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Menteri Ba stralia dalam re 
ngannja kepada wartawan di Can- berra mengatakan, bahwa. Austr lia menjetudjui ikut serta dengan 
negara2 lain dim. membitjarakan | kemungkinan pertahanan bersama |, , di Asia Tenggara dan Pacific Ba- 
rat. ni 

Casey mengatakan bahwa mata 

Asia Tenggara terutama Indo- 
Tjina. Hal mana terutama sekali 
disebabkan komunis semakin ber 
bahaja. Didjelaskan bahwa Casey tidak begin sewaan” ai 

kelukaana pembitjaraan2 dengan 
negara2 sahabat lainnja. (AFP 

    

SEDJAK TANGGAL 1 MEI 
UANG SEKOLAH RAKJAT DI 

DJAKARTA RAYA DI : 
SKA 

pembajaran uang sekolah rakjat 
diseluruh daerah Djakarta Raya 
telah dihapuskan berdasarkan ke 
putusan Pemerintah Pusat, jang 
berarti mulai saat itu ternadug 
anak2 jang beladjar di Sekola 
Rakiat Negeri, tidak dikenakan 
bejana Sana Demikian Sana 
ngan jurubitjara  Kotapradja 
Djakarta ma, Supranoto kepada 

pers. 1 

Pembagaian I-China 

KETUA delegasi A.S. ke Kon- 
perensi Djenewa, wakil menteri | 

pasta Kata Mag ef sea pa ari N gu telah mengada 
kan pembitjaraan dengan kaisar 
Bao Dai ditempat kediaman Bao 
Dai jg terletak dekat kota Evian 
di Perantjis. Menurut keterangan 
sumber2 jang berwadjib dalam 
pembitjaraan tsb. Bedell Smith 
telah mengemukakan bahwa pe- 
merintah A.S. akan menentang 
setiap pembagian dari Indotjfna 
jang bertalian dengan suatu peng 

ntian tembak-menembak dan 
pemerintah A.S. akan meniokong 
kuat integritet dan kemerdekaan 
Vietnam. (Antara) 

  

(| rat Amerika kesana, 
selembar saputangan untuk menu 

s5 rika di Asia Tenggara mempunjai 

I-.kaum Komunis” akan sanggup 

Imatjam ,.Miinchen” 

    

      

   

  

          

ka Rp. 11-— dalam 'kota Smg. 
wa ija sudah termasuk meterai). 

rga etjeran 60 sen p. lembar. 

      

yaa SY 
PEMIMPIN PARTAI REP William Knowland, hari Minggu 

  

«| kat bisa terpaksa mengirim pasu 
“ Dikatakan, adalah kesalahan -be 

oleh karena 

“ Knowland jan, “berbitjara - di 
| muka tjorong radio, selandjutnja 

rika bisa membawa intervensi 
Sovjet Uni di Indotjina dan dng 
demikian bisa meletuskan perang 
dunia ke-3. Tetapi Amerika tidak 
dapat membiarkan RRT mengua- 
sai Indotjina, karena. setelah itu 

djuga merebut Djepang, Taiwan, 
Filipina, Indonesia, India dan 
Pakistan, demikian Knowland. 

Pjangan tunggukan Indo- 
nesia dap kawannja. 

Knowland menegaskan, bahwa di 
Asia Tenggara tidak boleh ada se 

N 1 din  menjata 
kan bahwa Amerika Serikat harus 
terus berusaha dengan soal perssku 
tuan 10 negara tanpa menungguxar 
Indonesia, India, Birma dan negars 
netral Jainnja di Asia sampai mau/ 

“ikut serta dalam persekutuan itu. 
Untuk sementara ini tidak mung- 

a2 itu mau ikut dalam sua 
«Asia Tenggara “dn 

enunggukan mereka 

sampai mer K “berobah pikiran, ma 
ka saja chawatir seluruh Asia Teng: 
gara tidak akan bisa tertolong lagi, 
demikian Knowland. 
Achiraja Knowland menjarankan 

supaja Korea Selatan dan Taiwan 
diundang ikut serta dalam perseku- 

  

   

  

tuan Asia Tenggara jg sedang di 
usahakan itu sambil menjatakan 
bahwa kedua negeri ini mempunjai 

1.100.000 orang bersendjata lebih. 
(Antara). 

Kritik? Pedas 
Atas Bantuan Militer 
A.S. Pada Pakistan Dan 
Penjerahan Lapangan 
Terbang Ceylon pd 

Amerika 
SURATKABAR dari Kolombo 

.Ceylon Observer” telah menja- 
lahkan tindakan pemerintah Cey- 
lon jang telah mengesahkan di 
djadikannja lapangan terbang 
Magna pangkalan militer 

bang itu dipergunakan oleh - pe- 
sawat2 terbang Amerika Serikat 
jang memuat alat2 sendjata mau   

Dari Karachi ,.Hsinhua” selandjut- 
nja mewartakan bahwa menurut sia 
iran Djawatan Informasi India ter- 
tanggal 14 Mei jg lalu pemimpin 
dari Liga Awami Pakistan, Giu- 
tam Mohd, telah mengetjam politik 
pemerintah Pakistan jg mengidjin- 
ikan pesawat2 udara Amerika Seri- 
kat jg memuat pasukan? Perantjis 
untuk melandjutkan peperangan xo 
'lonial di Indochina mengambil mi-   HARGA ,,BENGAWAN 

Dari pihak Djawatan Pertanian 

wa dengan tidak di-duga2 padi 
» Bengawan” dari - 74.- diturun 

kan mendjadi Rp. 72.- untuk tiap 
kwintalnja. Hi 23 

Korea Pasti 
Dapat Disatukan Lagi 

Konperensi Djenewa Memasuki Minggu 
Jang Menentukan : 

Sidang Rahasia Jg Pertema Dimulai Hari Senin Ini 

  

     

   

      

    

KONFERENSI DJENEWA 
demikian sebagian terbes 

djzng minggu jl. ini mungk 
perbintjangkan soal2 Korea, 
panja tih melepaskan harapan: 
dimana telah diadakan gentij: 
Iga TU 

— Para Menteri dari 3 Besar Burat 
hari Senen  menjelidiki kedudukan       

      

   
    

  

   

  

fihak Sovjet, RRT 
nam, jaitu apak 
reka tersebut 

pokok jang tidi 
1) Permintaan fil 

den RD Viet 4 
njelesaikan 
pua Kamb 
Barat mendes 
kannja. An 

'4) Fihak Sovj 

Soviet, RRT 

  

     

  

   
   

        

    

    

   

negeri jang t: 
di Indotjina,  diserta 
gentiatan sendjata mi 
"ot hendak memisahkan 2 neg 
lamnja ftu agar supaja peperangan 
segera dihentikan “Se oa 

Tidak seorangpun menduga bah- 

wa minggu - jang akan datang ini 
akan merupakan sidang2 konferensi 
jang terachir.. Menurut pendapat 
umum Konferensi itu akan berdja- 
lan sampai 2 minggu Akan te- 
tapi rapat2 dihari2- jang akan da- 
tang ini antara para menteri dani 
penasehat2 mereka jang tertua 
rus menundjukkait 
terdapat 
tjukup untuk mempero 
njelesaian. 9 Negeri jg. 

      

  

   

Injak dilapangan terbang Karachi. 

erbesar dari para diplomat Barat menduga, hari 
ngga Jaa menentukan, jaitu dengan dilangsung- 

in diadakan sitang2 terbatas untuk mem- 
sekalipun baik Barat maupun Timur ru- 

n sendjata sesudah 3 tahun pepera- 

| kambodja. 

juinja, jakni. | 

2 Irundingan2 di Djenewa. 

: serangan setjara besarZan 

Gerakan Tio Cit Minh dapat 
2 Hakukan didelta Sungai Merah 

eser: | tempat jang strategis 

ha- rah itu. . 

apakah masih banjak mempergunakan waktunja un 
semangat kompromi jung tuk mengana a Kaod 

suatu pe- kemungkinan, adanja maksud2 
men mong daam pidatonja Molotov 

Ghulam selandjutnja mengatakan 
bahwa ia sangat menentang ,,ban- 
tuan” militer Amerika Serikat kepa 
da Pakistan karena ,,bantuan” tsp 
lebih mendekatkan peperangan ke 
Pakistan. (Antara). 

Sudah Tak 

jang membitjarakan masalah2 Asia, 

antara 9 negeri untuk mengachi- 
7 tahun lamanja- Sepan- 

| utk menjatukan Korea, dimana 

Perantjis, Inggeris, Republik Demc- 

krasi Vietnam, Vietnam, Laos dan   
Buruknja kedudukan Pe- 
rantjis di Indo China 
mempengaruhi perundi- 

   $ n2. 
Burukaja kedudukan militer Pe- 

Irantjs di Indo China setelah Dien 

Bien Phu dibebaskan oleh Tenta- 

ra Rakijzt Vietnam, kini mempu- 

ni pengaruh2 jang langsung pe- 

Utusan2 Barat kuatir bahwa 

di- 
da- 

waktu 2 minggu jang akan 
Dibebaskannja tem 

rai Merah itu sangat memperkuat 

Tedesitkan fihik Ho Cho Minh. 

'Dengan terang2an delegasi Peran 

tis menuduh Repubik Demokrasi 

Vietnam, bahwa fihak Ho Chi Minh 

dengan sengadja memanupulasi pr 

| djandjian pengungsian orang2 jang 

luka2 di Dien Bien Phu itu dengan 
| maksud memperkuat kedudukan mi 
"Titernja disekitar delta Sungai : Me 

: Utusan2 Barat hari Sabtu 

datang ini. 

  
lisa dan membitjarakan 

lain 
jang di 

hadliri sidang rahasia itu ialah So- utjapkan hari Djum'at jbl. 
vjet Uni, Amerika Serikat, RE nk (Antara-AFP), 

ida Ab 

pun 2 Perantjis ke Indo | para mahaguru ini adalah untuk me 
fjina, untuk Ban pepera- | lenjapkan setjara paksaan RUU jg 

an pendjadjahan. Harian itu berbau fasis itu. 
sek djutn pe senada bah- 
wa pemerintah Amerika Serikat Organisasi Guru Djepang, Seri 
telah dengan terang2-an dan tegas katburuh2 dan sekolah2 di Kyoto 
memutuskan melandjutkan pepe- dan demikian pula orang2 dari ber 
rangan di Indotjina sampai orang matjam2 aliran politik menjatakan 
Perantjis jang terachir. rasa solider dan sokongannja kepa- 

da guru2 dan peladjar2 Asahigaoka. 

Diusulkan Spi Diberikan 

  

   
SELASA 18 MEI 1954. 
AMAN 

   

  

saia, 

.S. Akan Terpaksa Ter-| : Lag Indo-China? | 
(l Mungkin A. S. Akan Kirim Angkatan| | Udara Serta Angkatan Laut-nja | 

UBLIK dalam senat 

    

  

   

    

   

    

— HARIAN UMUM — 
NN MN en BABA asang ar menang aan apagaa. 

Na ba aa 

   
      

   
    

ANGGAUTA &S. P. S. 

      

    

  

  

Baka Dan Imsak Puasa 
. : TANGGAL 18 s/d. 23 MI: 

| Waktu Maghrib Djam (Waktu Radio) 
| 1801: Imsak 04.42 

EDISI POS. 
  

    

  

    

mengatakan bahwa Amerika Seri: | 
kan udara dan laut ke Indotjina. 
sar untuk mengirim angkatan da- 
pasukan2 ini akan merupakan 

tapi se-ekor gadjah. Tetapi, Ame- 
keunggulan di udara dan laut. | 

  

Guru2 Djepang Ten- 
tang Kekangan | 

Hak2nja 
Yoshida Terima RUU 
Pendidikan Perbau Fasis | 

2 BUAH Rentjana Undang2 ig 
bersifat fasis tgl, 14 Mei ig lalu 
telah diterima oleh Madjelis Ting 
gi Djepang akibat tipu muslihat 
Partai Liberal dari Yoshida, de- 
mikian diberitakan dari Tokyo. 
RUU tersebut mentjabut hak-hak 
politik guru2 Djepang. Berita dari 
Tokyo itu selandjutrja menam- 
bahkan bahwa pembesar2 peme- 
rintahan Yoshida telah memper- 
gunakan tjara2 fasis dalam lapa- 
ngan pendidikan, bahkan terlebih 
lebih lagi sebelumnja RUU itu 
diterima. 

Pembesar2 Djawatan Pendidikan 
di Kyoto. telah memberhentikan 3 
orang guru setempat jg sangat di 
hormati dap disegani. Alasannja pe 

metjatan 3 orang guru itu ialah bah 
wa mereka ini telah memperguna- 
kan pendidikan  ,,merah”, Pemoe- 
sar2 itu selandjutnja  memerintan- 
kan supaja sekolah menengah Asa- 

higaoka, dimana guru2 itu menga- 

diar, ditutup mulai hari 10 Me jl. 
Tindakan fasis dari pembesar2 itu 
menimbulkan amarah jg sangat di 
kalangan para peladjar dan guru 
maupun dikalangan para keluarga 
peladjar2 itu dan orang2 tjendekia- 
wan. 

Sekalipun ada . perintah menutup 
sekolah itu pada tgl. 10 Mei namun 
hampir semua peladjar masuk sekga 
lah sebagaimana biasa dan ketiga 
orang guru itu tetap dan terus mm 
berikan peladjaran. 

  
Aksi untuk membela pendidikan 

telah disambut dengan baik di ba | : 
njak daerah. Para 
Universitet Kyoto, dari Universitet 

Doshisha, 3 
meikan menjalahkan tindakan perne | "3s 
rintah Kyoto itu terhadap 
menengah 

itu menerangkan 

mahaguru dari 

dari Universitet - Ritsw- 

sekolah 
tadi itu dan para guru 

bahwa tindakan 

(Antara—Hsinhoa). 

Sendja'a 4 Ss. - 
Seharga 15 
Djuta Dol. 

Kpd Pakistan Mesir urusan Sudan. Pertemuan 
ofitu telah dihadliri djuga oleh 

LAPORAN MISI PENINDJIAU C ua komandan 
MILITER A.S. ke Pakistan kini te- 
lah selesai disusun dan sedang ii- 

edarkan dikalangan pembesar2 xe-f 
menterian pertahanan A.S. sebelum 
dikemukakan kepada kementerian 
luar negeri A.S., demikian ketcra- 
ngan pembesar2 A.S. di Washing- 
ton. Dikatakan bahwa misi tsv ig 
dipimpin oleh brigadir  djenderat 
Harry Meyers, bekas attache mili- 
ter A.S. di Karachi mengusulkan 
suatu program terbuka mengenai 
bantuan jg berdasarkan mana dim. 
12 bulan j.a.d. akan dikirim ke Pa 
kistan bantuan sendjata jg-meliputi 
harga kira2 $ 75.000.000. Menurut 
pembesar2 tsb persetudjuan kemcn-| 

terian luar negeri A.S. sudah terdja 
min dan diduga akan segera dikirim 
ke Pakistan suatu rombongan pena 
sehat militer A.S. dan kiriman seh 
djata jg pertama. (Antara). ' : 

  

Sendjata ,,Booby ) 
Trap” Vietminh 
PERSENDJATAAN pasukan? 

Vietminh jang terbaru, ialah se- | 
buah matjam ,,boody trap” barus 
jang mirip dengan sematjam ran- 
djau darat jang dipergunakan oleh 
tentara Djerman dimasa perang 
dunia jl. Randjau ini dipasang Gi 
daerah2 jang akan didjatuhi oleh | 
pasukan2 pajung Perantjis. Pada 
udjungnja randjau ini diberi duri 

  
oleh besi jang runtjing dan bila ter- san 

indjak serta dapat tekanan, dapat 
melontjat hingga 5 kali 
dan meledak dng dahsjat. Ko- 
mando tinggi Perantjis telah me- 
ngumumkan pada hari Sabtu 
tentang diketemukannja sendjata2 
»booby trap” Vietminh ini. 

DARI KALANGAN PEMERIN.- 
TAH Antara” mendapat kabar 
naik turunnja dekking emas untuk 
uang jg beredar mestinja tidak o0o- 
lah dipakai sebagai ukuran akan 

timbulnja suatu inflasi seperti apa 
ig terdengar waktu belakangan ini 
Kalangan itu mendjelaskan  turun- 
nja dekking emas pada waktu men 

djelang Lebaran sekarang ini tidak 
membawa effekt moneter, 
tambah banjaknja | akad 

   
     

    

Gambar “ini adatuh 

Penghapusan Uni 

Djuga Dia Oleh 
Bi Doa 

wan” partai 

Pa H. di jharta anggauta 
dewan partai, fraksi PRN dalam 

    

   
| dalam pertemuan pada hari Ming 

AA | Khartoum antara P.M. 
Sudan al Azhari dan menteri 

Peer Gran Hen 

ngenai mosi kepertjajaan ternadap ka- 
binet Laniel. Imbangan suara adalah 
289 | 

im Hiajaan wxsebut adalah mengenai be- 

||dua suaraj begitu hebat perdebatar: 

Tag 
(Al 

KAUM VETERAN PERANG 

Kang, impin ,,Legiun Amerika” 
Arthur Connci pada hari Sabtu 

  

keatas bahwa ,,negara2 bebas” hendak- 

sebab | dipe 

  

AT AURI JA    
   »Mustang” P-3i, , Romor registrasi 

telah djatuh hamijur didekat kampung Kalangan Solo-Wetan. Pengemudi- 
nja Letnan Zaenallan tewas. : 

1 

NG DJATUH DI SOLO. 
gambar reruntuk pesawat pemburu A.U.RJI. ivpe 

F-308, jang pada hari Sabtu siang 

Gambar: €husus ,,Suara Merdeka” 

  

Dipertjepat 
Pemberian Krediet Akan 

Djalannja 
Tjara Jg Dipakai Sekarang Sangat Lambat 

da TN YAN PO 
sar pada pengalaman dalam 

Memaa ggap perlu untuk 
dalam ana asi perkreditan me 
karang ermintaan pirdjam 
watan bersangkutan maupun bank 
Ie taangaan oleh kantor2 dja 

awatan di ibukota proginsi. 
kan pemberian kredit itu. 

