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an perdamaian bilateral. 

3 berhubung dengan 
: persetudjuan dengan Djepang ini.     

    

. bab mudah 

- dalam perundingan dng Dijepang. 
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rang dari Djepang jang sebagaimana 

koresponden ,Suara Mer dimujai lagi djika pihak Djepan 
mereka tawarkan. Dari pihak hui, berapa sesungguhnj: 
pula tidak diket: 
bajar. 

ganti kerugian itu, kini antara Pe 
merintah Indonesia dan Pemerin- 

tah Diepang sudah diadakan suatu 

1 Perdjandjian ini telah disampaikan pula kepada Parlemen, akan tetapi pembitjara- 
annja dit 

    

  

   

  

rin | sekarane mengan ggap 3 1 

terlebih dulu d 5. 

setu dasar mengenai pemba: jaran ganti kerugian perang. 

oa politik perun. | 
1 & 

Menurut mergorie djawaban — P- 
merintah terh rantiangan — un- 
dang2 tentang persetudjuan perdja: 
diian antara Indonesia dan Djepang 
mengenai pengangkatan kapal? it: 
dinjatakan, bhw konsepsi politik pe 
undingan ialah bertingkar2: 

a. harus diselesaikan soal ganti ke 
rugian perang “dulu dgn. soal pe- 
nangkapan ikan. : x 

b. kemudian dapat diadakan per- 
dicncian bilnteraal utk. menggansi 
Perdjandjian Frisco jg. multilateraal. 

c. baru dapat diadakan perhubunz 
an diplomatik jg. normaal. 

Lapuran: 
memperkuat pendirian ' Pemerintah 
Indonesa mengenai kekuatan 

Langkah pertama. 
. Djika perdjandjian seluruhnja 
tidak tertjapai, maka perdjandjian 
tentang pengangkatan kapal? ini 

“tetap berlaku. Perdjandjian ini 
cadalah suatu test dari goodwil! 

  

Djepang untuk membajar kerugi- | 

— Le man. perang.dan untuk. uk selandjutnja menunt an Pemerintah 
Indonesia mengadakan perdjandji 

Praktis ternjata djuga, bahwa 
suatu ,overall basic agreement” 

Fact Finding Missior | 

Dje- | 
pang utk. membaiar kerugian perang. |. 

  

gan Ganti Ke- 
1 Perang Dgn Dje-| 

Penting Lalulintas 

diketahui, pada waktu 'ini se- 
(keterangan2 ig dapat dikumpuikan oleh 

rdeka” di Djakarta, pemb'ijaraan2 akan 
mau menaikkan djumlah total ig. 

einerintah Indonesia. tidak diketa. 
a jang diuuntut oleh Indonesia demikian 

i berapa sesung 3uhnja jang Djepang sedia mem- 

djuan tentang pengangkatan kapal 
kapal itu, ialah bahwa perairan 
Indonesia akan bersih lagi, hal 
mana sangat perlu bagi lalu-lintas 
kapal2. Disamping itu faedah dari pada perdjandiian ini ialah, bah- 
wa Ini merupakan fjifjilan per- 
tama dari pembajaran kerugian 
erang dan bahwa ini tertjapai di 
uar lingkungan Perdjandjian Per 
damaian San Francisco, 

je- 
Sedia Njatakan Memper- 

jaan Tawarann 
ent Tidak Mungkin —| 

tan Kapal Tenggelam Akan Lan.—Jane 
Harus Bersih Dan Aman 

INGAN2 mengena ganti kerugian pe- 

ja— Overall"! 

     
   
   

         

  

rat jang terletak dekat pulau tadi. 
Kementerian pertahanan Kuomin- 
tang mengumumkan bahwa bebe: 
rapa gelombang pesawat2 jct tadi 

  

| ing pelabuhan Amoy. 
Sebelum melakukan serangan bz- 

Du ita, Taipeh memberitakan bah: 
Wa menurut warta dari Guemoy. 
pasukan2 RRT hendak berusaha | 
merebut pulau ini. : 
Sementara itu dj Taipeh sendiri ha 

|ri Rabu djam 09.23 GMT, siaran 
| radio Taipoh selagi meneruskan sia 
“ran berita2 U.P. mendadak telah 
bungkam.. Hal ini menundjukkan, 
bahwa Taipeh pada waktu itu me 
ngalamj antjaman serangan udara. 
Dalam pada itu menurut rentjana 

sementara, menteri luar negeri Ame 
rika John Foster Dulles, hari Kamis 
sedianja bertolak ke Taiwan dari Ma 
nila, demikian UP mewartakan. Se 
telah itu Dulles bermaksud datang 

di Tokio sebelum kembali ke Ame 
rika Serikat. (Antara). £ 

  
  

  

| Harapan Pe ! 
s|nai Perundingan Den Pilipina Guna 
|Menjelesaikan Soal Immigran2 Bangsa 

telah menjerang 5 tempat di seke- | 

-Ina, supaja masalah ini diselesaikan 

4 Tjokroadisumarto setjara informil te- 

Filipina. 

      

  

    

      
   

  

     
    

  

    Diikat 
merentah Indonesia Menge- 

Indonesia Di Mindanao — Ada Saran2 
mete 2 Gt TOP Gta 1 T . Pilipina Utk Assimileer Mereka Sadjal| 

| KUASA USAHA R4. untuk Filipina, Mr. Tjokroadisumarto, ig 
pada waktu ini berada di Djakarta ztas pertanjaan , Antara” mene- 
rangkan, bahwa kedatangannja di Indonesia adalah atas panggilan 
“Menteri Luar Negeri Sunario jang djuga memanggil Duta Besar R.I. 
untuk India LN: Palar dan Duta Besar R.I. di Australia, Tamzil. 
Menurut Mr. Tjokroadisumarto, kedztangan tiga orang kepala per- 
wakilan R4. tersebut dimaksudkan untuk memberikan laporan2 (ge- 
neral nan kepada Menteri Luar Negeri jang sangat memerlukan 
laporan2 tersebut untuk dibawa ke persidangan umum PBB jang akan 
dimulai tanggal 21 September jg akan datang. 

Selandjutnja atas pertanjaan oleh 
Mr. Tjokroadisumarto diterangkan, 
bahwa ,,general report” jang akan 
ia sampaikan pada Menteri Luar Ne 

ri Sunar ntara lai: nai 
Na Ta & Bam Ne apai Rakjat Filipina hari Rebo menen- 

Manilla dan masalah orang2 Indo- 2 ng rentjana Angkatan Perang Fi- nesia di Filipina (Mindanao) jang | 1DIMA untuk mengeluarkan lebih ku- 
Senap smongai Uelgrang. Th lah masuk kewilajah negeri tersebut 

di hsetjara gelap. : : 
Anggota? jang terkemuka dari ko 

mite mengenai kegiatan? anti-Filipi- 
na berpendapat, bahwa adalah se- 
baiknja kalau rakjat Filipina membe 
rikan kewarganegaraan Filipina ke- 
pada imigran2. Indonesia. 
Anggota2 D.P.R. tersebut baru? 

ini memimpin penjelidikan setempa' 
dipulau Mindanao, dimana kabarnjz 
orang2 Indonesia telah masuk setja- 
ra gelap. Ketua komite tersebut Jea- 
guin Reces telah menuduh, bahwa 

sebagian besar. dari imigran2 gelap | 
itu mempunjai ,,perasaan2 simpati 
terhadap komunis”. 

Atas dasar pendapat2 komite terse 
but maka Kementerian Pertahanan 
meminta kepada Presiden Ramon 
Magsaysay — untuk mengeluarkan 
orang2 Indonesia tersebut. 

Akan tetapi pemimpin2 komite 
hari itu menerangkan, bahwa rentja 
ua jang diusulkan oleh pihak tentara 
itu akan memerlukan uang banjak 
dan tidak akan - memetjahkan soal 
imigrasi gelap itu. Mereka menjata- 
'kan, bahwa beberapa orang2 Indo- 
nesia itu mungkin dapat mengadakan 

Sebaiknja diberi kewarga 
negaraan Pilipina sadja. 

Selandjutnja menurut UP Manila, 
maka Pemimpin? Dewan Perwakilan 

Mengenai orang2 — Indonesia 
Mindanao diterangkan, bahwa oleh 
Kuasa Usaha kita itu sudah diterang 
ikan kepada pihak Pemerintah Filipi- 

dengan perundingan, sedangkan pi- 
hak Pemerintah Filipina memadju- 
kan satu sjarat, jaitu, bahwa mereka 
bersedia mengadakan  perundingar 
dengan Pemerintah Indonesia, apabi 
la Indonesia terlebih dahulu menje 

tudjui ketentuan2 untuk memulang- 
kan orang2 Indonesia jang digolong 
kan dalam ..groep C”, terdiri dari 
mereka jang belum sampai lima ta- 
hun-memasuki daerah Filipina. 

- Terhadap sjarat jang dimadjukan 
oleh Pemerintah Filipina itu Mr. 

lah memadjukan pengharapan Peme 
rintah Indonesia jang menghendaki 
supaja perundingan tidak ,.diikat” 
dengan sjarat tersebut. Hal ini belum 
mendapat djawaban dari Pemerintak 

Berapa djumlah orary' 

Indonesia di Mindanau? 

PA SN TA DIP 
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Harga Lengganan (bajar dimuka) Rp. 11-— dalam kota Smg, 
Rp. 12-— luar kota Smg: isemuanja sudah-termasuk meterai), 

Adv. Rp- 0-80 per m.m. kol, 

Harga etjeran 60 sen p. lembar, 

  

  

Tari-Tarian 
Braziha 

  

Wakil pemerintah Brazilia di Indonesia, A. J. Bezerra de Menezes haru? 
ini telah mengadakan suatu resepsi di Djakarta, dimana dipertundjukkan 
suatu taridan Brazilia oleh beberapa gadis sebagai kelihatan dalam gam- 

bar ini. 

  

  

:nan kolektif Asia Tenggara”, 

- Eisenhower 

Akan Tenang- 

kan #nowland 
Hubungan Diplomatik 
Dgn Sovjet Djangan 

Diputus£an 
PRESIDEN EISENHOWER 

pada hari Rabu telah mengirim se- 

Rebo Kemaren Dulu Te- 
lah Di Tandatangani 
Dokumen2 Perdjandjian Organisasi 

Pertahanan Asia-Tenggara 
DOKUMEN2 PERDJANDJIAN organisasi 

Tenggara telah ditanda-tangani di Manila pada hari 
waktu setempat. Dokumen2 tersebut adalah 

protok»! mengenai 
dan Cambodja dan .,Piagam” Pasif 2”, ang oleh konperensi telah di- 
setudjui untuk ditanda-tangani sebagai suatu dokumen tersendiri, 
Penanda-tanganan dilakukan oleh ketua2 delegasi 
berturut turut menurut urutan aifabetis- Seperti diketahui, 8 nega- 
ra tersebut adalah Amerika Serikat, p 
Australia, New Zealand, Filipina dan Muang Thai. 

i ! | 
| 

| 
1 

1 ' Peranfis, 
iland hanja memberikan parafnja 
ida 

Sa Mamamawan mena memamg T 

Pasukan Pridi 

EDISI POS. 

  

Akan Serang Muang 
Thai ? 

BEKAS PERDANA menteri 
Muang Thai, Pridi Banomyong, 
dan tentaranfa niat menjerang 
Muang Thai, demikian hari Rabu 
diterangkan oleh djurubitjara pes 
merintah Muang Thai di Bangkok. 
Letnan djenderai Kharb Kunjara, 
djurubitjara tadi, menerangkan ke. 
pada pers bahwa menurut penda- 
patnja, tentara Pridi itu terdirj da- 
ri warga Tiongkok di Muang Thai 
dan di propinsi? Yunnan dan 
Kwangsi (RRT). Dikatakan, bah- 
wa disana terdapat kira2 15 djuta 
orang keturunan Muang Thai. 

Kabarnja tentara ini dilatih oleh 
pembesar2 militer RRT dan djuga 
memperoleh alat sendiata dari R.R. T 

Atas pertanjaan tentang djalan jg. 
mungkin dilalui oleh tentara  Pridi 
untuk melakukan serangan terhadap 
Mnang Thai, Kunjara mengatakan, 
bahwa djalan jang paling logis ada 
lah melalui Birma, tetapi menurut 
setahunja, tentara Birma tidak akan 
mengid,inkan tentara asing melalui 
Birma, demikian ditambahkan oleh 
djurubitjara pemerintah Birma tadi. 

Delegasi2 konperensi SEA- 
TO sangat perhatikan kete-   

pertahanan Asia 
Rabu djam 17.05 

»Perdiandjian keama- 
Vietnam, Laos 

8 negara peserta, 

Inggris, Perantj's, Pakistan, 

Karena belum menerima instruk 
si2 dari pemerintah masing2, maka 

: Australia dan New Zea 
pa 

dokumen jang ke-3, jaitu doku 
men ,.Piagam Pasifik” usul Filipina, 
jang dalim tingkat terachir telah di 

ljui olzh konr NSI “Utk. ditan 
rani sebagai suatu dokumen 

menanda-tangani untuk Ame 

  

   

    

    
   

  

Jang 
rikaySerikat adalah menteri luar ne- 
geri Mia Fosier Dulles dan senator 

#exanier Smith dan Mike    Inilah akibat angin pujuh ,,CaroP” jang baru2 ini menimpa Wareham, 

Laut-Amerika. Kelihatan dalam gam 
jang luput dari bahaja 

suatu tempat istirahat di Amerika jang terletak dipantai sebelah Timur 
bar ini tidak ada sebuah rumahpun 
angin pujuh tersebut. 

    akan menemui banjak kesulitan 
-Jg akan menjebabkan deadlocks. 
maka djalan setapak demi setapak 
ini dirasa akan lebih memudah- 
kan tertjapainja persetudjuan. Per 
djandjian tentang pengangkatan 
kapal2 ini diutamakan oleh kare- 
na pengangkatan kapal2 tengge- 
:im harus dipandang sebagai 
suatu kepentingan Negara jang urgent dan jang tidak dapat. me- nunggu tertjapainja basic agree- 
ment. 

Katholik pada bulan April 1953 

ra lain ialah pembukaan kedutaan 
akibatkan timbal balik, iakri di 
Indonesia, sedang umumnja sudah 
dja kedutaan Rusia dinegara2 

Badak? Kita Tidak   Kap2l2 jg akan diang 
Kapal2 jg akan diangkat 

djumlah 60 buah terdiri dari: 
a. Kapal2 ig telah mendjadi milik 

Indonesia, jaitu. kapal2 Pemerintah 

kat. 
ber- 

Hindia Belanda dulu, kapal2 Die-, 
“pang, kapal2 Djerman dan satu ka 
pal SMN 5 v 

b. Kapal2 milik KPM dan KJC, 
PL jg statusnja belum diketahui de 
ngan tepat, akan tetapi telah di be 
ritahukan oleh Direksi KPM, bhw 
mereka telah melepaskan haknja 
atas kapal2 itu karena mereka te- 
lah mendapat rehabilitasi dari” Pe- 
merintah Belanda. Aan 

c. Mengenai barang  muatannja 
dari 60 kapaj itu, muatannja pada 
umumnja tidak berharga. . y 
Orang2 Djepang jg akan bekerdja 

itu adalah didalam ikatan dinas 
Djepang dan dibajar oleh Djepang. 
Pembajaran — diperhitungkan pada 
ongkos jg harus dikeluarkan seba- 
gai pembajaran ganti kerugian dari 
Diepang kepada Indonesia. 

: Panas pengangkatan 

Dalam perairan Jautan Indonesia 
ada beberapa ratus kapal jang teng 
selam. Dalam perdiandjian ang "te 
iah dibuat, kemungkinan pengangka 
tan kapal2 terbatas oleh djumlah 
US dollar 6,5 djuta jang disediakan 
untuk pengangkatan itu. Djumlah 
ini dikirakan #ukup untuk mengang 
kat 60 buah kapal dan djika djum 
lah tsb. tidak tjukup, maka  djum 
lah kapat ig akan diangkat akan 
kurang dari. pada 60 buah. 

Selain dari persetudjuan ini. Pome 
rintah mesih ada persetud/uan lagi 
mengenar penzangkatan kapai2, ja- 
itu dengan firma ,.The Indonesia 
Corporation,” satu perusahran na 
siona| di Surabaja utk. mengangkut | 
14 buah kapa! tenggelam. Bestem- 
ming dari kapal2 ini ialah - untuk 
mendjadi scrap iron. (Antara). 

Perairan akan bersih. 
Dengan negara2 lain tidak di 

adakan Pe untuk  pe- 
ngangkatan kapal2 ig tenggelam. 
Telah diadakan pembitjaraan dng 
beberapa perusahaan partikelir ig 
berkedudukan diluar negeri, tapi 

tertjapainja 

aka: pembisjaraan2 itu ditanc- 
guhkan. Pemerintah Indonesia ms 
njelesaikan dengan sadar soal ini 

tjara war reparations, oleh se- 

  

9 | h terlaksana dan terus 
at djuga ditentukan tingkatan”     

    

  

| Pemerintah berpendapat, bah: 
wa penjelesaian war-reparations itu 

diselesaikan dalam djangka 

i lon 

' ekor banteng, 

'rang tidak dapat dipelihara 

|dupan badak di Udjungkulon 

  

Ada Bandingannja 
Binatang2Djuga Meng- 
hadapi Bakaja Lapar 

KINI dimargasatwa Udjungku- 
(Banten) dan pulau2 didekat- 

nja terdapat 35 ekor badak) 300 
1000 ekor rusa se- 

djumlah banjak matjan2 loreng 
dan lain2. Binatang2 itu kini keli- 

' hatan badannja kurus2 karena ma- 
kanannja (terutama rumput) sudah 
sangat kurang. Usaha untuk mem- 
buat lapangan2 rumput baru ma- 
sih belum dapat dilaksanakan, ka- 
rena pegawai2 dari Panitia Per- 
lindungan Alam sangat sedikit 
djumlahnja. Binatang2 badak jang 
terdapat dimargasatwa tbs., menu- 
rut laporan itu, adalah merupakan 
|chewan2 jang termasuk satu2n'a 
djenis didunia jang masih hidup 
peninggalan zaman prasedjarah. 

Karena binatang2 badak itu mem 

punjar sifat2 istimewa, sampai seka 
di-ke 

bun2 binatang. Jang amat sukar, ia 

lah pengangkutannja, meskipun da 
ri berbagai kebun binstang, baik di 
dalam maupun diluar negeri, sering 
diterima permintaan supaja bisa dida 
tangkan badak? dari  Udjungkulon 
itu. 

