk membawa rakjat kedalam 

suatu persoalan baru. Demikian 
Major Rahasir. — Ans, 

karena di- | 
dalamnja tersimpul suatu: 

Adm. No. 901... 

ea Sean mara 

. (Oleh 3 Wartawa n.,K.R." sendiri). 

101.00 perdana menteri Ali Sastroami- 

djojo bertolak dari Kemajoran menudju Peking untuk menga- 

dakan pembitjaraan? dengan kolleganja dari RRT, Chou En Lai. 

Terutama jang merupakan persoalan terpenting jang akan di- 

rundingkan keduanja ialah sekitar masalah Taiwan dan Timur 

MAJOR Rahasia jang 

mewakili Panglima TT. VII 
suatu konperensi | $ 

pers menjatakan, bahwa | £ 

guhnja tidak akan timbul | 

   

bangan sekitar soal Taiwan 
gembirakan 

  

menerima tawaran Chou itu. Ini 

adalah suatu perobahan Sikap 

jang tidak ketjil artinja. Sebab 

selama ini pihak Amerika Se- 

duk berhadapan dengan wakil 

RRT untuk merundingkan ma- 

salah itu. 

perundingan2 jang diadakan PM 
Chou En Lai dengan Krishna 

Menon, wakil pribadi PM Nehru 
dari India, jang selama lebih 
seminggu tinggal di Peking un- 
tuk mentjari perumusan dari pa 
da kesediaan Chou tsb. Kini Me- 
non telah pulang . kembali ke 
New Delhi, dimana:ia segera 
memberi laporannja kepada per 

Gana menterinja. 

Dan dutabesar Amerika Se- 

rikat di New Delhi telah meneri-   
di Washington untuk mendapat- 
kan keterangan? pertama dari 
Nehru & Msnon mengenai detail 

| detail kesediaan PM Chou En 
lihai itu. 

Menon sebelum meninggalkan 

Peking achir minggu jl. menga- 

takan dalam  konperensi pers, 

  

P:M. ALI SASTROAMIDJOJO 

Perkembangan terachir jalah | 

ma instruksi dari pemerintahnja 

— PM Ali mendapat “undangan 

dari PM Chou waktu konperensi   
| 

A-A berlangsung di Bandung 

(bulan jang lalu untuk mengun- | 

jawatannja. ini akan membalas 
kundjungan. PM Chou En Lai ke 

Indonesia baru2 ini, dimana ia 

mendjadi tamu negara. 
Perkerabangan jang 
menggembirakan. 

Mengenai soal Taiwan, war- 
tawan KR. mengumpulkan ke- 
terangan2 di ibukota, bahwa per 
kembangan selama Ik. satu bu- 
Tani sedjak PM Criod “menge 
“Yuarkan statement di Bandung 
tentang kesediaannja berunding 

langsung dengan pihak Amerika 

Serikat, mengalami kemadjuan. 

Dipihak Amerika sendiri ter- 

njata ada ketjondongan' "untuk 

djungi RRT. Dan Ali dalam per- | 
lini, PM Ali disertai oleh duta- . 

| 

  

bahwa pembitjaraan2nja de- 
ngan Chou berdjalan lantjar. 

Palar & Soebandrio. 

Dalam kungjungan ke Peking 

besar2. Indonesia di New "Delhi 
dan Moskow, L.N. Palar dan Dr 
Soebandrio. Pembitjaraan nanti 

akan Giikuti pula oleh dutabesar 

kita di Peking, Arnold Mononutu 
jang tadi malam sama2 bertolak 

dari Kemajoran, beserta Gutabe- 

sar RRT di Djakarta Huang 

Chen. i 
“Menteri Luar Negeri, Mr Soe 

nario tidak turut serta. 
Dilapangan terbang PM Ali 

diantar para pembesar, anggota 

anggota kabinet dan -corps diplo 
matik. Perlawatan Ali akan me- 

makan tempo Ik. satu minggu. 
    

Dalam perdjalanan ke RRT 

Gutabelar Indonesia untuk India 
Palar telah tiba di Hongkong. 
Kepada pers diterangkan, bahwa 
ia akan mendjemput PM Ali Sas. 

troamidjojo di Canton, dan dari 

sana kedua pembesar Indonesia 

  

   
     

   
     

   
   

    

   
   
     
    
   

  

   

  

    

   

   
    

   
   
     
   

    

     

  

   
   

     
   
   
    
   
   

  

   
    

    

   

  tadi akan melandjutkan perdja- 
lanannja ke Peking. Setelah di- 
ketahui PM RRT Chou En Lai 
ketika menghadiri “ konperensi 
AA di Bandung baru2 ini telah 

mengundang pembesar2 Indone- 

sia untuk mengundjungi RRT. 

MENTERI PPK AKAN KE 
DJATENG 

Menteri PPK Moh. Yamin pa- 
da tanggal 30 Mei nanti akan 
menghadiri resepsi penutupan 
konperensi Baperki, jang dilang 
sungkan di Tawangmangu Sura 
karta. Sebelum itu berturut2 oleh 
meteri Moh. Yamin akan dikun- 
djungi Temanggung dan Wono- 
sobo jaitu untuk menindjau tem 
pat2 pemeliharaan orang2 buta 
kemudian ke Purworedjo untuk 

menghadiri pembukaan SMA dan 
sudah itu ke. Jogjakarta guna 
"menghadiri pertemuan para guru 
ysekolah musik dikota tersebut. 

“Menteri PPK jang akan berang- 
kat dari Djakarta pada tanggal 
28 Mei akan kembali ke Djakar 
ta pada tanggal 31 Mei jg akan 
datang. 

  

  

| Menteri Dr L. Tobing 
  

Memasuki hari2 jad 
dgn djiwa jg bersih 

Kjai Masjkur: Koreksilah diri sendiri 

KIRA2 250 ribu ummat Islam diibu kota dan sekitarnja 

tgl. 23-5 bersama? presiden Sukarno dan wakil pres. Moh. Hatta 

memperingati hari raya Idul Fitri dengan melakukan sembah- 

jang Ied dilapangan ,,Bateng”. Dalam choibahnja hadji Moh. 

Ali Alhamdi pada pokoknja mengadjak kita sekalian terutama 

ummat Islam, agar kembali kepada adjaran?2 Nabi Mohammad, 

dengan berbakti kepada Tuhan. Dikatakan, bahwa manusia de- 

wasa ini telah meninggalkan adjaran? Nabi, sehingga oleh ka- 

renanja timbul pertentangan2, demoralisasi dan kemelaratan. 

Achirnja  diandjurkan, agar 

pada hari raya Idul Fitri ini, ki- 

ta semua melupakan segala ke- 

salahan jang sudah2, dan mulai 

sekarang 'membargun kembali 
persatuan, guna mengusahakan 

| kebahagiaan dan kesedjahtera- 
an rakjat. 

Sebelum meninggalkan lapa- 
ngan ,,Banteng”, pres. dan wakil 
pres. dikerumuni rakjat jg ingin 
berdjabatan tangan guna saling 
memaafkan. Pada peringatan 
hari raya Idul Fitri itu telah di- 
lakukan pula pembakaran ki- 
tab2 @ur'an palsu.atau salah tje 

tak. 

Tobing: Marilah me- 

landjutkan tugas ki- 
ta masing2. 

Menteri Penerangan Dr. Lum- 
ban Tobing menjambut hari le- 
baran a.l. menerangkan, bahwa 
kita sekalian wadjib bergembira, 
karena setelah berpuasa selama 
satu bulan kita dapat mengatasi 

segala udjian lahir batin. Ke- 
gembiraan kita itu tidak dapat 

dikurangi oleh kekurangan ma-   - terie atau apapun. 

  

. Upatjara penjerahan lampu untuk Mesdjid Sjuhada 

bji, pada hari Achad sore, tgl, 28 -5 jang lalu. 

     
. jang di- 

lakukan oleh Duta Besar India untuk Indonesia. B.H.F.B. Tya- 
(Gamb. Fachmi). 

l Kemudian oleh menteri 

  

Dr L. TOBING   
To- 

bing diandjurkan, supaja kita 
semua memasuki hari2 jad. ae- 
ngan djiwa jang bersih, hati jg 
lega, dan kaki tangan jang ri- 
ngan guna melandjutkan tugas2 
kita 1sasing2 untuk kemuliaan 
Tuhan jang Maha Esa. 

Achirnja kepada semua um- 
mat Islam di Indonesia disampai 
kan ,,Selamat Hari Lebaran”. 

3 Masjkur: Koreksilah 
diri sendiri. 

Dalam pidato radionja untuk 
merjambut ,,Hari Raya Idul Fi- 

tri” kemarin malam, menteri aga 
| ma Kjai Hadji Masjkur tlh me- 
ngandjurkan kepada segenap 
ummat Islam, agar mengoreksi 
diri sendiri guna menghadapi 
masalah2 sosial sekarang ini. 
Dalam hubungan ini menteri 

menundjukkan kepada tjontoh2 
manusia jang sesat, jang telah 
takbur dan telah mendjadi kor- 
ban hawa nafsunja sendiri, se- 
perti Hitler dan Mussolini. Ka- 

e| rena itu menteri agama menga- 

djak kita mengabdikan diri ke- 
pada Allah dan bersjukur 
daNja,   

  

    
    

    

   

     

rikat selalu menolak untuk du- | 

T 

Lisa adalah mungkin. Mendiadi | TN : Sea 

kewadjiban kita bersamalah utk imperialis dan kakitangannja di 

mengubah dari kemungkinan tanah air kita, bahwa dalam 

  

HARIAN UMUM 
KAN OLEH BADAN PENERBIT KEDAULATAN RAKJAT (ANGGOTA S.P. 5.) 

AS TERIMA TAWARAN CHOU 
Untuk redakan ketegangan di Timur Djauh 

  

Pemundangan waktu diadakan Sholat Ied di Alun? Utara Jogja 

karta pada hari Senin pagi tang Yal 23 /5 il. Nampak Duta Besar 

India B.H.F.B. Tyabji disebelah kiri S.P. Paku Alam. 

(Gamb. : Fachmi). 

Ulang tahun ke: 35 P.K.L: 

Ada pekerdjaan 
berat & sulit 

Disitu tempat kaum komunis 

  

  

T 

KEPADA wakil kaum butuh, avi, intelektuil, orang terke- 
muka jang revolusioner dan progresip, P.KI menjampaikan sa- 

lutnja berhubung dengan keuketan dan keperwiraan mereka da- 

lam perdjuangan nasional sekarang untuk kemerdekaan nasio- 

nal penuh, demokrasi, perdamaian, singkatnja untuk Indonesia 

Baru dan dunia baru. Demikian sdr. Sutrisno dari Comite Dae- 

rah P.K.I Jogjakarta memulai pidatonja dalam malam peringa- 

tan ulang tahun P.K.I ke-35 digedung Negara tgl. 22-5. 

Atas nama C.C. P.KI ia me- | menurut djalan, tjare dan raja 

njampaikan pula terima kasih- | Indonesia. 

nja kepada partai2 dan golongan 

golongan demokratis lainnja jg 

telah suka bekerdjasama dengan 

Hari depan gemilang. 

kita 

   

  

PENA nalar AU Re PN 

  

Etjeran 

PEMBANTU Menteri LN Amerika Serikat kemarin dulu 
menjatakan, bahwa Amerika Serikat telah menerima haik per- 
njataan PM merangkap Menteri LN RRT Chou En Lai, bahwa 

RRT telah bersedia untuk sedapat mungkin menggunakan dja- 

Sebalan . .. 

1 milimeter, 1 kolom Rp. 0,80 

Dikatakannja bahwa tawaran 

PM Chou En Lai untuk se- 

gera mengadakan pembitjaraan 

dengan Amerika adalah suatu 

tanda perobatian siasat dan di- 

harapkan akan dapat ditundjuk- 

kan suatu kesediaan jang njata 

guna meredakan ketegangan di 

Timur Djauh. 

Amerika Serikat, demikian di- 

terangkan selandjutnja, setiap 

waktu bersedia untuk mentjari 

djalan jang mungkin dapat me- 

nudju keperdamaian. Timur 

Djauh seperti halnja djuga dgn. 