    

   
   

Setjara Uvilateral : 

DALAM RAPAT sidang de- 
dari ,,Partai Rakjat 

kan hari 
dengan 

          

parlemen, kptua2 dewan daerah 
Ka Sa Sana 
mendesak kepada pemerintah su- 

  

MESIR MENAWARKAN SEN: 
DJATA MODERN KEPADA - 

“siaran berbahasa Arab 
nggu Radio Kairo 

bahwa Mesir me- 
awark ggantian sendjata2 

dipakai oleh ten- 
Sudan oleh sendjata2 jang 

| erangkan bahwa 
ini telah dikemukakan 

  

  

PM LanielDapat 
Mosi Keper- 

tjajaan 
“ Ketua Parlemen Perantjis merng- 
umumkan, bahwa parlemen sudah 

pemungutan suara mne-   

O melawan 287 kontra. 
na diketahui, mosi keper- 

  

iantjis terhadap Indo Tjiir 
“dapat dilihat (hanja terpau' 

terdjadi di parlemen Peranijis, 
n hampir sadja Laniel terguiing. 
FP) 

AMERIKA MENJOKONG 
PERANG TOTAL DI 

INDOTJINA. 

menerangkan bahwa kaum 
rang Amerika menjo- 

: a mengadakan perang 
al di Indotjina djika PBB atau 
ngres A.S. mengambil keputu- 
untuk mengadakan tjampur 

tangan. Connel djuga menegaskan 

NOMIAN mengumumkan, ber- 
tahun2 jl. maka oleh Kem. Per- 
mengadakan pelbagai perobahan 

lalui Jajasan Kredit. Sampai se- 
an harus diselidiki dulu oleh dja- 
ialah sesudah meliwati dan di- 

watan setempat dan inspeksi2 
Prosedur ini ternjata melambat- 

Dengan peraturan baru maka pe- 
njelidikan dan penjelesaian terutama 
diletakkan pada bank semata2. De- 
ngan djalan ini maka diharapkan pu 
la agar pindjaman2 itu diberikan le 
bih sesuai dengan sjarat2 bank utk. 
mendjamin pembajaran kembali. 

Susunan pengurus Jajasap Kredit 
dirobah djuga. Banjaknja anggauia2 
dikurangi dan kini tidak lagi terdi- 
ri dari wakil2 djawatan, melainkan 
dari wakil2 kementerian2 jg ber 
sangkutan ialah wakil2 dari kemen 
terian perekonomian selaku ketua, 
dari kem. keuangan (wakil ketua), 
kem. pertanian, dalam negeri dan 
seorang dari wakil Bank Indonesia 
sebagai anggauta. Djuga dalam tja- 
ra pemberian modal kepada bank? 
saluran diadakan perobahan, jakni 
modal itu tidak lagi disetor pada 

bank saluran untuk tiap pindjaman 
jg di idzinkan tapi jajasan Kredit 
hanja buka suatu kredit pada oank 

ai | Indonesia guna bank saluran,jg ber 
“Ksangkutan. 

Dengan tjara demikian maka akan 
- | ditjapai peringanan administrasi dan 

penjelesaran keuangan. 
Seperti diketahui maka jg djadi 

bank saluran untuk perkreditan ini 
ialah Bank Rakjat Indonesia dan oc 
berapa bank partikelir setempat. Tu 
gas Jajasan Kredit didirikan daiaim 
bulan Nopember 1950 tetap terletak 
pada usaha memadjukan perekono- 
mian rakjat pada umumnja dan 
membantu melantjarka, perkreditan 
untuk perusahaan2 rakjat atas da- 
sar2 sehat. 

Dalam pada itu maka tugas dari 
Jajasan Kredit daerah tetap tinggal 
seperti biasa. Jajasan Kredit bukar- 
lah suatu bank tapi sebaliknja bu- 
kan djuga suatu instansi jg membe 
rikan hadiah2. 

“Jajasan kredit hanja memberi 
djaminan kepada bank2 saluran 
untuk pindjaman2 jang dipandang 
perlu oleh pemerintah. Djaminan 
ni hanja diberikan bilamana 
bindjaman biasa dari bank tidak 
dapat diberikan dan bilamana 
serusahaan jang bersangkutan 
benar dapat bekerdja atas dasar 
tkonomis jang sehat. Achirnja di 
beritahukan sebagai ketua Jajasan 
Kredit oleh Kem. Perekonomian 
telah  ditundjuk  Suria-atmadja, 
»residen direktur Bank Rakjat 
Indonesia. 

  

Paberik Pupuk 
Atom A.S. 

A.S, KINI mempunjai suatu 
paberik pupuk, jang dalam tahun 
ini diharapkan dapat menghasil- 
kan pupuk atom sebanjak 1 ton 
dengan beaja $ 25.000. Pupuk 
atom ini semuanja akan diberikan 
kepada para ahli pertanian guna 
menjelidiki kehi (dan per- 
tumbuhan tumbuh2-an. 

. Hasil utama dari paberik ini, 
jang terletak di Maryland dan jg 
ditempatkan dibawah . kementeri. 
an luar-negeri A.S., ialah pupuk 
dalam | mana selain phosphor 
biasa jang dibutuhkan sebagai ba- 
han makanan tumbuh2-an djuga 
terdapat phosphor jg radio-aktif. 
Tumbuh2-an jang diberi pupuk 
atom ini dalam pelbagai tingkat 
vertumbuhan akan diselidiki dng 
alat Geiger untuk diketahui pe- 
ngaruh pupuk terhadap tumbuh 
tumbuhan.   Gjangan membiarkan sikap 

si jang diperlihatkan oleh 
RRT dan bertambah besarnja so- 
kongan RRT kepada pihak Ho 
Chi Minh, (Antara) 

sen adalah untuk  mengimport bas 
Neh Sea an Lebaran jg perta- 
ma2 ditudjukan mentjegah membu. 
bungnja harga barang2 jg sangat di 
butuhkam oleh rakjat. 

k tidak boleh lupa, djustru 

Ikannja — procentage 
    

    
d ak: 

“Dalam paberik tsb. para peker- 
dia mendapat pakaian istimewa 
untuk  mentjegah dapat terkena 
oleh penjinaran radio-aktif, 

(Antara) 

tentuan2 

membiarkan harga barang2 keper- 
luan Lebaran makin meningkat 
akan membawa akibat moneter dan 

arak rakjat, kata kalangan tsb. 

Dalam bulan Desember '53 dek- 
' king emas tertjatat 31, 89 pCt. Dja 

    

adalah Beningo Aguino Jr., 
perundingan dengan Taruc. 

Kabarnja Luis Taruc Senen pagi 
menerangkan di kamp Murphy, bah 

wa program pemerintah — Filipina 
adalah. sama sadja dengan program 
nja. Dikatakan, “ia mau menjerah 
karena pemerintah — presiden Mug 

saysay telah mengambil “tindakan2 
jg telah diperdjoangkannja.  Taruc 

sebenarnja ada pemimpin no. 2 dan 
gerakan Huk ig kini ditaksir mem 

punjai 4000 ' anggota  bersendjata 
Pemimpin No. 1 adalah Jesus Luva 

dari sajap kiri gerakan. tsb. Menu 

rut kabar, baru2 ini telah terdjadi ' 
perpetjahan antara Laya dan Tujuc 
dalam perebutan kekuasaan, dengan 

Lava mengeluarkan perintah kepada 
Pa supaja Taruc , dibersih- 
kan”. 

Hadiah 109.000 pesos 
atas kepala Taruc. 

Sebenarnja pemerintah Filipina 
telah mendjandjikan hadiah: 100. 
000 pesos atas kepala Taruc, ter- 
tawan hidup2 atau mati. Semen- 
tara ini masih belum diketahui, 
apakah Taruc akan dibawa ke- 
muka pengadilan. Dengan menje- 
rahnja Taruc, gerakan Huk kini 
djadi, masih dipimpin oleh Lava 
dan Casto Alejandrino. Jang ter- 
sebut belakangan ini djuga pernah 
mengadakan perundingan dengan 
"pemerintah Filipina dalam bulan 
Pebruari jang lalu, tetapi Alejan- 
drino menolak sjarat2 pemerin- 
tah. 

Suatu pukulan hebat terha 
dap Komunisme di Asia? 

Sementara itu para penindjau 
di Tokio berpendapat, bahwa me- 
nakluknja Taruc adalah suatu 
pukulan hebat terhadap gensi 
(prestige) Komunisme di Asia 
dan merupakan suatu ” kemena- 
agan besar bagi pemerintah Ra- 

wa menakluknja Taruc pastilah 
akan menarik perhatian di Asia 
dan akan mempunjai pengaruh 
besar djuga dalam perang dingin 
di Asia. 4 

Taruc jg kini berumur 44 tahun 
mendapat nama djelukan ,,Bapa 
rakjat” dan dalam kalangan pemim 
pin dipersamakan dengan Mao Tse 
Tung dari RRT. Taruc mulai terke 

nal selama perang dunia jg lalu ka 
rena perlawanannja terhadap kekua 

saan Djepang. Dalam tahun 1946 
Taruc dipilih mendjadi anggota 
kongres Filipina, tetapi sebelum 
waktu keanggotaannja itu berachir, 
ia menjingkir ke gunung untuk me 
mimpin perlawanan terhadap peme 
rintah Filipina. (Antara). - 

Perantjis 
Mundur Lagi 
Kini Terpaksa Mening 

galkan Laos Tengah: 
Bom2nja Banjak Jang 

Matjet 

di Thaibinh, jg terletak 60 mil di 
sebelah tenggaranja Hanoi, dan 

ig sudah selama 8 hari dikepung 

oleh pasukan? Tentara Rakjat 

Vietnam, mengalami suatu hal jg 

mengherankan ketika bom? sebe- 

sar.500 pon jg dilemparkan oleh 
pesawat? udara Perantjis atas pa- 

sukan?2 Ho Chi Minh tidak mau 
meledak malam Minggu jg lalu. 

Komandan pertahanan tsb, se- 
orang sersan Perantjis mengelah 

kepada Angkatan Laut tentang 

bom? jg tidak mau meledak itu 

akan tetapi kemudian, waktu pa- 

sukan?2 Ho melantjarkan serangan 
"ja utk kedelapan kalinja setiap 
orang d'benteng ketjil jg d'per- 

tahankan oleh 100 orang itu me- 
ngetahui bahwa bom? ita adalah 
bom? jg baik. 

sDitengah2 pasukan2 Ho.bom? itu 
meledak, jaitu 10 DETIK setelah 
didjatuhkannja dan pasukan2 Ho 
£hi Minh terpaksa membatalkan se 
-angannja. Pesawat2 pembom Peran 
tjis terus-menerus melemparkan bom 
atas pasukan2 Tentara Rakjat Viet 
nam disekitar Phuly dan dikantong2 
'ang dibebaskan oleh pasukan2 Ho, 
jaitu ditempat2 persembunjian batu 
batu kapur disepandang sungai.. 

Kesatuan? mobil Uni Perant,is dan 
Vietnam Bao Dai mengadakan pa 

troli2 disekitar Phuly tetapi mereka 
itu tidak mendjumpwai perlawanan. 
Ditempat2 ain didelta Sungai Me 
rah selama 24 djam belakangan ini 
keadaan pertempuran adalah agak 
tenang. 
Kemando Tinggi Perantjis malam 

Senen mengumumkan, bahwa karena 
tekanan2 kuat dari pasukan2 
maka pasukan2” Perantjis sebesar 3 
ribu orang telah terpaksa mengun 
durkan diri ke Laos Tengah.   

dalam undang2 dengan 

(Antara-AFP). 

Taruannja Dekking Emas Pd Wak'u Mendjelang Lebaran 
Tidak Bawa Effekt Moniter nuari '54 tertjatat 25,10 pCt., dan 

bin. Mei '54 tertjatat 20,996. Kala- 
ngan itu achirnja menerangkan, da 

lam undang2 jg menentukan  dek- 
king emas mesti 20 pCt. itu djuga 
ada clausule jg menggantungkan per 

soalan pada keadaan? insidentil jg 
kadang2 lalu memaksa naik turun- 
nja djumlah dekking itu misainja 
karena banjaknja - pemakaian devi- 
sen untuk import barang2 keperiu- 
an Lebaran dewasa ini. (Antara). 

  

mon Magsaysay. Dikatakan, bah: 

.”. 8 @ | 3 Luis Taruc Menjerah 
Program Magsaysay Sama Den Programnja—Dalam Ge- 
rakan HUK Taruc Sebenarnja Sudah Akan Dibersihkan? 
—Jesus Lava Dan Alejandrio Pemimpin2 Tertinggi HUK 

PEMIMPIN HUK, LUIS TARUC, hari Senen jl. menjerah kepada pemerintah Filipina, Sus- 
|ta sumber di kamp Murphy, markas besar tentara Filipina, : 
menjerahkan diri pada djam 8.30 Senen pagi. 
sumber tadi, Taruc menemui se orang 
panga, kira-kira 25 mil di scbelah tenggara pangkalan udara Clark Field dan disebelah Utara dari 
Manila. Penaklukannja me. arut sjarat2 pemerintah 
hari jang lalu, demikian ditambah kan oleh sumber tadi. 

wartawan ,,Manilla Times”, jg telah dua kali 

“Ina? Negeri Sir Mokaminad Z:trolish Kia-padg balan Djuni Kits   
TEMPAT pertahanan Perantjis 

  
ihurut pendapat para penindjau 

1 | Karachi, Pakistan akan menjokong 
Oo, 

  

   
mem benarkan 

Ia datang seorang diri 
penghubung dari 

bahwa Taruc telah 
tanpa pengikut. Menurut 

pemerintah. di San Simon, propinsi Pam- 

memang  dinanti2-kan semendjak 3 atau 4 
Seorang penghubung dari pemerintah itu 

pernah mengadakan 

  

  

  
Bekas daerah2 di Korea jang dahulunja banjak randjaunja, sekarang te- 
lah berubah lagi mendjadi daerah pertanian. Tentara Amerika dalam hal 

ini menolong orang2 Korea-Selatan untuk mengolah tanah mereka de- 
ngan alat? technik jang paling baru. Kelihatan digambar ini seorang ser- 

san Amerika sedang memberi pendjelasan kepada seorang petani Korea- 

Selatan bageimana ijaranja mempergunakan alat untuk mentjari randjau 

# darat. 

Pakistan Akan Memulai | 
»Politk Baru “ Di. Asia 
Akan Bertindak Anti Komunis Dan 
Pro Pertahanan Kolektip Asia Teng- 
gara Karena-Kegagalan Di Kashmir? 

  
  

PERDANA MENTERI Pakistan Mohammad Ali dan mentri 

akan datang akan mengadakan kundjungan resmi ke Turki, demikian 
&dapat kabar dari sumber resmi di Karachi padz .hari Minggu. 
Dikatakan bahwa kundjungan itu ialah untuk memenuhi undangan “ 
presiden Turki, dan akan d.adakan sesudah para utusan diplomatik 
Pak'stan dinegara Timur Tengah mengzdakan pertemuan di Lausan- 
ne, Sw'ss, pada minggu jarg pertama dari bulan Djuni. Menurut sum- 
ber2 jang berkuasa di Karachi, konperensi di Swiss ifu bertudjuan 
untuk memberi dorongan biru hagi suatu politik terhadap Timur Te- 
ngah jang lebih kuat oleh Pakistan, dengan maksud untuk memper- 
satukan negara2 Islam d'daerah tersebut menginai soal2 jing men- 
djadi kepentingan bersama. D katakan oleh sumber2 tadi, bahwa kun- 
djungan menteri luar negeri Sir Zafrullah Khan ke Kairo sekarang 
adalah untuk maksud jang sama. sa 

U'L mendapat ,,Under- 
standing”, 

Wartawan ArP di Karachi ' se- 
mentara itu menulis, bahwa menu 

rut sumber2 jang mengetahui di ibu 
kota Pakistan, perdjalanan menteri 
luar negeri Zafrullah Khan ke Kauwc 
sekarang 'ini ialah untuk mendapat: 
kan pengertian dengan negara2 Arab 

pada saat Pakistan hendak memulai 
suatu ,,politik Asia jang baru”. Di- 
kemukakan oleh sumber2 itu bahwa 
sedjak Pakistan berdiri pada tahun 
1947, politik luar negerinja ditudju 

kan kepada Barat, tetapi hingga se- 

Awas Air Hu- 

djaa' Jg Radio- 

Aktiep 
Beberapa Propesor Dje- 
pang Memberikan pe- 

ringatan 

  

PROFESSOR2 Djepang di Ino- ' 
karang politik jang dimulai dap di saka dan Nigata melaporkan 

djalankan oleh Zafrullah Khan atu | diatuhnja hudjan Arung 
tidak membawa sedikitpun kepuasan daja — radio-aktif ada malam 

Minggu jbi. dan memberi peri- 
ngatan kepada penduduk supaja 
djangan meminum air hudjan itu. 
Di Nigata jang terletak di pantai 
Barat Djepang dr. Sironobu Wa- 
tanabe dari fakultet kedokteran 
universitet Nigata mengumumkan 
bahwa menurut pemeriksaan dng 
alat Geiger, air hudjan jang ia 
telah kumpulkan antara hari 
Djum'at tengah hari dan hari 
Sabtu pagi ternjata mengandung 
rata-rata 419.5 bilangan daja ra- 
dio-aktif, jang tidak berbahaja 
djika mengenai badan, tetapi $a- 
ngat mengchawatirkan djika air 
hudjan itu langsung diminum. 

ye
 bagi apa jang mendjadi pikiran per 

tama dari Pakistan: jaitu-mengada- 
kan plebisit di Kashmir guna me 
mungkinkan penduduknja  memuilin 

antara menggabungkan diri dengan 
India atau Pakistan. 