Diterangkan dalam laporan itu, 
bahwa badak jang hidup di Udjung 
kulon tidak pernah terdapat dibenua 

|Iain, jaitu hanja bert/ula satu. Tidak 
sedikit orang jang mengingiakan ba 

dak Udjungkulon ' itu, terutama 

orang2 Tionghoa jang sanggiip mem 
berikan bajararn sangat tinggi. 

Menurut kalangan orang2 Tiong 
hoa, tjula badak “itu dapat dipergu 
pakan sebagai suatu alat untuk me 
ngetahnj apakah sed'enis minuman, 
berisi ratjun atau tidak. 

“Untuk mengetahui keadaan kehi 
itu, 

kepada Panitia Perlindungan Alam 
| banjak datang permintaan dari ahli2 
biologi luar negeri untuk mengada 
kan penindjauan. i 
Dapat diterangkan, bahwa daerah 

margasatwa Udjungkulon itu mem 
punfai areal kira2 30.000 hektar de 
ngan dikelilingi oleh pemandangan2 
alam jang indah. (Antara). 

Ketua2 delegasi dari New Zea- 
land, Pakistan dan Perantjis jang 
menghadliri Korperensi SEATO 
di Manila pada hari Rebo telah 
mengundang presiden Magsaysay 
supaja mengundjungi negeri me- 

| reka. Kepada kepala negara Pili- 
pina itu diberikan djaminan, bhw. 
pemerintah dan rakjat negeri2 
isb. akan bergembira menerima 
Magsaysay. 

    

Partai Katholik Menentang 
Adanja Kedutaan Rusia 

Djuga Minta Agar Diskriminasi” Dalam Soal 
Penggilingan & Penjosohan Beras Dilenjapkan 

WAKTU DIDALAM Parlemen dibitjarakan mosi Rondonu- 
wu jang mengusulkan dibukanja perwakilan (kedujaan) Indonesia 
di Rusia, fraksi Katholik sesuai dengan putusan kongres Partai 

lain 

| peladjari 
. maksudnja 

Ditanja tentang djumlah jangi pas: 
ti dari orang2 Indonesia di Minda- 
nao, Mr. Tjokroadisumarto mendja- 
wab, bahwa djumlah jang pasti su- 
kar disebutkan, tapi menurut taksi- 
ran lebih kurang ada 4.000 orang. 
sedang Pemerintah Filipina menaksir 
6.000 dan menurut kabar paling 
achir, djumlah taksiran itu naik lagi 
mendjadi 11.000 orang jang menu- 
rut pendapat Kuasa Usaha kita di- 
anggapnja tidak mungkin. 

Mr. Tjokroadisumarto selandjutnja 
memperingatkan, bahwa dalam me- 
naksir djumlah orang2 jang mema- 
suki daerah Filipina itu djanganlah   jang diadakan di Djakarta meno- 

Indonesia di Rusia akan meng- 
tempatkannja kedutaan Rusia di | 
diketahui bagaimana tjara beker 

jain. € i 
t 

Pendapat dasar penolakan itu ter 
maksud Giatas dibenarkan oleh ke ' 
njataan, dapat dibuktikan dari nia- 
tan pihak Rusia untuk menempatkan 

kedutaannja di ibukota Indonesia de 
ngan stafnja-jang beranggota pulu- 
han orang, sedang kepentingan? Ru 
sia di Indonesia sangat sedikit sekali. 
Pimpinan Partai Katholik menentang 
niatan itu demi kepentingan umum, 
negara dan masjarakat Indonesia. 
Demikian pengumuman pimpinan 
Parta: Katholik jang disampaikan ke ya 
pada “Antara.” | 

Anti diskriminasi. 
Seterucnja Partai Katholik menen 

tang sekeras-kerasnja pasai 10-dari 
PP no. 42 dan menuntut" supaja pa 
sal itu dpat ditjabut atau dirobah 
sedemikian rupa, hingga dengan dje 
las. diler, apkan unsur diskriminasi se 

hingga tak ada perbedaan diantara 
werganegara keturunan Tionghoa 
Can warganegara Indonesia lain se- 
srar dengan statement. DPP Partai 
Katholik mengenai persamaan hak 
semua warganegara Indonesia jang 
«tumumkan pada tgi. 22 Agustus "S4. 

  

Seperti diketahui, pemerintah pa- 

da tgl. II Djuli 1954 telah mene- 
tapkan PP 42, 'jaitu ,,Peraturan 
Pembatasan . Perusahaan  Penggili- 
ngan Padi dan Penjosohan Beras” 
ig sebetulnja baru waktu  belaka- 
ngan “ini dapat diketahui umum. Me 
nurut pasal 10 PP £2 tsb. antara 

ditetapkan, bahwa pengusaha 

penggilingan padi dan penjosohan 
beras tidak diperkenankan mempu- 
"la/ kewarganegaraan lain daripada 

warganegara “Inidonesia”. Pasal ini 

dapat di-interpretasikan bukan 
orang asing sadja, tapi djuga warga 
negara Indonesia turundin Tionghoa 
ig menurut undang2 kewarganegara 

an Tiongkok djuga mempunjai ke- 
warganegaraan Tiongkok diluar. ke- 

maan mereka, sehingga tak dapat 
dilepaskan oleh mereka, dilarang 
mengusahakan atau mempunjai pe: 

rusahaan' padi “atau penjosohan “be- 
ras. Demikian “antara laip berita ig 

disampaikan oleh. pimpinan Partai 
Katholik kepada ,,Antara”. 

  
Amerika Mau Obralkan Sen 
KEMENTERIAN LUAR negeri 

Amerika Serikat kini sedang mem- 
rentetan tindakan2 jang 

untuk memperkuat ke- 
amanap negara2 tertentu di Timur 

Tengah. Demikian dikatakan oleh 
djuru bitjara kementerian itu pada 
hari Rebo. Mesir dan Israel adalah 
diantara negara2 jang dimaksudkan 
diatas, kata djuru bitjara itu ' lebih 
djauh. 

Mendjawab pertanjaan2 tentang 
desas-desus akan adanja pakt ban- 
tuan militer ALS, kepada Mesir. dju- 
tu bitjara tadi mengatakan” bahwa 

  

dilupakan, bahwa kemungkinan be- lak mosi itu. Penolakan itu dida sarkan atas matjam2 alasan anta- Ea Lana P Unpaag Sha sar ada pula orang2 dari daerah Ka- 
limantan Utara (daerah Inggeris) 
jang djuga berbahasa Indonesia se- 
perti orang2 Indonesia jang benar? 
verasal dari daerah Republik Indo 

nesia, 

Tentang tuduhan2 jang mengata- 
kan, bahwa orang2 Indonesia di Min 
danao itu terdiri dari orang2 ,,ko- 
munis” dikatakan, bahwa bukti2 ter- 
hadap tuduhan itu tidak ada. 

  

Sunarjo Hari 

Ini Ke PBB 

P.M. ALI SASTROAMIDJO- 
JO setibanja kembali dari Sura- 
baja untuk menghadiri resepsi 
pembukaan muktamar ke-20 Nah 
datul Ulama dikota tsb., kemaren 
pagi dirumahnja di djalan Mer- 
deka Selatan Djakarta telah me- 
ngadakan pembitjaraan dengan 
menteri luar negeri Sunarjo. Me 
nurut keterangan2 jang didapat, 
pembitjaraan2 antara P.M. dan 
menteri L.N. Sunarjo itu bertali- 
an sekitar sidang umum PBB, 
karena pada hari Djum'at pagi 
ini sekira djam 6.30 menteri 
Sunarjo akan berangkat dengan 
pesawat terbang untuk memimpin 
delegasi Indonesia dalam sidang 
umum PBB jang akan dimulai 
21 September jad. dan seperti di 
ketahui akan membitjarakan ma- 
salah Irian Barat. 7 

Dalam hubungan dengan kebe- 
rangkatan menteri-Sunarjo ini lebih 
djauh didapat kabar, bahwa suatu 

delegasi besar dari Kerdja Sama P4 
litik  Organisasi2 Djakarta - Rayu 
akan mengantarkan menteri sam- 

pai dilapangan terbang . kemajoran. 
Seperti. pernah dikabarkan, KSP 
pun merentjanakan suatu  demon- 
strasi ig dimaksudkan untuk menjo 
kong tuntutan masukkan Iriap  Ba- 
rat kedalam R.I., tapi apakah ren- 
tjana ini dapat “dilangsungkan sam 

pai kemaren siang belum didapat 
kabar jg pasti, “karena tuntutanf 
KSP supaja kabinet mentjabut lara 
ngan “berdemonstrasi pun belum 
mendapat djawaban. (Antara). 

  
kini belum diambil sesuatu keputu- 
San jang pasti. Djuru bitjara tadi 
mengatakan bahwa pemerintah A.S. 
telah menjatakan kepada Israel ba- 
ru2 ini tentang perhatiannja jang 
sungguh2 bertalian “dengap  sera- 
ngan2 jang telah dilakukan oleh is- 
rae) terhadap desa2 dj Jordama. 

Menjambung tentang maksud A.S. 
untuk memperkuat persendjataan re 
gara2 Timur Tengah diatas, djuru 
bitjara tadi mengatakan bahwa sc 
tiap alat sendjata jang diserahkan 

kepada negara2 Timur Teagan akun   

Juaran mereka itu akan meninggal- 

“Bandjar telah ditjegat oleh gerom 

assimilisasi dengan penduduk Filipi- 
na ,,sesudah mengalami screening 
iang keras atas ideologi dan poten- 
si2 ekonomi” mereka. 

Djuga dinjatakan, bahwa penge- 

kan masalah2 sosial di Mindanao, 
karena.isteri2 dan anak2 mereka-jana 
berbangsa Filipina akan tergantung 
dari bantuan Pemerintah (Antara). 

Kalau Taiwan 
Diserang RRT 

   & putjuk surat kepada senator Par: 
tai Republik William Knowland, 
pemimpin majoritet Senat, jang 
memuat pendjelasan. mengapa ne- 
gerinja diangan memutuskan hu- 
bungan2 diplomatik dengan Sov- 
jet Uni. 

S2perti telah dikabarkan, pada ha 
ri Minggu jg lalu Knowland telah 

mengetok kawat kepada presiden, 
minta supaja Amerika Serikat sez2 
ia menghentikan hubungan2 dipic- 
iratiknja dengan Soviet. Uni, berke 
nae1 “dengan penembakan sebua 

se-awat Amerika didekat pantai Si 

. “i 

Kuomintang Akan Pin- Sementara itu, djurubitjara pers 
dah Dari Taipeh Eisenhower, Hagerty, tak bersedia 

Na - memberikan keterangan tentang isi 
surat Eisenhower kepada Know- — Harian ..China Post” hari Rabu 

memberitakan, bahwa pemerintah 
Kuomintang bermaksud pindah 
dari Taipeh ke kota lainnja di Tai- 
wan bila RRT melakukan serangan 
setjara besar2an terhadap Taiwan. 

Tetapi djurubitjara kedutaan 
Amerika di Taipeh mengatakan, 
bhw kedutaan itu kini tiada mem- 
punjaj rentjana untuk menjingkir- 
kan orang2 Amerika dari Taiwan 
(Antara). 

GERGMBOLAN MERAMPOK 
SEBUAH KAPAL. 

' Kapal ,,/Tenaga Bersama”, ke- 
punjaan H. Junus, jang pulang |. 
pergi antara Bandjarmasin-Amun- 
tai, ketika pulang dari Amuntai 
didekat Marabahan, kabupaten 

bolan bersendjata Sesudah gerom 
bolan iang terdiri atas 20 orang 
mengadakan penggeledahan, dan 
barang2 jang berharga dirzmpas, 
kapal ,,Tenara Bersama” dibakar. 
Kerugian I.k. Rp 200.090.— 

:. 

Zender Gelap 
 Diketemukan 
Di Djatinegara 

land tsb., tetapi hanja minta perha 

tian tentang statement jg pernah di 
keluarkan oleh presiden, jg menea- 

tang diputuskannja hubungan2 dt- 
plomatik antara kedua negeri itu. 

(Antara). 

Perajaan 
Hari-Radio 

Dilangsungkan Tengah 
MalamTg11 September 
HARI RADIO R.I. jang djatuh 

pada tanggal 11 September, tahun 
1954 ini akan diperingati dengan 
upatjara resmi tepat pada detik 
lahirnja Hari Radio jaitu tanggal 
11 September djam 24.00 (ma- 
lam) bertempat di Studio V RRI 
Diakarta. Menteri Penerangan, 
Sekretaris Dienderal Kementerian 
Penerangan serta Rusian Abdulga 
ni, bekas Sekretaris Djenderal Ke 
menterian Penerangan dan kini 
Sekretar:s Djendral Kementerian 
Luar Negeri diantara lain2nja, 
akan serta memberikan sambutan- 
sambutan disamping pidato chu- 
sus jang akan diutjapkan oleh ke 
pala Diawatan RRI, Maladi. Upa 
tiara akan diachiri dengan rapat 
dinas antara diawatan dng. para 
kepala studio. Demikian menurut 
atjara upatjara peringatan jang   

Polisi Seksi VII Djatinegara da 
lam suatu razzia jang dilakukan 
hari Selasa jl. telah menemukan 
dan kemudian membeslah sebuah 
sender radio gelap dirumah se- 
orang bernama J. S., dikampung 
Kebon .Nanas, Djatinegara.  Da- 
lam penggeledahan  selandjutnja 
jang dilakukan dirumah itu, oleh 
polisi djua telah diketemukan pu. 
luhan butir peluru sendjata api 
jeng kemudian djuga disita. Pemi 
liknja J. S., ditangkap dan kini 
sedang berada dalam penjelidikan 
lebih djauh oleh polisi. 

Keterangan” selandjutnja  me- 
ngenai soal ini belum didapat. 

1 (Antara). 
  

bebas dari bea. Ini akan Jiuakukar 
sesuai dengan ketentuan2  persetu- 
djuan segi tiga dalam th. 1950 an- 
tara A.S., Inggris dan Perantjis, ig. 
berdjandji tidak akan mendjual alat2 
sendjata ke Timur Tengah, jang da 
pat mendorong 'terdjadinja perlom- 
baan persendjataan antara negara? 
Arab dan Israel. Demikian  djuru 
bitjara tadi. 
Menjambung berita tentang mak- 

sud A.S. hendak mengirimkan alat2 
sendjata ke negara2 Timur Tengah 
lebih djauh UP mewartakan bahwa 
djuru bitjara kementeriap luar ne-   

telah ditentukan. 

»PANGLIMA TII ,,DJATIM DA- 
PAT HUKUMAN PENDJARA 

6 TAHUN. 
Pengadilan Negeri Malang hari 

Selasa mendjatuhkan hukuman 
pendjara 6 tahun Mepada Kyai 
Achmadi slias Amirudin, jaitu 
Orang jg mengaku mendjadi Pang- 
Tma TII Diawa Timur, Terdakwa 
kedua H. Machmud alias Pak Na- 
db d'diatuhi hukuman pendjara 
2 tahun, masing2 dipotorvg masa | 
Selama dalam tahanan. Mereka di 
persalahkan telah menjimpan sen- 
diata api dengan tidak mempunjai 
idiin jang sah. Pemeriksaan itu 
sebagian telah dilangsungkan da- 
lam ruangan tertutup (Antara). 

djatanja Di Timur-Tengah 
geri A.S. itu tidak bersedia untuk 
menjebut nama negara? jang akan 
menerima bantuan militer A.S. itu: 
Dalam pada itu wartawan UP me- 
nambahkan bahwa umum sudah 
tahu bahwa jang dikandung maksud 
oleh A.S. untuk dikirimi alat2 sen- 
djata itu ialah Mesir, Irak 
kin Libanon. 

Djuru bitjara tadi mengatakan 
pula bahwa meskipun keputusan ter 
achir kini belum diambil, 
rentjana2 sudah djauh perkembang- 
annja, (Antara), 

Santak mengemukakan "pendapat ma 

beria oleh 2 buah pesawat MIG Se 

dan mung , Thai 

    

  

Upat'ara PM Sa-tanganan dilaku 
kan pada achW ing lengkap kon 
perensi Seato jaX/ dimaksulkan seba 
gai sidang penutib, Sebelum penan 

angaran. dimulai, para delegasi 
masih diberi kesempatan sekali lagi 

  

sing. 1 

Setolah upatjara penanda-tanganan 

derachir, ketua konperensi, “wakil 
presiden merangkap menteriyluar ne 
geri Filipina, Carios P. Garcia, pa 
da djam 17.20 waktu setempat dgn. 

.esmi menjatakan konperensi Mani 
la-tahun 1954 berachir. 

  

»Piagam pasifik” 
- 

Mengenai piagam ini. jang” meru 

pakan piagam tersendiri, — bunyinja 
adalah sbb.: 

Delegasi2 Australia, Perantjis, 
New Zealand, Pakistan,  Pilipina, 
Muang Thai, Inggris dan Amerika 

Serikat, berdasarkan keinginan un 
tuk meletakkan dasar jang teguh ba 

gi aksi berSama untuk memelihara 
perdamaian dan keamanan di Asia 
Tenggara dan Pasifik Barat Daja, 

dan berdasarkan pula  kejakinan, 

bahwa aksi bersama urituk tudjuan 
ini supaja mendjadi bermanfaat dan 
effektif harus dibimbing oleh azas2 
keadilan dan kemerdekaan jang ter 
tinggi, dengan ini memprokiamasi- 
kan: 

  

   

  
l. bahwa sesuai dangan ketentuan ' 

ketentuan dalam Piagam PBB, mere : 

ka mendjundjung tinggi azas persa 
maan hek dan menentukan nasib sen ! 
diri dari rakiat2 dan akan berusaha ' 
dengan segala kesungguhan dan de 
ngan menempuh setiap djalan damai 

untuk - memadjukan pemerintahan 

sendiri dan untuk mendjamin kemer 
dekaan semua negara, jang rak/a:2 
nja menghendakinjadan mampu me 

mikul tanggung djawabnja. 

2. bahwa mereka masing2 -berse- 
dia untuk terus mengambil  tinda- 

kan2 jang effektif dan praktis un- 
tuk mendjamin sjarat2 jang meng- 
Untungkan bagj usaha mentiapai tu- 

djuan2 tadi, sesuai dengan prosedur2 
konstitusionil mereka, 

3. bahwa mereka “akan terus be- 
kerdja bersama dilapangan2 ekono- 
mi, sosial dan kebudajaan untuk 
mempertinggi taraf hidup, kemadju- 
an ekonomi dan kesedjahteraan so- 
sial didaerah ini. 

4. bahwa seperti jang dinjatakan 

didalam  perdjandjian “ pertahanan 
kolektif Asia Tenggara, mereka ber 
tekad untuk mentjegah atau menen- 
tang dengan tjara2 jang setimpal : 
tiap2 usaha jang dilakukan  didae- | 
rah perdjandjian untuk merampas 
kemerdekaan mereka atau untuk 

merusak kedaulatan atau keutuhan 
| wijajah mereka. 