Bropa kini telah terdapat suatu 

| keinsjafan jang timbul Gisebagi- 

an kebanjakan negara tentang 

ketakutan2-nja terhadap Ko- 

munis. 
Sebagai hasilnja, dengan ban- 

tuan Amerika kini mereka te- 

lah menerima tindakan? militer 

guna mempertahankan negara 

mereka sendiri. 
Pilipina, Muangthai dan Pa- 

kistan turut serta bersama2 de- 

ngan Inggeris, Perantjis, Aus- 

tralia dan Selandia Baru diba- 

wah perdjandjian Manila (SEA- 
TO) untuk melindungi baik me- 

reka sendiri. maupun terhadap 

Vietnam, Laos dan Cambodja 

terhadap agresi dibawah tanah 

maupun jang terang2-an dari 

luar negeri. 

Satu- diantara 'titik2 bahaja 

dari pihak Komunis di Timur 

lan damai mengenai masalah Taiwan, 

(ketika madjlis rendah Belanda 

  
P.K.I. untuk mewudjuikan per-: 
satuan nasional jang luas guna 

mengusir kekuasaan imperialis- |      
   

Memasuki tahun ke-36 

harus  menjertai diri dengan 

pengertian, bahwa didepan kita 

terbentang pekerdjaan jg besar 

Djauh ialah Taiwan. Hilangnja 

Taiwan dan kepulauan Peskado- 
res berarti hilangnja sebagian 

besar Asia Bebas, oleh karena 

  

menolak sebuah usul pem. untuk 
menaikan sewa2 rumah tertentu 
jang berasal dari sebelum pe- 

rang. 
Para wartawan menjatakan, 

bahwa Ratu Juliana diduga akan 
menerima baik perletakan dja- 

batan Kabinet Drees itu. 
  

5 DJUNI NEHRU KE URSS 
& JUGOSLAVIA 

PM India, Nehru, dalam per- | 

djalanannja ke Sovjet Uni dan 

Jugoslavia akan melalui Kairo 

pada tanggal 5 Djuni jad., demi 
kianlah dutabesar India untuk 

Mesir mengumumkan di Kairo. 
Menurut Radio Kairo selandjut 

nja maka dutabesar tsb. mem- 

berikan pernjataan itu setelah 
mengadakan »ertemuan dengan 

PM Mesir Nasser pada hari Ke- 

mis jang “djuga dihadliri oleh 
Wakil PM Mesir Gamal Salem. 

— Rtr. 

  

LEBARAN DI 
DENAN 

Berkenaan dengan hari raja 

Idul Fitri malam tadi di Presi- 

denan Djakarta diadakan perte- 
muan Allal Bihalal. Pada djam 
19.00 petang sampai djam 19.30 

bertempat di istana Merdeka. 

Pres. Sukarno bersama para men 
teri menerima wakil2 corps 'di- 

PRESI- 

  

HARGA LANGGANAN, 
(Tiap Saptu GRATIS Madjallah 
kanak - kanak » KAWANKU”) 

  

Dalam dan Luar Kota. 

HAN Po LB ban 
0,60 ..—... : ae Ag 

ADPERTEN SI: 

I 
TAHUN X — NOMOR 194 

  

blomatik di Djakarta. Kemudian 

pada djam 20.00 bertempat di- 

istana Negara Pres. Sukarno me 

nerima umum untuk bersilatul- 

rachmi dengan Presiden. | 

Sementara itu KJ. 500 orang 

Muslimin dari negara2 Islam te- 

lah berkumpul dipusat kota tsb. 

untuk merajakan hari Id. 

Pemb. Karen 
Giat lagi. 

Lebih dari 200 orang kaum 

pemberontak Karen telah me- 

njerang sebuah pos polisi K.l. 
20 Mil dari Rangoon. Setelah ter 

djadi pertempuran selama 3 

djam mereka dapat dipukul mun 

dur. Sebegitu djauh tidak dise- 

but berapa korban kedua belah 

fihak dalam peristiwa tsb. Ha- 

nja menurut para wartawan 5 

orang kaum pemberontak telah 

tewas. 
Dikabarkan selandjutnja, bah 

wa kaum pemberontak Karen te 

lah membunuh semua regu sepak 

bola Komunis jang telah mene- 

rima adjakan mereka “untuk me 

ngadakan suatu pertandingan se 

pak bola disebuah desa 60 mil se 

belah tenggara Rangoon. Sebe- 

lum pertandingan dimulai regu 

sepak bola Kamunis tersebut di- 

adjak memasuki suatu hutan de 
ngan alasan beramah tamah le- 

bih dulu, tetapi achirnja mereka 

dibunuh semua dan sesudah itu 

kaum Karen melarikan diri de- 

ngan membawa uang taruhan 

pertandingan kedalam hutan. Di 

duga kedjahatan jang mengeri- 

kan itu dilakukan sebagai balas 

dendam. — (BBC). 

  

“massa, kaum buruh dan : kaama 

mokrasi rakjat. 

  
   
  

vga Kystinnge 

me Belanda. | 1idan maha berat. Tapi kita harus 

| Setelah membentangkan ke kinsaf, bahwa dalam menjelesai- 

empat tingkat perdjuangan PKI kan tugas berat itu terletak ha- 
sedjak 1926 sampai sekarang, k ri depan rakjat Indonesia jang 

dikatakan bhw. PKI terus madju | semilang, demikian kata Sutris- 

kuat, tersusun dan berteori, Red no. Setandjutnja dikutipnja u- 
riode sekarang, demikian sdr.fitjapan D.N. Aidit, jang menga- 

Sutrisno, PKI sudah berubah, akan bahwa dimana ada peker- 

dari suatu kekuatan jang hal 'Gjaan jang berat dan sulit di- 

mendjaga dan mempertahankan,| situlah tempat kaum komunis. 
hidupnja sendiri djadi suatu ker |'Orang tidak akan djadi komunis 
kuatan dam alat untuk menaritifajika. menghindari pekerdjaan 

berat dan menghindari kesu- 

titan. 
Achirnja diserukan: 2. sembo- 

jan, jaitu meneguhkan persatu- 

'an dalam partai bagaikan granit 
dan meluaskan persatuan .anta- 

ra massa 
Gan Islam . untuk kemenangan 

blok demokrasi. Dan akan da- 
tang sa'atnja rakjat Indonesia 

  

    

    

         

   

  

4 

   

  

tani serta massa demokratis 
jainnja dan memimpin mereka 

dalam front persatuan nasional 
untuk mentjapai kekuasaan de- 

- Dari kemungkinan dja 
: di keharusan. 

« Bukankah tidak ada sembojan: 

jang lebih penting daripada sem. 3918, dipimpin Oleh Partai Ko 
bojan meluaskan persatuan na- | (TMS Indonesia jang berpedo- 
Ne ni takndjut. 23 arahan Mara, Kngels, 

Lenin dan Stalin pasti mentja- 
nja. Sedjarah perdjuangan bang NG Kewenabkmbnja jai rachir 

kemenang : 
sa kita membuktikan, bahwa 

dengan kesatuan aksi massa ko- 
munis, nasionalis dan Islam kia 

berhasil memproklamasikan Re- 
publik Indonesia. Dengan per- | 3-erah Jogjakarta pada malam 

satuan tsb. diatas berhasil me- 
: resepsi ulang tahun ke-35 P.K.I 

Irak an nerang bolong) B- | itu menjampaikan sambutannja 

janda, menggagalkan razzia A- | dengan hangat. Kedua wakil ta- 
gustus, dan 17 Oktober, memben | di dengan tandas menghendaki 
tuk kabinet Ali, dapat menggu- tetap terpeliharanja persatuan 

lung komplotan Belanda dan | nasional untuk kemenangan dan 
Kuo Min Tang anti Republik In- kepentingan negara dan bangsa 

donesia dan membasmi D.I. - | Indonesia. 
TI Te S.M Aseni dari P.S.I.I mene- 

Demokrasi rakjat bagi Indone gaskan pada malam itu, setelah 

, membentangkan kegiatan kaum 

Islam bela kaum pro- 

letar. 

Wakil dari P.N.I. dan P.S.I:I 

adjaran sosialisme menurut 

Marx dan adjaran sosialisme me 

nurut Islam banjak persamaan- 

nja. Musuh? P.K.I dan Islam 

djadi keharusan, dari tjita2 dja- 
di kenjataan, demikian Sutrisno: 

Demikrasi rakjat jang akan di- 
tempuh, demikian sdr. Sutrisno   

komunis, nasionalis | 

itu Amerika menghendaki su- 

paja Taiwan djangan sampai 

djatuh ketangan Komunis. 
Apabila suatu serangan dari 

pihak Komunis terhadap pulau2 

Guemoy . dan Matsu dimaksud- 

kan untuk membuka serangan2- 
nja terhadap Taiwan, maka A- 

merika tidak akan tinggal diam 

dengan membiarkan mereka 

menduduki kedua pulau tsb. 
Keputusan tentang soal ini 

akan diambil oleh Presiden Ei- 
senhower,. — BBC. 

JULIANA TERIMA PER- 
| MINTAAN DREES 

Untuk letakkan djabatan 
PM Belanda Dr Drees menja- 

takan kepada Ratu Juliana bah- 

wa kabinetnja tidak dapat me- 
rebah keputusan semula untuk 

meletakan djabatannja. 

Kabinet,tersebut untuk perta- 

ma kali memadjukan perminta- 
an berhenti minggu jang lalu 

  
  

belum pernah dalam perdjuang- 
annja membela kaum jang kuat. 

melainkan membela kaum prole- 

tar sedunia. 
Walikota dan ketua D.P.R 

Daerah Jogjakarta berhalangan 
Gatang. Dalam surat sambutan- 
nja dinjatakan oleh ketua DPR . 
Wiwoho, bata ia mendo'akan 

agar segala sesuatunja berdja- 

ian lantjar dan tertjapailah apa 

jang ditjita2kan, sedang Wali- 

kota menjampaikan selamat. 

  
  

Tjowet mengchawatirkan 

Tanahnja sudah ,,kropos” dan 

ngembes hingga setiap 
waktu dapat gugur 

(Olh: Wartawan .,,K. R.” sendiri). 

ROMBONGAN BUPATI WONOSOBO SANGIDI HADI- 

SOETIRTO, TELAH MENGUNDJUNGI DUKUH TJOWET, 

DESA: BANJUKEMBAR,- WATUMALANG,. JANG OLEH FI 

HAK DJAWATAN GEOLOGIE TANAHNJA DIAPKIR UN- 

TUK TEMPAT TINGGAL KARENA SETIAP WAKTU DAPAT 

GUGUR. KEPASTIAN TENTANG INI DIAMBIL SETELAH 

SEBUAH ALAT JANG DIBAWA OLEH KEDUA ORANG 

AHLI GEOLOOG.. MENUNDJUKKAN GETARAN? KERAS. 

SEBAGAIMANA PERNAH DIBERITAKAN, PARA AHLI INI 

DATANG DARI BANDUNG UNTUK MENGADAKAN .PE- 

NJELIDIKAN ATAS PERMINTAAN BUPATI. 

| 

Hadir dalam malam resepsi 

itu selain anggauta2 partai itu, 

simpatisan dan tjalon2 anggau- 

ta serta anggauta2 P.K.I, wakil2 

buruh, tani, partai dan organi- 
sasi massa lainnja djuga ketua 

Komite Perdamaian Indonesia   selandjutnja, menurut D.N. Aidit sama. ialah imperialisme. Islam Prof. Ir. Purbodiningrat. 

  

INDONESIA ADALAH 
GREAT POWER” 

Jang dapat serta menentukan politik dunia 

DALAM MEMBERIKAN KESAN2NJA KEPADA PERS 

SETELAH 22 HARI BERKUNDJUNG DI INDONESIA, TAM- 

PAK SEKALI ANTUSIASME DUTA BESAR BOLIVIA GER- 

MAN @GUIROGA-GALDO DALAM MENJAKSIKAN SENDIRI 

KEADAAN INDONESIA. GERMAN @GUIROGA-GALDO ME- 

NJATAKAN TELAH BANJAK SEKALI JANG DILIHAT DI 

INDONESIA INI JANG MEMBERIKAN KESAN MENDALAM 

KEPADANJA HINGGA IA BERANI MENGATAKAN TELAH 

KENAL BENAR INDONESIA DAN RAKJATNJA SERTA 

TAHU BENAR TJITA?2 JANG TERKANDUNG DALAM HATI 

RAKJAT INDONESIA. 

7 

Pengetahuan tentang Indone- TENTANG GE- 
sia jang didapatnja sendiri ini 

hanjalah -membenarxan dengan 
tegas apa jang telah diperdju- 
angkannja dalam PBB sebelum 
ia mengenal Indonesia, kata Du 
ta Besar Bolivia itu. 