Setelah mengadakan . suatu  pakt 

dengan Turki baru2 ini dengan tu 
djuap untuk membentuk sebuah sis- 
tim pertahanan di Timur Tengah, 

Pakistan kini bersiap2 untuk dengan 
lebih aktip ' memasuki gelanggang 
politik di Asia. 

Anti-komunis dan anti- 

kolonialis, 

Prinsip2-dari politik baru Pakistan 
ini telah ditentukan oleh kabinet, dan 
dalam konperensi pers baru2 ini te- 
lah “didjelaskan pula ' oleh perdana 
menteri Mohammad Ali, dan dalam 
pokoknja dapat disingkatkan dengan 
dua kata, jaitu ,,anti-komunisme” dan 
vanti-kolonialisme”. Akan tetapi da- 
lam pada itu dikemukakan, bahwa 
antara “dua pengertian ini terdapat 
tekanan2 jang ' berlainan. Dalam 
Konperensi Colombo baru2 ini, per- 

dana menteri Mohammad Ali  me- 
njatakan pendapatnja bahwa di Ti- 
mur Djauh kolonialisme sekarang 
sedang berkurang, dan adalah. tidak 
begitu berbahaja daripada komunis- 
me. 

Berdasarkan kedua azas 

Dalam pada itu tidak ada kabar 
apakah persediaan air dari kota tsb 
sudah mengandung air hudjan radio- 
aktif itu. Dr. Watanabe menduga 
bahwa .air hudjan itu mendjadi ra- 
dio-aktif karena perledakan bom 
zat-air, jg terdjadi kira2 tanggal 9 
Mei jbl. tetapi-ia tidak mendjelas- 
kan dimana menurut dugaannja per 
ledakan itu telah terdjadi. 

Di Inosaka professor  Nishiwaki 
dari fakultet kedokteran kota ts5 te 
lah menemukan “pada hari Sabtu 
ibl. ada hudjan jg mengandung da- 
ja radio-aktif djuga, Menurut duga- 
annja hudjan itu mendjadi  radio- 
aktif karena perledakan bom gzat- 
air A.S. didaerah Bikini pada achir 
bulan April atau permulaan bulan 
Mei. (Antara). 

ini, me 

di 

usaha2 untuk mendapatkan gentja 
tan sendjata di Indotjina, dan pada 
waktu bersamaan mengambil basian 
dalam suatu sistim pertahanan Asia 

Tenggara. Kemudian diduga Pakis 
tan akan menentang sikap netral In 

dia, tetapi hal ini dianggap tak 
mungkin ditjegah, selama masa ah 
Kashmir belum  dipetjahkan. 

Sementara itu telah timbul keku 
watiran2 pula, bahwa politik ini 
akan menudju kearah perpetjahan2 

  

munis dan pertahanan Asia Tengga 
ra itu, menurut pendapat wartawan 
AFP, untuk - sebagian disebabkan 
oleh kenjataan, bahwa Pakistan Ti 
mur jang terletak disebelah seratan 
lembah Sungai Gangga dan merupa 
kan bagian dari Asia Tenggara itu, 
sekarang sudah  mendjadi sasaran 
propaganda komunis jang kuat. 

antara Pakistan dan negara2 Arab,|  Karachi rupanja kuwatir. bahwa 
dan daam hubungan ini Zafrullah j Bengala Timur mungkin melepas Khan telah memerlukan pergi kelkan diri dari Pgkistan, dan sekali Kairo. pun tidak demikian, pengaruh komu 

nis didaerah tadi sedikit2nja mung 
kin dapat menempatkan Bengala di 
bawah perlindungan India. 

(Antara-Reuter), 

Kiurena kedudukan Pa- 
k'stan Timur? 

Putusan pemerintah Pakistan 
tuk memihak pada politik 

un 

satiti-ko 
  

T 
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— ———— —— Rawapening je. 
pemerintah daerah maupun 
para ahli — sekarang suda 
jang muntju 

  

iter 

  

   
        

  

R3: 

untuk. kemakmu 

gi sesuatu bangsa. 

    

————— Akan tetapi kehe 
Ji Rawapening.-— dalam hai tjare 

sud untuk memberi pekerdi erdi 
ini djumlahnja banj 
agar Rawanpening 

itu jang dimaksudkan 
Ijara sekarang i 

  

    sud agar Rawapei 
daerah bisa men 
alat2 modern, mis 
untuk pokderplan 
mantan sekarat 
sana akan verfaed 
mindjam alat2 modern dari be 

      

    

   

3 

  

Iran rakjat. Bagi.-k : an kemakmuran rakjat, selalu kita sambut dengan gembira. Sebab, 
memiliki kemerdekaan tanpa kemakmuran, belum mendjadi ukuran ba- 

    s2 bisa diam 
, maka pan pem 

"sudah pantes. memang : 

u plan pembersihan pulau? itu dengan mak- 

    

   
    

  

4 ba " by “ »n 

. $ 
a 

$ » 

8 . 

sudah berulang2 ditindjau — baik oleh 
h pemerintah pusat dan termasuk pula 

ukan akan dibersihkan dari pulau2 
ana. demikian itu dengan maksud 

a, tiap2 usaha jang menudju kearah 
hanja 

kehendak membersihkan pulau? jang tumbuh 
ja mengerdjakan — masih .men- 

djadi pertanjaan. Artinja -apakah p »mbersihan pulau2 itu dengan mak- 
"kepada penganggur2 jang sekarang 
erdjaan pembersihan        itu dilakukan 

Djika jang pertama 
Rawapening dengan 

| faedahnja. 
rsihan    

bil faedahnja rasanja pemerintah   
singkat. Jakni dengan menggunakan 
indjam alat2 jang dulu dipergunakan 
bab, pekerdjaan polderplan di Kuii- 

engan sendirinja alat2 jang tersedia di- 
| dipergunakan di Rawapening. Atau 1ne- 

ipa maskape. f 

Sa ma Sa EN Kan Dengan tjara ini, selain mempertjepat pekerdjaan, djuga e 2 
akan lebih menghemat beaja daripada kalau mempergunakan alat2 
kuno. Tjepat dan efficien harus didjadikan salah-satu dasar dalam melak- 
sanakan sesuatu plan kemakmuran. 

jang 

  

B.P. BAPEI — WAK     RKI Tersusun 
Kalau Tak Mau Di-Rasdiskriminasikan Orang, 

    

    

  

Djanganlah Men-Ra: Pa Ta C2 

  

diskrimir asikan Orang Lain 
aa Keturunan Tionghoa 

Lenjap 

DENGAN DIHADLIRI oleh ketua Pusat BAPERKI Siauw 

    

     

Giok Tjhan dan sekretaris drs. Go Gien Tjwzn, maka pada Minggu 
1ralam ji. (ke U), bertempat dung Ta Chung Sze ang, Badan Pengurus BAPERKI tb. Semarang jing d'ketuai oleh Mr. 
Ko Kwat Tong dng. dibantu beberapa orang Izinnja seperti pernch 

  

  

     

    

@kabarkan baru2 im. dis2bkan setelah diadikan debat hangay menge- 
g hubungan langsung dengan dibentuknja BA- 

 kemud'an ketua pusat memberi pendjelasan 
pembentukan pengurus BAPERKI Sem:rang. 

Antara lain Siauw mengemukakan djuga, bahwa maksud dari tudiuan 
untuk membentuk BAPERKI adalah untuk membentuk front kesa- 

pak. 

Selandjutnja. mengenai-tugas — ba- 
dan Pengurus BAPERKI ditekanxan 
kepada pengabdian para anggauta- 
nja. Mengenai rasdiskriminasi dika- 
takan, bahwa soal imi harus diper- 
djuangkan diantara kalangan “masja- 

rakat dan “bukannja melulu olen 
gembong2 politik. Sekalipun beban 
dari Badan Pengurus BAPERKI ada | 
berat, namun Siauw 'jakin penuh, 
bahwa perdjuangan tadi adalah un-'! 
tuk anak tjutju kelak, supaja dapat 

. hidup bahagia. 

Atas pertanjaan mengenai  Tsing 
Nien Hui Surabaja jang menjatakan : 
memperhatikan -soal2 politik oleh 
Siauw dikatakan . belum tahu-mena- 
hu. Dalam hubungan ini ia menc- 
gaskan 'tentang. Tsing: Nien Hui di 

ung “jang beranggauta - warga 
negara dap bangsa asing. Kalau 
Tsing Nien Hui mentjampuri poiizik, 
ini berarti pula, bahwa anggautanja 
jang asing mentjampuri politik  da- 
lam negeri ini, suatu hal jang tidak 
dapat dilakukan.  Selandjutnja me- 
ngenai kebudajaan jang tertjantum 
puta dalam Angg. Dasar BAPERKI 
ditegaskan dengan “ menundjukkan 
pelbagai soal mengenai kebudajaan, 
misalnja di Malang. Ada scorang 
penduduk warga negara — keturunan 
Tionghoa jang pergi ke G. Kawi de- 
ngan membawa kembang boreh, se- 
baliknja “ada pula orang Indonesia 
jang bersudjut dengan memakai nio- 
swa. Tjontoh lainnja jang dikemuka- 
kan, ialah temanten Tionghoa.  Pu- 
kaiannja djas hitam, tetapi temanten 

itu bersembahjang didepan medja 
sembahjangkan. Semua itu dikata- 
kan menjangkut kepada kebudajaun 
jang dilakukan dgn. tidak tekangn 
dan perasaan jang sama. : 

Mengenai Pem'Ehan Umum di- 
katakan, bahwa sikap dari pada| 
BAPERKI sdalah lain dari pada 

Asa ni Pa an | merebut 
korsi, BAPERKI hanja menghen- 
daki djan'ifan perwzkilan berda- 

atas petundjuk. Mengenai sepak 

terdjang, panitia pendaftar 
kini sedang berlangsu: 

  

   
   

|. jang 

kan oleh S'auw, bahwa ada  se- 
mentara pin'tia jang minta kartu 
kuning (kewargzan nesara), ini di 
katakan (dak perlu. Panitia jang 

   
wa ada sementara pegawai iang 
dituntut oleh Pemerirtah disebab- 
kan perm'rtzan kartu kuning men- 
diadi sumber. penfiarisu, Lebih. 
diauh mengenai kartu kuningpun 
akan djadiukan kepada Kemente- 
rian Dalam Neger', 

t 

    
, 

! 
| 

  

riminssi. 
.- 4 , 

Pelem kata sembutannja ketua 
BAPERKI Semarang, M 
Kwat T'ong al. menekannja h- 
rang siapa ig tidak suka d'-rasd's- 
krjm'inas'kan, djanganlah men-ras: | 

  

turkan 2da 3 soal resdickrim'masi 
jaitu diat:s kertas, iang d'verbus 
oleh pem'mpin2 negara dan da- 
lam pergkidupan. 

at aa Ka CN | dengan alat2nja $ 
diskriminesikan Iin orang! D'fit | sim selama 2 minggu di Djawa Ti 

-t mur (djuga Madura). Di Djawa Ti 

Orang Indonesia | 

Oleh Tan Dioen Tat dituturkan | 
P 2 AL 2 LL LS TE SL IL T tentang kedjadian jang dialami di 

Hotel Semarang. Dalam buku ijata- 
tan tamu, bagi orang Tionghoa ti- 
dak dapat ditulis ,,Orang Indonesia”, | 

Semarang: 17/5. tetapi harus ditulis - ,,warga negara 
keturunan Tionghoa”. Ia setudju hal 
ini diperdjoangkan untuk memper-| 
tjepat proses assimilasi. Usul terse- 
but mendapat perhatian sepenuhnya 

: 

Djumlah baji itu 

lain waktu. 

Mr. Ko. 

tbudur, Bonzi akan tinggal kira2 £ 
(minggu, dianatranja akan membuat 

24 karat: djual Rp. 39,30. 
: beli Rp. ae 
22 karat: djual Rp. 36,— 

ubeli Rp. 34,50   oleh BAPERKI dan pula oleh Siauw 
Giok Tihan. | 

  

tuan warga negara jang berdjiwa patr'ot sedjati dan berdj'wa nas'o- 

  

Semarang Di- 
serbu ,,Kepik” 

SEDJAK beberapa hari ini, kota 

Semarang tiap-tiap malam diserbu” 

oleh “berdjuta-djuta binatang  ketiil 
| ,kepik” atau ,,lembing”. Tidak dike 
tahui dari mana asanja, tetapi begi 

tu lampu-lampu didjalanan dinjala 
kan terus dikerumuni oleh binatang2 

itu. Tjelakanja binatang2 itu menge 
luarkan bau jang tidak enak, seper- 
ti bau walangsangit. Sepandjang pe 
njelidikan kita pada Minggu malam 

ibL, diumlah jang terbanjak  kedapa 
tan binatang2 itu jaah dilampu-am 

pu sepandiang djalan mulai “dari Bu 
lu terus" ke Dil. Kendal. Dja'anan2 
jang tepat dibawah lampu . sepan 
djang - dijalan itu  ke'ihatan  bermi 
niak, disebabkan - binatang2 jangute 
lah mati tergilas kendaraan. Dalam 
pada itu banjak 
gilanen” me'ihat 

itu jang berdjuta-djuta. 
itu ,menjerbu” djuga lampu-lampu 
pada tiap rumah. Para pendjual.ma 
kanan dipinggir2 djalanan.. merasa 

ge'isah dengan adanja serbuan” bi 
natang2 itu. Apakah kini sedang mu: 
simnja binatang2 tsb. tidak ada! 
orang jang mengerti. 5 

djumlah binatang: 

30 BAJI LAHIR-PD.1 MEI '54, 

Tgl. 15 Mei malam bertempat dr 

langsungkan malam kebudajaan oleh: 
Panitya 1 Mei KBS. 
itu dilakukan pula 
diah/piala kepada pemenang pertom 
baan jang diselenggarakan sebagai 
atjara peringatan 1 Mei j.I., dan ke-, 
pada baji2 jang lahir pada 1 Mei 

pada Panitya dan telah dapat ha- 
diah sebanjak 30 baji. 
menang? perlombaan sbb.: Sepek- | 
bola: 1. SBKA dan 2. SSPKN. Bulu 
fangkis: 1. SBKP . dan 2.-SBKA. 
Menghias gapura: 1. Kp. Ligu Lor 
dan 2. Kp. Lempongsari. Pawai: £. 

#SB Kependjaraan dan 2. SBPP. Se- 
landjutnja mengenai Bunga 1 Nasi 
jang telah disampaikan kepada para 
undangan akan diadakan undian dan 
keputusannja akan diumumkan pada 

t Pada malam itu dihi- 
dangkan njanjian2 bersama oleh 

rombongan dari SOBSI, dagelan, pe- 
tilan wajang orang, tableau dari 
PDKI dan acrobaat oleh sdr. Said 
Lahar, 

Film 

Graaf de Bonzi ig belakangan ini 
mendjadi perhatian setengah pihak 
berhubung dengan kedjadian jg di- 
tuduhkan kepadanja dalam opname 
di Bali, (membuat film tjabul) da- 
pat diharapkan dalam bekerdja ha- 
ri ini datang di Surabaja bescita 

untuk membuat 

mur-termasuk intermezzo di Boro- 

film tentang karapan sapi di Madu 
ra, dan selandjutnja akan menerus 
kan perdjalanan ke Kalimantan. 