Serikat kedudukan De- 
wan SEATO. i 

| Kalangan jang mengetahui di Ma 
: Dila menjatakan pada hari Rebu, 
bahwa kedudukan Dewan Seato jg. | 

“diberi tugas untuk — melaksanakan 
perdjandjian  pertahana, kolektif 
Asia Tenggara akan ditentukan ke- 
lak setelah dibitjarakan bersama me 
'atui saluran diplomatik. 
Kalangan tersebut menambahkan, ' 

bahwa dalam hubungan ini Filipi 
telah menjaranka, Manila, Muangj 

Bangkok, Inggris Singapura 
iGan Australia salah satu kota dine- 
(geri tersebut, sebagai tempat xedu-! 
| dukan dewan tadi. 

Kalangan itu achirnja Mer ABUKAN, | 
namun | apakah sidang pertama dari dew:n 

tu "sudah dapat diadakan sebelum 
“bulan Pebruari j.a.d, (Antara). 

“ 

rangan Kunjara. 
Sementara itu, menurut berita U, 

P. dari Manila, para delegasi konpe 
rensi SEATO hari Rabu sangat 
memperhatikan keterangan2 jang di 
utiapkan  djurubitjara  psmerintah 
Muang Thaj di Bangkok, bahwa Pri 
di dan tentaranja niat melakukan se 
rangan terhadap Muang Thai. Teta 
pi para delegasi itu tidak bersedia 

memberikan komentar atas keterang 
an C,urubitjara tadi. Seperti diketa 
hui, Muang Thai adalah salah-satu 

enggota SEATO jang baru terbentuk 
itu, (Antara). 

Penjelidik 

A.3, Di Taiwan 
Akan Dipertambahkan?: 
Untuk Tjegah Serdadu2 

KMT Larikan Diri 

KORESPONDEN mingguan 
»Delhi Times” dalam kawat dari 
Tokio, jang dimuat dalam pener- 
bifan mingguan tsb. pada tanggal 
5 September jbi- mewartakan bah- 
Wa Komando Tentara A.S- di Ti. 
mur Diauh hendak - memperkuat 
organisasinja penjelidik di Taiwan 
dengan maksud mentjegah bahwa 
serdadu2 Kuomintang melarikan - 
diri dari kesatuan mereka masing2 
Karena merasa sudah terlampau 
lama mendjalankan dinas ketenta- 
raan. 

Dari seorang pembesar jg dapat 
diperijaja di Tokyo didapat ketera: 

ngan bahwa di waktu belakangan 
ini ferdapat: makin - banjak keribu- 
tan dikalangan serdadu: Chiang Kai 

Shek karena mereka,  diantaranja 
terdapat  djuga  sedjumlah  opsir, 

ingin ' kembali ke pekerdjaan2 jg 
bersifat damai. Lebih: dari 200 
orang dari bagian penjelidik A.S. 

menurut rentjana akan  ditambah- 

kan kepada staf misi penasehat "A.S. 
di Taiwan. Demikian koresponden 
tsb. (Antara). , 

Pangkalan Ang: 

katan Laut 

A.S. Di Pilipina 
Akan Diperluas? .. 

DALAM KONPERENSI jang 
diadakan pada hari Kamis, wakil2 
dari pemerintah Pilipina dan ang- 
katan jaut Amerika Serikat akan 
membitjarakan rentjana2 untuk 
memperluas daerah dari pangka- 
lan laut Amerika di Subic. Ang- 
katan laut Amerika ingin mem- 
beli tanah2 jang berbatasan dgn. 
pangkalan Subic jiu dipropnsi 
Zambales, disebeiah Barat Laut 
Manila, untuk memperluas pang- 
kalan tersebut. Dalam perundingan 
pada hari Kamis pemerintah Pili- 
pina bertindak sebagai wakfl dari 
pemii'ik2 tanah dalam menentukan 
harga dari tanah2 jang akan dibeli 
itu. (Antara). 

Makam HOS Tjo- 
kroaminoto 

Dibuka 

Hari Rebo djam 19 pagi di Jog- 
ja telah dilangsungkan upatjara 
pembukaan makam almarhum HH. 
O. S. Tjokroaminoto, salah seorang 

, terkemuka dalam pergerakan na- 
sional dan pendiri dari Partai Sja- 
rikat Islam Indonesia. Dalam upa- 
tara ini hadlir selain keluarga al- 
marhum, djuga orang2 terkemuka 
lainnja baik dari Jogja maupun 
dari tempat lain. Ketua Parle. 
men Mr. Sartono jang datang se- 
djak hari Selasa memerlukan pula 
mengundjungi upatjara tersebut. 

Pembukaan selubung atas makam 
itu dilakukan oleh - Surjoprano:c, 
jaitu salah seorang teskemuka  da- 
lam PSII jang bersama2 berdjuang 
dengan almarhum. 

Perlu diterangkan, bahwa sedjak 
beberapa. “waktu jang lalu makam 
marhum  H.OS. Tjokroaminoto itu 
dalam keadaan sangat rusak dan 
oaru2 ini pihak keluarga almarhum 
Gan keluarga PSII telah memper- 
baikinja. 
Almarhum meninggal dunia pada 

tgl, 17. Desember 1934, (Antara), 

f 
& | 

  
  

   

 



  

    akup ! 
Pembelian Padi Oleh Pemerintah Su- 

Melebihi Djatah Je Dibutuhkan— 
Tak Perlu Chawatir I 

B 

adapi Musim 
     

    

    

MENURUT. KETERANGAN 
| bersangkutan di Semarang wartawan k.ta mendapat keterangan, bah- 
«wa mular bulan Agustus 1954 pembelian padi 

. Gidaerah Grobogan dan Kab. Den 
  

        

  

    

4 sebut 5 ' e x 

Pa Kabupaten Grobogan 
    

   

sudah mentjapai . djatah Oa kan dan sampaj achr bulan 
Agustus. jl. djatah Tenan 1 156, 8390 atau djumlah 
padi jang masuk jalah 14.115, wal, sedang penetapan hanj 
9 tal. De a » maka dalam Kan aan 

| Ian padi, Kabupaten Grobogan telah pegang rekor jang sangat 
mengg'rangkan. Ma eU Sa 

3 Da'am hubungan itu, selandjutnja Be Koaba aw. 

| Ginaurkan, bahwa Kabupaten Def Dalam hubungan ini, 
. mak menduduki. nomer-2, Jaitu de | Bupati 

: 12,248,539 
kwintal. Djatah jang ditet . 

    

   

   
    

    
    

   
   
   
   
   

   

     
    
    

    
   

  

      

  

Demak telah dihentikan. Sebaliknja ipa 
— untuk Kabupaten Kendal, pembelian | 

| padi masih tetap dilandjutkan, kare| belian padi itu, maka pada 
. na djatah jang ditetapkan oleh Pe “Kabupaten tsb., kini masih 

.ru masuk 6.235,234 kw. jang berar 
oi baru 77,949o. Pembelian padi un 
“5 tuk. Kab. Semarang adalah jang pa 

—. ling seret, Pada achir: bulan Agustus 

ck diseluruh Kiires. 

1990 atau 2.167,708 kw. sedang 
| diatah jang ditetapkan untuk Kabu 

«- paten Semarang ialah 4000 kw. 
Seretnja pembelian padi itu me- 
nurut keterangan disebabkan al. 

& tentang adanja peraturan Peme- 
“.intah no. 42 jang al. menjebut Dengan hasil-hasil tersebut 

- mengiz nkan penjosohan padi di- 
“seluruh Indonesia. Karena harga 

- pembelian padi dari Peme,intah 
| dapat dikatakan terpaut Ik. Rp 
“10— dengan - harga2 dluaran, 
'.uaka banjak pula pedi jeng di- 
" salurkan ketempat penjosohan pa 

AKAN 

| FATERU 
Bandung-Tjirojom Tilp. Rd. 4389 — Postbcx 35 

“Tidur di atas FARUBB Karet Busa 
Seperti tiba di dalam Sorga" 

rut peperinjian, maka padi2 

ngawan 5.223.812 kw., 

lan. Oktober), 
sah, karena 

rakjat tak 
kebutuhan? padi 

tjai djatahnja. 

   
     

   

MAA 

TARIKLAH- KEUN- 
TUNGAN JANG LEBIH 

# BAIK DAN LEBIH 
"LAMA DARI PENA 
TUAN! 

     
    

“Pakailah 

— Parker Gaink “ie 
| SATU2NJA TINTA 

  

/ MENGHANTJURKAN BA- 
  

sa PENA TA' AKAN TER- 
v SUMBAT Katak, Utan GIAN2 GOM jang tertinggal 

meodjamin djalannja tinta dari matjam-tinta jang murah. 
ha tjepai dan teratur. 

MEMBERSIHKAN SELAGI MENGHINDARKAN TER. 
MENULIS en 2 GANGGUNJA bagian2 logam 
menghilangkan endapan. - dan karet: 

Belilah Parker Ouink .... sempurna untuk tiap merk pulpen. 

PAN Do Pemakilan Paberik : 
. NX YAWSIM TECHA & Co., 'N.V, Nusantara 9 (atas) Djakarta 

  

7919-1 25 £ 
en ama. 

  

»HET PROEFSTATION VOOR DE JAVA-SUIKER- 
1 —.. INDUSTRIE” DI PASURUAN , 

Membutuhkan dengan segera 
Seorang 

Analyst Berdiploma 
untuk dididik buat mengerdjakan pekerdjaan analisa dalam 
chususnja, jang dilakukan oleh Proefstation ini. 

". : 

    

Lamaran lengkap dengan keterangan2 setjukup-tjukupnja 

mengenai diri pelamar, pendidikan dan pengalaman serta 
—. IP turunan idjazah2 dan surat2 keterangan Jain, hendaklah di- 
2 adjukan kepada Direktur dari: 

Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 
Pahla ran 49, Pasuruan 
2     

        

  

  

  « Mengenai keuntunga 
— atas kawan hidupmu selurunnja, kami berikan pendjelasan berda- 

sarkan ilmu penge huan tjara bagaimana kau dapat memperbaiki 
kedudukan dan peribadimu Segala hal dirahasiakan. 

5. RAHAT 

   

  

EN 

  

Ma OCCULTIST 
Sa Seteran 109 — Semarang. 

Tr anggal 8 s/d 12 September 1954 
Arabian Nights 

LA Dan Dances 
Batem Girls 

kisoniers of Casbah" 
en Anta Ia dengan 

IC TURHAN BEY — GLORIA GRAHAM 
LA Huh "— CESAR ROMERO 

FE Gn, tecbriicolor 
»THE THREE STOOGES” — 
“KETAWA TERUUSS 

akta 

  

  

  

V dari sementara kalangan jang 

      

    

(di jang banjak terdapat di Sala- 
L dan Ungaran. 

kabarnja 
Sumardfito stelah menga- 

(djuk permintaan. kepadia Pe- 
'mesintah supaja izin penjosohan 

8 ? diter (uni beras tersebut dihapuskan, teta- 
 - tuk Kabupaten ini ialah 11.500 kw-1 pi desakan tadi sampai bsrita ini . Djuga pembelian padi di Kabupaten! tertuks belum didap:t kabar apa- 

Untuk menutup kekurangan? psm 
kedua 
didaja 

merintah sebanjak 8000 kwintal ba kan untuk membeli padi. Djikalau 
diihat dari diumblah pembelian pa 

Semarang, -ma 
ka djatah jang diterapkan oleh Peme 

lin, " bul / rintah sudah mentjapai . djatahnja 
. jang lalu baru mentjapai angka 54, atau ment'apai angka 10679. Menu 

yang 

masuk terdiri darj padi Bulu 1.257, 
496 kw., Tjeree 24628216 kw., Be 

Ketan 465 
kw. dan Gebah 3.656.587 kw. atau 

djamlah seluruhnja 34.766,576 kw. 
diatas, 

maka dalam megnhadapi musim pa- 
tjeklik jang akan datang (mulai bu- 

perlu geli 

jang 
Ciperlukan o'eh Pemerintah "untuk 
musim tadi pada umumpaja sudah ter 

N
a
g
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TEGAL 
| “PERSATUAN DAGANG/PE- 

| dagang dan pengusaha ketjir dalam 

Persatuan Dagang Pengusaha Kotjit. 

I-gang/Pengusaha Ketjil jang diketuai: 3 
1 Djawa Tengah. 

  

NGUSAHA KETJIL, 

Bertempat di Madrasah Ali-Is-| 
lamijah Panggung baru2 ini para pe 

daerah kota Tegal 
kan pertemuan 

telah mengad-- 
suntuk memoentuk 

Setelah diadakan perdebatan jang 
sangat. mendalam “maka - acawuja 
pertemuan dapat mengambil  kepu- 
tusan membentuk .. Persatuan — Du-| 

oleh sdr. Ramli Effendi. 

BREBES. 
1 

BUPATI D. I. DAPAT TER- 
TANGKAP HIDUP'-AN, 

x 

  

Berita terlambat menjatakan, bah 
Wa- pada tanggal 1 September il. 

antara djam 09.00 pagi didesa Bula- 
kamb,a Brebes oleh P.D.M. Brebes 
bersama? dengan T.N.I. dan K.K.K./ 
Bulakamba telah mengadakan peng 
gerebegan terhadap anggauta?2 - ge- 
rombolan bersendjata jang ' masih 
berkeliaran didaerah tsb. Pensgere- 
began tsb. mendapat hasil jang bus 
sekali, ialah: seorang Dil. dapat te: 
tembak mati, 3 orang anggota ge- 
rombolan dapat ditangkap. hitup-an 
Diantaranja seorang mendjaoat Bu- 
pati D.I. untuk daerah Brceves, “2 
putjuk pistul, L granat dan bebera 
pa dokumen penting dapat dwra- 
pas. 

  
Perlu diketahui, bahwa  dirgan 

adanja tekanan. dan  pengedjaran2 | 
jang dilakukan oleh T.N.I-. dengan 
    

ra terus-menerus, maka salim 

daerah. Kabupaten Tegal/Brebes «1 
lam kwartal ke-HI'- dari th. 1654 
nampak lebih aman dan bair, djika 
dibandingkan dengan keadaan kwar 
tal-I dan ke-HI th. 1954 janz baru 

lala. - 

BLORA 
BURUH B.P.M. MOGOK. 

Mulai tanggal 7 Sept. 1954, buruh 

B.P.M.. Tjepu mengadakan pemego- 
kan total. jang dilangsungkan s/d 
9 Sept... 1954. Sebabnja. pemogokan 

itu ialah untuk membela Evers, ang- 
gauta Perbum, jang menurut penda- 
pat Perbum dipetjat setjara . sewe- 

nang-wenang. Perbum menuntut su- 
paja Evers tsb. dipekerdiakan- Kkem- 
bali mulai tgl. 1 Sept. 1954 densan 
dibajar penuh selama 'ia dipetjat, 
iakni 11 bulan. Tuntutan ini oleh 
B.P.M. ditolak dan  B.P.M. .hania 
sanggup membajar 5092, jakni seta- 
na 5/5 bulan Sampai dengan 7 
September djam 8.20 belum diada: 

kan perundingan lebih landjut  an- 

  

WONOSOBO 

“meluap diluar halaman. Pembitjara : 

1 alun2 Temanggung mengadakan ra- 

“pat umum. Menurut panitya rapat 

! Pembitjara Sudijono 

Lumumnja sekitar pemilihan umum. 

    

  

2»
 

  

  

RAPAT” UMUM MASJUMI, 
# JANJI. DAN PKI, Si 

| Bersamaan rapat umum |. partai 
Masjumi jang diadakan “pada hari 
Minggu jang baru lalu, dialun2 Ma- 

gelang dan Purworedjo, di Wonoso- | 
bo oleh PNI diadakan rapat umum | 

bertempat digedung bioskoop. Per- 

hhatian tjukup memuaskan sampai 

    

    

Pamudji koordinator PNI daerah | 

Kedu,  Hadisubeno dan Sumardjito 

dari Dewan “daerah PNI Te 

| Hari itu djuga PKI bertempat di- 

oleh 60.000 pengundjung. 
dari  Comite 

Diawa Tengah. Atia- 
pada 

dihadiri 

PKI propinsi Di: ang 
ra2 dalam rapat umum. itu 

nia beberapa kawat listrik. Djuga ba 
Puro Mangkunegaran ikut tumbang. 

DKA Tiap 
PATI . : 
TIEKAMAT PEMILIHAN 

Tjeramah pemuihan "” Umum jang | . rr . 
diselenggarakan oleh Sub-Seksi Co- ! . 1 3 6 D t 

mite PKI Dikken baru2 ini didesa u 21 Pp ju a 

| 
Lundo dan desa Modjolampir men- 
ijapaj hatsil- jang memuaskan. 

esllu diketahui bahwa dalam te A vonturisme-Dilettantisme Dan Ama- 
r.mah itu hadir sedjumlah kl: 120) 

orang didesa Lundo dan 300 oran: teurisme Masih Meradjalela—Kata Ment. 
di desa Modjolampir. 

Diterangkan oleh: pimpinan Kana Perhubungan Dalam Pembukaan .Aka- 
tjeramah2 demikian akan diteruskan 
santi berganti di seluruh desa dalam : 
Ketjamatan Djaken. | 

Dalam pada itw telah diumumkan 
pula berdirinja Panitya Aksi Perni 
han PKI untuk Ketjamatap Dja- 
ken untuk 5 desa. 

demi Lal 

| oleh Memeri Perhubungan Prof. 

hubungan Rooseno menjatagan, 

  

UNDANG2 DJALAN | 
Bung Samid dari  djl. Tjemara 

(Perbalan) kirim surat pada Sir- 
pong. . | 3g 

Acc. banget atas saran bung Rus- Sekarang tiap2 djawatan mendiri . 

man darj Pekunden, untuk ,,meng- kan akademi?nja masing2 se-olah2 
haluskan” djalan2 kampung, jang mendiadi ,,academy-minded”, demi 

keadaannja sekarang -bisa bikin kian Ir. 'Roosseno jang kemudian 

orang ,.malaria” grondjalan. Tjuma, memperingatkan, bahwa keadaan ini 
demikian bung Samid, nanti kalau hanja untuk samentara waktu sadja 
djalanan: sudah halus, lebar, kinjis2 berhubung dengan mendesaknja ke 
seperti konde ,,Puteri Solo-nja” Ti- butuhan akan renaga, Pendidikan 
tien Sumarni, djangan lalu ada kam- parallel demikian. menurut Roosseno, 
pong2 jang main. bikin undang2 adulah terlalu memakan uang banjak 
sendiri. Diudjung djalan dipasang dan diharapkannja supaja dalam 

papan: .,Pengendara2 sepeda harus watin 7 tahun akademi2 itu akan 

turun. Kendaraan dilarang masuk”. lenjap dan djawatan2 mengambil te- 

Pong, ini bikin repot orang jang naga dari tempat2 pendidikan jang 
mau mengundjungi kenalannja di- semestinya. 

kampung itu: i 
Komentar Sir-pong: 

bikin repot orang 

didirikan akademi ini. 

| 
0. Karena pegawai2 lama. 