Ia menjatakan, bahwa dja- 

rang sekali dalam hidupnja ia 

menjaksikan kegembiraan rak- 

jat seperti di Indonesia ini se- 

sudah mentjapai kemerdekaan 

dan lepas dari pendjadjahan. 

'Tjerita2 diluar negeri jang di- 
dengarnja mengatakan, bahwa 

rakjat Indonesia tidak senang 
negara kesatuan dan mengingin 
kan negara jang terpisah-pisah. 

Tetapi selama 22 hari berke- 
liling di Indonesia saja tidak 
mendjumpai seorangpun jang   'menjatakan ingin memisahkan 

" ta Gui-       
  

viBeer 

| ROMBOLAN2 
ANTI R.I. 

Mengenai gerombolan2 anti 

menjatakan ia telah mendengar 

diluar negeri ,,tjeritera2 avon- 
turiers” jang melawan kesatuan 
R.L, dan bahwa ,,avonturiers” 
itu mendapat bantuan materiil 
dari luar seperti uang dan emas, 

dan orang diluar negeri mentje- 

riterakan pula bahwa dalam ne- 
geri Indonesia ada  ,,Republik 
Maluku Selatan”, akan tetapi — 

demikian @uiroga - Galdo — se- 
lama mengundjungi Maluku Se- 

latan dimana-mana ia bahkan 
hanja mendengar suara2 jang 

menghukum ,,usaha2 avontu- 
riers” itu, apalagi mendjumpai 

salah seorang avonturier. 

Dari pengalamannja ini duta 
besar Bolivia tsb. menjimpulkan 
kejakinannja, bahwa ,,avontu-   

R.I. Duta Besar Bolivia tersebut 

riers” itu hanja tinggal terpen- 

tjil dengan binatang? buas dite- 

ngah hutan. Ia tegaskan, bah- 
wa mereka jang membantu avon 

turiers itu adalah mereka itu 

melakukan perbuatan? kedja- 
hatan. 

GAMBAR PRESI 
DEN SAMPAI DI 
PELOSOK2. 

Dalam mentjeriterakan kun- 

djungannja dipulau Seram Ger- 
man @uiroga Galdo menerang- 
kan ia telah mengadakan per- 
djalanan demikian djauh dipeda 
laman pulau tersebut hingga, 

karena sempitnja djalan, ia ter- 
paksa meninggalkan jeepnja dan 
meneruskan dengan djalan kaki 
sampai kekampung2 ketjil seder 
hana. 

Dan apa jang menarik per- 

hatiannja serta memberikan ke- 
san mendalam kepadanja ialah, 
bahwa dipelosok2 itupun terda- 
pat gambar2 Presiden Sukarno 
dalam rumah? ketjil penduduk- 
nja. Orang? desa itupun mengi- 
barkan bendera kesatuan Indo- 
nesia ialah Merah-Putih. Penga- 
laman ini menambah kejakinan 
Duta Besar Bolivia itu, “bahwa 
bagian terbesar penduduk Indo- 
nesia sokong penuh negara ke- 
satuan R.I, 

(Bersambung hal, 2). 

  

    

Dukuh Tripis - Klesem jang sem 

gunung Kelir. 

Dan ternjata keadaan tanah- 

nja memang tampak sudah 

kropos”, mudah terlepas men- 

djadi pasir dan mengandung air 

(ngembes). Ditengah pedukuh- 

an membudjur melintang tanah 

jang ,,mlorot” hingga seperti 

slokan. 

Letak Tjowet dalam sebuah 

lingkaran dikaki bukit Gombak, 

tinggi 1200 m dari permukaan 

air dan Lk. 10 km sebelah sela- 
tan G. Kelir jang tanahnja per- 

nah retak mengantjam dukuh 
Tripis dan Klesem. 

Tjowet berpenduduk 184 orang 

terdiri dari 37 rumah dengan ke 
kajaan kuda 5 sapi 12 dan kam- 

bing 118 ekor. Luas sawah 164 
tegal 57 pekarangan 0,610 ha. 
Menurut keterangan sdr. Ke- 

pala Desa, tinggi tanah Tjowet 
setiap tahun selalu berkurang. 
Hal ini djuga dilaporkan kepa- 

' da jang berwadjib. Kenjataan 
ini tampak djelas pada atap ru- 

mah2 penduduk. Bahkan sebuah 
peristiwa tragis telah terdjadi 
dalam tahun jl. Seorang pendu- 

duk bernama Wongsatana jang 
rumahnja mendjadi dojong dan 

  

PEMBEGAL JANG 
KETJEWA 

Hari Senin 23 Mei djam 
21.30 jl. Sdr. Supardi dari 
desa Wioro waktu pulang 
dari Klitren Kidul didekat 
desa Gempol sebelah Selatan 

Gedong Kuning ditjegat oleh 
10 orang perampok jang ber 
sendjata geranggang. Penja 
mun berhasil merebut besek 

jang dibawanja. Tetapi be- 

sek itu kemudian dibuang di 
tengah djalan, karena ter- 
njata hanja berisi ketupat, 
lontong dan tempe kripik. 
Sdr. Supardi mengambil be- 
seknja kembali dan dapat 
meninggalkan tempat itu de       ngan selamat. 

   Tar Sa an kat 2 ada Abu iban Sa Ra Pa en ab kena ON nga St lh $ 

guguran. tancdh 
(Gambar KR A 

dapurnja hantjur dan peristiwa 

ini telah mendesak rakjat untuk: 

berpindah. Ia sudah mempunjai 
firasat buruk jang akan menim- 

pa Tjowet., Tetapi permintaan- 
nja ini tidak dihiraukan hingga 

achirnja ia djatuh sakit dan 
meninggal. 

ula terantjam 

Beaja pemindahan 
Rp.39.120,—, 

Dalam pertemuan dengan Bu- 
pati, rakjat Tjowet telah me- 

njatakan kesediaannja untuk di 

ungsikan. Dengan suara bulat, 
mereka menerima saran sdr Ke- 
pala Desa untuk pindah ke. du- 
kuh Krangean-kulon. Ketjuali 

djaraknja hanja 1 km dari Tjo- 
wet, di Krangean ada tjukup 
tanah terluang untuk tempat 

tinggal mereka. Dengan demiki- 
an mereka dapat tetap berkitm- 
pul dan bagi rakjat Krangean 
sendiri, kedatangannja akan me 
nambah meriahnja pedukuhan. 
Selandjutnja oleh Bupati Wono- 

sobo telah diadjukan perminta- 

an uang sebesar Rp.39.120,— 
kepada Pemerintah Pusat untuk 
sekedar bantuan bagi rakjat gu- 
na keperluan pembekan tanah 
dan pemindahan rumahnja. 
Dibandingkan dengan G. Kelir 

maka Tjowet keadaannja adalah 

lebih kritik. Kalau G. Kelir di- 
duga akan gugur oleh Pamong- 

Pradja setempat karena tanah- 

nja sudah retak, maka bagi ta- 

nah dukuh Tjowet hal ini pasti 
akan terdjadi karena sudah di- 
selidiki oleh fihak Geologie jg 

dalam hal ini termasuk kompe- 
tensinja. 

    

     

    

  

(PAUS 
OK Aetugadi. 

£ Karena ingin buru waktu 
hendak berlebaran malam?2,  se- 

orang suami di Solo berkata kepa 
da tukang betjak : ,/Tjepat pak”, 

Didjawab dengan enaknja : ,,Nan 

ti lampunja meninggal", 
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-- Aiman suara 

F | bersedia memberi 

  

Bana Aa Api ratan 
menu mbangan banjaknja 

ak pilih antara 300 sampai 1000 

ia. 
Rata2 tiap tempat pemungu- 
suara untuk 500 orang hak- 

  

pemungutan sua- 
pemungutan 
2802 buah, 

Sian biliknja 

SUNTIKAN LIAR 
xa ne uut penjelidikan Wakil   

aa . Djawatan . Kesehatan 
s : Kab. Karanganjar-Ska. 
jata disana sini terdapat 

tem | beberapa orang jang sebetulnja 
1 ha- 

23 ikan suntikan, sedang 
“Jadalah bukan Djuru-rawat dari 

| BANTUAN - .JANG Di : 
.. TERIMA PMI. 

  

wa lebih Ta 16 ribu rupiah ber 
asal dari pihak Resimen Infan- 
tri 15 sub ter. 15. Bantuan ter- 
sebut kini telah diserahkan pada 
PMI tjabang Kediri untuk . k 
ban bandjir aan, itu— 

IBU S NIA. 
Semalam di Handajaningratan, 

Solo, diadakan tjeramah untuk 

umum mengenai soal »ibu se- 

    

      

tidak bevoegd, untuk memberi- 
mereka 

|dinas Kesehatan. Berhubung de- 
ngan itu, maka kini jang ber- 

wadjib sedang melakukan tin- 
£ Papa —— Kap: 

— KONPERENSI DJAPEN 
20. DJATENG 

Berapa di Tawang- 

Pada tg. 3 Sampai 3 Djuni jad. 
Djapen Propinsi Djawa tengah 
akan mengadakan konperensi 
kerdja bertempat di Tawangma- 
ngu (Surakarta), jang akan di- 
kundjungi oleh segenap Kepala2 

“|Djapen Kab.|IKota dan Kesatuan 
Penerangan Mobil . se-Djawa- 
tengah. 

Atjara pokox dalam konpe- 
“rensi antara lain menjusun ren- 

ja menghadapi taraf dunia" jang diberikan oleh Dar | Yana : 
£ mahasiswa. dari terachir pemilihan umum (pe 

Jogjakarta-— 

Magelan 
POKION2 ELAPA 7 TER- 

SERANG ARTONA 
Menurut laporan dalam bulan 

Pebruari jang baru lalu didaerah 
Kedu banjak tanaman kelapa jg 
terserang hama artona. Dari Ik | 
sebanjak 44.291 batang kelapa 
setelah diperiksa jang diserang 
ada 24.524 batang panen, Teri 

  

paten Magelang th. 1954, ter- 
masuk. kelahiran, kematian, ' :ke- | 

matian karena msi Ai 30 la-    
angka naik, djika « C 
dengan angka th. 1953. tanya | 

i  menundji 

ada 621. 031 | 
djiwa, 3 388, 2380 1.972, 183 
tahu 1954 : 

dan 315, - jumlah ma- 
sing2 tsb. th. 1953 ada 610.386, 

23.006, 8.374, 2.128,156 dan 289, 
berarti masing2 ada kenaikan 

1.667c,.. 1.667c, 126964, 11.307o. 
dan 97x, sedang hanja kematian 
baji turun 7.3372. Tjatatan dji- 
wa fihak resmi tsb belum sem- 
purna, karena banjak baji2 'j 

belum terdaftar, terbukti pada. 
waktu diadakan . tjatjarar, ba- 

njak sekali jang belum memi- 

liki surat kelahiran. Diantara- 
nja bahkan ada baji jang sudah 
berumur 4 bulan Aha & 
didaftarkan. — Kor. Tang 

Karang 

  

anjar 
BUAT PEMUNGUTAN 

  

Kab. pa Anya ar 
pemilih untuk daerah Karang-. 
anjar ada 201.747 orang dari | 

“djuralah penduduk 357.170 djiwa. 

jang meliputi KE Kalurahan. 

(tertulis/tergambar, 

   

1 kesulitan pada 

mungutan suara) mulai bulan 
5 2 fbiumi sid September '55. Ren- 

tjana itu meliputi : penerangan 
penerangan 

lesan, pertundjukan. dan sajem- 
(bara. — (Kor.) 

Kudus 
MATI TERTIMPA ONG- 

GOKAN TEBU 
“Seorang pekerdja mati seke- 

tika dan lainnja mendapat luka2 

anteng ketika sebuah truck me- 
(muat batang tebu di Djepang- 

'semuanja tertumpah dan 
erapa kwintal onggokan ba- 

tang tebu telah ”"menimbun” pe- 

terdja | tersebut.  Kabarnja, 
truck tersebut adalah milik dari 
sesuatu  transportonderneming 

“Ijang membawa angkutan tadi 
“utuk paberik gula Rendeng, 
Kudus. — Ant. 

5 Semarang 
s3 . Menemui kesukaran? 

: Pembentukan Otonomi 
—. Tingkat Ke- HL. 