HARGA MAS. 
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: | 
|. Tanggal 15 s/d 18 Mei 1954 | 

RORY CALHOUN — CORINNE CALVET Ih 
k . | | 

| 
I Oowder River“ 

dim. 

| 
ud 

(Technicolor) | |   

@ 

Tn 
PEMBIKINAN SEKOLAHAN 
PERALIHAN UNTUK W.N.I. 
KETURUNAN TIONGHOA. 
Sebagaimana pernah kita warta- 

kan, oleh pihak Kementerian P.P. 
dan K. dib€rbagai tempat, — dian- 
taranja djuga di Jogjakarta, — teiah 
didirikan sekolah2 peralihan  uniuk 
Warga Negara Indonesia keturunan 
Tionghoa. Mengenai pembikinan ge- 
dung sekolah tsb. di Jogjakarta, ki- 
ni didapat keterangan lebih djauh, 
bilanana pembikinan gedung scko- 
lah yperalihan itu akan dimulai. Se- 
landjutnja. didapat keterangan, bah 

| wa yang untuk pembikinan gedung 
sekolah jang diterima dari Kementz- 
rian P.P. dan K. sebenarnja masih 
ada kurang sedjumlah Rp. 16.500.-— 
dan kekurangan ini kemudian telah 
ditutup :setjara gotong rojong - ok 
masiarakat W.N.I. keturunan Tiong- 
hca di Jogjakarta. Begitupun uang | 
dari Kementerian P.P. dan K. sudah 

diberikan pada djawatan pembikin- 
an gedung2 di Jogjakarta, sedang ta- 

mendjadikan sebab sehingga pemo- 
kinan gedung sekolah itu belum di- 
mulai didapat keterangan, bahwa ta- 
nah untuk gedung sekolah itu, hing- 
ga kini masih merupakan gudang 

P.P. dan K., tanah itu bisa dikosong- 
kan. Berhubung ini maka tidak akan 
ada kemungkinan sekolah peralihan: 
Hu tisa dibuka pada permulaan pe- 
ledaran tahun 1954 ini. 

Nama Saja 
» Wong” .... 

Kebiasaan2 Aneh Orang? 
Samin” Jg Membingung- 
kan Panitia Pendaftar 

Pemilik 
DALAM MELAKUKAN  tu- 

gasnja di-desa2 jang djzuh letak- 

nahnja pun sudah dibeli. Apa jang? 

besi2 tua. Semestinja djika tanah ituf 
sudah dibeli oleh pihak Kementeriant: 

  

SOLO. 
DIM 4 TH ,,BATARI” UN: 

TUNG. RP. 4.000.000 "3 

Menurut kabar jang diperoleh war 
tawan kita, selama tahun 1951, 1952. 
dan.1953 Koperasi ,,Batari” di Solo, 
telah mendapat keuntungan sebesar 
Rp. 4.000-000:—. 

Dari keuntungan sebesar itu 25 75- 
nja atau Rp. 1.000-000.— untuk re- | 
serve-fonds, 5096 atau Rp. 2.000. 
000,— akan 'dibagikan kepada para 
(anggota (jalah 2596 dibagi menurut | 

  banjaknja andil, dan 2596 dibagi sa 
  

ma rata), sedang jang 2599 lainnya | 

   
diperuntukkan para anggota pengu- 
rus pegawai dan lain2. 
PERTANDINGAN TJATUR 

PERSAHABATAN. 
'Oleh Pertjaso” (Persatuan — Tjatu 

Solo) mulai tanggal 10 hingga 20-85 | 
jad. ini pada tiap2 dua malam seka- 
li, dirumah makan ”Kadipolo” Sole 
diselenggarakan pertandingan persa- 
'habatan tjatur antara 3 orang gem- 
bong2 tjatur, jalah Arovah, djuara 
'Pertjasi tahun 1953, Hadji Rachmat 
:dan A. Staar. : 

Pertandingan tsb. dimulai pada 
djam. 20.30 dan bagi . pemenangnja 
dakap disediakan hadiah jang ber- 
(harga. 5 

Ike, 
Semarang, 19 Mei 1954: 
Djam 06.10 Gending Suravaja: 

'06.40- Pusparagam Indonesia: 07.10 
Serbaneka lagu2 Barat: 12.05 Orkes 
Radio Jogjakarta: 12.45 Felix Men- 
deissohn:. 13.15 Lagu2 Minangka- 
bau: 13.40 Tri Irama, 14.00 Njanji- 
'an- Duet, 14.15: Piano populer: 17.05 
Taman Kusuma, 17.40 Orkes Peter 

    

“Yorke: 18.30 Band 6 Sekawan: 19.15 
Dunia Olah Raga: 19.30 Lagu? 1i- 

@nghoa, 20.30 Mendjelang Maiam: 
21.15 Lelangen Gedog, 22.20 Lola- 
ngen Gedog (landjutan), 23.30 Tu- 
tup. :   nja dari kota, anggota Panitia Pen- 

jdaftar Pemilh didaerah Pati me- 
r.sa kesal dan geli kalau mereka 
harus memasuki rumah2 jang di- 
d'ami oleh penduduk jang meme- 
luk aFran Samin. Djawaban jang   

orang jang. ,,kami-- 

Binatang2. 

| Ipitan 62 mengetahui, bahwa Minggu ! 

“rasa F radio BIN,-sebuah mesin tulis por- 
gedung Sin You She Smg. telah di table merk ,,Underwood”, barang 

Pada matan | obat?ap dan uang tunai Ik. Rp. 540. 

pemoerian ha-! 

jang dilaporkan | 

Adapun pe-j 

aneh selalu diterimanja misalnja, 
hama bapak siapa?” didjawab: 
Wong” (orarg), ,,sizpa namz iste- 
ri bapak?” didjawab: ,, Tanjakan 
sendiri, itu orangnja ad2” dan se- 
bepz'nja. 
Dalam kehidupan ,.orang Samin” 

memang banjak tjara2 jang hanja di 
pahamkan oleh golongannja sendiri, 
sebab itu, orang lain harus pandai 
dan bidjaksana menjusun kata2 bila 

berhadapa, dengan mereka. Ka'au 
orang berkata kepadanja: ..bapak 
wadjib membajar padjak” tentu ia 
tidak akan segera membajar, ketjusir 
“kalau dikatakan umpamanja begini: 
"Negara butuh uang, bapak dimin'a 
iurannja”. : 

““ Orang jg. beraliran Samin ini pa | 
da umumnja djudjur, baik dakun 
kata2 maupun perbuatannja dan ke- 
'banjakan terdapat didaerah Pati se- 
perti di Blora, Tjepu, Randublatung, 
Kedungtuban, dan sebagainja. (An- 

tara). i : 

. 

'DIBONGKAR PENDJAHAT 
Drogistery ,,Tjiong Hien” di Tlam 

pagi j.bl. rumah obatnja telah 
kemasukan pendjahat. jang. berhasil 
menggondol barang2 seperti sebuah 

Kerugian seluruhnja ditaksir Ry. 
2260.—. Dalam pemeriksaan kenja- 
taan, bahwa pendjahat berhasil 
menggunakan - kuntji “palsu untuk 
membuka grendel jang ada dipintu. 
Kini pengusutan selandjutnja dise- 
rahkan pada tangan Polisi. 

UNTUK KORBAN MERAPI: 
Panitya Concours D'Elegance dan 

Batik Modeshow telah menjetorkan 
hasil pendapatan bersih dari pertun- 
djukan itu pada Panitya Korbar Gu 
nung Merapi K.B. Smg. sedjumlah 
uang Rp. 37.440,76 dan kepada 
PMI Sg. sedjumlah 50 helai Kaia 
baru dan 5 helai Selendang.  Seba- 
gaimana diketahui, Panitya Concours 
tsb. terdiri dari persatuan isteri ye- 
gawa Polisi ,,Bhayangkari” dan para 

isteri dari Ikatan Dokter Indonesia 
Semarang. $ 

Selandjutnja sebelum itu PPKGM 
KBS telah menjetorkan uang sedjum 
lah Rp. 125.000,— kepada Guper: 
nur Djawa Tengah selaku Koordina- 
tor PPKGM, dengan. giro biljet 
Bank. Indonesia. Smg. . 
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Ouran, 

Surakarta, 19 Mei 1954: 
Djam 06.03 Suara Putri bersama: 

06.15 Ruangan gerak badan: 06.45 
Joe Loss dil.: 07.15 Suara Achmad 
dN.: 07.45 Corjatj dll.s 12.03 
12.45 — 13.45 enengan sederhe- 
nas 17.05 Bu Nies dengan kanak2- 
nja:. 17.45 Varia Djawa Tengah: 
17.55 Walt Medley: 18.15 The Nor. 
mah Luboff Choir dil.: 18.30 Riang 
gembira: 19.15 Ruangan A.P.: 20.30 
Menjambut Hari Kebangunan Nasio 
nal: 21.20 Klenengan dan Gamojo- 
ngan, 22.15 Klenengan dan Gambjo- 
ngan (landjutan), 23.30 Tutup. 

Jogjakarta, 19 Mei 1954: 5 
Djam 06.10 Bonangan pagi: 06.30 

Genderan pagi: 07.10 Genderan pagi 
(landjutan),. 12.05 Frankie  Carie 

12.45 Dengarlah Djanad dll.: 13.30 
Bunga Rampai Ketimuran: 13.40: 
Kwartet Dharnoto: 17.00 Maluku 
Permai: 17.40 Hongaria Dances: 
18.05 Sambil berbuka: 18.30: Pcla- 
djaran lagu2 Djawa: 19.15 Soal Pen 
didikan: 19.40 Renungan, 20.15. Va- 

ria: Dari dan untuk Pendengar: 21.30: 
Kenangan Gurun Sahara: 22.10 Hi-f 
buran malam: 22.40 Malam Nuzulul| 

23.00 Tutup. 1 

  

SUNTIKAN ANDJING 
Suntikan andjing masih didjalan-f 

kan terus 
K.B.S. dengan ketentuan tanggal se-' E 
perti tersebut dibawah ini. 

Tgl..17 Mei di Ketjamatan Sema-l: 

oleh Pemerintah Daeran 

rang-Selatan di Karangpanas, tgl. 
18 Mei di Ketjamatas Semarang-ti- 
mur di. Djomblang: tgl. 21 Mei di- 
kantor Balaikota, Bodjong, 
di Ketjamatan Smg.-Barat di Buiu: 
tgl. 24 di Kantor Polisi Seksi III Ka 

lisari,” tgl. 25 di Ketjamatan Smg.- 
Selatan, di Karangpanas, tgi. 26 Ke- 
tjamatan Smg.-Timur, Djomblans: 
tgl. 28 dikantor Polisi Seksi I, Fur- 
wodinatan dan tgl. 29 Mei dikantor 
Balai Kota, Bodjong.  Penjuntikan 
tadi dilangsungkan dari djam 08.06 
— 10.00 dan tiap2 hari kerdja djaim 

V8.00. — 10.00 dirumah. Pemotong- 
an. Hewan di Kabluk. 

SEMARANG SINGKAT. 
— Berhubung hari Nuzulul Our'aa 

tgl. 20 Mei 1954, maka loket2 kan- 
torpos besar ditutup. Loket2 telegrap 
dibuka 08.00 — 10.00. Pengangki- 
tan bis2 dan pembestelan surat2 di 
tiadakan. Kantorpos dan telegrap 
tambahan di Karangturi dan Tjandi: 
tutup. , 
— RT Redjosari Timur I Semg. jg 

.meliputi Gg. IIIl.s/d VII pada gl, 
15-5 malam berhasil menjusun pc: 
ngurus baru jang diketuai sdr. Soc:- 
djak, wk. ketua sdr. Soelamin dan se 
kertaris sdr. Soenarto dng. dibantu 
beberapa: orang lagi. 

RUDGEJ 
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tgl. 22 

inja telah diberitahukan setjara ter- 

  

  

  

Wali kota DjakartasRaya Sudiro, baru2 ini telah mengadakan kun 
djungan dikediaman orang2 tua di ,,Diaconie-hofje”. Kelihatan 

sebelah kiri dari wali-kota Sudiro njonja Sudiro. 

  

. Perantjis-Amerika 
 Menuduh Vietwinh 
Melanggar Persetudjuan tg. Pengung- 
| sian Serdadu2 Jang Luka2 Di 

" Dien Bien Phu 
A.5. DAN PERANTIJIS kini menuduh bahwa Republik Demo- 

krasi Vietnam mentjoba melanggar persetudjuan tentang pengung- 
sian serdadu? jg luka2 “dari Dien Bien Phu dan. menggunakan 
persetudjuan tsb. sebagai tabir suatu gerakan militer, jg hendak 
diadakan terhadap Hanoi. Tuduhan? ini ternjata dalam konperensi 
pers istimewa, jg telah diadakan oleh delegasi Sovjet Uni ke Kon- 
perensi Djenewa pada hari Sabtu jbl 

Dalam. konperensi pers itu djuru 
ibitjara delegasi Sovjet, Leonid. Ilyt- 
chev, mengumumkan bahwa menteri 
luar negeri Sovjet, Vyacheslav Mo- 
lotov, dalam surat djawaban kepada | 

surat: menteri luar negeri Perantjis, 

Georges Bidault, jang mengemuka- 
kan tuduhan? tsb., menjarankan su- 
paja  Bidault mengadakan ' kontak 
langsung dengan delegasi Republik 
Demokrasi Vietnam di Djenewa gu- 
na mendjelaskan beberapa hal, jang 
mengenai pengungsian serdadu2 dari 

| Dien Bien Phu itu. 

Peristiwa Si- 
dik Kertapa'i 
Panglima TT HI Perin- 

tahkan CPM Meme- 
reksanja 

ATAS  pertanjaan ,,Antara?, 
Perwira Penerangan TT HI Ka 
ten Nawawie Alif menerangkan, 
bahwa Panglima TT JII telah 
memerintahkan kepada CPM su- 
paja mempersiapkan pemeriksaan 

Menurut pengumuman  Ilytchev 
Bidault dalam suratnja, jang telah 
“disampaikan pada hari Djum'at jbl. 

atas diri Sidik Kertapati, jang di | kepada Molotov dan kepada mente- 
tuddh melakukan pelanggaran ter |/ri luar negeri Inggeris, Anthony 
hadap Peraturan Kekuasaan Mi- | Eden, selaku ketua konperensi ten- 
liter no. 25/1950. Ditegaskannja, tang Indotjina, meminta perhatian 
aa penangkapan atas . diri | Molotov atas kenjataan bahwa da- 

idik tidak mengenai soal politik. |lam rombongan pertama serdadu? 
P luka2, jang kini dikumpulkan untuk 

2EI Ksa | disingkirkan dari Dien Bien Phu dan 
Agung tidak tahu-menahu . tentang jang terdiri atas 450 orang tak ter- 
itu,.Kapten Nawawie Alif menjata | dapat seorang Vietnam sehingga hal 
pa ini bertentangan dengan persetudju- 

5 an jang telah tertjapai di Djenewa 
pada tanggal 10 Mei jbl. dan jang 
menentukan bahwa dalam pengunsi- 
an. itu-tak akan diadakan diskrimi- 

| Mengenai berita seolah2 Djaksa 

Ka CR Tn ae 3 Ep" 

rayangannja, pusat paberik2 jute 

dapat menguasai keadaan. 

Latar belakang politik. 

Kerusuhan2 itu kabarnja timbul 

kebakaran dalam sebuah rumah, dan. 
kemudian timbul pertjektjokan dan 
perkelahia, antara seorang pegawai 
paberik jute dan seorang anggota ba | 
risan pemadam api, perkelahian ma 
na segera diikuti oleh para pengikut 
dari kedua pihak. Sebelum perkela- 
hian. dapat diachiri, seorang telah te- 
Was, tetapi esok harinja kerusuhan2 

jang lebih besar timbul lagi. Hingga 
saat ini belum dikeluarkap angka2 
resmi tentang beberapa banjak xor 
ban jang djatuh dalam kerusuhan? 
tadi. Menurut AFP. jang tewas da- 
lam kerusuhan2 itu ialah antara 90 
hingga 200 orang. 

Kerusuhan2 didekat Narauanganja 
itu terdjadi tepat pada hari penjuni- 
pahan 10 orang menteri dalam ka- 
binet Pakistan jang anti-Liga Mus- 
limin, Kerusuhan2 serupa itu telah 
terdjadi pula pada tanggal 22 Muret 
ja. di Chittagong, tidak lama sete- 
tah partai Liga Muslimin mengaiami 
kekalahan? dalam pemilinan2 Ji Pa- 
kistan Timur. Dalam kerusuhan? di 
Chittagong itu dikatakan bahwa ala- 
sannja ialah sikap buruh Bengata 
jang menentang  dipekerajakannia 
o1ang2 bukan dari Bengala untuk 
djabatan2 jang penting dalam pabe- 
rik2. & 

Karach': Karena hasutan 
hasutan partai Komun s. 

Di Karachi,  kalangan2 industri 
Pakistan -. menganggap kerusuhan2 
di Pakistan Timur itu sebagai suatu 

keadaan jang sangat menggelisah 

kan, dan mereka dalam pada itu me 
ngemukakan tiga ha jang menurut 
pendapat mereka mendjadi sebab2 
pertama dari kerusuhan2 tadi: 

|) Markasbesar Partai Komunis di 
Calcutta- (Bengala Barat — India), 
dalam organisasi mana kebanjakan 
pemimpin2 serikat buruh termasuk 
anggota, ingin menimbulkan  keka 
fjauan dengan maksud - menghenti 
kan.-usaha2 “industrialisasi — Pakisian 
Timur, agar dengan demikian. akan 
timbul kemearatan2 jg. menguntung 
kan maksud2 mereka sendiri. 