Bukan sadia Dalam uraian jang ditudjukannja 

  

MASIH SELAMAT. Senen sore djam 15.30 hingga djam 16.30 di Solo 

telah turun hudjan lebat. « Bahkan djatuh pula butiran2 es. Berbareng 

dengan djatuhnja hudjan ini, angin kentjang berembus dengan hebatnja 

hingga ada beberapa pohon jang tumbang. Diantaranja pohon asem ka- 

wak, diutara simpang empat Pasar Pon telah tumbang dan njaris men- 

djatuhi kiosk ,,Suara Merdeka”. Untung kerusakan hanja berupa putus- 

HARI SELASA dalam bangunannja jang baru, Akademi Lalu- dan f 100052” danau 

lintas DKA di Bandung telah dibuka dengan resmi dengan dihadliri bahwa buat daerah Sumatera nilai 

Roosseno, Kepala DKA Ir. Moh. Effendi Saleh, para dosen, para 

peladjar dan na undangan. Dalan kata sambutann a. Menteri Per- 

an sekarang ini masih banjak hal? jang kurang baik, avonturisme, 

Nenen ia amateurisme ma ih meradjalela seh ngga djawatan2 tersebut tidak dapat diperbintjang 

seolah2 merupakan lembaga filan'rops- Kemerosoian jang disebab- kan lebih landjut. 

kan keadaan demikian harus segera dibendung dan itulah sebabn a yudi 

k'ta membutuhkan tenaga2 ahli ja1g bisa memimpin, dan untuk itu soal pindjaman 

sional 

di Baik Mereka Jg 

liputi djumlalh f 1.000.000.090 

seribu djuta rupiah Djepang itu. 
itu telah dikeluarkan dulu di 

pula. 

! 

Dengan tidak melupakan kemung 
kinan, bahwa beberapa daerah jang 

sedang mengalami pertempuran sej 

waktu pendjualan surat2 pengakuan 
hutang tersebut tidak dapat mengi 

rim lapuran pendjualan jang leng- 

kap, maka sebagai hasil pendjuatan | 
tertjatat untuk Djawa dan Madura: 
f 318.644.500 dan untuk Sumatera 

F208.330.100. Hasil pendjualan tsb. 
tertjapai berkat keinsjafan dan “has 
rat rakjat jang mendengar seruan ' 
Pemerintahnja. 

Dengan pengluaran wang RI (U 
RI) dalam. tahun 1946, maka pada 
tgl. 3 Maret 1947 Pemerintah R.I. 
di Jogja telah mengadjukan suatu 
rantjangun undang2 pada Badan 
Pekerdja .KNP jang berisi maksud 
untuk membajar semua surat penga 

kuan hutang dari lembaran dari f 
100,— nominal dan untuk menetap 
kan nilai 549 untuk lembaran dari 
f 100,— (termasuk hadiah) dan ni 
lai 490 untuk lembaran dari f 500 

ketentuan, 

njak pohon-pohon dihalaman muka 
(Foto: Gitoatmodjo). 

'Tahunnja 

u Lintas   
Ir. Roossenos Kepala DKA Ir. sersebut adalah separo dari nilai jg. 

disebut diatas ini. 
Karena Badan Pekerdja KNP 

akan mengadjukan lain usul pe- 
nilaian, maka rantjangan undang2 

bahwa selama 4 tahun pembangu- 

Kemudian untuk mempertjepat 
Nasional 1946, 

esaka dalam bulan Nopember '47 
. Badan Pekerdja KNP telah mem 

epala Diawatan Kereta Api Ir. bentuk suatu Panitia Chusus Ba- 
Moh. Affendi Saleh men/ambut pem. dan Pekerdja dengan kewadjiban 
bukaan Akademi KLalu-lintas DKA mengusahakan — agar rantjangan 
itu dengan perasaan lega, karena ter undang2 sebagai dimaksud diatas, 
bukanja kemungkinan untuk meng dapat lekas dibitiarakan kembali 
hilangkan kekurangan akan tenaga2 dalam sidang Bandan Pekerdja. 
baik d:lam segala lapangan DKA. (Akan tetapi soal pindjaman nasio 

Kepala DKA menerangkan, bah nal 1946 tertunda dan hingga kini 
wa tenaga2 keluaran perguruan ig. belum pernah dilakukan peng- 
gi jang diperoleh DKA ialah hanja lunasan pindjaman tersebut. 
merzka jang sediak 1946 diberi tu Dengan terbentuknja Negara 
.gas beladjar oleh DKA. Untuk dinas Kesatuan, maka dengan sendirinja 
lalu'intas, jang membutuhkan 40 hutang pindjaman nasional 1946 
orang hanya ada setu orang. beralih mendjadi hutang Negara 

Setelah ternjaza, bahwa diuga dari Kesatuan. . Dengan administrasi 
abiturient2 .perguruan tinggi seperti Jang sudah katjau sebagai akibat 
Fakultet Ekonomi dan Fakulet Hu kedjadian2 dalam tahun 1947 dan 
kum dalm waktu kira2 10 tahun Ia tahun 1948 (Clash I dan II), ma- 

tara B.P:M: dan Perbum. Pemosa- 

kan berdjalan dalam suasana tenang. 

TEMANGGUNG 
    

Pn aa | jang mau meng kepada para peladiar, Prof. Ir. Roos 
undjungi,  djuga bagi penduduk itu seno menjatakan. bahwa kanji ternja- 

sendirj merasa repot. Tapi umumnja «, djawatan2 bisa berdjalan baik 
jang dipasangi -,undang2. darurat djustru karena pegawai jang tua?. 
sendir?” "demikian, ini adalah djalan2 
kampung jang sempit. . Maksudnja 
untuk mengurangj ketjelakaan2, 
brakan2 dis. 

Pihak jang muda2 menjatakan ke- 
sanggupannja, tapi kesangupan mu 

ta- masih belum  mendjamin ketjakap- 

gi DKA tidak akan mendapat bagi 

an, sedang keadaan mendesak. maka 
timbul pikiran untuk mendidik sen 
diri tenaga2 jang dibutuhkan, jaitu 
lengan dja'an mendirikan Akademi 
Lalulintas .DKA.. Demikian Ir. Ef 
enti Seleh. 

    

ka dirasa perlu sekali untuk me 
njimpang dari ketentuan dalam 
Undang2. Tentang Pindjaman Na 
sional 19465, jaitu untuk melunasi 
ptudjaman tersebut dalam masa 
40 tahun dan dengan demikian 
untuk melunasinja sekaligus.   

ikatan Perang N.LI. Meme aNan 

“ Gib matinja Hardjosudiro discoeb-j 

  

GEROMBOLAN D.I. TER- | 
TEMBAK. ! Kalau djalanan sudah lebar, Sir- 

' pong tanggung deh,.- itu ,,undang2 
darurat” bakal hilang sendiri. Apa- 

erna: dari Kemanperung lagi kalau diantara pengendara2 dju 
menja- 

| #takan, dalam penggeropjokan jang (S4 - : 3 
dilakukan oleh pihak polisi didesa Ba Manor ak salaran Ona Kogan 

berhati? kalau masuk djalan2 kam- 
pung. Eee, salah2 bisa nabrak. 

Kalau ketabrak selamatan sedekah 

kampung tak mengapa, ini redjeki. 
Tapi kalau ketabrak tjagak listrik 
kan bisa bendjut hidungnja!!!!! 

Yurboredjo baru2 ini telah tertem- 
bak mati Hardjosudiro dan “ketika 
Giadakan penggledahan dalam -saku- 

-nja terdapat 2 buah stempel tertulis 
Pemerintah Negara Islam Indore- 
sia kabupaten: Magelang” dan .,Ang 

KIE 

Menurut keterangah jang berwa- 

  

kan kena sasaran peluru. Waxtu ia 
akan ditangkap melepaskan bebera- 
pa kali tembakan dengan senijata . 

Maap   wagnnyanga papapapageng 

HARGA EMAS. pistol. Ia sudah” tama ditjari oleh 
alat? negara, karena tindakannja me Semarang, 9 September. : 
mnimpin penggarongan didaerah Ke- 24 karat: “djual Rp. 42.50 
Gjadjar kabupaten. Wonosobo... Be:- beli » 42 — 
samaan dengan: matinja Hardjosudi- 22 karat: dual » 38,50 
ro, polisi telah dapat menangkap 7 s beli » 37.50 
orang, diantaranja seorang kepala Djakarta, 8 September. 
desa dan mensita 3 putjuk sendjata- 24 krt tiap gr- ' Rp. 43,25 djual 
pistol, 1 granat, 7 karaben serta be- 22 krt tiap gr. Rp. 42,25 djual 
berapa puluh butir peluru. : Furabaja 8 Man. 

22 krt tiap gr. Rp: 42,— nom. 
LILIT ALA ML 

Kepada para pemakai aliran listrik diberitahukan bahwa pem- 
betulan mesin2 listrik Kalisari telah selesai. : : 

Terhadap mereka diutjapkan. banjak terima kasih atas bantuan 
mereka dalam membatasi pemakaiannja, sehingga tidak perlu diada- 
kan pemutusan, 

Namun nemakaian aliran listrik baiklah masih diperhemat. 
: Electriciteit Mij. ANIEM, N. V. 

Mengetahui : 
Panitya Pembagian Aliran Listrik. 

TA AA LA AA 

Hari SAPTU 11-9-'54 di PONTJOL No. 108 

(muka station) : 

Prabot rumah tangga dari Tn. E. DE IONGH (Amt.Dj. Tera) 
Ada KOELKAST G.E., 1 

1 Erika typemachine keadaan seperti baru, 
Hari meliat: DJUM'AT djam 4— 6 sore. 

Balai 

    
    

  

       Lelang F. Van Loo 

  
obat terkenal untuk segala 
rupa penjakit kerongkongan.   | 
  

an. Oleh karena itu sekarang diadu- 

kan akademi ini dan Menteri Pernu-' 
Lunga, mengharapkan supaja paia 

sp2s patriae sungguh2 beladjar bri- 
kan sadja menambah pengetahuan. 
Jang dikuliahkan tapi djuga memu- 
puk dirj sendiri untuk menegakkan | 
meraal sendiri. - Djanganlah berke 
dok perdjuangan untuk memperbai 
diri sendiri, djanganlah sebagai pe- | 
mimpin- mentjarj populairiteit jar 9: 
murah. Demikian Menteri. . | 
Mengenai keadaan gadji pegawai, | 

Menterj Perhubungan mengakuj bah 

wa hal itu sungguh tidak tjukup. Ta 
pi ia mengharapkan pengertian dari | 
para pegawai. bahwa djika pemerin, 
tah menaikkan 596 sadja dari gadji 
sekarang, maka itu berarti, bahwa' 

negara harus mengeluarkan. Rp.200 
djuta untuk. tambahan gadji.” Seka 
rang pemerintah mempun,ai amat 
banjak pegawai, :tapi ini ternjata ti 
dak banjak manfaatnia. Dikemuka 

kammia sebagaj tjontoh,. bahwa De 
li “Spoorweg' Maatschappij menggu 
hakan 5S a 6 pegawai untuk tiap 1 
km. djalan kereta api. tapi 'DSM 
tiap tahunn/a bisa mengeluarkan di 

viden2, Diawatan Kereta Api kita 
menggunakan 12 pegawai untuk tiap 
tiap I km pandjangnja djalan. kere 
ta api, tapi DKA tiap tahunnja men 
derita kerugian perusahaan sebanjak 
Rp. 136 “juta. 

Menteri . Perhubungan katakan, 

ima adalah 30 orang, jang 

  

   

  

| wai. 

  Gunarj Wiriodinoto jang. menda Untuk sekedar membalas budi pi 
pat tugas untuk melaksanakan usa da jang memindjamkannja, maka hu 

ha itu dimulai dalam pertengahan lang tersebut dinilai dengan mening 
tahun 1953 sehingga achirnja ber- galkan ketentuan akan penilaiannja 
hasil pula. Djumlah peladjar2 prrta sebagai ditetapkan dalam Undang? 

( terdiri tentang Pindjaman — Nasional 19561 

atas 1S orang pegawai DKA dan 15 Jang berarti, bahwa adalah sewadjar 
orang abiturient SMA bukan pega "ja untuk menilainja dengan meng-| 

“Msreka itu harus menempuh Wrgat perbandingan antara. rupisi | 

dulu udjian2 masuk dan psycho-tech  Piepang dan Uang RI (URI) dan se 
aierhesfest. # landjutnja dengan perbandingan an 

Diumlah desen2 ada 30 orang jg.:fara URI dan wang sekarang jaitu 

harus memberi 24 mata peladiaran. | RP. 1 an Aa 2 
Tentang kompleks “bangunan? kini Sebagai dasar penilaian jang adil, 

telah selesai ruang? kuliah, kamar |sebenarnja dapat dipakai ketentuan? j 
direktur. bangsal: konserensi.” Diha dalam ,,Ordonnantie Herstel Rec 

3 verkeer”, akan tetapi oleh karena 
Pemerintah hendak menghargai bui 

mar asrama, gudang2. akan selesai. di baik dari mereka jang telah re'at 
Untuk itu semua diren'ianakan biaia | menolong Pemerintah dalam masa 
Rp. 1 djuta. Para  peladjar, NN pn 2 maka Pemerintah Spa 

akan menempuh peladjaran selama £' koers 100 : 3 mendjadi 100 : 10. 
4. tahun “itu, akan mendapat uang -— 

  

    

rapkan pada achir tahun ini semua 
aja, jaitu djuga bangsal rekreasi, ka- 

  

makan sebanjak Rp. 320.— seorang 
dan harus mentjari makanan sendiri. 1.000 ,. MAKAM TERSEBAR | 
(Antara). DI DJAWA TENGAH. 

Dalam triwulan ke-3 tahun ini ke 
''mungkinan akan dipindahkan bebe- 
.rapa puluh rangka djenazah pahla 
| yan jang kini ada di ,,makam verse- 

Ritongi Bebas 

bar” di Djawa Tengah ke Taman 
Pahlawan jang semestinja. 

Menurut keterangan, di Djawa 
Tengah kini kira2 masih ada 1.020 

sImakam tersebar” jang djenazahnia 
belum dipindahkan ketjuali memang   b:hwa semuanja itu adalah ken,ata 

senang mendengarnja. 
Pada achir pidatonja Menteri. me 

mengharapkan kesediaan” dari para 
pezawainja serat para peladjar untuk 

meniumbangkan tenaganja guna pem 

bangunan DKA itu. 

  

TJIREBON 
MATJAN TUTUL DIBUNUH 

    | Se-ekor matjan tutul jang telah 
lama mengganggu  ketenteraman 
penduduk desa Santja, Ketj. Haur : 
geulis (Indramaju) baru-baru ini 
telah dapat “dibunuh mati oleh, 
penduduk, setelah beberapa wak- 
tu dilakukan pengedjaran. Matjan 
itu telah menelan berpuluh2 ekor 
kambing milik. penduduk desa 
tsb., dan menurut keterangan te- 
lah ada 40 ekor kambing jang 
mendjadi korban. Kabarnja dise- 
kitar desa itu masih ada seekor 
matjan lagi jang diduga -anaknja 
matjan tutul jang telah terbunuh 
itu. 

DESA ARGASUNJA MEM- 
BENTUK PANITYA. 

Belun lama berselang didesa 
Argasunja, sebuah desa jg baru2 
ini dimasukkan kedalam wilajah 
K.B. Tiirebon telah dibentuk Pa- 

.nitya Pembangunan — Masjarakat 
it Argasunja (PPMA). Panitya di 

ketuai oleh Sanita Hadimulja dan 
bertudjuan a.l: berusaha menam- 
bah usaha2 rakjat setempat untuk 
mengurangi pengangguran — serta 
bekerdia dalam lapangan pendi- 
dikan. Sebagaimana pernah dika- 
barkan, keadaan. penghidupan 
desa tsb. adalah sangat meniedih- 
kan, dan . dengan  terbentuknja 
panitya itu diharapkan penghidu- 
pan mereka “akan dapat dipcr- 
baiki. “ 

an pzhit dan biasanja orang tidak 
jang tidak dikehendaki oleh keiuar 

ganja. Makam2 itu sedikit demi se- 
dikit akan dipindahkan. Selama tri 
wulan jl. telah ada 95 jang dipindah 

d 

Nag sKAN Jagi, NAN AN Ni SEA kan dan pemindahan besar2an setja 

pgn punisi, eennnal dag An ra serentak telah terdjadi pada ta- 
itu bukan suatu badan sosial dan! Dua J 

1952 mengenai 649 
: : diantaranja 124 terdapat dikota Se- 

: “ marang. Tjara pemindahan  seka- 

$ rang tidak didjatuhkan pada sesuatu 
|. Hakim Pengadilan Negeri Ssma hari peringatan nasional seperti pa 
“rang pada tgl. 8 September 1954 te da Hari Angkatan Perang dsbnja te 

|lah mendjatuhkan hukuman pendja fapi seawktu2 bila segala sesuatunia 
Sra 10 bulan atas diri terdakwa M.T. memungkinkan. (Atnara). 
(Ritonga, bekas Keua GBP dan. Di | ng 
rektur Veem Nasional ,,Perkapi”, jg. 
telah dipersalahkan membantu me 

“makukan surat. Tetapi “karena terj 
|dakwa telah berada dalam tahanan 
se-ama 1 tahun, maka sesudah kepu 
tusan itu M.T. Ritonga dibebaskan. 