“Pada waktu ini oleh pihak 
Gubernur Djawa Tengah masih 
ditunggu adanja usul? dari para 
Residen, k “manakah 8 etjamatan 
jang akan didjadikan. desa oto- | 
mem pertjobaan. 

Dinjatakan, bahwa salah sa- ' 
|tu ketjamatan didaerah Djawa | 

'rapan besar akan diterima ada- 
Iah ketjamatan Kota Slawi (Te- 

gal) jang telah lama  ditjoba 
Bupati Sumindro dulu dan 

sebagai otonomi 
   

| San ke-3 sesuai dengan UUD 

t keterangan tersebut | 
pembentukan | 

ke-III jang 

  

tingkat 
i esentp. akan. @laiunpa “alan 

sumber penghasilan 
kabupaten .etonom dan 

Le 

  

n -.. otonom misalnja soal ,,pa- 
sar” jang tentunja harus dilim- 
pahkan kepada desa otonom. ini 
tentu merugikan penghasilan 
kabupaten. Djuga soal pegawai 
Pamongdesa jang sekonjong- 

         jong Biang sHatnga. sebagai 

Ia memu Mk KPM ,,De Eerenss 

KINI diketakui dengan pasti, bahwa Mr H.A.Bouman, pem- 

bela Jungschlager jang diri ke Nederiand itu, dengan 

nama samaran ,J.Bosman” “tel, 6 Mei jl. telah meninggalkan 

Tg-Priok dengan kapai KPM ,De Eerens” menudju Singapura. 
Keterangan tsb. didapat ojek »Antara” dari Djaksa Tinggi Su- 
narjo. 

Bagaimana hal tersebut die 
“pat dilakukan, - Sunarjo. belum. 

keterangan. 
Pemeriksaan sedang dilakukan, 
tidak sadja terhadap presiden. 

  

direktur KPM, De Koe, sendiri, | 
tetapi djuga terhadap lain2 per. 11 
gawai KPM dari beberapa ba- 

gian jang dianggap mengetahui 
duduk persoalan ini. --..... 

Sebuah koper Bouman. 
diketersukan. 

Dalam rangkaian peryetatisaan | 
dilakukan, mulai kir 

djam 02.00 sampai 03.00, 

kemudian dilandjutkan lagi pa- 

da hari paginja, oleh - 

wadjib telah dilakukan pengge- 

ledahan didalam “kapal KPM, 
De Eerens”, jang sekarang ini 

telah. tiba 'kembali dipelabuhan 
Tandjung Periuk. “3 

Dalam penggeledahan itu, di 
salah satu kamar dalam kapal 
tersebut, telah diketemukan se- 
buah koper kulit besar berisi 
pakaian? milik Bouman serta 
lain2 matjam barang penting, 
jang rupanja ketinggalan sewak 
tu Bouman turun kedaratan di 
Sin | Sa melandjutkan 

eri annja dengan pesawat. | 
Lang ke an 

  

    

   
    

     

ni! 

    

pihak ber- | 

   

  

|   

Seperti halnja didalam pembu 
kuan, djuga diatas koper kulit 
itu ditulis nama ,,J. Bosman”. 
Diduga koper ini tertinggal se- 
“bagai akibat terlalu ter-gesa2 

ngapura. 
per kulit berisi pakaian dan 
nja.itu, kini telah dibeslag 

hak berwadjib. 
   

| ole 

  

ala Didata kapal ,,De Berens”, 
'Bouman alias ,,J. Bosman”, naik 
“kelas IL — Ant. 

  

oran RAGA 7 

“PSIM. KE” MALANG 
- Pada tanggal 3 Djuni jad. kes. 

PSIM dari Jogjakarta akan me- 
|iawat ke Malang untuk menga- 
dakan 2 pertandingan, jaitu pa- 
da tanggal 4 Djuni melawan Per 
sibaja, dan tanggal 5 Djuni jad. 
melawan Persema. 

'Sementara itu dapat dikabar- 
|kan. bahwa pada. achir Mei ini 
.di Kridosono akan diadakan 2 
pertandingan sepak bola, jaitu 
pada tanggal 29 Mei jad. dengan 
atjara Ps. H.W. melawan Kes, 
Kementerian Pertahanan dan 
Tanggai 303 30 Mei jad, PSIM Muda 

Kementerian Perta- 
hanan. 

utk sebuah tempat pemungutan 

.akan membutuhkan 403 

   lum tentu kalau tjukup” dalam 

segala hal. 
Djuga soal pengoperan milik 

mak aalgandk wopiveu aa 
un a, apakah ini akan 

. Gitjabut 

  

PGRI menuntut 
: Pemberhentian Guru? 

PE Matan sjarat. 

Suatu delegasi dari PGRI dae- 

rah Surakarta telah menemui D 

PD Propinsi Djawa Tengah, un- 

tuk menjampaikan resolusi 

RI Surakarta, Ye Bagai ntt 

an tentang pemberhen - 

djumlah GTT (Guru Tidak Te- 

tap) didaerah Keresidenan Sura- 

karta. 
Dalam resolusi tsb antara lain 

dikemukakan agar pemberhenti 

an ,GTT” itu hanja mengenai 

mereka jang benar2 tidak me- 

menuhi siarat, misalnja jang ha 

nja tamat S.R. tetapi dengan 

memberi mereka pesangon. Me- 

reka jang tamatan K.L.P., SGB 

partikelir dan - mengikuti kur- 
sus? tertulis supaja dipertahan- 

kan dan terus dipekerdjakan. 

SEKITAR TANAH KEHU- 
TANAN MONGGOT 
Residen Semarang Muridno, 

bersama Hakim Siregar, In- 
spektur Kehutanan daerah II 
dan Kepala Planologi Kehutan- 
an di Salatiga, Hardono dari 

dju Djakarta "untuk — menemui 
pihak Pemerintah Pusat. 
Menurut keterangan, maksud 

kedatangan para pembesar Se- 
tempat itu ialah untuk membi- 

tjarakan masalah ,,tanah hutan 

di Monggot” didaerah Gundih, 
dimana untuk mengerdjakan   

| pakis. (Kudus) terguling disuatu | 
: "aigapan jang berlumpur. Mua- 

ih ini jang mempunjai ha- : 

aktu herdak naik kedaratan 

tanah disitu mendjadi hutan 

kembali, para pekerdja minta 
dinaikkan ,,uang kontraknja” 

dari Rp. 300,— setiap ha. men- 
djadi Ri». 800,—. 

Luas tanah jang sedang dihu- 

rang 2.100 ha. — Ant. 

ya 
35 5. 

tan 20 aka 
at 13 7 

AMBON ,IBU- 
KOTA" IRIAN 

| BARAT. , 
Dari kesaiZuja jang alnsata: 

-kan sangat menggembirakan se 
lama kundjungar.nja di Maluku 
Selatan. jang kanja. membenar- 
kan apa jang tzlah diperdjuang- 
kan dalam PBB, jaitu Irian Ba- 
rat harus kembali kedalam ke- 
kuasaan 'R.L, Duta Besar Boli- 

kota Ambon itu pantas mendjadi 
ibu-kota Irian Barat. Didjumpai 
nia bahwa banjak: tinggal @: 

| Ambon sekarang orang2 jang te 
(lah lama sekali bertugas di Irian 
| Barat. Kepala2 berbagai golong 
an geredja, Protestan dan Kaths 

lik, goiongan Islam “dan lain2- 
nja berada di Ambon pula. 

  
S aj asa Ark anne 

kian @uiroga-Galdo, 
bahwa negara demo- 
kratisanggota PBE 
achirnja akan mern- 
'desak Nederiand un 
tuk memulai perun- 
dingan dengan Indo- 
neSia hingga berha- 
Sela Pe ta &i- 
cembalikan kepada 
R.I. jang berhak 

INDONESIA NEGARA 
BESAR KE-4. 

Duta besar Bolivia Gor 
man @uiroga - Galdo jang 
selama di Indonesia telan 
mengundjungi berbagai tem. 
pat di Djawa, Sumatera, 
Sulawesi dan Maluku serta 
Bali, — menjatakan sangat 
kagum akan keindahan alam 
serta kekajaan bumi Indo- 
nesia dan ia sangat bea 
akan kechususan hal? jan 
terdapat di Bali. KtenGanet 

kekajaan alam 
duta besar Bolivia tersebut 
menjatakan, bahwa Indone- 
sia merupakan salah satu 
dari 4 negara besar jaitu 
Amerika, Sovjet Uni, Brazi- | 
lia dan Indonesia. Oleh ka- 

nja, Indonesia adalah ,.great | 
| power" jang dapat ikut me- 
nentukan politik dunia. 

  

Semarang telzh bertolak menu- 

tarkan kembali disana lebih ku- ' 

TN adalah paareat 
Power” 
“(Sambungan hal. ik 2 

via itu merbajangkan seolah2 : 

Indonesia | 

rena itu, demikian dikatakan : 

  

didikan 

Para pembitjara itu - pada 

umumnja menghendaki agar per 

didikan untuk “anak2 W. N. IL. tu- 

runan Tion hoa Jasing hendak- 

nja disesuai an dengan keduduk. 

annja sebagai warganegara In- 

donesia. Kita jang sekarang Su- 

dah merasa dan mengakui diri 

sebagai warganegara Indonesia 

harus berusaha agar bisa mem: 

“berikan pendidikan untuk mem-. 

| bikin anak-anak kita mendjadi 

warga negara. Indonesia jang se 

djati. Diakui djuga bahwa kea- 

daan sekolah2 pada masa EN ta 

terutama jang mengenai politik 

peladjarannja, — masih merupa 

kan sisa-sisa pendidikan dan pe- 

ngadjaran pendjadja han, teruta 

ma jang mengenai Sekolah2 rak 

jat dsb.nja, hanja bahasanja sa- 

dja jang diganti dengan bahasa 

Indonesia. Djuga jang mengenai 

usaha Pemerintah R.I. dalam 

hal ini Kementerias PP. dan .K 

jang kini sedang mendirikan Ses 

kolah2 peralihan ai berbagai tem 

pat, telah merupakan pembitja- 
raan jang menarik perhatian, 

Pada wumumnja maksud dari 

pada pendirian sekolah? peralih 

an itu, sekedar untuk menam- 

pung anak2 dari W.N.I. keturun 
ar Tionghoa /asing agar mereka 

tidak pula disekolahkan diseko- 
1 lahan? asing. Sedang kedudukan 

(furctie) dari pada. sekolah2 
peralihan itu tid»k dapat disa- 
makan dgn sekolah2 sematjam 

jarg mendjadi keberatan dari pa" 
ra pembitjara jalah apabila se- 

kolah?”peralihan itu hanja chu- 
sus untuk anak2 W.N.I. keturun 
an Tionghoa/asing. Tjara de- 
mikian tidak akan membantu   
longan minoriteit dan sifat ex- 
ckusief masih diperkembangkan. 
Mereka menghendaki supaja se- 

on KN 

Ten ARE 

Selandjutnja  @uiroga - Galdo 

itu sehingga dalam waktu sing- 
kat nama ,,Bolivia” dan  presi- 

dennja ,,Victor.Paz . Estenssoro” 
mendjadi terkenal. Baginia tera-' 

“sa- kerelaan : rakjat Indonesi 

|dalam ' memberikan hidangan? 
terbaik 'kkepadanja seperti tari?- ! 

an jang sangat indah. 

Duta besar Bolivia tersebut 
ingin menjampzikan terim: ka- 

sihnja kepada pemerintah dan 
rakjat Indonesa atas sambut- 

an iang sangat 'amah terhadap 

dirinja selama serada di Indo- 
nesia. 

BOLIVIA PRINSIPIIL 
ANTI - KOLONIALIS- 
ME. 

Atas pertanjaan pers apakah 
tepat masalah Irian Barat diba- 

wa lagi ke PBB dan bagaimana 

kemungkinan?nja, @uiroga-Gal- 

do mengatakan, bahwa tiap tun- 

tutan jang benar harus tetap di- 
perdjuangkan dan dalam hal itu 
terserah kepada pemerintah In- 
:donesia, akan tetapi jang pasti 
ialah bahwa Bolivia tetap me- 
njokong claim nasional Indone- 

sia itu,” karena hal ini adalah 

se ui dengan sikap Bolivia jang 
prinsipiil anti-kolonialisme. 