2). Industri jute. Pakistan. Timur 
jang baru itu-sekarang sudah meng 
export hasil2nja ke. Amerika Seri 

Lebih 100 Orang Tewas 
Kerusuhan2 Hebat Di Pabrik2 Jute 

Pakistan Timur AN 
Perkelahian Mula2 Hanja Olek 2 Orang Sadja 

KIRA2 100 ORANG telah tewas dan beberapa ratus orang Iain- 
nja, diantaranja terdapat orang2 
Sabtu malem dan Muggu pagi ter 

dari Dace3. , j 1 
menga ti Mba dan kekatimman2, (on sementara 

itu dikabarkan bahwa pihak jg berwadjib telah mendjalankan tin 
dakan2 keamanan istimewa dan bahwa p:hzk tentara sekarang telah 

pada Sabtu malam setelah terdjadi | (& 

Lsat itu sesudah- meletakkan 

wanita dan kansk2, ket'ka pada 
jadi kerusuhan2 didekat Na- 

di Pakistan Timur tidak djauh dari 
belum lengkap, hampir 500 orang 

  

"PENUMPANG GELAP JANG 
INGIN MELIHAT PERTAN- 

DINGAN SEPAK 
BOLA 

Luis Da Costa, seorang pemain 
“sepakbola: berumur 17 tahun  uari 
'Guina Portugal, telah mentjoba mean 

|diadi penumpang gelap dalam kapal 
“Portugal?” dengan maksud pergi ke 

'Lissabon .. untuk melihat permainan 
kesebelasan sepakbola jang menc    

| di pudjaannja ,.Sporting Club”, da- 
lam suatu pertandingan disana. Ia 
ditangkap dan akan dikirim kemba- 
li, ketika direktur dari Sporting Club 
mendengar hal itu dan pergi ke po- 
Iisi “untuk membela kepentingan 
Luis. Direktur Sporting Club terse- 
but membawa Luis ke pertandingan 
itu sebagai tamunja. Sesudah itu 
Luis melaporkan diri pada polisi 

untuk minta diidzinka,. dengan ka- 
pal pulang ketempatnja. 

SUPPORTERS JANG KON- 
SEKWEN. 

dari res. Enam orang supporters 
p Eli 

Uura, Kampungan Uruguay, Plus 
masing2 berdjandji, "ila kes, 
Plus Ultra dapat mengalahkan J-- 
wannja jang kuat, kes. Rayo, merc- 

ka bersama-sama akan datang xe- 
ibukota Montevideo untuk meletak- 
kan karangan bunga pada Batu Pci- 

ingatan  Olympiade. Setelah -xes. 

Plus Ultra benar2 berhasil menga- 
tahkan kes. Rayo dengan 1—0: 1inc- 
reka berangkatlah menudju Monte- 
video. 

Ke-enam orang itu setelah enam 

hari berdjalan, dengan menderita pe- 
rut kosong dan badannja dimakan 
njamuk: sampai djuga ditempat jang 

ditudju dan selama 3 hari merexa 
tersesat dihutan belukar. Tiga dian- 

taranja para supporters 

   
    ape 

jang tcrse- 
Junga 

ten na masuk kerumah 

sakit, sedang jang 3 orang lainnya 
mendapat tempat penginapan disa- 

lah sata Rumah Perhimpunan xes. 
Montevideo terbesar, Nacion-lista. 

REKOR LOMBA DJALAN DU 
NIA DIPERBAIKI!.   kat, dan dengan demikian mendiadi 

disekitar Calcutta. Dalam hubungan 
Ini beberapa pemimpin komunis. da     nasi. kebangsaan, Bidault meminta 

“4. kepada Molotov supaja kepada pe- 
-.mimpin delegasi Republik Demokra- 

si Vietnam, Pham Van Dong, dimin- 
takan perhatian untuk kenjataan tsb., 
demikian Iytchev. (Antara) 

6 Bdutaktah Kem- 
| bali Persatuan 

Jg Kokoh 
BERHUBUNG akan adanja kong 

'Tes nasional bekas pedjoang bersea- 
'djata, maka pimpinan - Pusat Dep. 
Penerangan Pendidikan dan Organi 
sasi Persatuan Peladjar Demobilisan 
menjatakan, bahwa PPD menaruh 
perhatiap terhadap inisiatief tsb. Se 
landjutnja mengingat, bahwa psi- 

|| joangan kemerdekaan nasional du- 
Tu adalah terdiri dari ' berbagai fi- 
hak jg merupakan kesatuan antara 
tentara, rakja, umumnja dan pemu 
da serta peladjar, maka disarankan. 
agar kongres tsb dapat dikundjungi 
oleh segenap golongan bekas pe- 
djoang kemerdekaan nasional jg| 
mempunjai kejakinan politik seria 
pandangan hidup jg berbeda-beda. 

— Sidik Kertapati — 

kan, bahwa .bukan. sadja Djaksa 
Agung, tapi djuga Perdana Menteri, 
Ketua Parlemen dan instansi lain- 

tulis oleh Panglima tentang peristi- 
wa penangkapan itu. Tentang pe- 
nangkapan atas diri wartawan Has- 
san Gajo, Perwira Penerangan itu 
sekarang telah mengetahui tentang |sa! , 
peristiwa tsb dan menambahkan, (Kan perdjoangannja guna mentjapai 
bahwa “sekarang ia pun diperiksa| dan memelihara kemerdekaan nasio 
oleh CPM. atas tuduhan jg sama de nal jg penuh. Demikian berita jg di 
ngan Sidik Kertapati. (Antara). sampaikan kepada ,,Antara”. 

Maksudnja ialah, “agar para be- 
kas pedjoang kemerdekaan nasional 
akan dapat membentuk kembali per 
satuan jg kokoh untuk melandjut-     

  

  

OBAT KUAT 
ISTIMEWA 

  

Ubai ini bermanfaat luar biasa mengenai tenaga Laki-kari. Kelemahan2 Otak, Urat Sjaraf, Buah Pn. Benua Berde- bar-debar, Perut, Pujang, Kaki Tangan merasa dingin, Semut-se- mutan, Lekas Tjapai dan Djengkel, Pusing suka Marah, Semangat Bekerdja Hilang. Malas dan Kusut Pikiran, Kekuatan Penghafal mendjadi Kurang d.I.I. Sekali tjobalah akan berbukti segera, akan merasa lain dari pada lain. Sebotol Rp. 20.— Lea na : sajah, Pera Pa Kujaug puas.dan lekas habis ga, At Isimewa. (keterangan. lebih. djelas. dalam  doos). Sebotol Rp. 23.—. SIKALIN. untuk wanita an merasa sakit . Bulan (HAM uda: tjotjok. Sebotol Rp. 20— PREGNOL untuk | (HAMILA dapar cirunan (Anak, Sebotorkn.. 25.— 
: Ki —.. Sebotol Rp. 15.— 

APHRODIN untuk kesenangan: 
laki2 (OBAT LUAR). $ 

Sebotol Rp. 10.— 
DC CREAM untuk kekolotan 

tanda2 hitam dimuka (TJANTE- 
KAN dan 'BERTJAHAJA) 

NO HAK CUKKAN —antuk 
bilangkar — rambut. Sebotol 

Rp Ima 

ATOM HAIR DYE untuk ram 
but putih djadi hitam (TJELOP). 
Sebotol Rp. 10.— dan Rp. 15— 
Harus tambah 1576 ongkos kirim. 

». C. FEHARMA Djalan Riau/ 
Ternate — BAN DUNG 

DAPAT BELI .DISEMUA 
TOKO OBAT TIONGHOA 
AGEN-A GEN: 

semarang : Toko Obat Eng Tay Ho Pekodjan ' 101: Magelang : 
Yoko Obat. HOK AN Dj. Raya 114: R. Obat »KARUHUN" Diokja darr Pekalongans Toko Obat Tek An Tong Petjinan 81, Teko Obat Eng Tay Ho pa 58, Toko Obat Eng Njan Ho! Petjinat 75, Djogjaz Toko Obat Junon Timuran Solo. Toko: Obat 
Eng ". Ai POApEPAN, RON Bis Karanggetas dan Apotheek 
selamat, Tjirebon, : 

  

“#dustri baru jang 

pat “bertindak atau hasutan kalangan 

kalangan jang berkepentingan untuk 
merimbuikan . kesulitan2 dalam in- 

-dustri jute. Pakistan. Timur. 
3) Achir2 ini telah timbul sikap 

permusuhan jang kuat terhadap 
orang2 bukan Bengala,. sedjak pemi 
lihan2 dalam. propinsi tadi pada bu 
lan Maret j. telah membawa keme 
nangan untuk partai oposisi Front 
Kesatuan. Dikemukakan, bahwa ke 
rusuhan2 jang timbul. pada bulan 
Maret ji... telah terdjadi didaerah in 

diusahakan oleh 
kaum kapitais Pakistan Barat. 

Demikian antara lain kalangan? in 
dustri Pakistan di-ibukota Karachi. 

(Antara-UP). 

PE 
LA 

"ASPRO 
Mentj 

menghilangkan penjakit? urat. Table 

kus dengan rapi sehingga udara j 

dari 5 dan 27 tablet. 

T 

   
bahaja dan tidak? e “ 

2. 
merusakkan djan- F. 

tung dan perut. 

  

Latar 
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Li 
”1L 

  

Pee Penerbit: 

(Dj. Gedong No. 1),     A0 pe Di toraga 14 1 
    DJAKARTA-KOTA 

eRa ama 

penjaing jang kuat bagi industri jute ' 

NAN 

egah.... men
jembuh Ha 7 

Tablet "ASPRO' mempunjai dua rupa kesang- 
gupan. Menjembuhkan penjakit demam dan 

bekerdjanja tjepat sekali. Tiap? tablet dibung- 

tidak mempengaruhinja. Dalam bungkusan 

ASPRO menghilangken penjak 
DEMAMdan SEMUA PENJAKIT S 

dengan tjepat s2k 5 
lang» “ 

Pakailah tablett #“ In 
"ASPRO' sesuka- 1 e 

Tuan. Ia tidak ber. NS) Ang 

Antaranja : YOU YOU, $ RAGI, YOU You, 

SHEATIN HEART, TELL ME YOURE, MINI, dl. | arga Kp. 7.— porto Rp. 1.50. Di SEMARANG DAPAT DIBE- 

”FAWANG”, | 
mar 20 | , 1 39 3 : PKN s» Sidodadi No. 3 

"HO KIM 

. 1 ACME' Songbook Agency,” TARAKAN”, Pasar Djohar 

Josef Dolezal diri Tjekoslowa- 
kia ksri Saha telah berhas1 mem- 
perbaiki rekor untuk lomba djalan 

sedjauh 20 m3 dengan waktu 2 
djam 33 menit 9,4 detik. Rekord 
dum? resmi jang ditfptakan pada 
tahun 1952 atas rama J. Livgge- 
rz dari Swed'a menijatat wzktu 2 
djam 39-menit 22,8 detik. 

SHEUM'S CIRCUS TIBA 
DI SEMARANG. 

Menurut keterangan, rombongan 
Sheum's. Circus jg. baru r 
pertundjukannja di - Ban 

     

   
      

  

     

   

  

   

abisi 
jagi 

kemaren menudju ke Semarang. Pei 
tundjukan pertama di  Semarang3 
akan diadakan pada tgl. 19 Mui 
1954 dilapangan bekas Pasar Maiain 
Semarang (Stadion). 
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POPULAIR, BESERTA GAM- 
BAR2 DALAM TATA-WAR- | 
NA JANG INDAH2 ! 

TO RICHES, YOUR | 

PADA TOKO2 BUKU : 
/ONG”, Purwodinatan No, 27 

Purwodinatan-Ti- 

Dil: Mataram No, 33 
YOE?”, Purwodinatan 
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dibukanja sebuah Training School 

  

Mend jaga : Uki 

— Kalau 

  

    
     

    
    
     

hru Bepe 
ngress Ongkosnja Ia Pikul Sendiri 

» 

ri India 

  

      

   

  

sa (0 eh : Rosihan Anwar): 

PEGAWAI N TIDAK DIPERBOLEHKA ukuran2 jang tepat an pemerintahan. Demikian an kami, tatkala kami tentang keadaan dan kedudukan 
saja adjak bitjara : pegawai negeri, jang tinggi plomaat menj: adalah tiga kekuatan besar 
seolah merup n 

  

adanja stabiliteit didalam negeri.” 
Tidak dapat disangkal, b 

merintah djadjahap Ingg 
njai sebuah apparaat adm 
ar dan effecient, terd ri 
wai2 jang rjakap serta tjer 
lum pegawai2 ai nan 
Indian Civil Service 
ka harus dilatih « sus du 

- satu atau dua tahun disuatu 
siteit Inggeris. Ketika India 
oleh kemerdekaannja, seb 
pedjabat2 jang tadinj 
ICS pindah ke Pakistan: Se 

       

         
     

    

           

      

     

    

'mempa | kepada sedjarah dan dasar2 eko- 
dari| omi, chususnja ep ira memper- 

terdja pada | hatikan masalah2 ek 

    

    
        

- Tentara dan partai Congress. K 

elatih chusus tjalon2 tenaga 
untuk ICS mereka, Didalam se- 
kolah latihan tsb. diberikan ber- 

(mata peladjaran, mulai 
hukum pidana, dasar hukum 

perdata, bahasa2 India, teori dan 
praktek public administration dng 
nemperhatikan perubahan? dim. 

susunan  konstitusionil, sampai 

       

   

9 2 Onomi jang 
hangat dan aktuil. 

buat India ketinggalan kl. 400 pel Ka Ani Bal : diabat (officer), jang harus memikul Ana ra ena pe beban dan bertanggung-djawab atas|- Tidak sembarangan orang pula 
. kelantjarannja administrasi negsira | bisa. diterima untuk m endja iadi 
baru ini. SM el man Tar o i 

  

     
     

wai negeri. Ukuran2 kepar- Namun ke-400 pedjabat2 dari | tai atau kekeluargaan disini ICS, sebaga .telah dibukti- | tidak laku, segala sesuatu se kan, berhasil mentjegah mata2 didasarkan kepada ketja- 
an atau kekosongan kapan, keahlian. Untuk mengada- administrasi. 
rintahan didalam negeri berc 
baik, pun kebutuhan akan 
diplomat buat mengisi din 
negeri dapat Mpenaki, s 
dari tenaga2 ICS ini. Tidak 
kit pula du 
negerinja diluar, tadi adal: 
bekas pedjabat dalam ICS. 

Almarhum  Sardar 
Patel, orang kuat didalam Cong- 
ress, adalah orang jg berdjasa da: 
lam menjempurnakan apparaat. pe-| 
merintahan dan administrasi, Patel 
telah melihat keperluannja, sebelurr 
kemerdekaan tertjapai, untuk -meng- 
gantikan ICS. dengan suatu badan, 
jg se-mata2 terdiri dari orang2 In- 
dia. Pada waktu itu didalam ICS | 
tentunja masih ada tenaga2 bangsa 
Inggris. Demikian pula halnja dgn, 
Indian Police- Service (IPS).. 

Dengan lain perkataan, Patel-lah 
dengan sadar memulai usah ,India- 
nisasi” dalam apparaat pemerinta- 
han dan polisi. Dalam bulan @Okto- 
ber 1946 dia telah mendapat perse 
tudjuan untuk meletakkan dasar2 ba 
gi pembentukan Indian Administra 
tive Service (IAS) dan IPS, jg seju: 
ruhnja akan di-isi dan dipikul oies 
tenaga orang2 India. - 

| Pendidikan IAS. 
Sape besarnja diberikan per- 

hatian kepada idikan tenaga? 
untuk: IAS ini ternjata pula. dari 

di. New Delhi ditahun 1947. Pa- 
da hakekatnja ini adalah melan- 

          

    

AN | tepat2-nja, maka seperti, disebut- Je 2 dang2 Dasar, 
T | bentuk sebuah badan jg bernama 

Union Public Service  Commis- 
sion. ta? India, ig mena 

    

kan saringan dan pilihan jang se- 

kan dalam di 

5 Panitia ini tidak sadia ada pada 
(pemerintah pusat, tapi diuga di 
masing2 negara bagian. Malahan Djasa Patel terdindi dim pola jaan, Fate terdjadi djuga, bahwa dua atau 
tiga negara bagian  mempunjai 
suatu panitia bersama, atau jang 
dinamakan ,,Joint- Commission”, 

Baik ketua, maupun anggota dari 
pada Commission ini diangkat 

hh Presiden. ' 
Adalah tugas mereka mengadakan 

udjian2 (examen) bagi tjalon2 jang 
hendak mendjadi — pegawai negeri: 
Adalah djuga tugas mereka membe 
ri nasihat kepada pemerintah, baik 
dipusat, maupun dinegara-bagian tep 
tang soal2 jang bertalian dengan pe 
merintahan, termasuk — didalamuja 
umpamanja pelanggaran disiplin oleh 
seseorang pegawai negeri. 

Demikianlah didjalankan suatu sis 
tim jang ketat-padu Awatertight) si 
fatnja, sehingga terdjamin — adanja. 

hwa pegawai2 negeri jang telah di 
terima tidaklah orang sembarangan 
belaka. Siapa jang — hendak masux 
"Indian. Administrative Service”, di 

nas luar negeri, polisi, djawatar akun 
tan, pabean, padjak, pos, untuk me 
njebutkan beberapa tjontoh, tidak- 
lah .usah- mentjari gembong2 parai 
sebab dia toh tidak akan berhasil... 
Union Public Service Commision 

harus dihadapinja, dulu, pertarja ' 
2 mereka harus didjawabnja” du. 
ut.   djutkan kebiasaan jang 

tx 

telah | 

cine Thd Penjakit Pes 
Sulfonamides Mendjadi Obat Kelas Dua 

DALAM BUKUNJA JANG- WHO, Dr. R. Pollitzer, 
BARU sadja diterbitkan oleh 

seorang ahli pengetahuan terkenal jang banjak djasanja dalam usaha memberantas penjakit pes di Tiong- ' Kn an lain menerangkan, bahwa dengan bantuan RfreVtomny» : 
cin dan 
pat ditjapai d: 
pes, 
Buku Dr. Pollitzer “tebalnja 
tama mengenai penjakit ini sedjak tahun 1936. 