Perkara M.T. Ritonga 'itu mengs 
nai Surat darj sebuah rumah. Kare 
na pemilik per-ama dari rumah itu 
telah pindah ke Sumatera dan tidak 
diketahui alamatnja, maka  saksi2 
jang didengar pada pemeriksaan itu" 

jalah seorang Djurutulis dari Ketja 
matan Semarang Barat dan Tarik 
desa Purwosari Semarang. Terdakwa 
dibela oleh Mr. Abdulmadjid dan 
Kwik Ik Hien jang kedua2nja ms 
minta agar terdakwa dibebaskan, ka 
rena kesaluhan terdakwa diangap ku Tiergkeh tersebut seharga Rp. 
rang terang. r Bada 

|. Tetapi Hakim mendjatuhkan Ka babak dngn nba | 
kuman sebagaimana tersebut diatas, | P.P. M.T. DIJAWA TENGAH 
seiangkan tuntutan Djaksa “adalah KELUARKAN KUPON. | 
1 tahun pendjara, Persatuan Pedagang Menengsh In ' 

: Tampak pada gambar diatas, M, ' donesia Djawa Tengah telah keluar 
T. Ritonga diapit oleh kedua pem kan gratis Coupon berhadiah” un 
belanja serta keluarga, sedienak se tuk toko2 Pedagang Menengah di 
sudah keputusan - Hakim  didjatuh Solo, Jogia, Magelang, Pekalongan 
kan. (Gambar: NAPPHO). dan lain2. Setiap orang jang berbe 

La Aa landja ditoko2 itu sebesar Rp. 25.— 

akan menerima kupon dengan tju- 
ma2 dan sesudah diundi pada tgl, 

$ 12/11 jad, kalau badan ..mudiur” bi 
Bertempat di lapangan P.B. ,GEM : sa memperoleh hadiah. Keuntungan 
BIRA” pada tgl. 5 Sept jbl teleh di (dari hasil pendjualan ini 4099 diper 
langsungkar pertandingan bulu-tang j untukkan Sheltered Workshop di Su 
kis antara P.B. ,BLUE STAR” de- rakarta, 3504 Jajasan Hari Ibu di 
ngan P.B. ,GEMBIRA" jang ber- Jogja dan 2570 Jajasan 17 Agustus 
kesudahan 10 — 1 buat kemenang- 
ai P,B: ,BLUE STAR", 

djenazah 

    

2/3 TON TJENGKEH KABUR. 
Pada hari Rebo pagi kemarn 

»Pusat Pembagian Tjengkeh” di 
Semarang telah mengirimkan satu 
truck tjengkeh sebanjak 2/2 ton 
untuk PPRK di Kudus. Tetapi 
hingga djam 5 sore barang terse- 
but belum: djuga sampai pada ala- 
matnia, sehingga Kudus menanja- 
Yan ke Semarang. 

Setelah disel dik", ternjata truk 
itu ditinggalkan ditepi djalan Pe- 
terongan (Semarang). Semua tjeng- 
kehnja sudah habis, sopirnja tidak 
diketemukan. Segera soal itu dila- 
borkan kepada polisi dan hingga 
kni mash didalam pengusutar. 

BULU TANGKIS DI KUDUS. 

di Semarang. Hadiah jang disedia-' 
kan sedjumlah 300 buah lebih. 

  

PindjamanNa- 
1946 

Pemereatah Hendak Menghargai Bu: 
Telah Menolong 

Pemerentah Dim Masa Susah 
BARU2 INI PEMERINTAH telah mengumumkan Undang2 

tentang pembajaran kembali pindjaman nasional tahun 1946 me- 
(seribu djuta rupiah  Djepang). 

Sebagaimana diketahui, Pemerintah R.I. dulu mengeluarkan surat 
pengakuan hutang dengan hadiah 446 setahun untuk sedjumlah 

Dengan surat2 pengakuan hutang 

Djawa dan Madura seharga 
f 500.000.000 dan di Sumatera seharga f 500.000.000 nominal 

  

HONGARIA DIUARA POLO 
AIR EROPA. 

Menurut Straits Times dalam per 
lombaan poloair di Turijn sebagai 
bagian darj perlombaan renang ke- 
ke-2. Sampai achir pertandingan jlo 

ngaria telah keluar sebagai djuara 
dan  Yugosiavia sebagai pemenang 
ke-2. Sampai achir pertandingan Ho 

ngaria dan Yugoslavia memperoleh 

angka jang sama jaitu 2 kali me- 
nang dan sekali bermain seri, tapi 

regu Hongaria dapat mentjetak gol 
“"bih banjak, hingga Hongaria di- 

njotakan sebagai djuara. Hasil2 se- 
.engkapnja adalah sbb.: 

|. Hongaria, 2 Yugoslavia, 3. ita 
lia, 4. Belanda: 5. Soviet Uni: 6. 
Djerman Barat: 7. Spanjol dan 8 Ing 
geris. 

  

DELEGASI INDONESIA DAN 
BIRMA MENUDIJU KE 

MOSKOW. 
Sebuah delegasi perindustrian dan 

pertanian Indonesia iang terdiri atas 
lima orang dan diketuai oleh Ir. Sa 
nusi, Kepala Biro Perindustrian Ke 
menterian Perekonomian R.I. telah 
meninggalkan Peking hari Rebo me 

nudju ke Moskow. Demikian diberi 
takan oleh Hsinhua. Djuga hari itu 
pula delegasi Birma menudju kz 
Moskow. Delegasi Indonesia tiba di 
Peking pada tanggal 4 September da 
lam perdjalanan ke Moskou. Bersa- 
ma-sama dengan delegasi vertanian 
Birma mereka disambut oleh Ke- 
menterian Pertanian pemerintah pu 
sat. RRT. Delegasi2 tersebut telah 
mengundjungi perusahaan? perindsu 

trian dan pertanian dan tempat2 jg. 
berpemandangan indah selama :me- 
reka berada di Peking. 

  

  2 

DUTABESAR YINLANDIA BA- 
RU UNTUK INDONESIA. 
Duta besar Finlandia utk India dan 

Birma Hugo Valvanne menurut beri 

ta AFP dari Helsinki diuga telah di 
angkat mendjadi. Dutabesar untuk 
Indonesia di Djakarta. 
ATASE?' UDARA REPUBLIK 
INDONESIA PERTAMA. 

Menurut pengumuman Biro Pe 
nerangan Staf Angkatan Udara 
telah diangkat sebagai atase udara 

PR. di India: Komodor Muda 
|Udara R. Iskandar. 

Djuga telah diangkat sebagai 
atase udara R.I. di Amerika Seri 
kat: .Komodor Muda Udara 
R. Soedjono. Berhubung dengan 
pengangkatan itu, kedua atase uda 
ra R.!. jang pertama tsb. dalam 

# waktu jang singkat akan menudju 
ketempat kedudukannja jg baru. 

  

SIARAN R.R.I. TRIYUNGGAL 

Djakarta, 11 Sept. 1954: 
Djam 06.10  Rajuan dipagi: hari: 

07.10 Muanj oys: 07.30 Langgam 

Melaju: 12.00 Dari dan untuk kanm 
Wanita, 13.00 Hidangan O.S W:: 
13.40 Njaniian Sajekti dill., 1499 
Old Timur: 17.00 Kwartet Sudhar- 
notos 17.30 Orkes Hawaiian Putri 
Maluku, 18.00 Varia Nusantara: 
18.15 Tjirebonan: 19.30. Orkes. Me- 
lati: 20.39" Pinale, Pemilihan- Bin- 
tang Radio 1954 dengan O.S.D.: 
2215 Pinale Pemilihan Bintang Ra- 
dio 1954 dengan O.S.D. (landjutan): 

23.30. Langen Suara: 00.30 Tutup. 

Semarang, 11 Sept. 1954: 

Djam 06.10 Hammond Organ, 
06.40 Orkes Hawaiian Teruna: 07.10 

Dari film Meratjun Sukma: 07.45 
Njanjian Ramlee dan Asiah: 12.05 
Gadon: "3.15 Gadon  (dandjutan): 
13.0. Petilan?..1705 It Iramak 
17.40 Orkes Gumarang: 18.00 Or- 

kes Puspa Kentjana: 20.30 Pinale 
Pemnilihan Bintang Radio: 22.15 Pi- 
pale Pemilihan Bintang Radio, 23.30 
Langen Suara: 24.00 Memperingati 
KRI: 9 tahun: 00.30 Tutup. 

Surakarta, 11 Sept. 1954: 
Diam 06.03 Waltz pagi: 06.15 

Jimmy Leach: 06.45 Lagu2 gembi- 
ra: 07.15 Abdulgani dan Bing Sl1- 
met, 07.45 Orjjati dil.: 12.03 Suara 
Istana, 12.45 Konsert siang: 13.00 

Sweet musis: 13.15 Lagu2 Perastjis: 
13,45. Rajuan siang: . 17:05 Dunia 

Kanak2, 17.45 Varia“ Djawa. Te- 

ngah: 18.15 Sendja gembira: 18.35 
Irama Maluku: 19.30, Gitar dan 
Piano, 19.45 Kontak dengan Pen- 

dengar: 20.30 Pinale Pemilihan Bin- 
tang Radio: 22.15 Pinale Pemilihan 
Bintang Radio (andjutan): 24.00 
Memperingati R.R.I. 9 tahun: 00.30 
Tutup. 

Jogjakarta, 11 Sept. 1954: 

Diam 06.10 Sepatah kata: 06.15 
Miss Indonesia: 06.35 Musik ringan: 

06.45 Vocalia Timur gembira: 07.15 

Serba serbi pagi: 07.45 Irama Bali: 
12.05 -— 13,00 —. 1340 Ujon2 
Djambi Sajah: 17.00 Penghantar mi- 
num teh, 17.40 Lagu2 terkenals 
18.15 Buah tjiptaan “Utjiny 18.30 
Tjatatan dua pekan Studio Jogja: 
15.30 Senj Suara Djawa: 20.05 Pi- 
dato Menteri Penerangan menjam- 
but Hari Radio & tahun: 20.30 Ph 
vale Pemilihan Bintang Radio: 2219 
Pinale . Pemilihan Bintang Radio 
(lerdjutan): 23.00 Langen Suara: 
24.00 Memperingati RRI 9 tahun: 
C0,30 Tutup. 
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Terutama Ditu 

pada Blok militer Asia 
Serikat. Pa 

  

gambarkan pakt ini sebagai « 

damaian. Tetapi rantja 3 
djian SEATO ig disusi 
itu menundjukkan bah 
disebut SEATO itu ada 
blok perang jg terutama terdi 

        

    

  

   
negara? kolonial. Tudjuannja ig pe 
tama dan terpenting ialah unt 

: ngantjam perdamaian 
2 gara dan seluruh Asi: 

Dalam  rantjangan 

2 memperbudak rakjat Asia « 
Tn Teng 

  

   

  

0 kan, bahwa negara2 anggota SE. g 
0 TO harus memelihara dan memper| 

  

     kembang angkatan perang 
setjara negara demi negara dan SAN 
tjara kolektif. Ini berarti bahwa rak 

1 dipaksa jat Asia Tenggara akan dipaxs 
mempersendjata diri, supaja mere- 
ka dapat meladeni Amerika Scri- 
kat kalau melakukan agresi2. 

Dengan demikian A.S. akan da- 
pat mengadu bangsa Asia melawan 
bangsa Asia. ra : 

Kiang Nan seterusnja . mengeta- 
kan bahwa' kaum agresif Amerika 
tampaknja sudah tahu, bahwa tin: 
dakan pengumpulan “umpan me 

x riam tadi” akan “di tentang oleh 
i bangsa2 Asia Tenggara, karena ran 

Ijangan perdjandjian tadi menetap: 
kan bahwa negara2 anggota SEA- 

i : TO bersama2 setjara terus-mencrus 
| adan dengan  effektif akan — bantu: 

membantu guna menijegah dan me 
$ ngatasi apa jg “disebut kegiatan? 

subversi” dinegeri2 tadi: ati 

£ i 1” Indotjina — 
   

Hal ini berarti bahwa  negara2 
“5 kolonial dan setjara langsung dirga 

4 Amerika Serikat, akan merongro- 
| ngi kedaulatan  negeri2 Asia Teng- 

# | gara, tjampur tangan dengan uru- 
| ksap dalam negeri mereka, melaku- 

kan ,,meCarthyisme”  dinegeri2 ta- 
“1 di, melenjapkan demokrasi dan ke- 
-? bebasan serta” menindas  pertenta- 
|| ngan mereka terhadap politik per- 
3 budakanA.S. e 

4 Waktu presidey Eisenhower dilan 
(| tik, ia berdjandji bahwa A.S. akan 
& memberikan ng ga alat2 sendja 

..& ta, sedangkan negeri2 Asia diharap j 
"3 kannja supaja membentuk tentara-, 

“3 3 guna keperluan “agresi. Djandji ir: 
|. Fusekarang terdjelma dalam SEAIO. 
4 Dengan demikian A.S. boleh ber- 
“ “buat semaunja dengan tentara2 ne- 
“( gara2 Asia Tenggara: setiap alasar 
— dapat dipakainja untuk melakukan 

| provokasi dan agresi di Asia, dan 
dengan demikian melemparkar 
bangsa2 Asia dalam kantjah pcpe- 
rangan. Blok ini akan bertinduk 
apabila terdjadi agresi Komunis 
di negara atau daerah Asia Teng 
gara jg manapun Gjuga” jg ditetap. 
kan dengan suara - serampak olet 
negara? SEATO atau apabila nege 
ra2 jg djadi anggota SFATO teran 

5 fjam.- Hal-ini. mengingatkan kita 
' akan ,.pembalasan setjara besar2- 

an” jg berulang? digembar-gembor- 
kan oleh Dulles. 
0 siak sabar lagi, untuk 
Dalam rantjangan tadi tampak 

pula bahwa A.S. ingin menyeret 

    
   

   

    

   

lebih banjak. lagi negeri2 Asia 
“Tenggara kedalam blok perangnja 
dan memperluas daerah jang di 
kuasai oleh blok tadi. Kaum 
agresif A.S. tak sabar lagi untuk 
mentjekik hasrat rakjat Asia jang 
makin kuat untuk hidup damai 
berdampingan satu sama lain dan 
menjabot usaha2 Asia untuk me- 
negakkan dan memperluas daerah 
daerah perdamaian jang dimulai 
sedjak konperensi Djenewa itu. 

Hsin Hua seterusnja. mengatakan 
7 palrwa dari rantjangan pakt jg di 

susun oleh A.S. ini sudah  dielas 
| tampak, bahwa tudjuan A.S. ja'ah 

Sa 
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5 k untuk merusak perdamaian di Inde 
i F i r Tang |. china... Dengan terang2an.. Laos 
5 “I Kambodja dan bagian selatan Visi 
r -I nam akan dimasukkan kebawah 
k : PENA SENAR Pem na 3 
-an £ 1 
EA 

— 

2 

  

“4 
5 f 

Se K 2 

LINE BETUL2 terdjadi pada 
4 diri S. E. Van Ronsburg, seorang 
|. petani 

tahun dan tinggal di 1 Grahams- 
1 town (Afrika Selatan). Pivanja 

/. kemudian dipasangnja, tetapi tiba 
| tiba meledak Naa AED peluru 

melalui hidungnja. Van Rensburg, 
suka sekali berburu. Ia mempu- 

    

   

| njai kebiasaan menjimpan  tem- 
“. bakaunja terlepas didalam  kan- 

tong badjunja. K ia miengisi 

| rupa2-nja sebuah peluru ikut de- 
ngan tembakau masuk kekepala 

pipa. : 
Ss g Kana aa 

 BARU2 INI 250 orang laki2 
di Madrid ditanjakan bagaimana 

hari Senin jl..r kakan pandangannja SEATO jaug Akan dihasilkan dich Konperensi Mani! Nan, pendapat umum diseluruh dunia, dan $ Asia Tenggara, sudah berulang2 membuka 

ig menijoba meng 

untuk memelihara kedaulatan negefgara2 peserta dalam ko 
ri2 Asia dan untuk memelihara perj Djenewa untuk perdamaian 

   
   

     

n me fberarti pula 

| kerdjasama internasional, 
| djamin perdamaian dan keamanan 

Hlekas mungkin mengeluarkan 

jang sudah berumur 80 | 

baru sadja di-isi dng tembakau, | 

Y pipanja jg berkepala sangat besar | 

| Seato ,,Blok Perang” (Sur 
4 Ditudjukan Kepada RRT—|| buka Mas- |, 

“Komentar: Heln Bam RU ST 
KOMENTATOR kantorberita RRT »Hsin Hua? : 

    
ktif jg telah didjandjikan oleh 

  

:china, dan Pn dj 
“akan persatuan, kemerdekaan 
"kedaulatan negara? lagoaa" b 
lam kenjataannja, 

      

   

       

     

     

   

1 | mengi 
Ika untuk maksud2 agresi: hal in. 

. pelanggaran  persetu- 
djuan2 Djenewa. 

0000 kali ditudjukan terhadap Maan 3 TA 

ukakan, bahwa rantjangan jang 
disusun oleh A.S. itu sudah djelas 

( menundjukkan, bahwa blok mili- 
ter Asia Tenggara ini ditudjukan 
terhadap ,,Kemunis, terutama 600 
|djuta “rakjat Tiongkok — satu 
petundjuk jg djelas bahwa sifat- 
nja jalah permusuhan terhadap 

ng na L . ampak, bahv y ngan djelas tamp wa 
SEATO, ini baik perumusan kata? 
nja maupun isinja adalah setali 
tiga uang dengan NATO dan 
ANZUS jang djuga dibuat oleh 
Amerika Serikat. £ 

Tetapi ada satu perbedaan: 
i SEATO ditudjukan terhadap bang 
3a Asia, untuk merongrongi dan 
merintangi kehidupan damai ber- 
dampingan antara negara2 Asia, 
memup-niup peperangan baru di 
Asia dan menimbulkan  ketega- 
ngan. . 

Perdjandjian SEATO: ini presis 
bertentangan dengan kepentingan? 
negeri2 Asia dan rakjat mereka, 
serta kepentingan pentjinta2 da- 
mai.“ 

Pakt SEATO ini adalah pelang 
garan terang?-an terhadap Pia- 
gam PBB, jang menghendaki 

men- 

internasional itu. 
Demikianlah “a.l. tulis komen: 

tator ,,Hsin Hua” Kiang Nan, 
pada hari Senen j.l. (Antara) 

ha2 Rakjat Tani 

KABAR JANG DITERIMA 

Bandung pada tanggal 28, 29 

“ 

Selandjutnja konperensi mende 
sak agar pemerintah selekasnja 
membentuk. Undang2 pokok na- 
sional: I. Dilapangan Agraria, 2. 
dilapangan Ekonomi, 3. dilapa- 
ngan Keuangan. 

Konperensi memutuskan djuga: 

1. Mendesak pemerintah, agar 
segera dapat membentuk ',,Bank 
Tani” jang diselenggarakan oleh 
pemerintah, sebagaimana untuk 
industri diadakan ,,Bank Industri 
Negara” dan untuk perdagangan 
diadakan ,,Bank Negara.” 

2. Mendesak pemerintah, agar 
Bank Tani itu dapat memberikan 
kredit kepada usaha2 rakjat tani, 
termasuk koperasi2 tani jg telah 
(dapat memenuhi sjarat2-nja. 

3. Mendesak pemerintah agar 
segera melaksanakan  rentjana 

. usaha besar?-an alat2 pertanian, 
pupuk dan segala apa jang dibu- 
tuhkan oleh rakjat tani guna me- 

| moderniseer pertaniannja. 
Mengenai soal agraria konperensi 

memutuskan: 
1: Mendesak pemerintah agar se- 

Un- 
'dang2 Agraria Nasional jg benar2 

| dapat mendjamin dan melindungi 
| kepentingan2 rakjat tani. 