Sikap prinSipiil anti-kolonialis ! 
me Bolivia ini dibuktikan dengan | 

Sokongan Bolivia kenada nera- 
ra2 Amerika Latin lainnja jang | 

menghadapi masalah kolonialis- 

me seperti Guatemala. dan Ar- 

gentina jang sebagian daerahnja 
masih dibawah kekuasaan asing 

(Belise dan Falkland dihawah 
Inggeris). Dan sokongan Bolivia 
it tidak didasarkan atas se- 
(snata keuntungan materiil utk 
dirinja. 

(uiroga - Gaido atas pertanja- 

an tidak membenarkan tjeritera 
diluar negeri jang mengatakan, 
bahwa Indonesia seolah-olah te- 
lah mendjadi ,,merah”. Dalam 
kontaknja « dengan pemimpin? 
molifik. dari berbagai aliran 
dapat diketahui dengan - djelas 
bahiya kanm. komunis di- Indo- 
pesiy merupakan minoriteit. In- 
 Gonesia adalah negeri jang d- 

| Mokratis. demikian Guiroga - 
| Galdo mendjelaskan. " 

  
Duta Besar Bolivia tenkebut 

telah meninggalkan . Indonesia 
menudju Bargkok. Indie, Mesir 
dan tgl. 1 Djuni sudah narus ha- 

  

H.C:S. didjaman lampau. Tetapi . 

usaha2 untuk mengassimilasi go: 

mentjeriterakan keramahan rak: 

jat Indonesia dalam menerima 

dan bergau! dengan tamu Bolivia: 

   

. KEDAU LATAN RAKJAT 

 Baperki hendaki Pen- 
Nasional 

Sekolah2 peralihan djuga tek tamu 

BERHUBUNG dengan akan dilangsungkannja Konperensi 
Kerdja Pendidikan dan Kebudajaan Baperki seluruh Indonesia 

di Tawangmangu pada tgl. 2 sja 39 Msi jad, 
| perki Tjab. Jogjakarta pada tgl. 22/5 jl telah diselenggarakan 
.suatu pertemuan dengan orang? terkemuka dalam lapangan 

| pendidikan dan kebudajaan. Baik dari kalangan W.N.I. keturu- 
nan Tionghoa maupun Indonesia ,,asli” jang diundang telah da- 
tang dan menjatakan pendapat2-nja. 

maka oleh Ba- 

kolah2 peralihan itu tidak ha 
dibuka untuk anak2 W.N.I. na 
turunan 'Tionghoa,/ asing sadja, 
tetapi djuga bagi anak2 dari go 

longan apa jang disebut Indone- 
sia ,,asli”. Begitupun mengenai 
persoalan - kebudajaan, meski 

tidak banjak jang menjatakan 
pendapatnja, tetapi pada umum 
nja orang. menghendaki agar. 

soal2 jang mengenai adat-isti- 
adat, keagamaan, kesenian dsb.- 
nja, — tidak perlu terlalu diri- 
but-2kan. 

Baik dalam soal pendidikan 
maupun kebudajaan, orang 

merghendaki. agar. golongan 
W.N.I. keturunan Tionghoa Ja- 
bat menjesuaikan diri dengan 
kedudukannja sebagai wargane- 
gara Indonesia jang sedjati. 

  

Surat kiriman : 

ABDULLAH. THAMBRIN 
MEMBOHONG » 

Dan memutar balikkan 

keadaan. 
Apa jang diterangkan Abdul- 

lah Thambrin kepada semestara 
pers, ternjata bohong besur dan 

memutar balikkan keadaan, Se- 

lain ia telah disekors dan kemu- 
dian dipetjat. dari partai, 
oleh karena ia mempergunakan 
nama Ketua Umum Partai men- 
tjari wang buat dirinja sendiri, 
djuga dia menjabot  perkem- 

bangan partai, djuga kurang bi- 
sa mendjaga nama. baik partai 

dengan utjapangnja jang agres- 
Sip menentang golongan lain, se 
olah dirinja kuasa mewakili Men 
teri Kehakiman. 

Banjak ia mendesak meminta- 
kan visa kepada Menteri, akan 
tetapi selalu ditolaknja, sebab 
perbuatan Thambrin itu melang- 
gar hukum negara. 

Sekdjen PRN Maridie Danoe- 
-koesoemo tidak pernah tjampur 
|tangan dalam sgal visa, soal usa 
iha dan keuangan Partai, sebah 

.organisasi. partai, mewakili 

pentingan partai dalam 
| men. 

Saja akan meminta bukti, tgl. 

dan menitnja saja bitjara de- 
para Abdullah Tambrin tentang 
utjapan saja, jang sama sekali 
tidak mengandung kebenaran. 
metik dm JILJUN GUN Ani, Maka 

saja akan memadukan tuntutan 
melalui Ssaduran hukum, oleh ka- 
rena. maksudnja hanja mentie- 

parle-   
p 

   
   'Tanah kehutanan   

  

PANITIA 'Perabangunan 
(PPWEHP) Daerah Surakarta 

djiwa. 

Untuk memetjahkan soal tsb. 

anggota2nja terdiri dari instan- 

si2 jang berkepentingan dan 

wakil2 organisaSi2 tani, telah 

| mengadakan dua kali rapat. 

Dalam rapatnja jang pertama 

jang berlangsung pulan Dja- 

snu2sri jang lalu telah diputuskan, 

'bahwa tanah Kedungtombro 'itu 
harus dikembalikan kepada 

iDjawatan Kehutanan, | karena 

Itanah tersebut memang tidak 
"baik: "untuk" tanah-pertanian, 

sedang menurut pendapat para 

ahli tanah itu harus dihutankan 

kembali untuk kepentingan ta- 

nah2  sekitarnja. Orang2 jang 

menduduki tanah itu akan: di- 
pindahkan kelain tempat ' dan 
bagi mereka akan dibelikan ta- 
nah setjuku»nja ialah “seluas 

1,25 ha, tiap keluarga. Ongkos 

disediakan Rp. 480.000,—. 

Putusan tersebut berdasarkan 
pula atas laporan dari beberapa 

orang ahli kehutanan dan per- 
tanian dan Y orang mahrsiswa 

Pertanian Bogor jag telah me: 
ngadakan penindjauan didaerah 

tersebut. Dalam laporannja ita 
para mahasiswa itu menjatakan 
dengan tertulis, bahwa apabila 

tanah tersebut tidak dihutankan 

kembali, maka tanah itu akan 
mendjadi tandus dan mati, ban- 
djir akan meradjalela dan akan 

mengalami kekurangan air pada   dir pada sidang P.B.B. — Ant. musim kemarau. Dipertahankan- 

“ia hanja ditugaskan "memimpin | 

ke-i 

dengan se-baik?-nja PPWHP, jg | | 

    

KONP. DINAS  KPPK 
JOGJAKARTA 

Tgl. 31 Mei 1 dan 2 
Djuni jad. 

Menurut keterangan, Dbjawa- 

tan KPPK Ist. Jogjakarta akan 
mengadakan konperensi dinas- 
nja pada tgl. 31 Mei, 1 dan 2 
Djuni jad. di Jogjakarta dengan 
maksud membitjarakan pelbagai 
masalah jang berhubungan des 
ngah usaha2 bagaimana ikut 

serta menjumbangkan usahanja 

untuk perbaikan perekonomian 

rakjat, terutama jang berhubu- 

ngan dengan rentjana industri- 

alisasi. : 
Wakil dari Kementerian Per- 

ekonomian diharapkan datang 
djuga untuk menghadliri konpe- 

rensi itu. 

KETJELAKAAN LALU- 
: LINTAS | 

Hari Senin jang lalu, didjalan 

antara Singosaren — Imogiri, te 

lah terdjadi ketjelakaan  lalu- 

lintas jang mengakibatkan se- 

orang pengendara sepeda berna- 

ma R. Mangil meninggal seke- 

tika, karena bagian kepala sebe- 

lah kanan petjah dan mata se- 

belah kanan keluar. Korban se- 

gera diangkut kerumah sakit 
Mangkubumen Jogjakarta. 

Ketjelakaan tersebut disebab- 

kan karena sepeda tadi tabrakan 

dengan bus penumpang AB 4064 
jang masing2 datang dari djuru 

san utara menudju keselatan. 

  

markan nama saja dan partai 
PRN, jang rupanja memang ada 
hubungan dan salurannja dengan 
telah dipetjatnja Saroso Harso- 
no, jang terkenal dengan kliek 
Thambrin, jang djaman pendu- 
dukan Belanda di Djawa Timur 
memang mereka berdua beker- 
dia untuk kepentingan Belanda 
dan membela Belanda. 

Abdullah Thambrin telah meru 
sak nama partai PRN dengan 
tindakan dan utjapannja. Maka 
setelah nama2 Abdullah Tham- 

brin dan Saroso Harsono diber 
sihkan dan dipetjat dari PRN, 
maka meri. zsembangan PRN di 

Diana Pintu mmadju dengan Dpe- 
sat, onddaks adanja rintangan 
Tambrin dengan tidak putus2- 

aja. Sebabikedua orang ini men- 
diadi duri dalam daging dari 

PRN Djatim, karena mnamanja 
sudah terlalu busuk. f 

Saja membantah ini' gak ter 
lambat, oleh karena saja sedang 

mengadakan “perdjalanan keli- 
ling TH Djawa Timur, dan harian 
jang memuat berita bohong dari 
Abdullah Tambrin itu telaat sa ja 
batja. xi 

Sekdien P-R..N.   3 
AFIDIZ DANUKUSUMO 

di Surakarta: 

Jang diduduki rakjat 
sedang diselesaikan 

Wilajah Hatan dan Pertanian 
hingga sekarang ini masih men- 

tjari djalan untuk mendapatkan penjelesaian jang se- baik?nja 
mengenai persoalan tanah kehutanan Kedungtombro didaerah 
Kemusu kabupaten Bojolali, jang telah diduduki oleh rakjat 
sedjak tahun 1947 jang lalu. Tanah milik Djawatan Kehutanan 
jang kini sedang mendjadi persoalan itu luasja 446,50 ha dan 
telah didjadikan jtanah-pertanian oleh rakjat jang menduduki- 
nja sebanjak lebih kurang 80 keluarga dengan lebih kurang 350 

(aja tanah tersebut sebagai ta- 
nah-pertanian dianggap sebagai 

| perbuatan jang tidak dapat di- 
pertanggung  djawabkan bagi 
kepentingan rakjat dan negara. 

Putusan tersebut telah diteri- 
ma baik pula oleh wakil2 orga- 

nisasi2 tani jang duduk dalam 
panitia itu, ketjuali Rubadi dari 

TC Tidak dapat menerimanja. 
Dalam rapatnja jang kedua 

jang berlangsung baru2 ini di- 
karitor Keresidenan Surakarta, 
Panitia Ketjil jang diserahi me- 
nindjau tanah didaerah Pekalo- 
ngan dan Wonosobo itu telah 
memberikan laporannja. Panitia 
tersebut “berpendapat, bahwa 

tanah jang disediakan itu ada- 
lah lebih baik keadaannja dari- 

pada tanah Kedungtombro, akan 
terapi wakil dari BTI pun ma- 
sih tidak dapat menjetudjuinja. 

@ Berhubung dengan itu, raaka 

oleh PPWHP dipujuskan, bah- 

wa akan diusahakan adanja pe- 

nerangan setjara bebas kepada 
penduduk di Kedungtombro 

agar mereka dapat menentukan 

setjara bebas pula mau tidak- 
nja mereka dipindahkan ke- 
daerah? jang sudah disediakan 

itu.tDan disamping itu kepada 
instansi? anggota PPWHP dian- 

Gjurkan untuk mentjari djalan 
guna menjelesaikan persoalan 
tanah itu dengan tjara jang se- 

baik?nja. — Ant. 5 
  7 

- BUKITTINGGI. 38 pega- 
wai harian djawatan perikanan 
darat sudah 2 bulan tidak me- 
nerima gadji, demikian kepala 
djawatan perikanan prop. M. 
Gunawan, 

& PADANG. 12.000 bantalan 
kereta api akan disediakan dja- 
watan kehutanan untuk  dja- 

lan2 k.a. Tea Barat. 

£ AGAM. "it bah gedung 
SR jang baru dibangun rakjat 
di Panindjauan III Koto, telah   'tumbang akibat topan jang di- 

TANA H AIR 
  

kk BANDUNG. Baru2 ini 
Tjiparai diserang lagi oleh grom 
bolan DI tetapi perlawanan rak- 
jat seru sekali sehingga kurban 
tak begitu banjak.. Grombolan 
itu berdjumlah sekira 150 orang. 