Keadaan belum memuaskan. 
Meskipun bacil pes sudah di- 

ketahui I.k. 60 tahun jang lalu 
dan vaccinenja diketemukan ti- 
dak lama sesudah itu, baru dalam 
10 tahun jang terachir.ini pengo- 
batan penjakit itu dengan sulfona 
mides. dan: antibiotics, dan 'pem- 
berantasannja dengan mengguna- 
kan insecticides (terutama DDT), 
menjebabkan penjakit itu dinama 
kan penjakit Nan Mapanja dapat 
diobati dan dikontrol. Sekalipun 
demikian Dr. Pollitzer menjata- 
kan. bahwa belum mungkin orang | 
merasa sudah puas dengan keada 
an penjakit ini didunia. 

Penjakit itu boleh dikatakan telah 
habis diberantas dihenua Eropa, 'te- 
tapi masih djuga timbul wabah2 pe- 
njakit itu di Birma, Tiongkok, India 
antara tahun 1939 dan 1952 di India 
orang jang mati karena path pes 
tidak kurang dari 20.000), Indo Chi 

3 
  

Universitet2 jika SA yaa 
“maut, dan pasien2 jang tidak di- 

| obati mati dalam waktu dua atau 
tiga hari, bahkan- ada kalanja da- 

Sovjet Russia 
Menghasilkan 230.000 

Rem. 5 
UNIVERSITET? 

Sa Pi 

dalam tahun ini 
lebih dari 230.000 

agronomi, guru, | 
lainnja, kata ca N 

t 

       
   

  

    

      

ilkan 

» ass” gpu 3 Se 
reka sudah ditawari 
disegala tjabang pe 1 
nasional Sovjet Uni. Dalam mu- 
sim rontok j.a.d., univ 
college2 di Sovjet U: 
nerima 440.000 mahasisv 
atau SU, orang, lebih. banjal 
daripada tahun j.l. bt ada 
Diolah sekota tehnik. di. So: 

vjet. Uni sekarang ada 3700. buah, 
Tahun ini sekolah2 tadi. menghasi 

  

kan kira2 330.000 orang, laki2 dan, 

perempuan jg akan bekerdja dalam 
lapangan industri $ 
lembaga2 pendidikan dan 
tan. Dalam musim. rontok j.a.d., 
kolah2 tehnik akan. menerima 
000. murid. baru. Oei sega 

Tahun ini 85.000 orang tamatan 
sekolah landjutan akan masuk 0 
lah2 tehnik: Bagi mereka: telah 
susun atjara - peladjaran jg di ku- 
rangi,: hingga mereka tidak perlu 
bersekolah selama 4 tahun lagi, me 
lainkan tjukup dengan 212 tahun. 

(Antara), 

   

  

rapa matjam , antibiotics lainnja, succes besar telah da- - ng | pengobatan orang2 jang 
baik pes bisul (bubonic) atas ga rn ' 

sitet2 dan |” 

me-| Dr. Pollitzer, 5 
Lbaik2nja untuk mentjegah men- 

  

telah diserang penjaki 
pes paru-paru | U- neumonic). 
halaman itu, ada ah jang per 

na, Plot dan Thailand, demikian 

| dibeberapa tempat di ' Amerika “Uta 
ra, dan di Amerika Selatan, teruta- 
ma di Peru. 6 

. Pes adalah penjakit binatang-pe- 
ngerat (knaagdier) dan dipindahkan 
pada manusia oleh kutu. Ea 

“ “Tikuslah jang besar peranannja “da 
lam waktu ada wabah penjakit itu, te 
'tapi ada banjak binatang  pengerat 
lainnja jang dapat  memindah-mun- 
dahkan penjakit tersebut. : 

Tjara mengobatinja. 
Dalam “buku itu dikemukakan 

| berbagai tjara mengobati dua ma 
|tjam , penjakit pes jang funda- 
mentil pada manusia: pes bisul 
(jang. ditimbulkan oleh gigitan 
kutu jang telah kena infeksi) dan 
pes paru2 (jang dipindahkan dari 
|orang keorang). Angka kematian 
pada pasien2 pes bisul jang tidak 

bahkan sampai 9076. Pes paru2 
sampai waktu belum lama berse- 
lang masih dianggap sebagai pe- 
njakit jang  umumnja membawa 

Jambeberapa-djam sadja.  . 
Menurut Dr. Pollitzer, kini ke- 

5 adaannja. telah: berubah dengan 
“Iradikal..Hasil2 jang baik sekali te 

dalam. pengobatan: lah, ditjapai - pa 1 
| berbagai: matjam penjakit pes .de- 
ngan. bantuan streptomycin dan 
beberapa antibiotics lainnja. Ha- 
sil2-nja. jang terus-menerus 
ita, djuga 5 2 
pasien2 jang sudah sakit keras, 
menjebabkan sulfonamides diang 
gap sebagai obat kelas dua. 

Pada 'achirnja, dinjatakan oleh 
bahwa usaha se- 

idjalarnja  penjakit ini, ialah -de- 
aa Gemu dan drastis memberan 
tas tiap2 infeksi lokal. 

       

  

    

    
    

  

LAGI .KAPAL2 NELAJAN 
DJEPANG KENA RADIO » 

AKTIF, 

“kapal nelajan Djepang 
ni kembali dari laut2 se 
r-laue Taiwan din se- 

Filipina dan pulau      

   

  

aktif. ANA Pa aat 

  

ita 
Idi Kra2 2000 mil dinubnja dari 
Bikini dan para sardjana di To-   .kyo menduga bahwa- arus 2 
laut di Pasifik kini, mengalir- 
kan benda2 jang radio aktif 

(Xiny 

yan Sebagai Ketua Par 

AN masuk partai politik. Ini untuk mendjaga 
pegawai negeri di India. Or : 

itu. Ketika kekuatan jang dimaksudkannja itu | 
etiga kekuatan ini memelihara 

oleh: Inggris, “jail” « judul 

    
   

   

diobati, besar sekali, jaitu sampai 
6070 dan di India dan “Tiongkok 

baik 
alam: hal2 mengenai 

Parao tolak. dketemukan bergaja 

# 

Tidak Bol 

  

   

tara lain sampainja 

pangkatnja. Pernah seorang 
yang mendjaga. keutuhan 

Ng 

(00000. Kedudukan pegawai 

tidak buruk,  sjarat? pemeliharaan 
sosial baik, sehingga 
tidak ditampik oleh pemuda? India. 
Betapa seringnja saja berdjumpa de 
ngan pegawai2 negeri, jg tadinja be 

  

wan2 itu kenapa mereka masuk di- 
nas pemerintahan, maka kebanja 
kan djawab mereka berbunji: ,,Dia: 

|di pegawai negeri lebih terdjamin” 
Maka di 

ngan atau Kementerian Luar Nege- 
ri.banjak djuga terdapat orang2, js 
tadinja adalah bekas wartawan. 

Kalau saja lihat  misalnja skala 
gadji pegawai2 pada Indian Adini- 
nistrative Service: Junior-scale di 
mulai dengan 350 rupee sebulan 
sampai Rs. 950 (sesudah 19 tahun), 
Senior-scale dimulai dengan Rs 
800 sampai Rs. 1800 (sesudah 25 
tahun), dan disamping itu ada pula 
berbagai tambahan dan sjarat2 me 
nguntungkan, maka dapatlah di xa- 

|takan, bahwa djadi pegawai negeri 
di India tjukup ada penariknja. 

Betapa besarnja arti sesuatu 
apparaat pemerintahan dan admi- 
nistrasi, jang tidak sembrono, 
efficient, dimana segala sesuatu 
didasarkan kepada ketjakapan, di 
mana kemungkinan untuk mela- 
kukan korupsi mentaal dan ma- 
terieel diperketjil mendjadi - se- 
sempit2-nja, dimana ukuran? 'jg 
benar dan sehat dipelihara ada- 
nja, tidaklah perlu rasanja, dite- 
gaskan lagi. 

Bitjara tentang ukuran2 “atau 
normen jang sehat, pegawai ne- 
geri jang saja adjak bitjara- 
mentjeritakan lagi sebuah tjontoh. 

Kalau. Nehru bepergian 
Atas" pertanjaan, benarkah kesan 

saja berdasarkan apa ig saja barja 
di koran, bahwa PM Nekru banjak 
sekali bepergian, hingga hari ini be 
liau ada- di Delhi, besok sudah di 
Bombay, tiga hari kemudian sudah 
di Lucknow, pegawai tinggi itu men 
djawab: Ja. , 

»Siapakah jg membajar ongkos 
kapal terbangnja atau kereta api- 
nja?” tanja- saja. Djawab:” Kalau 
Nehru' bepergian “ sebagai “ Perdana 
Menteri, maka negaralah jg memi- 
kul segala ongkos pengangkutannju. 
Tapi kalau bepergian sebagai presi- 
den partai Congress, maka beliau 
sendirilah jg harus bajar. Perbedaan 

“kini harus ditegaskap benar2”. dekan Okar Ke Dan mau tak mau saja harus ter- 
ingat akan prakteknja kebanjaran 
'orang2 politik-di Indonesia, jg tidak 
dapat lagi membeda-bedakan uku- 

ran kenegaraan. 
' Betapa seringnja Menteri2 di In- 
'donesia, jg berkundjung misalnja kc 
suatu tempat atau daerah, katakan- 
lah Solo" atau Djambi, katanja utk. 
keperluan dinas. Sedangkan sebenar 
nja kundjungan itu digabungka, sz 

(kali dengan menghadiri kongres par 
tainja sendiri. Dengan berbuat begi 
ni, maka biaja kapal terbang mere- 
ka haruslah dipikul oleh Negara, 
dan bukan oleh mereka sendri, 
atau oleh kas partainja. 

Demikianlah ukuran? atau nor- 
-men2 jg sehat telah mendjadi kabur 
batas2nja, dengan tiada sedikit me- 

.pun di Asia Barat, Afrika Utara ddn| rugikan kepada masajrakat dan ne- 
gara. 

Berapa lama lagi? 

4 Sjara't Bagi 
Amerika   

Untuk Lantjarkan Inter-| 
vensi nja Di Indo China 

| MENURUT berita A-F.P. dari ' 

Jg Tep: t Dim Aparaat Pemerentahan— 5 

Rupa2nja kedudukan "pegawai ne-| 
| geri di India baik djuga. Gadjinja 

pekerdjaan ini | 

kerdja misalnja sebagai “wartawan | 
Ketika saja tanjakan kepada warta) 

Kementerian  Penera? 

itu 

ran antara kepartaian dengan uku- 

tugas ifu telah 

dalam film Djerman jang bernama 

lah satu re ».Chaptin dan 

  

tuk seluruh dunia, kaum djantan 

umum, perumahan dan transport, 
adalah: 5 

1. Pengemudi perempuan kurang 

menimbulkan kesukaran daripada la- 
kiz: j 

2. Mereka kurang mengambil risi- 
ko mengenai djiwa sendiri dan djiwa 
orang lain. - 

3. Mereka lebih taat kepada un- 
dang2. : 

4. Djumlah mereka dimuka hakim 
kurang daripada laki2. 

5. Djika mereka keluar untuk 
week-end, mereka bermaksud untuk 
selamat masuk kembali. 3 

Penjelidikan "polisi berpakaian pre 
man ini adalah gerakan” terachir 
dari pemerintah Selandia Baru utk 
mengerjilkan djumlah ketjilakaan Ia 
lu-lintas. Bukan maksud mereka un 
tuk istimewa mempeladiari perbeda- 
an perempuan dan laki2 sebagai pe 
ngemudi. Tetapi didalam pekerdjaan 
mereka itu, sambil lalu mereka me- 
netapkan bahwa " perempuan lebih 
unggul dari laki2. 

Tidak diberikan keterangan, 
berapa orang dari px Pan 

3 Mang aga. Fasa Jaana 

Seorang . polisi . mengatakan: 
Memang banjak diantara perem- 
puan kurang pengalaman, tetapi 
mereka lebih hati2 djangan Kk 
pai terdierumus kedalam ketjela- 
kaan dan lebih sadar akan perlu- 
nja memperhatikan peraturan ke- 
selamatan. 4 
- Lapuran lain menjokong penda 
pat itu: Tentu sadja ada ketjuali- 
an, tetapi pada umumnja nenge- 

Masih Hidup 
Satu-Satunja Wanita Di 

Dienbienphu 

   

Kn
, 

        
Washington, pers Amerika pada ' 

hari M.nggu  menjinggung-njing 
gung 4 syzrat jang katanja diper 
Jukan bagi intervensi Amerika di 
(Indo China apabila konperensi 
Djenewa menemu kegagalan. Sja- 
rai2 itu katanja ialah: 1. pemben- 
tukan suatu persekutuan anti-ko- 

| munis di Asia Terggara: 2. perse- 
tudjuan kongres Amerika Serikat 
atas tindakan2 jang direntjanakan 
oleh pemer'ntah bagi-penglaksan:- 

merdekaan penuh kepada Viet- 
mzm, Laos dan Cambodj:3 4. re- 
organisasi komando pasukan2 Pe- 
ranffs di Indo China. 
Kemungkinan intervensi Amerika 

di Indotjina bila konperensi Djene- 
wa gagal kabarnja akan mendjadi 
pokok pembitjaraan dalam perteriu- 

ketua gabungan kepala? staf angka- 
|tan perang Amerika Serikat, jaksa- 
mana Arthur Radford, pada hari 

| Senen. Menurut kalangan penindjau 
|di Washington, pemerintah Amerika 
Serikat mungkin 

tiis dibawah pimpinan djenderal Paul 
3iy. dari Indotjina dulu 
mengambil keputusan tentang 

|intervensi itu. (Antara-AFP). 
co. 

DJEPANG MAU BELI PISANG 
INDONESIA SEHARGA 

$ 2 DJUTA- 
Djepang berniat membeli pisang 

dar, Indones a. terutama dari dae- 
| rah Banjuwangi dan Djawa Ti- 
mur, Jaran harga 2 djuta dollar 
Ameri 

dari Indonesia. " seperti 
perang dunia kedua, 1 
tersngan Suhendro dari bagian 
Perkebunan Raksat pada Djawatan 
Pertanian Rakjat propinsi Djawa   

an intervensi itu 3. pemberian ke-| 

sebeun bantuan dalam hal 

GENEVIEVE DE GALARD 
- Djururawat. wanita satuZnja 

jang masih tinggal di Dicn- 
bienphu. A 

|. RADIO PEKING malam Ming 
'gu il. menjiarkan, bahwa satu2- 
'nja orang perempuan jang ada di 
“Dien Bien Phu, ketika perbente- 
'ngan Perantjis tadi djatuh masih 
hidup. Tetapi siaran tadi tidak 
mengatakan apakah wanita tadi 

' adalah Letnan Ge€nevieve de Ga- 
flard Terraube, djururawat Peran- 
|tjis jang dikabarkan mula2 masih 
| ada di Dien Bien Phu. 

| India Sanggup 
an antara presiden FEisenhower “en Bantu Laksanakan Ppe- 

injelesaian Indo-China 
Setjara Damai 

bahwa mereka lebih pandai meng emudikan mobil 
lemah. Polisi berpakaian preman di Selandia Baru telah mengada- 
kan penjelidikan sepandjang be-ribu2 kilometer: hasil mereka ada: 
lah bahwa perempuan menjetir lebih pandai dan lebih safe”. 
Laporan tentang ini telah diberikan kepada 

"daripada laki2”. 

  

    
| Anak2 dari kintang-film Charlie Chaplin pada waktu ini sedang bermain 

»Columbus entdeck Krihwinkel?” di- 
mana tjeritergnya melukiskan dua orang pemuda Amerika mendirikan suas 
tu model-desa di Eropa. Dari kiri ke kanan kelihatan: Alexander Paal, sa- 

regisseur (sutra-dara), Charlie Chaplin Jr, Eva Kerbler, Sydney 
Paola Ioew. Kedua wanita adalah semuanja bintang-fitm. 

Vanita Lebih ,,Safes 
 MengendarakanMobil 
Kalau Timbulkan Ketjelakaan Biasanja 
Karena Sebab2 Jg Spesifik Wanita—Ber- 
Make Up Dibelakang Stir Mobil. . , . 

DJIKA STATISTIK SELA NDIA BARU dapat dipakai un- 
lebih baik djangan sombong2 

daripada kaum 

menteri pekerdjaan 
W.S. Goosman. Kesimpulannja 

mudi wanita lebih memperhatikan 
urndang2 dan lebih men-taati 
sesuatu petundjuk jang diberikan 
oleh polisi lalu-lintas. 

Seorang polisi berpakaian pre- 
man mengontrol djalan2 diseki- 
tar Wellington dan mengadakan 
ronda 4000 mil djaraknja. Ia ti- 
dak: pernah mengambil tindakan 
menghentikan seorang pengenda- 
ra wanita, baik didalam kota 
maupun disekitarnja. 

Seorang polisi lain jang meron 
da di Dunedin dan sekitarnja ha- 
rus mengeluarkan 200 lembar su- 
rat peringatan: 196 diberikannja 
kepada laki2 dan hanja 4 kepada 
perempuan. 