2. Mendesak pemerintah, agar se 
lekas mungkin mengambil tindakan 
terhadap tanah2 onderneming, jang. 

a- Tidak diusahakan oleh pemilik 
nja dapat ditjabut serta dibagi-bagi- 
kan kepada rakjat tani untuk kepen 

| tingan pertaniannja. 
b. Pemiliknja.jg tidak - kembali/ 

tidak ada agar oleh pemerintah di 
djadikan milik negara untuk kepen 
tingan pertanian rakjat. 

c. Hingga sekarang oleh rakjat ta 
ni diduduki dan digarap supaja di 
sjahkan. 3 

| d. Terhadap pelanggaran stand- 
| vast, oleh pemilik perkebunan agar 

pemerintah mengambij tindakan tc- 
gas dan tjepat serta mendjamir   pendapat mereka tentang orang2 

wanita ia memakai tjelana 
(slacks). Hasilnja sbb.: 6 setudju, ' 
78 menentang, J1 tidak .kebera- 

    

        

    

      

    
     

maka:nja: 155 mengatakan - bo 
lehlah djika wanita tertentu re 
makainja, tetapi CYangan tertala 
sering: A 

ekan Buku Indonesia hari Ke 

yi dibuka oleh NV Gunung 

Djakarta. Djumlah buku jg. 

| an kurang lebih ada 10.000 

il penerbitan di Indonssia 

iluar negeri oleh kur'ng 

senerbit. Selain buku2 dju 

pamerkan gambar2 din: 

alat2 fisika. 

pala pusat Djawatan 

igkan, bahwa mereka 

rlandjur membajar 

anda anggauta da- 

smbali uangnja — 

is dan 

   

tan djika wanita kebanjakan me-“ nan Asing. 

| atas kerugian rakjat tani terhadap 
“tindakan pelanggaran standvast tsb. 

3. "Mendesak pemerintah, - agar 
' mempertjepat nasionalisasi Perkebu 

OA Mendesak pemerintah, agar 

' bertindak dengan bidjaksana terna- 
dap benih2 sengketa antara pendu 

“duk asli dengan pendatang disesua- 

     

            

    

   
   

  

Dari rentetan perkara2 mobil priori 

tet jang didjual, hari Selasa diperik 

sa perkara mobil Fiat 1100 B cleh 

pengadilan negeri Surabaja. Terdak 

wa Florentinus mengakui segala ke 
salahannja dan oleh djaksa diminta 
kan hukuman Rp. 5000,— atau 5 
bulan pendjara, mobilnja disita. — 
Harga beras di Djawa Timur kinj su 

dah stabiel. Harga beras tuton teren 
dah Rp. 150.— sekwintal dan j-.ng 

terbagus Rp. 225.-—-, Stabiliteit ini 

disebabkan karena — persediaan be: 

ras sudah tjukup: pembelian jang di 

lakukap pemerintah 

   

  

   

   

  

   
    

    

   

j . Dalam H ana 

eerlindungan” ini akang MA 
berarti pelanggaran djaminan ko: | lah: 

konperensi | 
Indo- 

   
   

.perlindungan” |rang, »atas s 
ipini berarti didjadikannja Indochina |telah dilak 

mendjadi pangkalap militer Ameri- |      
   

SEATO sudah. djelas ses 

4 Kiang Nan seterusnja - menge- : 

|ivkaran diplomatik 

bjawab! 
"(Perri 

"—a 
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Dikatakan djuga, bahwa ..kami 

sebagai pemimpin 

am? YA 

gara, jaitu tindakan Mr. Iskak de- | 
ngan sacnghamburkan lisensi istime 

hwa: tindakan terhadap orang? jang 

gi PKI dan orang tak berpartai: per 
dengan Rusia, 

penghantjuran demokrasi dan pe 
langgaran 1? UDS R.:  pemberbem: 
tian pegawai2 tunggi”. (Antara). 

TANG RADIO 1954. . 1 
Finale pemilihan bintang radio 

1954 akan dilangsungkan dua ma 
lam ber-turut2 pada tg. 11 dan 
12 September 1954. R1 

Pada malam pertama dinjanji- 
kan lagu jang diharuskan, jakni 
»Malam Sjahdu” untuk wanita 

Djumlah wanita 
an ini ada 12, 

1g turut dalam | 
djumlah prija 

Terdjadin'a aksi pemogokan di 
perusahaan SVPM Sungei Gerong   

Dirikan Bank Tani 
Guna Memberikan Kredit Kepada Usa- 

"Persatuan Tani Nasional Indonesia” menerangkan, bahwa konpe- - 
rensi besar "Persatuan Tani. Nasional. Indonesia” 

dan 30 Agustus 1954, jang dihadiri 
oleh tjabang2nja dari seluruh Indonesia menjatakan: 1. Menerima 
sepenuhnja hasil perundingan pembubaran Uni Indonesia Belanda. 
2. Berdiri sepenuhnja dibelakang pemerintah didalam usahanja bu- 
at memperdjuangkan Irian Barat dalam taraf internasional. 3. Me- 
ngadjak seluruh rakiat Indonesia menggalang kesatuan nasional 
supaja lekas tertjapai masuknja Irian Barat kedalam wilajah Repu- 
blik Indonesia. z 

dan Pendopo jang mel'puti 10.000 
kaum buruh (dak munbkin lagi 
dapat dihindarkan. Dem'kian P-P. 
Perbum, jang selandjutnja mene- 
nerangkan bahwa pemogokan tsh. 
terpaksa diadakan, setelah kege- | 
Isahan buruh semakin memuntijak | 
karena SVPM tetap tidak ma 
memberikan tjuti besar. 3 

enan mn maa 

— Beberapa Ke- 
putusan ,, PETANI” £ 

dari Dewan Pimpinan Pusat . 

(PETANI) di   tu daerah transmigrasi. 
5. Mendesak pemerintah agar se- 

gera melaksanakan Undang2 No. 

1732 dengan seksama. —- : 
Diputuskan djuga mendesak pe 

merintah, agar dalam memberi- 
kan bantuan kepada para petani 
jang menderita akibat keganasan: 

disempurnakan, antara Jain, da- 
pat pula para korban tsb. ditrans- 
migrasikan atau diusahakan lapa 
ngan pekerdjaan jang sesuai dng. 
ketjakapan dan bakat mereka. 
$ Mengenai transmigrasi diputus 
an: 

I. Mendesak pemerintah agar 
segera menjempurnakan/memper 
luas usaha2-nja dalam pelaksana- 
an transmigrasi, sehingga benar? 
usaha pemerintah dalam lapangan 
transmigrasi dapat memindahkan 
sebanjak mungkin rakjat dan ber | 
manfaat bagi para transmigran. 

II. Mendesak pemerintah agar 
mengusahakan perdagangan indus 
tri utnuk hasil2 pertanian rakjat. 

Konperensi memutuskan djuga: 
I. a. Mendesak pemerintah, agar: 

menambah anggaran belandja dari ! 
Kementerian Pertanian. C 

|. b. Mempergunakan tambahan Ang 
garan belandja - itu guna 
ngan langsung kepada kaum tani. 
antara lain pembikinan waduk2 dan 

  

la
ng
, 

  

  

Bank Tani guna pemberantasan 
idjon systeem. 

II. Mendesak pemerintah, agar 
menambah anggaran belandja dari 
Kementerian P.P.K. dan penamba- 
han itu ditudjukan kepada penam- , 
bahan sekolah? 'di desa2 dan' seko-' 
lahan vak dan mengingat kemiski- 
nan rakjat tani agar diberi dienst- 
verband. Keser 

JL. . Mendesak pemerintah, agar 
menambah anggaran belandja dari 
Kementerian Kesehatan guna pe- 

nambahan - djumlah polikliniek2. 
Djuga pemerintah dan parlemen di 
desak agar: 

a. Rentjana Undang2  Nasionali- ' 
sasi tanah2 partikelir jg telah di 

sampaikan kepada Dewan Parwaki- 
lan Rakjat segera diselesaikan di 
djadikan Undang2. 

b. Tanah2 jg dikembalikan kepa- 
da negara supaja di bagi2kan kepa 
da rakjat tani dengan hak milik. 

i 

834 dari rentjananja semula — 110, 
000 orang buruh Djepang di pangka- 
lan2 Amerika besuk Senen jad. akan 
melakukan pemogokan selama 24 
djam. Ini dimaksud untuk menen 
tang adanja pemetjatan  besar2an, | 
Pun untuk menuntut permintaan ke ' 
naikan gadji sebanjak 8090. — Ka! 
bar darj Djepang lagi mengatakan | 
bahwa sebuah panitya parlemen Dje 
pang telah memutuskan, akan mirta 
keterangan kepada PM Yoshida dan 
3 menteri Liberal lainnja, — supaja 
memberikan keterangan? bertalian 
adanja suap2an 

buka itu dikemukakan 6 pasal jang| 
Sebagai alasannja, dalam surat ter f Ya 1 

| PERASAAN BIMBANG DAN dianggap amat besar merugikan ne-j 

    

   menghina agama, tanda-gambar ba | na 

FINALE PEMILIHAN BIN- | 

-pi didalam bathin saja membej 
.kan,: apakah saja akan diterima 

'dan 'kawan2 “tidak dituduh 

(barangkali djuga akan 

Merdeka”. 

Pketika “dari 

gerombolan dapat ditambah dan | £ 

      

Peladjaran ..Hidu 

    anna 1 

: Soerdjan — Utusan ,,Ratu 
SO — Oleh: Agus. Sujudi — 

: SUDAH sering kita mua 
baru sman 
nja berpusat 
wismO dilindungg? 
tikusumo jg bertempat. lingga 
merasa tidak puas diika men 
terdjadi pertentangan satu da 

Itulah sebabnja,' kali ini 

view chusus dengan Ronggo 
.dkan- mendapatkan 

kedar 

AN 

2 

diam duduk b 
TAN Nan 1 

Benar, pada malam itu LLH. ti- 
'dak mengadakan perlawanan, Teta 

de 
ngan muka " manis? Apakah 

mengganggu” mereka? Andaikan 
tuan mendjadi saja pada ketika itu. 

berpikiran 

dar ,,Fadjar Harapan” utk. prija. |J£ Semikian. Akan tetapi, dorongan 
Pada malam kedua dinjanjikan (hati hendak menetapi sebagai du 

lagu2 pilihan sendiri. t SARANA 

Igama Hak" (dulu seringkali 
di daerah Muntilan (Kedu) tetapi sekarang djustru pemimpinnja jg bernama 4 

diluar Djawa, maka pimpinan ILLH. dipegang oleh wakilnja jakni Ronggo Dja- 
desa Dawuhan Djatisewit diselatan Kroja. Kita sendiri 

JI.H” berikut latar belakang 

DARI REDAKTIE. 
I beritanja mengenai 1I.H. Jakni singkatan dari nama aliran 

diartikan Islam Igama Hak”) ig pada mula: keliru 

IL di 
dapatkan berita2 mengenai , LH. 
n lain berita mengenai 

Djatikusumo ditempat kediamannja. | gambaran soal LLI.H? jg agak mendekati kebenarannja. M PEN AN tidak ada maksud untuk mempropagandakan “atau mempunjai maksud jg lain lagi, melainkan se- mengemukakan soal2 jg sangat menarik perhatian (human 

Jah, agar tuan tidak 

gangguan dari suatu golongan. 

tai rumahnja hanja dari tanah bia- 
sa, saja dap kawan2 diterima di 

ang- | pendopo tsb. Begitu saja akan me- »ketoprak " 
masuki rumah, agak bimbang. Pin- 

saja | tunja tertutup rapat2 hanja ada sex! 
akan orang jg berdiri didepan pintu. Se- 

sera. setelah orang itu menanjakan 
keperluan saja, dia masuk kedalam 
rumah. Maka keluarlah seorang jg 
usianja Ik. 50 tahun dengan memu- 
kat ikat kepala, badju potongan Jo- 

  

Berdiri dikasisita “isar depan nomer. dua 
kusumo bergambar bersama2 dengan 
berdiri paling kanan (pakai pantalon) 

« ada satu tahun jang lalu, 
akan dipotret, selalu 

dari kanan adalah Ronggo Dijati- 
sebagian stafnja. Sedangkan jang 
adalah rekan Suprijo dari ,,Suara 
tiap2 Ronggo Djatikusumo diminta 

alu menolak, alasannja belum datang saatnja. Tetapi »Suara Merdeka” akan memotret, maka permintaan mana 
dipenuhi. 

aman EMAS 

fa” dari para pembatja, apa boleh 
buat. Tjoba-tjobalah! Begitulah, sa- 
Ja berkundjung ketempat kediaman 
nja. Desanja Dawuhan, ketja- 
matan Kroja. Letaknja didjarusan | selatan Kroja, melalui djalan ig me' 
nudju ke Babakan. Setiap orang jg 
duduk dirumah itu, segera mende- 
ngar deru ombak samodera Hindia 
Jg menggelegar, itu.tandanja — ting- 
gal beberapa kilometer lagi dari 
pantai selatan. | 
. Desanja sunji sepi, djalannja Ii- 

Gin. Karena semalam hudjan deras. 
Sekalipun sunyi, tetapi tampak bhw 
esunjian itu ,,mengandung” sesua- 

tu jg menarik perhatian. Pada se-! 
buah rumah besar dengan pendopo 
ig dindingnja terbikin dari bambu, ' 

diatas sebidang tanah jg luas, lan- 

gja (soerdjan), berkain batik dan 

memakai tjeripu “di-ikuti oleh. bebe- | 
rapa orang lainnja. Korsi segera di- 
atur. Sa 

Dia, jang saja sebutkan ini, 
adalah pem: Imam LI.H., 
namanja Ronggo Diati- 
Ka aa Dia duduk dikorsi 
menghadapi tetamu, sedang 
laka orang duduk bersila 
diatas tikar jang sudah usang. 
Orang2 itu tiap2 akan 
selalu menjembah dan djalannja 
selalu dengan berdjongkok (laku 
dodok). Kesemuanja ian 
Djawa aseli, & Ia Jogja, rambutnja 
pandjang jang disanggul 
smondolan” ikat kepala. 

Apakah tjara2 jang demikiah | 

dijaman Ma   

Adalah Eks 

kembali seperti 

Kata Jaffar: Pakistan 

perimen Je 
Tak Ada Bandingannja 

»Pakistan Tjari Djalan Tengah Antara 
Usaha Perseorangan Dan Kapitalisme 

Negara” 
Ketua delegasi parlementer P ikistan kekonperensi parlementer Pemerintahan Sedunia, H. Jaffar, | : r harj Sel 

kepenti- sebuah t eramah dimuka »Rotary Club” London, bahwa Pakistan adalah satu experimen jang tak ata bandingannja, satu experimen jang bertudjuan mentjapai djalan tengah usaha perseorangan dan kapitalism 
wa Pakistan melakukan perekonomian 

jang sebaik-baiknja, antara 

» negara, Jaffar mengatakan bah- 
jang direntjanakan: berusaha membina satu masjarakat jang akn didasarkan atas azas2 keadilan 

orang. 

Pendeknja, kata Jaffar, Pakistan 
sedang mentjoba satu synthese dari 
pada ,ideologi2 jang sekarang mera 
dialela. jang telah memetjahbelah 
dan memerosotkan umat manusia”: 
dan karena Pakistan melakukan tu 
gas mensythese didunia, maka Pakis 
tan merupakan kehidupan tatatertib 
baru didunia jang  terpetjah-belah: 
ini. 
Seterusnja Jaffar mengatakan, bah 

wa faktor2 agzasi lainnja dalam ke 
hidupan nasional Pakistan jalah: ha 
sratnja akan perdamaian, kejakinan 
nja pada masjarakat Islam jang di- 
»erbaharui, dan hasratnja untuk me 
melihara keutuhan batas? negaranja. 

(Antara) 

sos'al, kesamaan deradjat, demokrasi dan ketjukupan 

   Senin telah diadakan rapat anti Yo 
shida. Diantara sembojan2 jang di- 
bawa dalam rapat tadi berbunji: 
»Hantjur Yoshida”. Jang menjeleng 
garakan rapat ini ialah darj golo- 
ngan ultra-kawan, jang terkenal ikut 

| dalam pembumuhan2 terhadap orang 
orang pemeristahan 

1930, 
pada tahun2 

1932 dan 1936 — Menteri 
| LN Pakistan, Zafrullah Khan mene 
rangkan, bahwa Pakistan tidak dj: 
paksa menghadtiri konp. Seato. Di 
akuinja bahwa Pakistan menerima 
bantuan militer Amerika, tapi ini 

terhadap pemerin-| tak berarti keharusan untuk ikut da 
sudah masuk “4xh. Dalem pala hd Gi Tokyo hari lam Seato. 

2 

  

Perhatian Thd. 
Kongres NLU. - 
Sangat Besar Sekali: Di- 
harapkan Pernjataan Dan 
Sikap Tegas Thd Pelba- 

gai Masalah Dunia 
Kongres Nachdatul Ulama ter- 

njata mendapat perhatian besar 
dari pemerintah pus:t. Hari Rebo 
dalam hubungan kongres itu tiba 
di Surabaja Perdana Menteri Ali 
Sastroamid 'ojo, Wakil P.M. II Zai- 
nul Arifin Menteri Agama K- H. 
Maskhr dan Rebo petang ditungg 
pula tbanja ketua parlemen Mr. 
Sariono- Disemping “tu ada pula 
tlesas-desus bahwa djuga Menteri 
Pertahanan akan datang, tetapi €- 
dak diketahui apakah kedatangan- 
nja Mu berhubung dengan kongres 
N.U. atau tidak. 
Sementara itu djuga salah 

kantor berita besar asing ' menun- 
djukkan - minatnja, day  kabarnja 
mengharapkan sesuatu sikap jang 
penting sekali dari kongres itu. De- 
mikian pula beberapa penindjau po- 
jitik di Surabaja beranggapan bah- 
wa kongres tsb. sangat mungkin 
akan mengeluarkan pernjataan2 j ing 
penting, — diantaranja mengenai be- 
leid pemerintah, sikap — terhadap 
SEATO, dan beberapa masalah po- 
itik lainnja jang dewasa ini djustru 
menarik seluruh perhatik dunia po- 
litik, (Antara). 