BANDUNG. Jajasan Uru 
san Bahan Makanan berpenda- 
pat kini adanja kekuatiran padi 
tak masuk seperti jang diharap- 
kan. Dalam pada itu gubernur   jringi hudjan,   Djabar berseru petani ketjil 18 

mendjual padinja harus menda- | 

pat tegenprestatie. 

k MEDAN. Wanita Sartini, 
listeri dari seorang alat negara 
dan berumur 22 th., telah  me- 

nembak dengan pistol atas diri 

seorang kawannja sehingga 
tewas, jang bernama Sumarni. 
Sebab2nja belum diketahui. 

SUMATERA TIMUR. Se- 
orang Papan perampok jang se- 

Seakan Ma Paduan 

lalu menggedor di wilajah Bras- 

tagi dan Simelungun dan dita- 
han dipos polisi disuatu tempat 

di Sumatera Timur, telah mela- 
rikan diri. 

MAKASSAR. Pihak ko- 
mando TT VII menerangkan ke- 
adaan di Sindjai, jang dikabar- 
kan pernah diduduki grombolan 
Kahar, ,tidak apa2”. Balaban- 
tuan sudah mengalir, 

tx DJAKARTA. Prof. Uto- 

mo telah menerima djabatane 
gurubesar dalam mata peladja- 
ran urologi pada universitas In- '   ' donesia, 

PANITYA  KEUTUHAN 
PELADJAR SULAWESI 

JOGJAKARTA 

Menurut kabar jang diperoleh 
,KR”, baru? ini atas inisiatief 
sdr. Salman dari IPPI Daerah 
Jogjakarta Seksi Istimewa pe- 
ladjar Sulawesi, di Jogjakarta, 
telah dibentuk sebuah panitya 
jang diberi nama ,,Panitya Ke- 
utuhan Peladjar Sulawesi” di 
Jogjakarta terdiri dari 5 orang 
jang diambil dari organisasi2 

peladjar Sulawesi di Jogjakarta, 
jaitu sdr. Salman (IPPI), Rus- 
av Poana (Kel. Pel. Sulawesi 
Tengah), Abdul Wahab Katili 

(Kel. Pel. Garontalo), Jasin 

(Keluarga Peladjar Sulawesi) 
dan wakil dari Maesa (Mina- 
hasa). 

Maksud dari Panitya tersebut 
ialah mengusahakan keutuhan 
dan persatuan dari peladjar2 
Sulawesi di Jogjakarta melalui 

Tn tsb. diatas. 

“ Untuk melaksanakan maksud 

tsb. belum lama berselang Pa- 

nitya tsb. telah mengadakan ra- 

pat dengan wakil2 dari ke 5 Oor- 

ganisasi itu bertempat di Asra- 

| ma Pelaajar Sulawesi Djl. Me- 

rapi No. 4 Kotabaru. 

Pertemuan belum mentjapai 

suatu keputusan, disebabkan 

belum adanja persesuaian pen- 

dapat mengenai prOCeO Ang 1 dan 

bentuk organisasi. 

IDUL FITHRI Di JOGJA- 

«.KARTA 

Shalat Iedul Fithri tahun 

1955/1374 H. di Jogjakarta dila- 

kukan di Aloon2 Utara Jogja- 

karta jang mendapat perhatian 

sangat besar dari kaum Musli- 

min dan Muslimat dan memenuhi 

lapangan. Imam dan Chatib da- 

jam Shalat Iedul Fithri dilaku- 

kan oleh Kijai Hadji Achmad 

Badawi, Ketua Madjlis Tabligh 

Muhammadijah Pusat Jogja- 

karta. 

Bershalat djuga Duta Besar 

India untuk Indonesia Dr B.H. 
F.B. Tyabji dan Njonja. 

pin2 Rakjat antara lain nampak, 

Anggauta DPD Istimewa Jogja- 

karta Muhammad Mawardi, Ke- 

pala KUA Daerah Istimewa 

Jogjakarta K.H. Muhammad 

Farid Ma'ruf, KRT Taniprodjo, 

Ketua DPR Daerah Istimewa 

Jogjakarta R. Wiwoho Purbo- 

hadidjojo, Dr Hadji. Sukiman 

Wirjosandjojo, Mr Burhanuddin 

Harahap, A.R. Sutan Mansur 
dan lain2. 

Sajang sekali bahwa dalam 

shalat itu tidak dipergunakan 
pengeras suara, hingga para 

pengikut jang ada dibelakang 

Gan disamping-sukar mengikuti 
Imam dan Chatib. 

PENJERAHAN LAMPU 
UNTUK MASDJID 

SJUHADA' 

Pada hari Minggu 22 Mei 1955 

djam 17.30 jang lalu di Mesdjid 

Sjuhada telah diadakan upatjara 
penjerahan. “Lampu”, sumba- 

ngan dan hadiah dari Njonja 

Vjaya Laksmi Pandit dari India 

oleh Duta Besar India untuk In-   donesia Dr B.H.F.B. Tyabji. 

Upatjara peresmian tersebut 

dihadiri oleh Pengurus "JAS- 

MA” dan'beberapa orang terke- 

muka dalam masjarakat Islam, 

antara Jain nampak Kepala 

Kantor Urusan Agama D.I. Jo- 

gjakarta K.H. Muh. Farid Ma'- 
ruf, Anggauta DPD Istimewa 

Muhammad Mawardi, anggauta 

Parlemen Mr Burhanuddin Ha- 
rahap, Kep. Djaw. P.P. & K. Dae 

rah Istimewa KRT Notojudo, 

Anggauta DPD Kotapradja Wa- 
:zir Nury, Wakil Kepala Kepoli- 

Sian Daerah Istimewa Chandra 
Hassan dll. 

Dalam kata penjerahannja 

Duta Besar Tyabji mengatakan 

bahwa Lampu jang didjandjikan 

oleh 'Njonja Vijaya Laksmi 

Pandit daiam kundjungan seta- 

hun jang lalu, telah dibawa dari 
India oleh PM Nehru waktu 

Konperensi Pantjanegara di Bo- 

gor, tetapi karena kesibukannja 
diserahkan kepada Duta untuk 

menjerahkan, tetapi karena ke- 

Sibukannja pula dalam Sekreta- 
riat Bersama Konperensi A-A 
baru sekarang diserahkan. 

Oleh Duta Besar India selan- 
djutnja diharapkan, mudah2an 
dengan tjahaja lampu dari India 
jang terang benderang dari 

Mesdjid pengorbanan (Sjuhada') 
ini akan membantu menerang- 

kan fikiran dan ingatan kaum 
muslimin jang bersembahjang 
di Mesdjid Sjuhada' kepada per- 
buatan2 dan pengorbanan para 
pahlawan jang telah gugur da- 
lam menegakkan kemerdekaan 
Indonesia diwaktu? jang lalu. 

Pidato Duta Besar India ini 
disambut oleh Ketua "JASMA 
BPH Prabuningrat. 

Selesai upatjara penjerahar 
para tamu berbuka Puasa byer- 
Sama2 diruangan Kuliah Mesg jid 
Sjuhada', kemudian berslaniat 
Maghrib bersama2. 

PANEN TEMBAKAU 
VIRGINIA 

Diperoleh keteran an, 
Jakti dalam bulan Ka 3 Ta 
akan mulai dengan panennja 
jang pertama untu: tanaman tembakau tahun 1955. Menurut 
keterangan, tuas tanaman Vir- 
ginia sama dengan, tanaman ta- hun jang lalu, kire,2 1 .000 Ha. 

Tembakau Virginia panenan   tahun jang laly. sudah terdjual 
semua kepada, perusahaan ro- 
kok, j 

Dari | 

pembesar2 Negara dan pemim- 

   HALAMAN 2 

Apa & dimana? 
patjara pemberian brevet 

kepada 12 orang anggota aero- 

club ,,Pemudara'' dilapangan Adi 
sutjipto oleh KSAU Laksamana 

Muda Suriadarma djam 08.30. 

# Karena ingin buru waktu 
ulang th, ke-35 PKI ketjakapan 
mengemudi betjak dialun? utara 

djam 17.00, tjatur di CHTH dj. 
17.00, sepakbola di Mantjasan 

djam 16.00, perlombaan kesenian 
dialun? utara djam 16.00, “per- 

tundjukan njanjian? dagelan, dll, 
dialan? utara djam 17.00. 

# Tjeramah2 PKI tingkatan 
kabupaten di Sleman, Bantul. 
  

TANGGAL 26 MEI PEME- 
RIKSAAN RMS 

Sebagaimaa telah direntjana- 
kan, pemeriksaan perkara RMS 
besok tanggal 26 Mei akan di- 
Jandjutkan dengan membatjakan 

regisitoir dari djaksa dan pembe 

laan pada terdakwa. Djuga Mr 

Stoffels salah seorang pembela 
jg. didatangkan dari Dederland 
djuga akan mengadakan pembe- 
laan. 

PENJEBARAN BIBIT IKAN 
1.5 DJUTA EKOR 

Djawatan » Pertanian|Perika- 
nan Darat daerah Istimewa Jo- 
gjakarta .merentjanakan agar 

dalam tahun 1955 ini dapat 'di- 
sebarkan 1.5 djuta ekor bibit 

ikan didaerah2. sawah, , danau 
dan empang2 didaerah Ist. Jos 
gjakarta. Djumlah ini. didasar: 
kan akan faedahnja bibit2 ikan 

itu serta dapat digunakannja 

untuk memberi sumbangan ke- 
pada perekonomian rakjat. 
Dalam “tahun- jang” lalu, 

djumlahnja bibit jang disebar- 
kan djuga kira2 sebanjak itu. 

Beaja untuk pembelian bibit2 

ini sedang diperdjuangkan ke- 
pada Pemerintah daerah dan 
Kementerian Pertanian dalam 
program RKI. 

TRAININGSENTRE - KBI: 
KBI sekarang sedang'menga- 

dakan persiapan2 "untuk, keper- 
luan peringatan. seperempat 

abadnja, jaitu peringatan 25 'th. 
jang direntjanakan akan dira- 

jakan oleh segenap keluarga 
KBI. Pengurus Besarnja di Jo- 
gjakarta djuga sedang mengu- 
sahakan beaja utk pendirian se- 
buah trainingsentre jg menurut 
keterangan memrlukan beaja Rp 
5.000,—.  Tempatnja' “xiungkin 
di Kaliurang, .tetapi pada hari 
peringatan 25 tahun nanti, sifat- 
nja baru meresmikan “#tempat- 
nja, karena untuk: roleh 
beaja sekaligus tidak mugkin. 

Trainingsentre ini akan ter- 

diri dari halaman jang luas dan 
sebuah gedung dengan ruangan2 
jang tjukup untuk tempat2 pem 

berian peladjaran dan:latihan, 
Trainingsentre ini adalah sa- 

lah satu keputusan kongres 
KBI jang perlu segera: Magi 
nakan. - 

Dalam pada itu, dipekitah | ke 

terangan, bahwa Ketua Umum 

PB KBI dokter Sahir disertai 2 
anggauta pengurus besar sir. 
Hertog dan Djatmiko, pada 

tanggal 29 Mei jad. akan 
berada di Malang untuk meng- 
hadliri koperensi KBI Djawa 
Timur. 
Demikian djuga di Salatiga, 

pada tg. 28 sampai 30 Mei jad. 

diadakan perkemahan KBI ba- 
gian Djawa Tengah utara serta 

latihan untuk pemimpin.pandu2 
putri KBI. 2 

PERATURAN KOTAPRA- 
DJA TENTANG : 

REKLAME 
Supaja ditindjau kem- 

DPD Kotapradja Jogjakarta 

telah menerirna kembali peratu- 
ran Kotapradja tentang Pema- 
sangan Reklame dari DPD Isti- 
mewa Jogjakarta dengan mak- 

sud supaja ' ditindjau kembali 
sebelum DFD Ist, Jogjakarta 
memberi pengesjahan. : 

Menurut keterangan, peratu- 

ran itu belum sempurna dan di- 
dalamnja ada dua hal jang se- 
baiknja ' dipetjahkan mendjadi 
masing2 sebuah peraturan, ja- | 
itu terrtang pemberian idzip re- 

klame, dan beaja pemungutan   untuk pemasangan reklame. 