Banjak lapuran2 itu mengata- 
kan, bahwa lebih banjak penge- 
mudi wanita daripada biasa diki- 
ra, terutama pada week-end. Se- 
orang polisi mengatakan, bahwa 
'djika seorang perempuan berken- 
dara dimuka suatu larutan mobil, 
maka didalam perbandingan. 7 
lawan 1 semua pengendara akan 
memperhatikan batas ketjepatan, 
baik dikota maupun diluar. 

Tetapi memang terdapat ketjelaka 
an2 jang bersifat kewanitaan. Se 
orang perempuan mengendarai mo- 
bilnja dengan sikutnja disebuah djo 
lan raja di Wanganui. Dengan tangan 
lainnja ia memegang tiermin dihada 
pan mukanja. Tangan jang satunja 
dipergunakan untuk ber-make-up...... 

Polisi jang mentjatat kedjadian' ta 
di itu mengatakan: Memang saja 

sering melihat wanita membereskan 

  

nurut Penjelidikan 

mur, 

Hanja seorang dari 12 orang pem- 
besar gang dibersihkan disusul dgn 

penangkapan. dan sekarang ditahan 
dalam pendjara menunggu perkara- 
nja diperiksa. Orang itu Max Fech- 
ner, bekas menteri urusan kehaki 
man, jang dimasukkan dalam taha- 
nan sedjak bulan Djuli tahun jang 
lalu setelah dia menjatakan kepada 

(buruh Djerman Timur bahwa mere 
ka berhak mogok menurut undang- 
undang dasar sekarang. 

Wilhlem Zaisser, seorang bekas 
anggota partai komunis day menteri 
|urusan keselamatan negara telah di 
petjat dari ' djabatannja dalam kabi- 
net dan dilutjuti dari segala kedudu- 
kannja dalam Politbureau serta Pani 
tya Pusat partai dibulan Djuli tahun 
jang lalu. Dia adalah pula salah se 
orang jang paling berkusasa di Djei 
man Timur. Tuduhan atas dirinja 
ialah ,,mengadakan komplot” terha 
dap pimpinan partai di bawah Wal 
ter Ulbricht, sekretaris pertama dari 
partai dan jang besar kekuasaannja 

Zaisser tadinja dikabarkan telat 
dipetjat dari partai pada awal tahur 
ini. Tapi terhadap dirinja tidak dilz 
kukan penangkapan. Panitya Djuri 
Merdeka itu mengatakan bhw. Zais- 
ser tidak mempunjai pekerdjaan dan 
sedang dirawat dalam sebuah ruman 
sakit untuk penjakit djantung. 

Isterinja, Else Zaisser, bekas men 
teri pengadjaran, ,,telah lenjap” dari 
djabatannja dalam kabinet beberapa 
bulan bersilang, meskipun pemetja- 
tannja tidak pernah diumumkan dgn 
resmi. Kepastian bahwa dia tidak Ia 
gi mempunjai kedudukan resmi diic 
rima bulan jang lalu ketika kantor 
penerangan pemerintah mengumum- 
(kan bahwa Hans-Joachim Laabs js. 
berusia 32 tahun telah diangkat men 
djadi menteri pengadjaran. 

' Panitya Djuris Merdeka itu menga 
takan, bahwa Frau Zaisser sekarang 
bekerdja sebagai pengarang dan dju 
rubahasa di Berlin Timur. 

Rudolf Herrnstadt, bekas ketua re 
daksi surat kabar partai ' ,,Neues 
Deutschland”, jang dipetjat dari dja 
batannja dalam Politbureau partai 
dan Central Committee pada waktu 
bersamaan dengan Zaisser, sekarang 
mendjadi kepala departemen pada 
Pusat Archief Djerman Timur di 
Merseburg, Saxe-Anhalt. 

Anton Ackerman, bekas sekretaris 
negara pada kementerian luar negeri 
jang memegang djabatan acting men 
teri luar negeri untuk sebagian be 
Sar tahun ini, telah dipetjat berhu 
bung dengan ,.sikapnja jang ragu? 
terhadap golongan  Zaisser-Herrn- 
stadt”. Dia kehilangan kedudukan 
serta pekerdjaan sebagai direkiui 
"Lembaga Marx-Engels-Lenin-Stalin” 
sekolah pusat partai komunis Djer- 
map Timur, tapi diberikan pekerdja 
an pada kementerian kebudajaan is   dulu bibir dan hidung mereka sehe 

lum keluar dari tempat pakir, tetapi 
baru satu kali itu saja melihat se- 
orang perempuan bermake-up leng- 
kap: sambil menjetir. Rupa2nja dia 
lagi tjari stori, dan saja memberi per 
ingatan kepadania bahwa perbuatan 
nja itu sangat tidak hati2- Kawan la 
ki2nja ada disebelahnja. Dia ini sc 
dang mentjukur djanggutnja dengan 
alat listrik jang stopkontaknja ada 
dimobil. Ia sedang menudju kekan-: | 
tor. 

Menurut Tapuran2 diatas tadi, ka 
um wanita biasanja diam sadja djika 
diperintah berhenti. Tidak ada pro- 
tes, atau pura2 tidak tahu tentang pe 
langgaran mereka, dan tidak djuga 

ada reaksi2 jang biasanja dianggap 
sebagai memang sudah sifat wanita. 

Seorang polisi berpakaian preman 
mengatakan: Ketika saja memakai 
seragam dan menghentikan seorang 
wanita, air matanja mengalir keda- 
lam tasnja, sambil mentjari2 r3be- 
wesnja. Ia bukannja menangis kare 
na ditangkap. Tetapi suaminja akan 
mengetahui bahwa ia telah melang 
gar djandji tidak akan memakai mo 
bil dengan tidak setahu sisuami”...... 

Polisi2 itu rupanja tidak ragu? di 
dalam pernjataan mereka, bahwa ps 
rempuan lebih ,,safe” mengemudikan 
mobil, Kata mereka: ,.Tidak di-rage2 
kan bahwa wanita lebih mengharga- 
kan keharusan keselamatan didjaian 

baru dibentuk sebagai kepala bagian 
pilem. P 

. Isteri Ackermann, Bili Schmidt, 
jang memegang kedudukan jang 
sederadjat dengan djabatan men 
teri kabinet dan ketua panitya 
negara untuk urusan dagang, te 
lah dipetjat atas. alasan jang sa 
ma seperti suaminja. Dia djuga 
kehilangan kedudukan sebagai ke 

| tua Liga Wanita Demokrat. sebu 
ah badan jang diawasi oleh par 
tai komunis. Frau Schmidt seka 
rang memegang djabatan sebagai 
kepala Lembaga untuk ,,pakaian 
kebudajaan”, jang terutama ber 
tanggung-diawab' untuk. memben 
tuk mode2 pakaian baru dan 
mengawasi industeri tekstil. 

Hans Jendretzki, bekas ketua: 
partai komunis di Berlin Timur, 
telah dipetjat atas kesalahan jang 

Serupa seperti suami isteri Acker 
. mann dan muntjul kembali seba 
“gai ketua wilajah dari pembesar2 
. setempat di Neubrandenburg, sa 
lah satu dari 14 daerah pamong 
di Djerman Timur. 

Franz Dahlem, pada suatu ma- 
Sa anggota politbureau, telah di- 
bersihkan dalam bulan Mei.. 
1953. Dia tidak ditangkap, tapi: 
sampai sekarang masih belum 
mempunjai pekerdjaan. 

Hans Lauter, bekas anggota' 

“dak Lagi Dimasukkan 
—. Dalam Pendjara 
Sekitar/Nasib Pembesar2 Kominis Djer- 
man-Timur Jg Telah Dibersihkan' Me- 

:9 Djuris2 Merdeka” 

| PEMBESAR2 KOMUNIS JANG TELAH ,dibersihkan” da- 
|Yi partai atau pemerintah tidak Ja gi dimasukkan dalam pendjara 
atau didjatuhi hukuman lebih berat. Nasib pembesar2 tertinggi ko 

| munis. iang ,,dibersihkan” selama 18- bulan terachir telah mendja- 
| Idi bahan penjelidikan jang diterbitkan baru ini oleh sebuah ba- 
-|dan di Djerman Barat bernama : 

Merdeka”, jang mengumpulkan serta menjelidiki keterangan2 jo, 
diterima mengenai orang2 tahanan serta pengadilan2 Djerman Ti- 

»Panitya Penjelidikan Djuris 

tai, djuga dipetjat ditahun 1953. 
Dia dituduh  mentjela pedjuang2 
pembela komunis terhadap Gestg 
po Nazi. Sekarang dia mendjadi 
guru besar dalam soal2 dasar 
Marxisme-Leninisme di Leipzig, 
Saxony. 

Kurt Vieweg, bekas ketua Ba- 
dan  bantu-membantu tani, telah 
dipetjat pada achir tahun 1952 
dengan alasan ,,karena gagal me- 
laksanakan  tugasnja”. Sekarang 
dia mendjadi lektor pada Institut 
Pertanian Berlin Timur. 

Adalbert Hengst, anggota dari 
sekretariat Sentral Komite, telah 
dibersihkan dalam bulan Djuni, 
1953 karena ,,menjerah kepada 
tuntutan2 buruh dok” di Rostock, 
dipantai Baltik, kemana -dia -di- 
kirim oleh partai itu untuk me- 
njetorkan huru/hara ani komu: 
nis dibulan Djuni. Hengst menda 
Dat pekerdjaan baru pada Kamar 
Perdagangan Ekspor Djerman Ti, 
mur. 

ERNST LOHAGEN, jang: dipetjat 
dari kedudukannja dua tahun jang 
lampau sebagai ketua partai untuk 
propinsi Saxony, telah bekerdja mer 

djadi pegawai pada kantor urusar 
keuangan di Potsdam, tidak djauh d 

luar Berlin. Lohagen adalah ansgc 
ta komunis jang pertama kehilansar 
djabatan dalam kampanje me 
kritisme dan seif-kritisme jang 
lai pada awal-tahun 1952. Dia 
duh: menolak kritik dan' tidak 
puni, meskipun “dia telah banial 

memberikan sumbangan tentang s2 
kritik jang dimuat dalam surat? ka 
bar. 

Bekas menteri luar negeri G2o12 
Dertinger, dan bekas menteri perbc- 

kalan Dr. Karl Hemann, telah dita 
han dalam pendjara sudah lebih sa 
tu tahun sambil menunggu pemerik 

saan perkaranja. Dertinger ditahan 
bulan Djanuari 1953 atas tuduhan 
melakukan spionage. Hamann ditang 
kap empat minggu sebelumnnja atas 
tuduhan melakukan sabotage terha- 

dap sistim perbekalan negara. Tak 
seorang djuga dari keduanja mendja 
di anggota partai komunis. 

  

     

  

   

LAKSMI: PANDIT TAK DJADI 
KE INDONESIA. 

Dari pihak Kementerian Luar 
Negeri Antara” mendapat kabar, 
bahwa sampai sekarang belum di 
dapat kabar jang pasti mengenai 
kundjungan ketua PBB  Njonja 
Laksmi Pandit ke Indonesia, wa- 
laupun pers luar negeri telah 
memberitakan rentjana perdjala- 
nannja jg menjebut-njebut djuga 
nama Indonesia sebagai salah 
satu negara jang bakal dikundju- 
nginja. 

Menurut keterangan tsb. bebe- 
rapa waktu berselang Kementeri- 
an Luar Negeri sudah pernah 
menerima kabar dari Kedutaan 
Besar India di Djakarta, bahwa 
Njonja Laksmi Pandit tidak djadi 
datang ke Indonesia. 

  sekretariat Sentral Komite — par- 

EN Na TAP TPA AN SA IA 25 AN LP ANANDA PU 

  

REBO malam seluruh kota 
Bandjarmanis sunji senjap,  ka- 
rena polisi telah mebeslah beras 
tus-ratus ,.merlam. bambu” dan 
menahan beberapa djam berpuluh 
puluh orang jang membunjikan 
dan mempunjainja. Seperti djuga 
dikota-kota lain di Indonesia se- 
djak permulaan Puasa tiap malam 
Bandjarmasin  diributkan oleh 
sineriam-meriam bambu? Pada 
hal beberapa hari sebelum Puasa 
polisi telah melarang pemasangan 
sineriam bambu”, tetapi ruparja 
kurang di-indahkan. 
KETUA PANITIA Pembagian 

Aliran Listrik Djakarta R. Surat- 
no Sastroamidjojo dibandjiri oleh 
tamu2, terutama orang2 jang 
melanggar pembatasan aliran lis- 
trik. Hal ini bertalian dengan 
tindakan panitia akan memutus- 
kan semua aliran listrik terhadap 
pelanggar, Diberitakan bahwa 
para tamu bermatiam2  tjaranja 
minta agar listriknja tidak dipu- 
tus, Ada jang dengan menangis2, 
ada pula jang mengirimkan sekre- 
taressenja jang tjantik2, jang di 
maksudkan - sebagai 
tang 0 : 

Tetapi, demikian kata Suratno 
Sastroamidjojo, tidak perduli jang 
datang wanita tjantik ataupun 
laki2, siapa melanggar pembata- 
san, toh listriknja akan ditjabut. 

Gerilja 
Malaya 

Bukan Gerakan Nasio- 
nal: Kata Komisaris 
Ceylon Utk Malaya 
KOMISARIS Ceylon utk. Ma- 

laya, Manicasethy Saravanamuttu, 
mengatakan dalam interview dng 
pers. di Singapura hari Sabtu, 
bahwa peperangan gerilja di Ma- 
laya jang berkobar hingga seka- 
rang ini, bukanlah suatu gerakan 
nasional, melainkan suatu aksi 
pemberontak terroris jg dipimpin 
oleh segerombolan bekas serilia   

  

  

jang dahulu melawan tentara pen 
dudukan Djepang, dan sesudah 

| perang berachir mendjadi peme- 
ras (,extertionists”). 

Menurut Saravanamuttu, dian- 
tara pasukan2 gerilja Malaya ter- 
dapat anasir2. Komunis, tetapi 
pengaruh mereka tidak besar. Di 
katakannja bahwa djumlah pasu- 
kan gerilja tadi ada antara 2000 
dan 5000 orang, dan djumlah tadi 
makin lama makin berkurang. Di 
katakanmja bahwa pada satu keti- 
ka pasukan? gerilja Malaya di- 
pimpin oleh seorang jg menurut 
dugaan adalah berasal dari Indo- 
tjina, tetapi memakai nama sama- 
ran: Inggris Cecil Wright. Kira2 
1525 tahun j.l. orang tadi mening- 
galkan Malaya. 

Menurut Saravanamuttu,: keba- 
njakan dari penduduk 

Malaya bersimpatr dengan 
mintang, tapi pemuda2-nja 
simpati dengan RRT. Demikian- 
lah kata2 Saravanamuttu, dalam 
perdjalanan keliling dunta sebagai 
orang partikelir. (Antara) 

Kuo- 

YOSHIDA TJARI PINDJAMAN 
$ 109.000.009. 

Menurut keterangan jang Sib- 
Uu dperoleni di Tokyo, perdana 
menteri Dijepang Oh'geru Yoshida 
menurut renf akan berusaha 
apibla ia berkundjung ke Ameri- 
ka Serikat kelak. untuk memper- 
oleh nindiaman sebesar $: 100.009. 
000 Isbih dari Amerika Serikat. 

    
     

    

  
Sebuah gambar jang menarik dari sepeda-omotor merek NSU-Max dani 
250” ec, jang kelihatan disini dikendarai oleh Werner Haas, jang mempu: 
njat kekuatan 52 PK. dan mempunja ketjapatan 170,4 Km sedjam. Baru2 

ini NSU-Muax tuai telah dapat mengalahkan. sepeda-motor merek DMY 
Rhieinpokal dalam. suatu perlombaan. 

  

Asalkan Halangan 

MENTERI MUDA perdaga 
Sabtu jl mengatakan dalam konp 

geri Asia — diantaranja 

hulu kwantitet perdigangan anta 
sar. 5 4 

Apabila Djepang dapat mendja   PERDANA MENTERI India 
. Mungkin akan menunggu Shri Jawaharlal Nehru hari Sabtu 

kembalinja misi militer tinggi Perar- ' , EL telah menawarkan kesanggu- 
pan India untuk memberikan 

2 Ana 
setiap penjelesaian masalah In- 

dotjina jang dirundingkan”, di 
Djenewa. 

Masa depan Asia tergantung 
. daripada apa jang terdjadi di Indo 
| tjina dan Korea, kedua negeri ini 

» 'adalah negeri2 Asias oleh sebab 
itu maka negeri2 Asia lainnja dng 

| langsung berkepentingan. 
|. Damai atau perang, inilah batu 

  

timbangan jang berada pada ne- 
a. Demik'an. pula Austra: ' ratja Konperensi Djenewa, evolu- 

lia, kini berniat membeli pisang si keadaan dunia tergantung dari 
“ti elum | pada apa jang diputuskan'di Dje- 

Demikian ke- | newa, kata Nehru. : 
Pidato tadi diutjapkan  Nehru 

dalam pembukaan perdebatan me 
ngenai politik luar negeri dalam 
parlemen India. (Antara) 

lankan politik perdagangan jang 
merdeka, maka sama sekali mung 
kinlah untuk memulihkan hubu 
ngan dagang setjara normal an 
tara kedua negeri tadi, dan di 
masa ja.d. mungkin akan djadi 
sangat besar : 

Antara kedua negeri tadi scka 
rangpun masih ada, tetapi ke 
muhgkinan2nja belum dipergu 
nakan sepernuhnja. Berapa besar 
nja perdagangan antara RRT 
dan “Djepang dimasa j.a.d., akan 
tergantung daripada persediaan 
dan permintaan dikedua belah 
“pihak. 