  

satu 

L | RAGU2 selalu menekan hati ketika endak mentjoba menemui pem mgku Imam JI. JI. H- (Iman Igama Ha 
galemi gangguan dalam usaha melantjarkan kejakinannja. Apapula kalau ai anut jang banjak sekali. : lp en bari sesudah saja terangkan lebih dulu, bahwa saja datang menemui 

seperti ang 0 bjatikusumo 
esudah I.I.H. mengadakan perajaan tahun baru t 1 Asjura jang da malam perajaan itu mendapat Na an " : 'dan penganut LI.H. jang berada didalam rumah sebanjak 3 ersila mengurungkan melangsungkan malam gembira. 

asa jl mengatakan dalam . 

     
Tabir 

lak Gr) 
ladjaran ,Hidup-Benar- — Sembah-Djongkok-Klenengan 

(Adalah P raktek Sehari Hari Dlm Pusat I.L.H. — Feodalis- 
Ime Terpupuk Kembali? - Serba Ke-Djawen Dan Serba 

Adil"? 0 

agama 

Sliroei- 

atjapkali 
itu, apalagi djika ada satu ketika 

5 persoalannja. 
kita merasa beruntung dapat mengketengahkan engan 
nja. Tulisan dari wartawan kita Agus Sujudi ini adalah hasil inter- 

tulisan mengenai 

pembatja 
tulisan ini 

Dengan ' uraian ini, 

interest). 

“dan beberapa kawan 
OI ana Djatikusumo. 

an Teng Haa Ta me- 
diingat bahwa LH. mem- 
Maa wab sebuah teka- 

beberapa 
aru Jalu, aan 

jaan itu tidak bisa 
Seng 0 abu itu terpaksa 

japahit? Saja belum bisa memas 
pa Tang terang, ini seperti jg 

sering saja lihat diatas panggung 

Feodalisme terpupuk kem- 
bali? 

Semua penganut ILIH, jg meng- 

hadap dalam istilah mereka di se- 

but: (seba), berpakaian Dijawa. Jak- 
ni- berbadju surdjan, berikat kepala 
dan berkain. Dari tempat “dimana 

saja “duduk, tampak “dari daun pin- 

tu jg terbuka sedikit, jakni di rua- 
ngan dalam, - beberapa orang se- 
dang duduk bersila dengan menun- 
dukkan kepala. - Mungkin mereka 

itu jg sebelum saja datang sedang 
menerima ,,wedjangan”. 

Disudut jg lain — didalam penlo 
po itu — ada gamelan Komplit dan 
tidak lama kemudian para praco- 

nggo (tukang pukul gamelan) dc 

tang terus melagukan  bermarjain2 

lagu. 
Djustru dikala saja duduk merg- 

interview dalam bahasa Djawa jg 
halus, diseling oleh hiburan - suara 
gamelan dengan di-iringi oleh pe- 
sindhen "jg. suaranja njaring. Sekal- 

pun didalam Kraton, tjara demiki- 
an ini belum pernah saja alami. Bu 
kan hanja para tamu dan .,abdida- 

lem” jg duduk bersila sering meng 
gerak-gerakkan kaki dan djari me- 
ngikuti irama gamelan Djawa jg 
enak, melainkan. Ronggo Djatikusu- 
mo sendiri atjapkali saja lihat ibu 
djari kakinja bergerak-gerik meng- 
ikuti-irama gamelan. 
- Dikala mereka menjuguhkan teh 

beserta makanan, pelaiannja selalu 
mendahului sembah. Dalam hal ini 

j:  . menanjakan, - disamping 

Maa Ch hukaja Ronggo Djatiku- 
sumo tersedia korsi jg kosong dan 
tersedia 'djuga sebuah gelas berisi 
teh. 

Kalau itu tersedia untuk . orang 
lain mustahil, sebab orang? in 
— ketjuali para tamu — duduknja 

    

Pada gam 

maka isterinja tidak lagi 

bersila dibawah. Apakah itu dimak 
sudkan untuk Slirodiwismo 
(Imam LLH.) jg sekarang oleh pe- 
merintah ditempatkan diluar Dja- 
wa? Ini lupa saja tanjakan. 

Tetapi kalau saja melihat para pe 
nganut LI.H. jg masuk ruangan da 
lam ataupun memasuki ruangan 
kantor tempat para pemimpin itu 
bekerdja selalu lebih dulu menjem- 
bah (karena disana terdapat gam- 
barnja  Slirodiwismo dan Ronggo 
Djatikusumo) maka terang, bahwa 
mereka itu benar2 fanatik. Ini da- 
pat djuga dihubungkan, ketika pe- 
mimpin2 itu ditahan dalam pendja- 
ra, djumiah penganutnja jg datang 
menengok tidak sedikit. 

Melihat gerak-gerik dan tatatjara 
kalangan penganut LI.H. terhadap 
pemimpinnja adalah memberikan 
kesan, bahwa feodalisme sedang ter 
pupuk oleh kalangan mereka. 

  
»Hidup Benar” mendjadi 
pedomannja. 

-Ditanja tentang tudjuannja, Rong 
g0 Djatikusumo mengatakan, bahwa 
igama jg dianut 'itu ialah Hidup 
Benar” jg sering disingkat 

ti Perkumpulan Benar”. Djadi me 
reka selalu berpegang kepada k e- 
benaran, Dikatakan, bahwa pe- 
nganut AAL.H. akan berusaha me- 
ngendalikan hawa nafsu. Disebut2 
olehnja, ketika malam tahun baru 
(I Asjura) dikala mereka akan me- 
ngadakan  perajaan kemudian di 
ganggu O segolongan orang jg ti 
dak senang. Anduikata, — demikicn 

— katanja — para penganut LILH. ti- 
dak mengendalikan hawa nafsu, ten 
tu berakibat jg tidak baik. 

|. Itu pula sebabnja maka penga- 
nut "LLH.” berpegang pada pe- 
doman sapa utang njaur” 
“ap hutang harus  membajar 
embali) sapa gawe ngang 
g0” (ba 
mera 
nja it 
Ohaab naa memang bsk. 

rang siapa berbuat harus 
.akibatnja), pedoman- 
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Para pengikut ,IL.H.? 

Ditanja sampai berapa lamanja 
penganut2 itu dianggap dapat. me 
herima ilmu” LLH., dalam hal 
ini Ronggo Djatikusumo mengata 
kan, bahwa batas waktunja tidak 
bisa ditentukan. 

Meskipun sampai lama, kalau hatinja masih tertutup, toh tidak 
bisa menerima ilmu jang dipela- 
djarkan. Sebaliknja, meski hanja Pane, kalau hati sudah terbuka 
Pkn Kan PNPS BINA ilmunja. 

Apa 3 mannja terhadap pe- 
Ka Jang melanggar peraturan 
4.H.? Tanja saja. “Oleh . wakil 
Imam didjelaskan, bahwa huku- 
mannja tidak ada. Tetapi, orang 
jang melanggar itu dianggap su- 
dah bathal dalam mendjalani pe- 
Png Dus mereka harus 

da G2 permulaan lapi, 
Kebaragiaan dimulai dgn 
penderitaan. 

Dalam mentjeritakan 
nja mengembangkan 
Ronggo Djatikusumo me 

ngatakan, - baik  dirinja - maupur 
Imam Slirodiwismo ataupun 
makmumnja (ig dimaksud pengi- 
kut?nja) atjapkali mengalami  hal2 
jg tidak enak. Misalnja difitnah, di 
tahan dan matjam2 lagi. Kesemua- 
nja itu dianggap sebagai penderita- 
an. Dia menjebut2, bahwa - Nabi 
Muhammad ketika hendak mengem 
bangkan igama Islam djuga banjak 
mengalami kesulitan dan kebahagi- 
annja datang menjusul. 

Bahkan dia mendjelaskan, kalau 
diaman dulu, Imam  Slirodiwismo 
Hu adalah Nabi. Dengan - mentan- 
darkan pada kejakinannja jg demi- 
kian, maka segala rintangan jg me 
nimpa dirinja ataupun penganutaja 
tidak dibalas. Kesemuanja diterima 
dengan perasaan sjukur. Dianggap- 
nja bahwa jg merintangi — adalah 
orang2 jg belum bisa menerima 1- 
mu' ,Hidup bener”. 

pahit getir- 

SP 

Ingin negara makmur dan 
teratur.   

Pe Abad | 
Sedang singkatan ,,P.B.” diberi ar 

“(masih banjak lagi jang di , 

" Ditanja pendiriannja mengenai 
keadaar, masjarakat, Ronggo Djati- 
kusumo mengatakan kesetiaannja 
pada Negara. Dan ingin agar nega- 
ra kita dalam keadaan makmur, te- 
ratur dan djangan sampai djatuh pa 
da tangan pendjadjah. Ketika saja 

tanja, andaikata dari LI.H. diminta 
duduk dalam parlemen apakah me- 

njediakan tjalonnjo? Soal ini di dia 
wab, bahwa keinginan “untuk du- 
duk dalam parlemen tidak ada. Te 

  

bar ini jang duduk ditengah adalah Ronggo Djatikusumo. Di- 
kanan-kirinja adalah dua wanita, seorang diantara wanita ini adalah 
,permaisuri”nja. Sedjak Ronggo Djarikusumo mendjadi wakil Imam LIL, 

4 memakui kebaja. Didalam gambar bersama 
stafnja ini, terdapat batu tulis jang ada tulisannja huruf Djawa, bunjinja: 

: Utusan Ratu Adil. 

  

tapi kalau pemerintah membutua- 

kan bahan2 untuk membikin “ un- 
dang2, disini (jg dimaksud  LI.H.) 

selalu menjediakan. 

pemilihan. umum | 
partai mana ?.. Pertanjaan mana 
didjawab : Para makmum 1.I.H. 
semua sudah mendaftarkan diri. 
Djadi. akan ikut memilih. Adapun 
mana atau siapa jang dipilih, itu 
masih rahasia.-Jang terang, siapa 
sadja jang njata2 dapat memak- 
murkan dan menenteramkan ne- 

| gara, 
| Terbadup orang2 jang turut dim 
gerombolan pengganggu  keaman- 
an, ILIL.H. djuga tidak” membenar 
kan, Menganggap mereka itu me 

injasar” nempuh  djalan- jang 
(salah djalan). 

| 2 
( 2 73 

    

harus menjembah 

: Tata 4 Ma yan . " 

SAN mer kana ap RR Kian da 

S Kang ama Rg YAN 1 
Te DA La 

au) : 
(Un: Sinyo Sin manja Larnatag yg Mangan tegang 

1 3 & Wew ar Np UNA (Whiagny rating ba man sensanf 
SA kan BPA ap Laga jngn aga ega gaya NATA KT, 

Kan Aam Maa ma Aladin Mang Tea N 

ng jan aenag mnybaan gi HAK 20 KMah AA 7 Tn N 4 | ' Ge 
Y Ata, ? 

“an: WBE MAN UR Omar aula Yam Ga Aa 2 

, senwnfijan higah | AAA SKM Maag mn KA AN) IA em ymAPA) MEN aa 

ae Da : AN 8 NAN Aga MS YA TNAUN Aa 

    

    
dalam melaksanakan kejakinannja selaiu her: 

pedoman pada amanat dari Imam: Slirodiwismo, jang ditulisnja sendiri 
Wengan huruf dan bahasa Djawa ngoko. 
turunan amanat demikian dan mereka menganggapnja kalimat2 jang ter- 

ijantum didalamnja adalah sutji. Gambar ini adalah amanat” tsb. 

Tiap2 pengikut mempunjai 

  

Mengapa diberi nama 
dukuh Djatisewit. 

Saja rasa tuan akan bosan ka- 
lau sekaligus saja paparkan soal2 
lain mengenai ,,I.IL.H.” ini. Seka 
rang sekedar pelepas lelah dalam 
mengikuti uraian jang pandjang 
ini baiklah saja tjatat, bahwa desa 
tempat tinggal Ronggo Djatiku- 
sumo. itu asal mulanja bernama 
Dawuhan Ajam Alas. Te- 
tapi oleh ,.I.ILH.” pedukuhan itu 
lantas diberi nama  Djatise- 
wit. Ini djustru didesa itu tum- 
buh pohon djati jang hanja satu 
satunja,  djadi nama  Djatisewit 
berpangkat pada kalimat ,,djati 
sak-wit” (sebatang pohon djati). 
Lebih tjotjok lagi djustru nama 
wakil Imam LI.H. itupun ada 
suku kata ,, Djati.” 

Persesuaian kata2 ini rupa2- 
nja merupakan satu diantara dja- 
lan untuk populernja nama Rong- 
g0 Djatikusumo itu. Dalam hubu 
ngan ini, ketika ..wakit' Imam 
LL.H: itu masih tinggal didaerah 
Purbolinggo, kebetulan didesa di 
mana dia tinggal terdapat seba- 
tang pohon kelapa sawit,” maka 
pedukuhan itu diberi nama Klapa 
sawit. 

Tulisan jang pertama ini saja 
habisi sekian dulu, sedangkan 
lalam. tulisan berikutnja akan 
saja paparkan keadaan “didalam 
.keraton-nja” Ronggo Djatikusu- 
no, kesetiaan penganut2-nja dar 
'ain2. jang bersangkut paut duo. 
'oal ini. Biarpun soal ini seakan 
ikan Madjapahit bangkit kemba'i, 
toh merupakan kenjataan ig ada 
dan pada sekali tempo boleh 
djuga “untuk diketahui. 

(Bersambung) 

49.295 Kendaraan 
Bermotor,:Di Dja- 

karta 
Tiap,Hari 1500 Nommor- 

Bewijs Dikeluarkan 
Menurut tjatatan dari Kantor 

Besar Polisi Djakarta, pendapatan 
selama dalam 8 bulan - tahup ini 
oleh Kantor Besar Polisi tersebut 
dari pendjualan keterangan penge- 
mudi (rebewes), keterangan kenda- 
caan bermotor (nummerbewes), slip 
rebewes, .formulier, dil. tertjatat 
sedjumlah Rp- 222.270.-— dalam 
wilajah Djakarta Raya. 

Dari diumlah tersebut jang ter. 
banjak didapat dari keterangan 
Yendaraan bermotor ialah Rp. 
74.970.—, sedangkan jang paling 
sedikit dari proefrit bewijs Rp. 
210-— 

Pendapatan dari rebewijs 
betja. 

Selandjutnja penghasilan jang. di- 
dapat dari rebewes betjak adalah 
sebesar Rp. 2.017,50. ' Djumlah 'se- 

muanja jang didapat “dalam tahun 
1954, ialah dari rebewes, formulier 
dan slip tertjatat sebanjak Rp:4.485, 
50. 

Djumlah kendaraan ber. 

motor di Djakarta. 

Djumlah kendaraan bermotor di 
Djakarta Raya hingga kini tertjatat 
sebanjak 49 295 buah, demikian Kan 

'tor Besar Polisi Djakarta bagian 
Pendaftaran Kendaraan Bermotor. 
Dari djumlah tersebut paling banjak 
terdapat djumlah sepeda motor dan 
mobil penumpang, masing? dengan 
22.362 dan 18.734 buah. Djumlah 
truck tertjatat sebanjak 7.437 buah, 
sedangkan bis 762 buah. 

Hingga achir tahun 1953 djumlah 
kendaraan bermotor 44.117 buah, de 
ngan demikian dalam tempo 6 bulan 
djumlah tersebut telah bertambah   

itulah jang akan dipilih. | 

“ 

Segala sesuatu ditempat kediaman . Ronggo -Djatikusumo. diatur seperti 
(kraton. Pada gambar ini nampak puhuk beri itu letaknja didonan ses. 
belah kanan pendopo, disana dipergunaktm kantor untuk stujnju. Barang 
siapa hendak masuk ruangan ini, Sekalipun ruangan mana kosong, 

dan berdjalan dengan djongkok, “atau jang didalam 
bahasd Djawa sdinamakan laku dodok? 

dengan 5.178 buah, diantaranja 674 
buah kendaraan bermotor jang di- 
daftarkan dari tanggal 21-6 sampai 
tanggal 20-7-1954. Dalam waktu 1 
bulan itu antara lain tertjatat seba- 
njak 160 mobil biasa (sedan), 274 
sepeda motor, 94 sepeda kumbang, 
58 truck, 34 stationwagen dan 19 
buah jeep. 

Tiap hari rata2 dikeluar- 

kan 1500 nummerbewijs. 
Dalam djangka waktu 21-6—2U-7- 

11954 itu telah dikeluarkan sebanjak 
| 1890- keterangan kendaraan bermotor 
' (nummerbewes). Didalam djumlah 
tersebut terdapat sedikit sekali pen- 
daftaran nummerbewes untuk ken- 
daraan jang masih baru, jang ba- 
njak ialah jang - disebabkan tukar 
nama, hilang atau habis temponja. 

23    
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R sabar 1 ON AN OUTER-SPACE 
uya Et SPREE...ina runaway! 

i ee 2m rocket-ship! 1 500-700-9.00. apa 

" BESOK MALAM | 

''DUA SEKAWAN 
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gula tsb. | 
akan karena 

k mau me- 
an Perburu 

ta INA, 

    

      

  

BELI KAIN UN TUK 
MEREKA, PENDYA- WS 

Ih 17 MANA YANG ye YJAN SE 
PAT, MURAH JA 8 VDIU. 

wa 

  

— 

ID 4x PEMDA TAN, KARENA AKU 

LM, i 1 MAS TJAP KUDA KRANGGAN 

(KOOP-CREDIET- 
MASIN DJAIT Kaki 

P2UM DIUGA AKU DAPAT TR» 
MA SEGALA MATJAM PESAN: 

ADA mes Duatr Dari TOKO | 

MAS 
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ahi Wainna Ilaihi Rodjiun 
APAN TERIMA KASIH 
ami menghaturkan diperbanjak terima kasih 
Kep. Pol. Propinsi Djateng., Wk. Komdt. 

an Diponegoro, Residen Semarang, Koord. & 
Pol. Djateng., Komdt. K.M.K.B. Semarang, 
semarang, dan para hadlirin sekalijan atas 
antuan baik moril maupun materieel serta 

ga, ketika gugurnja almarhum Komandan 

sKARSADI" 
September 1954 djam 18.15 untuk menunai- 

   pada tanggal 7 
kan tugasnja (operatie) didaerah C.O.P. Utara didesa Klapa- 
nunggal/ Pemalang. 

Djenazah almarhum tersebut dimakamkan di Sepandjang/ 
Surabaja. — , Jang berduka tjitas 

Anggauta Na Rayon Semarang 
Cie 5110 dengan 

keluarga. 
BELT NNA..... SE KAK MARS PTE 
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2 Pe 2 RADIUM VIRANOL TONIC PILL 

Tanggung 100 pCt. Sembuhkan 
penjakit Jirian (mati angin) Le- 
mah Badan Lemah Urat2 Sjaraf 
Djantung Berdebar-debar Buah 
Pinggang otak (Brain) Linu2 Pu- 
sing Kepala lekas tjapai . Muka 
putjat, Kentjing manis Kaki 
tangan dingin, Makanan tidak 
hantjur, Sering mimpi, suka ma- 

€ rah-marah d.LI. 
mudjarab harga 1 Botcl isi 20 Pill Rp 30,— 
BLOSSOM FACE CREAM Soften Your 

face and skin. Removes pimples, Wrinkles 
and other skin blemishes. 
USE : Twice daily after bath as foundation 
for Your make-up : 
Sempurnakanlah kulit muka, 

. Menghilangkan hitam2, kukul kekolotan, 
Panu, Djerawat dan wiru kulit.muka. Mu- 

ka kelihatan muda seperti gadis dan tjantik 
Kulit djadi litjin dan halus. 