DPD Kotapradja bermaksud 
akem menjampaikan “peraturan . 
ini 'kembali ke DPR Kotapradja 
Jogjakarta untuk  ditindjau 
kembali. 

  

  

  

Nonton mana 3 
RAHAJU : ,Fort.. Vengeance”, 

James Craig — Rita Moreno 

INDRA: : Torgrbowits top Ito” 
Pier Angeli, Vittorio 'Desica. 

LUXOR : ,Baghi”, Tan an, 
Naseem. 

  

So20EkRSOnoN 
Plain”, Gregory Pecy. 

Masi Ai 

    

   

  

SENI SONO : ,Jw Drums: 
of Africa”, Bag 5 

2 1 

MURBA : ,Piao”. 

WETAN BETENG : 

Man”, 

» Jungle 

KETOPRAK TRIMUDO TOMO: 
,Perampok di Gunung Gra- 

mang” (Djawa Timur), 
  

          
   



  

Aa 1 

           

       

"Use Pond's Creams. re. 
3 Pp gulariy In . jew days, 1 

YP your skin will look — and 
(00. feel—so fresh and lovely! 

1) Pond 
)-. cod cream 

— NANISHING CREAM 

  

  

    

— Menghaturkan 
Slamat Hari Raja Idulfitri 1886.Segala kesalahan lahir batin, 
“Mohon dimaafkan, 

PP PO Keluarga 

R. SOEMARDIO 
262-5. Djl. Menur 128 “— Jogja. 
  

am app “Kepada segenap para lengganan serta handai tolan, ka- 
:- mi mengutjapkan selamat berhari Raja 'IduP Fitri. Sawal 

Sit 1886. Dan mengaturkan segala kesalahan minta ma'af. 

Hormat kami 
Kulawarga Toko Meubel 

”DJAJA” 
Judonegaran 14. Jogja. 

  

) ank Antara N.V. 
: | Kantor Pusat at: “»p Ronggowarsito 60 — Solo. 

ui : den gan n tjabangen g ja Hk 

| SOLO, KLATEN, MAGELANG 
| 'MENGHATURKAN SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 
21512545 DIREKSI & PEGAWAI: 

—.. Bank Rakjat Indonesia 
at Jogjakarta. 

“'MENGUTJAPKAN SELAMAT HARI RAYA 
: . IDULFITRI 1 SJAWAL 1886. 

  
  

237-5 
  

SLAMET HARI RAYA IDULFITRI 1886. 

Badan Penjelenggara Persatuan 

Tionghoa 
Dagen 16 — Jogjakarta 
GBK Tlah $ S3 
  

  

BUKU-BUKU PELADJARAN 
“TANJA - DJAWAB ILMU ALAM (Kitab Penuntun untuk 

Udjian Penghabisan S.M.P., S.G.B. dan Sekolah2 Lan- 
djutan Pertama.lain jang sederadjat. Dihiasi dengan 
.92 gambar) oleh Moh. Achmad 4 Rp. 3,50. 

MENGHAFAL SAMBIL MELATIH SEDJARAH UMUM 
(Persiapan Udjian Penghahisan S.M.P. — S.G.B.) beri- 

'kut Kuntji ( “2 buku komplit) oleh Purwosugi- 
Janto encaaneannaaa 2 : 4 Rp. 6,50. 

BUNGA RAMPAI MELAJU LAMA (Kitab Batjaan Kesu- | 
sasteraan Lama dan Kitab Latihan Membatja Huruf 
Arab untuk S.M.A. Sastera, S.GA. d.s.b. oleh Djoer- 
ban Wachid 4 Rp. 12.50. 1 

Dapat dibeli atau dipesan pada 
Toko-Toko Buku. 

Untuk ongkos kirim tambah 154, sedikitnja Rp. 1,50 

  

2 senadang pg ooonsagotarnoanaenanen 

Sah 0 HAM N MA MAN SA Ao Aa 0 aka ee k ED euka 

Ba AAA NUN nan Kap 80 

Pa MAN ut 
GANG LOR PASAR 17 — DJOKDIA 

     
          R1 : pa 
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        234-5 
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Kepada see para langganan dan handai -taulan 

1g 

Tedi menghaturkan selamat Hari Raya Idulfitri 1886. 

  

  

  

Menghaturkan Selamat Hari Raya Idulfitri 1886 

KEPADA PARA LANGGANAN. 

Keluarga Bombay Store 

Klitren Lor No. 8 — Jogja. 
242-5 

Kepada segenap LENGGANAN dan HANDAI TAULAN, de- 
ngan ini kami utjapkan : 

SELAMAT HARI RAYA 'IEDUL - FITRI 
| SJAWAL 1886 

Ngabean Barat 17 
Sma RN ES “Jon jakarta 

Notopradjan 185 

Perusahaan & Dagang Batik. 

M. Chawarie Moehadie 
Menghaturkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 13886. 

Perusahaan Dagang & Angkutan. 

»N OV As 
Jogjakarta 

  

Telp. 884. Tugu kidul 69 
245-5 

MEA LL EL LL LL LA 

Telah Lahir 
Anak kami jang pertama tg. 12.Mei '55 kami beri nama: 

Fachtazie Thauffiek. 
Kepada para Dokter, Bidan, Djuru Rawat di Panthi Rapih, 

kami mengutjapkan banjak terima kasih, atas bantuannja. 

Kami Sekeluarga. 
229-5 THAUFFIEK BURHAN. 

MA EL ALA LE LL LL LL LL LL LL LL LA 

MAL LL LL LL 

NA
 
L
L
 

ML
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— 'FORT 
terkemuka dalam 

san Ha)      

Sedjak tahun 1950, tiap tahun bola Dunlop ,,FORT" 
diantara merek? lain, selalu mendjadi pilihan dalam 

pertandingan? Davis Cup. 

Karena itu, maka pada tahun 1953, bola-tennis 

Dunlop ,,FORT'' adalah jang terbanjak dipakai 

' dalam kedua finale INTER-ZONE dan pada 

pertandingan CHALLENGE KAP: 

  
  

The Dunlop Rubber Co (Indonesia) Ltd., Tanah-Abang Barat 22 
Djakarta, offers all assistance and technical aid free of charge 
to National Importers to enable ikem to import Dunlop products 
direct from Dunlop factories throughout the world. 

    
  

KE AHLI SIHIR (63) 
"ALEENA PENJIHIR WANITA" 
      

YOU"RE ALL RIGHT 
NOW, DEAR. YOU WERE 
HYPNOTIZED. sad 

OH- 
MAN 

      
  

» 
re
se
rv
ed
 

DRAKE! 

  

    

   
   

    

    
       

   
   

      

      
4 Sudah kukatakan aku -- Oh 

ingin kawin dengan Gurn. ES. ih | 5 
4 Sadarlah, Narde ! -- Kau sudah baik kembali se- 

:" karang, kekasih, Kau baru 
sadja disihir. 

Mandrake! Apa ... 

  

   

      

'ALEENA ! OF AL THE Low 1Rice6” | | 
I'M ASHAMED OF YOU4 Divn"T (06 | 

THINK ID KNOW SHE wAS 

REMEMBER 
DUR PLAN, 
GURN, 

BUT, MANDRAKE, 
1 DO WANT TO 
MARRY GURN/     

    

    

  
-- Aleena ! Itu semua perbuat- 

an jang rendah! Aku malu 
terhadapmu ! Kau kira aku 
tidak mengerti, bahwa Nar- 
da itu kau sihir ? 

-F Ingatlah, 

Gurn. 
- Tetapi Mandrake, aku be- 

tul2 ingin kawin dgn Gurn ! 
sh tut gna 

rentjana | kita, 

KEDAULATAN RAKJAT - 
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Kami dengan segenap Warga AURI Komando Pangkalan 

Udara ADISOETJIPTO. 
menghaturkan : 

SELAMAT HARI RAYA IDULFITRI 
1 SJAWAL 1314. 

kepada Bapak2 Pemimpin /Saudara2 baik dari Instansi Sipil 

maupun Militer, dengan pernjataan kiranja segala kesalah- 
an? / kechilafan? mendapatkan maaf lahir batin. 

KOMANDAN 
PANGKALAN UDARA 

ADISOETJIPTO 
ttd 

Djajoesadi 
Leinan U dara I 

,CHARM” 
BEAUTY SALOON FOR BEAUTY CARE 

Djl. Sumbing 19 — Jogjakarta 

240-5 

  

  

Menjampaikan Selamat Hari Raja 
'Idulfitri 1886 Kepada segenap GClienten. 
212-5 

Panitya Ikatan Abiturienten 
(tamatan) Kweekschool 

tjab. SURAKARTA. 

  

Mengutjapkan selamat Hari Raya 1 Sjawal 1886 kepa- 
da kaum keluarganja diseluruh Indonesia. 

Ketua DJOKOJUWONO. 
241-5 Secr. Penn. IMAM TABRI. 

  

SELAMAT HARI RAJA — MAAF - MEMAAFKAN. 
N.V. Usaha Penerbitan dan Toko Buku 

»INDONESIA” 
Petjinan 9 Telp. 750 
248-5 

Jogjakarta. 

  

SELAMAT HARI RAYA IDULFITRI 1886 

Shen Sheng Sheh 
BESKALAN No: 13-15-17 

JOGJAKARTA. 
267-5 

  

SELAMAT HARI RAYA IDULFITRI 1886 

Perkumpulan Pedagang Tekstiel 
Hwa Kiauw 

BESKALAN No. 13-15-17 
... JOGJAKARTA. 
  

"PUSTAKA RAKJAT" xv. 
AI GEA 

DJ. SABANG 24-DJAKARTA - TILP 306 GBR. 
      
    

Selamat 
Hari Raya Idil Fitri 

KEPADA 

SEGENAP RELASI JANG MERAJAKANNJA, 
271-5 
  

Kepada segenap langganan dan handai taulan, 

kami meng utjapkan : 

»SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1 SJAWAL 1886” 

Toko Mas Tjap Naga 

263-5 Muka xyasar Ila — Jogjakarta. 
  

SLAMET HARI RAYA IDULFIIRI 1886. 

Chung Hwa Siang Hwee 

Bag. Klontong P. & D. 
236-5 DAGEN 16 mma JOGJAKARTA. 
  

Atas nama Anggauta2, Pengurus dan Pegawai2 

Koperasi Batik 

»P.P.BI.” 
Judonegaran 9 Telp. 568 JOGJAKARTA. 

Mengutjapkan 

Selamat Hari Raya Idul fitri 1886 
Kepada Instansi2 Pemerintah, Partikelir, Badan2, Organi- 

sasi2 dan Connectie - connectie lainnja. 

INGIN BERBELANDJA ? 

KUNDJUNGILAH TOKO KAMI ! 
SELALU SEDIA : 

 Textiel, Alat? ketjantikan 

sk Kain? batik, Kemedja2. 
&  Arlodji, Sepeda2 & Onderdeel complete. 

Toko ,DJENEVA” 
Petjinan 91 126 Jogjakarta. 

236-5 

SDR2 

Telp. 

M
A
 L
L
 

Mba Mi aa Ta Ta TA Ma NT 8 TA 9 9 AA 9 Ta “9 “8D RM af 0 AA 8 ad Aa 

  
»Ijong Tiek Ing”, 

  

  

     

            

TA AN PAN TMP Ni ea ANN Ae TUM ata Pe PPPA AS Oa TPA DAN 

HALAMAN 3 » 
- $ 

SLAMAT HARI-RAYA IDUL FITRI 1 SJAWAL 1886 ! 
MA'AF LAHIR & BATIN KEPADA SEMUA HANDAI- ' 
TAULAN. 

" 
Keluarga 1 

. | : Dokter R, S. Tjokroatmodjo : 
DJL. UNGARAN 5. — TILP. 299 pa JOGJAKARTA. : 

266-5 3 1 4 

» Kepada Jth. Sdr? Penduduk ) 

Daerah Jogjakarta, instansi?, 

| partai2, Organisasi? diwilajah 

: 2 Th IN "daerah Jogjakarta. | 

FRONT MARHAENIS daerah Jogjakarta. 1       
2 

Atas segenap nama keluarga Front Marhaenis, kami 
utjapkan : Selamat hari Raya Idulfitri 1 Sjawal 1886, dan 
maaf - memaafkan atas segala ke-chilafan. 

Dewan Pimpinan 
Partai Nasioal Indonesia 

cs Daerah Jogjakarta. Aap 

Secretaris Umum : 

(SISWOSOEMARTO). 

   

  

Ketua : 

(SOESILO PR. SOESANTO). 
269-5 
  

SELAMAT HARI RAJA — MAAF - MEMAAFKAN, 

Toko ,,KOTA GEDE” 
Petjinan Y Telp. 150 Jogjakarta. 
249-5 

  

Kepada segenap langganan kami utjapkan : 

SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1374 

Toko ,,Centrum"' 

imi T. Fatumal 

5 Miojudan 132 — Telp. 275“— Solo 
  

Menghaturkan SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1374 H. 

Kepada semua langganan dan kawan? sekalian. 

,Harapan” 
. Tugu 36. Telp. 566, Jogja 

256- 

  

Kepada segenap langganan kami utjapkan : 

Selamat HARI RAJA IDUL FITRI 1374. . 

Perusahaan Limun & Stroop 

»VICTORY” 
Djl. Timah 40 — Solo 

258-5. 

  

La 2-es03 

    
        
- 

5. SI 

Tuan dapatpertjajai 
ban ini! 

Untuk tikungan jang tadjam, djalan djelek dan pend: 
kian, dalam segala keadaan, tuan dapat aksi 
ban AN Serivce. Bengkaraknja jang lipat gand: 
kuatnja dibentuk untuk memberikan perlawanar 
sekuatnja terhadap bentaran dan gosokan. Bentuk 
telapak dan pundaknja memberikan traksi maksimun 
setiap waktu. 

BAN MOTOR SEPEDA JANG AGUNG 

DIBUAT LEBIH KOKOH SUPAJA LEBIH UTUH! 

GOOD/TYEA: 
DISELURUH DUNIA LEBIH BANJAK ORANG BERKENDARAAN ed 

MEMAKAI BAN GOODYEAR DARI PADA LAIN MEREK 
DIBUAT DENGAN BENA NG 3-T JANG EXKLUSIP. 

  

Kantor? Tjabang, Pedagang - pedagang dan Distributir-distribu- 
tir di- seluruh Indonesia. 

 



  

N 
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Jaga 20.50 Mimbar Penerangan 
21.15 Malam Manasuka ROS. 

(Siaran AP aj. 1 8.1 5 
06.20 Siteran pagi" : 13.30 Trio 

pi Nina Kirana: 14.10 Krontjong 
1 siang: 17.00 Taman  Kusu- 

. Ima: 18.15 Krontjong sendja: 
119.30 Tepatkah? 21.15 Dari dan 
“untuk pendengar. 

| DJAKARTA. 
. 07.10 Seni Djawa Studio Dja- 

13.10 Orkes Tossema, 17. 
Orkes Lima Seirama: 17.30 
Jadjaran njanji: 18.15: Tin- 

n Bahasa: 19.30 Endemble 
iban: yg 20.40 Orkes Ta- 
21.00- Lembaran wani: 
“Orkes 2 Djakarta. 

1 . @erobanang bisa terjadi). 

Ba "DIREKSI. & KELUARGA. 

sma 4. N, V, SAMIADJI 
GOMBONG, 

| Menjampaikan 3 

" Selamat Hari Raya 
Idul Fitrie 1374/1955. 

270-5 

    

    
    

    

    
   
     

  

    

  

   
     

   
   

  

   

  

  

  

    
  

Menghaturkan Silaturachmi 
“Lebaran 1955. 

Kursus Bahasa Modern 
Institut GUNA”. 

Bintaran Wetan 41, — Jogja. 
Sat 5 5 

  

  

06-30 pari pagi: no ya 

itan 
Siamat Hari Raja Idulfitri 1886. 

, Keluarga 

23 AS, BRADJANA AGARA. 
2 an -Ari 116 : —— EA 
R5 28 

3 man Kepanduan: 1745 T 
agama Islam untuk -anak2 
Peladjaran lagu2 Djawa: 19.49 
Hidangan malam, - 20.39 BU 
an malam: 21.15 R 

      
    

   

  

   

   

   

  

  

di 1.30 
ram. 1 : Kn beat 

B SURAKARTA : 4 Bromfiets KREIDLER 
& 06.15  Wmabar Katolik RL PEN Ts 

  

  ia Klenengan dari Puro MN. 1 
: Rajuan “putri: : 18.15 

AP: 1945 Kontak. denga ae 

| Keadaan” Se NN 

2 239. 5. DJETIS 21 — JOGJA. 
  Pr A3 

PENGHABISAN UNTUK: 

PURPLE PLAIN 
HANJA MAIN 3 KALI: 

    

PAGI djam 10. 

| SORE 5 dan 7. ” 

    

  

  

          

      

      
        

        
        

        

   
sekalian jang . 
moreel mau 

(R. Ww. Notowasito, Imapottur Pendidikan Masjarakat D.L.J.) 

pada tanggal 18 Mei 1935 djam 15.00, karena mendapat ke- 
tjelakaan sepeda motor waktu mendjalankan .tugas. 

Keighlasan serta: ketulusan jang telah dilimpahkannja 
semoga mengapa Pembalasan asan . jang semestinja dari Tuhan: 

  

x 
— Hormat kami, 

3 C- - SuRaRjo NOTOWASITO 

    

INDRA 
' 
| 

| 
| 
| 
' 
' 
| 

1 

/ dalam: 

| 
/ 
| 
| 
' 
' (2 MALAM SADJA) 
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JANG BELUM MENONTON! i 

PIER ANGELI 
TOMORROW IS TOO LATE 

TIAP HARI MATINEE dj. 10. 

Saja girang sekali 
dengan 

HUMBER saja! 

aocooooooe 

  

KEDAULATAN RAKJAT | | TA 

AA aa ni 

— 

am 

AR MA ANN Na BANNER Der Pe PA NAN AI PAT PDT MEN 

  

     

Hanja speda Humber mempunjai 
garpu Duplex jang aman dengan : 

pipa berganda, 

  

Tn ia 

mengundang | segenap para: 

     
9.00 pagi.   Laba segenap Keluarga.       

    
    

  

    
      

    
        

     
       
      

        
      

        

     
      

    

     

    
    

    
    
    
         

          

“DIAITUN» H 
an: 253 tahunan jang: akan cuselengg? 

- | ISNIN,.30 MET 1955. 

mean di B.P.K. Gondokusumian 4 | | 

Tanda Bana narap dibawa, :-: : t 

Penulis : Ketua : 

R.S. TJAHJOPOETRANTO. 

Tuai 
Aan     
an ggautanja. menenka rapat 

    

S. SOEMITRA. 

BESOK PAGI 

GALA PREMIERE 
(Segala Umur) 

  

SOBOHARSONO 
PAGI ajam 10. 
SORE 5. —7— 4. ” 

SENI SONO : 
| PAGI djam 9. 
SORE 4 — 6 —&. 

Im 
COMMENTAAR. 

1. Film jang akan mewakili In- 
donesia dalam Film - Festival 
di Berlin achir bulan Juni jad. 

2
 100” dibuat diluar studio, 

disekitar Merapi. 

Dengan rangkaian musik jang 
crigineel, dalam mana ga- 

wmelan memegang peranan 
utama. 

An 
YOORFILM : 

GSELORA INDONESIA 
MENGENAI  KONPE- 
RENSI A.-A. 

II 
VOORVERKOOP : 

(mulai sekarang) djam 11 — 12. 

III 

Perhatian!!! 

Kalau datang terlambat, 
tidak dapat mengikuti 
Konperensi A.- A. 

  

: Aan, “ 
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MARGA AA TA Un SP Nan Ban Te j3 ENAK Ka Em av TAN     

HALAMAN 4 

SELAMAT HARI RAYA 
IDUL FITRI 1374 

Toko Buku 2 

PENJIARAN ISLAM 
Karangkadjen 62 — Jogja 
  

MERDEKA dengan IRIAN. 
Slamat hari idul fitri. 

R. Ng. Muljadi Moeljopraneto 
dengan keluarga. 

Pedan 1 Sjawal 1886. 

UNTUK SEKELUARGA 
sabun wangi dengan ACTAMER 

  

Pertjetakan ,,TIDAR" 
Pontjol no. $ telp. 111, Magelang 

menghaturkan selamat 
Hari Raya Idulfitri 1886 

kepada para Lengganan, Instan- 
si2 Pemerintah, Perusahaan? 

('partikelir dll. 

Karena bahan Acta- 

mer, pemakaian sabun 

wangi Bris setiap hari ber- 

arti pemeliharaan kulit de- 

ngan teratur. Bris, sa- 

bun wangi istimewa 

untuk negeri' panas. 

tuk keluarga Njo- 

.nja! Sabun wangi ini 

harum memikat dan 

mendjaga kulit tetap se- 

hat. Mandi dengan Bris 

adalah mandi berchasiat. 

Maafkanlah atas segala kechi- 
lafan lahir dan bathin. 
253-5 

MENGUTJAPKAN SELAMAT 
HARI RAYA 1886.     

  

JOGJA 
Djuga terima panggilan. 

  

  

Carsus Mendjahit 
Pak. Lelaki dan Wanita (jar- 
ken) dibuka rombongan baru tgi 
4 Juni '55. Pendaftaran mulai 
sekarang. Mendjahit sangatlah 
penting bagi rumah tangga, pun 
Gapat untuk membuka Perusa- 
haan. Hanja dalam 4 bulan ter- 
tjapailah kepandaian memotong 
dan mendjahit dengan teratur. 
Karena buku? dan systeemnja 
serba , MODERN”. 
Buktikanlah! di Cursus 

JUNIOR” 
Lempujangwangi 36 Jogja. 

maa 

SSP & Speciaal untuk orang jang eat 
dan kurang tenaga. 

PIL BATARA KAMA 
memberi kekuatan jang sem- 
purna dan mendjaga kesehatan. 
Ongkos kirim Rp. 8,50 dan utk. 

Inar Djawa Rp. 5.—. 

TER. O., KAROEHOEN 4 
fitakarta Kramat 60 B, Bogor : 
Djl. Tjikeumeuh 11, Sukabumi : 
Dji. Raya. 172, Bandung : Dji. 
Bandjaran 19, Kiosk depan Gebeo 
Alun?, Toko De Zon, Toko Kota 

, Ba Jun, Garut: Telaga Bodas 64, 
Ui Pekalongan : Djalan Raya 4/6, 

Malioboro 51 A., 

  

£ Actamer- bithtonol, 

bahan baru pembe- 

rantas kuman?           
      

  

  

  

ungguh Penting 
dan 

Memang Penting 
Cc Peru AkanjA Pertjetakan jang terbesar diseluruh Djawa- Tengah dengan perlengkapan jang serba komplit dan modern ialah: 

PERTJETAKAN REPUBLIK INDONESIA 
: Wilidomanan 

JOGJAKARTA 
Wap asn 

mempunjai capasiteit jang tinggi dengan drukcapasiteit 40.500 M2 dalam 1 hari. : 5 

6 Mulai pada bulan Djuni 1955 bekerdja dengan ploeg - systeem jang akan mendapatkan produksi 2 x lipat ganda dari semula. 

& Pada bulan Djuni 1955 PERTJETAKAN REPUBLIK INDONESIA — Jogjakarta mendirikan Nevenbedrijf : TINTA TJE- 

TAK HITAM guna melajani Perusahaan Pertjetakan terutama didaerah Jogjakarta. 

@ Melajani segala pekerdjaan tjetak - mentjetak kepada : 

UMUM — PERUSAHAAN? PARTIKELIR — KEMENTERIAN? — DJAWATAN? — INSTANSI? PEMERINTAH dan 

PARTIKELIR, dengan oplaag BESAR dan KETJIL : £ 

@ Buku-buku: Pengetahuan Umum - Peladjaran dll.   @ Daftar - daftar & Formulir - formulir dll. 

& Etiket- etiket & Poster- poster 

@  Madjalah - madjalah 

e Album dan pekerdjaan Mendjilid 

dan @ Cliche's & Slide's 

@ Masih banjak matjam ragamnja lagi. 

@ Tjetakan dengan matjam - matjam tinta berwarna jang indah dan tinta mas jang sungguh menarik disediakan pula untuk 

para penggemar. 
“ 

0 Jang belum berhubungan harap supaja segera berhubungan. 

» Segala pekerdjaan ditanggung tjepat dan memuaskan. 

129 dan 730. 

340. 

— Jogjakarta. 

— Jogjakarta, 

Tilpun : 

Tilpun : 
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