Baik sekali untuk dipakai sesudah mandi 
sebagai foundation dari Njonja punja 
make-up, djikalau ingin bepergian ke un- 
dangan Harga 1 Pot Rp. 15.— 

SULTANA BUSTFORM CREAM 
Gives your figure grace and beauty. 

, Develops and swelis a flat bust. 

“Tightens and lifts sagging and flabby bust 
to perfection as a maiden form. 
USE: Twice daily, when you go to bed, 
and morning-time, 
Membikin badan njonja tetap hagus se- 
perti gadis. Buah dada jang surut, men- 
djadi baik sehat lagi, djikalau pake ini 
Cream. Buah dada jang tidak tumbuh 

" - mendjadi tumbuh semustinja. : 
i f : Harga 1 Pot Rp. 30,— 

Bisa dapat beli di Toko Obat Tiong Hoa di seluruh Indonesia 

| Pusat Pendjual: TABI8 M AW N 
Djalan Tamblong 40 — Telefoon 4941 — Bandung 

Agen- agen lama masih tetap : 
Universal Stores, Bodjong 6B, Semarang: Toko Obat Eng Tay Hoo, 
Pekodjan 101, Semarang: Toko Obat Shanghai & Singapore, Pasar 
Diohar, Semarang, Zindabad House, Nonongan no. 77, Solo: Toko 
Obat Eng Tay Hoo, Petjinan 58, Jogja: Tek An Tong, Petjinan 81, 
Djokjas Toko Obat Eng Njan Hoo, Petjinan 75 Djokja. 
NAN AAL LL AL TA TT LA AL 
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r 

An e 

mena man 

CITY CONCERN CINEMAS 
INI MALAM Penghabisan (17 tah.) 
KEK -5.00 - 7.00 - 9.00 
GARY Cooper — TERESA Wright 

,Gasanova Brown" 
Kotjak 'dan Lutju !6 

  

INI MALAM Penghabisan (17 tah) 
GRAND HJ PE 
IGLENN FORD — JULIA ADAMS 

| ,The MAN from 
IALAMO" Technicolor 

3 : Ih. Penuh Sensatie — Gempar ! 

BESOK MALAM PREMIERE “LUX” 5.00 7.009.00 (u. 13 tah) 
GREGORY PECK dalam film luar biasa dan ISTIMEWA 
Pap “3 8 SN 1 1 79 “The MILLION POUND NOTE 

»HARTAWAN TETAPI TIDA BERUANG” (Color by Technicolor) 
Saksikan. GREGORY dengan £ 1.000.000.— dan akibatnja ! 

MEMIKAT! LUTJU! dan MENGGEMPARKAN ! 

INI MALAM $ 
PENGH, (17 tah) : , 

: THEY RE OFF 
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DJAWATAN PELAJA 
2. No: Pen. 14/854/54 

I. AKADEMI ILMU PELAJARAN (A.LP) dan SEKOLAH 
P.M.) untuk tahun peladjaran 1954/1955 dapat menerima lagi pemuda2 beridjazah Negeri 
dari: 6 $ 

: Ten Tehnik M h ian Mesin 'b. Sekolah enengah Bagian Mesin (S.T.M 
c. Sekolah Menengah Pertama Pakan Ilmu Pasti (S.M.P. 
d. Sekolah Tehnik Bagian Mesin (S.T. Bagian Mesin 4 tahun) 

atau jang sederadjat dengan itu, untuk dididik masing2 
a. Mualim NI Pelajaran Besar (P.B.) 
b. Ahli Mesin Kapal Pelajaran Besar (Idjazah A) 

. &. Mualim III Pelajaran Lautan Indonesia (P.L.L.) 
d. Ahli Mesin Kapal III Pelajaran Lautan Indonesia (P.L.I.) 
Mereka jang diterima akanditempatkan di kapai2 Dinas Pelajaran Negara dari | 1 
Pelajaran selama 1 (satu) tahun, untuk mendapatkan pengalaman berlajar (vaartijd) jang diha- 

H. 

ruskan, dalam kedudukan masing2 : 
a. Murid Akademi Iimu Pelajaran, mereka jang dari S.M.A. Bag. B dan S.T.M. 

Meveaka, mereka jang dari S.M.P. Bag. B. dan S.T, 4 tahun. 
Selama waktu tersebut diajat II, mereka bebas dari ongkos makan dan penginapan, mendapat 
pakaian seragam dan buku2 peladjaran setjara pindjam, dan menerima uang saku setiap bulan. 
Mereka, jang sesudah mentjapai waktu berlajar, oleh Djawatan Pelajaran, berdasarkan lapor- 
an-laporan jang diterima dianggap tjakap, dapat menuntut peladjaran 
Akademi Ilmu Pelajaran atau Sekolah Pelajaran Menengah kedua-duanja di Djakarta, 
ngan segala beaja ditanggung oleh Djawatan (seperti. ajat III). 

. Dalam hal tersebut dalam ajat IV, maka mereka, setelah lulus dan mendapat idjazah perta- 
A.M. Idj. A dan A.M. 

ngadakan ikatan dinas dengan Djawatan Pelajaran selama enam tahun, dan harus sanggup di- 

b. Murid Sekolah Pelajaran 
UI. 

Tv. 

.ma(M. NIP, ML Ph, 

tempatkan dimana sadja. 1 
SJARAT2 LAIN: pe eh 
a. Warga-negara Indonesia / laki-laki. 

VL. 

b. Umur 18—23 tahun (untuk jang masih dibawah umur diharuskan mempunjai surat idzin 
. Orang tua/wali). j $ : 

Cc. Belum pernah kawin. 4 Ba 
d. Berbadan sehat, terutama telinga dan mata. 
e. Berkelakuan baik. 
TJARA MELAMAR: 
Lamaran2 hanja setjara tertulis dengan disertai : 
a, Riwajat hidup jang ditulis sendiri. 

VI. 

b. Salinan idjazah dan daftar nilai angka udjian terachir. : 
c. Surat keterangan dari Pamong Pradja/Polisi bahwa ja berkelakukan baik dan belum per- 

nah kawin, 
d. Surat keterangan dokter setempat tentang kesehatan badannja, dan dari dokter ahli mata 

dan telinga mengenai kesehatan mata dan telinganja. 
e. Surat idzin dari Kepala Djawatannja, untuk mereka jang bekerdja. 

Mereka jang memenuhi sjarat2 akan mendapat panggilan dengan surat atau dengan tjara lain. 
Jang diperhatikan hanjalah pelamar2 jang memenuhi sjarat2 sebagai tersebut diatas. 

. Mereka jang mendapat panggilan, sambil menunggu penjele saian 1 
tinggal dalam asrama dan harus tunduk pula kepada peraturan? asrama. : : 

. 2. Beaja perdjalanan (kereta-api/kapal) ke Djakarta dari mereka jang dipanggil akan diganti, 

akan di kembalikan ketempat asalnja atas 

VIH. 

untuk kelas III oleh Djawatan Pelajaran. 
b, Mereka jang ternjata tidak memenuhi sjarat2nja, 

beaja Djawatan Pelajaran. 

. KETERANGAN2 LAIN. 
a. Kesempatan ini dibuka dj 

pengalaman berla' 
1. Semua surat2 lamaran harap dialamatkan kepada: 

: Administratur Akademi Ilmu Pelajaran 2 
Djalan Gunung Sahari Antjol (Mangga Dua) 
Djakarta — Tg $ 

XII Pendaftaran ditutup pada tanggal 1 Nopember 1954. 
XIV. 

Dijalan Menteng 9 — Djakarta. — 

5 

BAG. PROPAGANDA & PENERANGAN 

P. T. PELAJARAN NASIONAL INDONESIA 
PE LI7 

Ditunggu kedatangan : 

K.M. LABADJAU 

Ke Pontianak 

KM. "EPAR” 

11 September 1954 

18 September 1954 

  

Ke Palembang/ Singapore. 

19 September 1954 K.M. "LANGKARA” 

: “Ke Belawan. 

Tanggal tersebut diatas dapat berubah. 

Keterangan pada: Perwakilan PELNI 
“Pjalan Purwodinatan No. 12 

: Tilp. 2302 
: Semarang. — 

  

8 2 Ditjari: 
PEMBORONG2 BUAT PEMASUKAN BAHAN MAKANAN 
DAN LAIN2 DALAM TRIBULAN KE-JV TAHUN 1954 
UNTUK : 

IL Rumah Sakit Diiwa "Mangundjajan” Surakarta. 
II. Koloni Orang Sakit Diiwa ”Wedi” di Danguran, Ketjamatan 

Kebonarum - Klaten. : 
Surat2 penawaran buat sub JI dan II harus dipisahkan dan di- 

kirim dalam sampul jang tertutup dan di-lak kepada Pemimpin 
Rumah Sakit Djiwa ,,Mangundjajan” selambat-lambatnja pada tg. 

24 September 1954 djam 11.00 pagi dengan diberi tanda:   
     

   

DITERU 

  

PERGI KE PLA- 

  

  
RA 4307.15945 INI MALAM PENGHABISAN (u. 13 tah) 

23 Pr an NN 1 . ..y 

»Aladdin dengan Lampu Wasiatnja 
——aliorita 1001 Malam dengan DJIN RAKSASA jang ISTIMEWA ! 
ROXY 5.007.009.00 INI MALAM PENGHABISAN (u. 17 tah.) 

  

HI Rd. MOCHTAR — RUSINI — YEM — SUKARSIH — dll. 
TERANG BULAN DI MALAYA” Na : 

Sebuah film Malaya terbesar dengan Tjerita jang menggemparkan Ber- 
-Asmara dalam sebuah Keradjan Malaya!  Dihiburi dengan 

'ARIAN2 Permai dari OSMAN GUMANTP dengan MALA RATINA. 
ESOK Malam ,INDRA” 5,-7.-9.- berbareng ,,ROYAL” 5.30 7.30 9.30 

Akan datang ,ROXY” OM KALSUM dim. »DANANIR” film Mesit 

   

  

   

    

   5 

akan menudju ke lapangan Rodeo! 

hal ini, dan tidak berkata terus te- 
| rang sadja pada ajah 
Dusty hahwa dia bukan penunggang 
bertopeng? 
Ii! 

,Surat penawaran”. $ 

Para peminat dapat minta keterangan dan blanco surat pena- 
waran pada tiap2 hari kerdja dari diam 9.00—11.00 pagi di Kantor 
Rumah Sakit Djiwa ,,Mangundjajan”, 

PEMIMPIN RUMAH SAKIT DJIWA 
,s MANGUNDJAJAN”, 

R. M. SOEDJARWADL. 

PENGUMUMAN 
Menengah Atas Bagian Ilmu Pasti (S.M.A. bagian B). 

E (STM. Bagian Mesin). 

juga untuk mereka jang tidak hendak mengadakan ikatan dinas 
dgn. membajar uang sekolah/asrama berdasar aturan jang t ditentukan. 

b. Mereka jang beridjazah sebagai jang tersebut dalam ajat I dan telah memenuhi sjarat2 
jarnja, dapat segera diterima pada ie P./S.P.M. 

Keterangan? lebih landjut dapat diperoleh pada Bagian Penerangan Djawatan Pelajaran — : 

Djakarta, 

ia 

   
“4 

RAN 

PELAJARAN MENENGAH (S. 

Bag. B.) 

mendjadi : | , " 

Djawatan 

selama 2 tahun pada 
de- 

NT PL),   harus sanggup me- 

Indunesia . . . 

menarik panas 

nginkan hawa”. 

selandjutnja, — diharuskan 

telah 
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Bantulah P .M. T. 
| 

1 September 1954. 
Diumumkan oleh   
BARU TERIMA: 
HORLOGE buat LELAKI dan WANITA. 
Buat LELAKI: 

# ROLEX OYSTER. 
# OMEGA DATOMETER. 
OMEGA SEAMASTER. 
ETERNA MATIC ali steel. 
ETERNA MATIC Gold Ring. 
ELECTION DATOMETER. 
MOVADO. 
DOXA. 
MIDO. 
OLMA 21 jewels. 
TITUS DATOMETER Automatic. 
TITUS de LUXE 21 jewels. 

Buat WANITA : 
" ETERNA MATIC All Gold 18 krt. 
ETERNA MATIC All Steel 
MIDO Automatic Gold Ring. 
OGIVAL. 
TITUS All Steel 21 dan 17 jewels. 
TITUS Gold Ring 21 jewels. 

dan lain2 rupa merk jang sudah terkenal 
dan model terbaru. 1 

: Juwelier HorSinc Horloger 

Bodjong 64. — SEMARANG — Telp. 646. 
SERVICE dan HARGA MELAWAN. 
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Surat Pudjian 
Dengan ini saja menghaturkan diperbanjak terima kasih kepada: 

Tabib M. S. RAHAT 
Dil. Seteran 109 — Semarang. 

Jang telah mengobati penjakit WASIR (Aambeien) saja sampai 
sembuh sama sekali dalam tempo 15 hari TANPA OPERASI. 

Hormat saja, 
KAS SOETARDJO 

—. Ligu-Tengah 1089/B - Semarang.   

  

  

  

  

    
    

     

   

ROY, WAY DONT WE GUIT THIS 
FOOLIN' AN! TELL DUSTY'5 PAW     

    

    

RIDE FOR HIM 50 His FOLkS 

     

  

Y hugRy, JAWBONEI YAN" "sis UE ArmiT Ta MASKED | WONT FN Our ABOUT His 
IM DUEIN THE "| RIPERZ TMEYIL INDERSTAND! Lo BAP LEG/ 
RODEO ARENA! /Xy : an    

   
Saja segera Tidak. Saja sudah 

berdjandji dengan “Dusty 
bahwa saja bertanding ini 
untuk dia hingga teman2- 

nja tidak mengetahui ten- 
tang kakinja jang tjatjad! 

— Lekas, Jawbone! 

— Roy, mengapa kita rahasiakan 

dan  adiknja 

Agar mereka mengeta- 

NO. 1 PROMISEP VusTy TON Yy 

      

fays | SPUR LOCKWOOD'5 ORDERS ARE TO N WHILE, P KCEP YOU HERE TILL HE EXPOSES 
Ar WHOEVER'S RIDIN' AS YOU IN TH" 

pisrys RopEo, KIP! THEN 

CABIN ba 
1! 

IVE GOT TO WARN ROY BEFORE 3 
TH! NEXT EVENT STARTS-- BUT 5 

an Oow? 

      

    

      

     

  

    

    YOULL BE 
DIS@UALIFIED! 

  

  

    
    

  

          
    

Sementara itu dipondok Dusty jang berada dikota... 
— Spur Lockwood memerintahkan supaja saja mendiaga kamu di- 

sini sehingga dia dapat menundjukkan siapa. penunggang bertopeng se- 
perti kamu di Rodeo! Kemudian kamu akan masuk kotak! 

— »Saja harus melarang Roy, sebelum pertundjukan selandjutnja 
dimulai — tetapi bagaimana?” pikir Dusty sambil mentjari akal untuk 
melarikan diri, & ig 

COMPLEET 
EN Saban Bulan . » . . 2 

SEPEDA Lelaki dan Prempuan 
Bisa dapatlberhubungan dengan adres jang terkenal: 

Telp. 336 

SEMARANG 

Hari Minggu Buka "/, Hari 

Sekarang kasur2 dan bantal2 karet-busa dibuat di 
. Dahulu diidamkan dan sekarang telah 

mendjadi kenjataan. Bantal2 dan kasur2 karet-busa, 
bila Tuan berbaring diatasnja, berbentuk menurut badan 
Tuan dan memberikan tundjangan jang Tuan butuhkan, 
agar Tuan dapat mengaso seenak-enaknja. Berdjuta- 
djuta sel2 hawa jang satu sama lainnja berhubungan, 

dibadan. 
bernafas misalnja terdjadilah pemindahan hawa: Tuan. 
berbaring seperti diatas kasur dan bantal jang “didi- 

Karet-busa ta' berbau, ringan, menurut sjarat2 kese- 
hatan, tahan tjuatja dan tahan rajap. 

Karet-busa sekarang dibuat di Indonesia. 

   

  

      
Rp. 150.— 

Rp. 100.— COMPLEET 
Saban Bulan “ £ 
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Bodjong 10a —  Telf. 1233” ag Semarang ) 

2 SOLO WETAN PASAR BESAR 1 TELF, 274 
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Gerakan jang sedikitpun, 

  

  
  

Berhubung KEBANDJIRAN PENONTON2 DARI LUAR KOTA, 
TERPAKSA DIPERPANDJANGKAN INI dan BESOK Malam! 

  

ORION 245-6.00-8.30 CeciL B. DEMILLE'S 
x Tut B ST ” 

DJAGALAN 630 — 845 : @GRE n 
(Untuk segala umur) 

  

  

  

Pesan tempat: Pagi 9.00 — 12.00 7 ni De : 

1 c F 
REX Ini malam d.m.b. | Ini malam penghab. GRIS € 
5.00 - 7.00 - 9.00 (u. 17 th) 3 AIA 1 

: : i 
(EXTRA: BESOK PAGI djam 10. di ,,REX”) £ 

t 
“ 

3 

: | 
GARY An lay na 

.(OOPER STANW 
DT!    

      

  

Find m come m6 pesatas mn WARNER BROS. 

 RUTH ROMAN-ANTONY OUINN 

  

BESOK MALAM 

PREMIERE 

GRIS 
5.00 - 7.00 - 9.00 

(us L7-th.) 

»LAGU - LAGU” 

jang 
»MENJERAMKAN” 

Kenapa biduan - 

meratap hilang? 

Siapakah sipem- 

Sna's the gini 
who brought the 
Thin Mam out of 
ati 

    

   
    

bunuh pemimpin n Mapan : 
Orkesaen An jabat 7 2 Eat -M apa : 
Sebuah film sangat . me POWEL L0Y 

i ' ngerikan ! SIM, ur TA 

NN ITS A B0w- Ne 
Team WOw 

OF A MYSTERY KEENAN WYNN 
  

Bagaimana satu gadis jang djatuh tjinta berani bertentangan terha 
dunia umum, biarpun ia mengetahui jang ia tidak patut mempunjai 
perasaan ! (AKAN DATANG     

- 
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