Perdagangan RRT dgn 
negeri2 Asia lainnja. 

Diterangkan bahwa RRT telah 
mengadakan  persetudjuan2 da 
gang dengan banjak negeri Asia 
seperti India, Ceylon, Pakistan,   
Indonesia dan Birma. Adanja per 
setudjuan2 tadi merupakan - tjon 

  

Je..Dibikin-Bikin” 
' Dilenjapkan 

ngan | Juar negeri, Lei Jen Min, 
erensi pers di Djenewa, bahwa ia! 

penuh kepertjajaan bahwa perdag angan antara RRT dan banjak ne 
2 2 Djepang. — akan sangat bertambah be- sar, apabila perintang2 perdagang an jang dibuat-buat 

kan”. Mengenai perdagangan Dje pa 
itu dilenjap- 

Ng, i mengatakan bahwa da-: 
ra Tiongkok dan Djepang itu be- 

toh jang baik daripada kemadju 
an ekonomi jang didasarkan atas 
kesamaan deradjat dan keuntung 
an kedua pihak, antara RRT dan 
negeri2 Asia lainnja, kata Lei. | 

Lei mengatakan seterusnja bah 
wa kemungkinan untuk memper 
luas Perdagangan dengan Mesir 
dan negeri2 Timur Tengah lain 
nja terus-menerus bertambah. Di 
kemukakannja bahwa perdagang 
an antara Tiongkok dan Timur 
Tengah mempunjai sedjarah jang 
pandjang. 

Dikemukakannja bahwa Tion 
kok membutuhkan minjak tana 
dan kapas, sebaliknja dapat meng 
export textil, sutera, teh, daun 
tembakau dan manufacturen ter 
tentu. 

Pada umumnja, kata Lei, RRT 

Perdagangan Dengan RRT Dapat 
perdagangan setjara normal anta 
ra RRT dan negeri2 lainnja, bu 
kan sadja akan menambah ke 
makmuran segala pihak jang ber 
sangkutan, tapi djuga ikut pula 
meredakan ketegangan interna 
sional, kata Lei. 

Sizrat2 berdagang. dgn 
"Tiongkok 

Lei menerangkan, bahwa perdaga 
ngan dengan RRT itu bukan sadja 
bisa dilakukan dengan . pemerintah- 
nja, tetapi djuga dengan badan? pei 
dagangan internasional '— partikeli: 
RRT. Diterangkannja bahwa di 
RRT masih ada sedjumlah  perusa 

haan dagang  partikelir, jg banjak 
berdagang dengan luar negeri. 

Atas pertanjaan, apakah: pengusa- 
ha2 asing diperkenankan masuk 
RRT setjara bebas, tanpa formiali- 
Set2 visa, Lei mendjawab bahwa 

perluasan perdagangan itu sudah 

barang tentu akan membutuhkan 
penjederhanaan perhubungan dan 
kontak antara negara2”. 

Dikatakannja bahwa tiap2 tahun 

kebutuhan RRT akan kertas koran 
bertambah besar, karena taraf hi- 
dup dan'kehidupan kebudajaap rak 
jat Tiongkok tiap hari meningkat, 

Karena embargo Ame- 
rika”.   selalu. menghendaki adanja per 

kembangan perdagangzn dengan 
bangsa2 lainnja, berdasarkan ke   

samaan deradjat dan menguntung berapa 
kan kedua pi 

Tentang perdagangan zntara 
RRT dan negara2 Batat, Lie 

mengatakan bahwa achir2 ini be" 
rombongan pengusaha 

ak. Perkembangan Barat telah mengundjungi Peking 

Lebih Luas 
dan menandatangani persetudju 
an2 dagang. Tetapi, kata Lei, 
sbanjak diantara . persetudjuan2 
tadi belum dipenuhi selengkap 
nja, karena apa jang disebut em 
bargo perdagangan jang dikena 
kan- oleh Amerika Serikat”. 

Lei Jen Min mengatakan “bah 
wa dalam tahun 1950. perdagang 
an antara Tiongkok dan negara2 
kapitalis dengan tjepatnja telah di 
pulihkan sampai melbbihi ting 
katannja dalam tahun: 1936. 

Tetapi karena apa jang disebut 
embargo dagang oleh Amerika 
Serikat dan tunduknja negara2 
kapitalis kepada embargo tadi, 
maka dalam pertengahan II tahun 
1951 perdagangan tadi sangat 
merosot. 

Dalam djangka waktu tadi da 
gang antara RRT dan beberapa 
negara Barat hampir berhenti sa 
ma sekali, 

Berdagang dng. A.S. 
kalau mungkin. 

Lei mengatakan bahwa RRT 
sanggup berdagang dengan peru- 
sahaan2 Amerika Serikat, ,apa- 
bila mungkin.” 

Walaupun selama 4 tahun jl. 
ini dagang antara RRT dan A.S. 
diputuskan, tetapi sawdagar2 Ame 
rika jang tertentu masih tetap 
memelihara hubungan dagang   mereka dengan badan2 perdaga- 
ngan Tiongkok. Bukan sedikit jg 
tetah, menjatakan harapan mereka 
untuk memperluas perdagangan 
dengan RRT, kata Lei, (Antara) 

,peman- 
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Model cabinet, 5 Jatji, dapat madjumundur: 
Buatannja KUAT dan HALUS. Saksikanlah di 

Radio Co. N.V. 
Tjapang Semarang : 
Seteran Duwet) 5. 

    
   
   

   

   

       
    

  

  “Diobiy PORCELEN 000 dari DJERMAN TIMUR 

: | mportir Nasional, MERCURYA N.V. 
00... Purwodinatan IV/9 — Tilp. Smg. 1092. 

Megarnaaaan er 

DITJARI 
- Untuk Benteng Importeur untuk Yjabangnja di Semar ang 

Satu Ruangan Untuk Kantor 
lebih suka dengan tilpun. | 

Sanggup memberi kerugian. 
Surat2 pada No. € 27 s.k. ini. 

  

  

  

  

| Baru terima: Pee 
? PHOTOPLAY ANNUAL 1954 

3 # Kartu Hari Raya Idul Fitri 4 Rp.0,50 

000. KENG BOOKSTORE . 
Dji. Mataram 133 — Semarang. 
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K City Concern Cinemas 
5 LN TINGAL INI MALAM & BESOK MALAM (17 tah.) 

5.00 7.009.00  BOLDEST OF THE WORLD'S BOLD LOVE STORIES. 

“,
    

M
t
 

““coe JDAN FONTAIME-LOUIS JOURDAN 
utan BODEREY TEARLE « JOAN GOLLINS « BINNIE BARNES: 

Rahasia pertjintaan2 dari Boccacio jang menggemparkan seluruh Dunia. 

Akan datang: JAMES MASON — ANN TODD 

The SEVENTH VEIL" 
(WARING KETUDIU) tjerita jang menarik dan memikat ! 

GRAND INI MALAM PENGHABISAN (u. 13 tah) 
"5.200 -7.00 - 5.C0 PETER LIND HAYES — MARY HEALY — 

HANS CONRIED — TOMMY RETTIG.— dll. 
A NEW KIND OF WONDER MUSICAL IN TECHNICOLOR 

aa »2000 Fingers of Dr. At 
Yhe FIRST TECHNICOLOR WONDER DRAMA. 
Penuh sensatie ! — Penuh Musik ! — Penuh Songs ! 

Besok miulam WILLIAM HOLDEN — DAVID NIVEN 
Premiere , 43 tah.) — MAGGIE MC. NAMARA 

THE MOON IS BLUE" 

  

  

  

  

KOTJAK ! “LUTJU!  MENGGEMBIRAKAN'!' “ . 

INI ALAM 

Premiere (3. 17 th.) 

. Indra 
: 5.00 - 7.90 -9.30 

    

      
Phhipma film £ 

berbahasa Indonesia 

Penuh sensatie 

Menarik 

Memikat dan 
Menggemparkan ! 

ROYAL NI MALAM PENGHABISAN (u. 13 tah) 
5.00 -7.09-9.00  AMIRBAI KARNATAKI - PRAKASH - ANWARI 

  

  

' JADUI SHEHANAI" Yak "3 4 : WASIAT 
. Fiim India baru! ' Mengharukan! Mengerikan!  Adjaib ! 
  

Besok malam 5.36-7.30 -9.30 
Berbareng INDRA” 

Fa ROXY INI MALAM PENGHABISAN 
5.10-7.00-9.60 -  A. HAMID ARIF — R. UMAMI 

| »BAWANG MERAH TERSIKSA« 
Besor malam: ROOMAI NOOR — SIPUT SERAWAK — 
Premiere ,ROXY” (43 tah.) NENG YATIMAH — dlm.: 

B E R D Oo & As Penuh Tarian2, Njanjian2, : 

Ketawa dan Kesedihan. 

Akan datang: FILM TERBESAR PENUH SENSATIE GEMPAR! 
z Dengan CARY COOPER dalam: 

sIGHNO.O.N 
Tbere's nothing under the Sun like the High adventure of Highnoon. 

,»MALAY As 
  

(u. segala umur) 

  

  

   
   

        

   

    

    

    

    

  

  

  

s BESOK .myengarg Eta 4 IL INI DAN BESOK MALAM! 
& - MALAM (age) « LK ORION 5 —7—9— (u. 13th) 

: Premiere A4  HiVictor Mature — Alexander Scourby 
| REX 1 THE GLORY BRIGADE” 

| 5-79 METROPOLE 5-00 7.00 9.00 (17 th) 
. G7 th.) : ('Chariton Heston —Rhonda Fleming 
“MGM. 8 Ki PONY EX P.RkSa” 
Romantik | Paramount” Technicolor. 
Drama ! 

| 

: Naa “Ini malam premierc 
lojagalan 7.00 9.00 (seg. umur) 
|,The Harlem Globe Trotters"' 
(IDjago sunglap Basket-Ball Negro jg. 

menggemparkan seluruh Dunia ! 

Di Kota PARIS nan indals! ! ! 
  

Ini malam pengab.: 5.-7.-9.- (17 :h.) 
Lana Turner — Fernando Lamas 

»THE MERRY WIDOW" (color) |     
    

    

    

   
    

  

AKAN DATANG : Mona Freeman 

   
Billy De Wolfe — Edward Arnold Film jg 

»DEAR BRA1” Tn Sama aan djian, ter 

i AKAN DATANG:  (Technicoler) An 
Leo Genn — Don Taylor » MARTINRACKIN Sensasi AOUL WALSH an hebat ! PITURES mencra P) ati “ TATES PICTURES #aGg 

perscates 2 
nThe Girl of Pleasure Island" 

Gia La ANTENA 

Type Tertj. SEMARANG” Idzin No. 1628/111/Ai/171, 

: 

SG LK. Kilat 
DI KB. TIONG HWA 112 

Lama 1 th. dipimpin guru2 ber- | 
. idjazah dan berpengalantan. 

Sjarat: S.K.P., S.M.P. atau jang 
sederadjat. 

Jang tak memenuhi sjarat harusj | 
istimewa uang pangkal Rp.10.— | 

. Keterangan djam 1 —7. 
Nj. Lauw Djien Djwan Sien 
Tanah Putih 7. Semarang. 

  

  

Dibuka mulai 1 Agustus 1954, | 
Kursus tertulis S.M.A. bagian 

A.B.C. untuk semua klas. , 
Peladjaran dikirim sebulan 2 kali, 

dibawah asuhan guru2 jang 
berpengalaman. 

Pendaftaran Ta tgl 17 Mei 
1 

untuk : a. kursus kilat (154 tahun). 
b. kursus biasa (3 SER 

Uang pendaftaran Rp.10,— men- 
dapat buku pendjelasan (pros- 
pectus). 

Penjelenggara 
Perguruan ”Dwarawati” 3 
Djalan Tirtojoso no. 86| | 

Surakarta. 
  

  

LH AL AMAL AL suda dan belum. 

Batjalah Aan ana usa? dan Njonja 

Suara Merdeka 
AL AL TU   
PENDAPATAN BARU 

Dalam 1 Djam Muda Kembali 
(Black Hair Oil) 

Minjak Item Rambut. Spesial bikin item rambut dan bikin 
kuat rambutnja dalam 1 djam rambut Putih mendjadi Item 
bagus, tidak Gatel tidak djatu lama-lama mendjadi keriting : 

  
      Rp. 25.— 
HORMON - Cream. Spesial Obat untuk Wanita, supaja 
Buah Dada Keras dan Kentjang, harga Rp. 50.— p. Doos. 
MOONLIGHT Cream. Spesial buat hilangkan item2 
Djerawat, Kukul kekolotan panu2 dan Muka bikin Tjantik, 
mag Pb ag kang boleh pakai MOONLIGHT Cream harga | 

PNS ' $ e 
RADIUM OIL. Obat Luar sang m e 
ngan dan kepuasan dalam perhubungan SEXUBEL antara 
Laki-laki dan Wanita harga Rp. 20.— Per botol (Persediaan 

    
terbatas). Porto tambah Rp. 2.50. 

Manufactured by : - Fe 
PENWAR MEDICAL HALL. Singapore. P 

Bisa dapat beli pada : 23 
. . . 

. World Famous Tabib Facbrudin.. 
| 14 Sawah Besar Djakarta Phone 3804 Gambir. — 

Tabib Mawng Tamblong 40, Tilp. 4941 Bandung. “0 
Universal Stores, Bodjong 'G13 Semarang. . E" 
Bisa dapat beli pada Agent di Surabaja: B. PIAR Toko 

“ Kain2 — Pasar Tundjungan Stand 81—82 Telp. S. 4207.     
ANGGUR OBAT KOLESOM. 
Ini Anggur Kuat terbikin dari 
Tjampuran Obat2 Tionghoa jang 
berfaedah dan mahal, antaranja 
Kolesom, dil. Obat jang sanget 
penting untuk tambah kekuatan 
tubuh dan darah. Ini Anggur pun 
tertjampur dng sarinja Buah Ang- 
gur jang terpilih. 3 
Amat baik bagi lelaki/perempuan 
jg. berbadan lemah. Kurang da 
rah, muka putjet, air muka keli- 
hatan tua dan lesu tidak berse- 
.mangat, kaki tangan dingin, bua 
pinggang sakit, tulang linu, ke- 
pala suka pusing, bernapas pen- 
dek, urat sjaraf lemah, sumangat 
laki2 kurang. Paras perempuan 
tua dil. Penjakit kelemahan, Mi- 
num ini Anggur dalam sedikit 
tempo sudah tentu lekas keliha- 
hatan faedahnja. Baik untuk le- 
laki dan perempuan, tua atau 
muda. : 

ANGGUR KOLESOM PO THAY. Amat perlu bagi prempuan 
jang duduk perut, dan jang berbadan lemah, kepala suka “pusing, 
sakit perut tumpah2, kaki bengkak dil. Sakit lemah dalam waktu 
bunting. Perlu diminumi sampai tjukup agar badan ibu tinggal sehat 

| dan baji dalam kandungan tinggal waras. : 

ANGGUR KOLESOM SENG HWA. Perlu diminum perempuan 
sesudah bersalin, agar tinggalnja darah dalam badan mendjadi bers" 

-sih, dan ganti darah baru jang sehat, air muka mendjadi seger, me-. 
nambah air susu ibu, dan menambah nafsu makan. Terutama bagi 
perempuan jang sudah banjak beramak ini Anggur SENG HWA sa- 
ngat dipudjikan. " . Pen 

ANGGUR OBAT RHEUMATIEK. Ini Anggur Obat Rheumatick 
dibikin menurut resep jang sudah termashur turun menurun. Dibi- 
kin dengan bahan obat Tionghoa jang mahal dan mandjur, dengan 
ditjampuri Kolesom dli. Ini anggur obat melulu untuk sembuhkan 
segala rupa penjakit rheumatiek (Hongsiep atau Entjok) baik “ditu- 
lang, urat2 dan lain2 bagian badan, baik jang sudah lama atau jang 
baru. Sesudah minum 3 botol tentu nanti kelihatan mandjurnia dar 
S botol SEMBUH sama sekali 

«2 3 

  

" 'erdapat di TOKO2 OBAT dan TGKO2 P. & D. diseluruh Indonesi: 
Pabrik Anggur ,,REN AY & CO Surabaja. : 
Agen: ,TEK SING TONG”, Semarang. 
  

gampang pakai 1007o Garansi tidak luntur harga 1 Botol | | 

Terutama bagai kaum “wanita kami nasehatkan tjobalah memakan GOLES SISTERING TA- 

IBLETS bila ingin tetap tjantik dan muda, djuga menolong wani ta: 
k tjat. Dada k es. i i Ban Ta -n et Suka marah dan lain2-nja. : : 

Suami dan Istri memakan Obat GOLES bersama2 sehat dan kuat selamanja bersantosa untuk 

2 kami menasehatkan berhati-hati bila membeli Obat, perhatikan- 

lah Model Kardus dan Tjap GOLES. 

“gen FIE MIN YOK FONG Gg Warung 10 Semarang/ ENG TAY HO 

N TONG — Gg. Warung 3 : , | HWAY AN T ge debat beli pada Toko? Obat diseluruh Indonesia. 
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GOLES Kidneying Tablets 
GOLES Sistering Tablets 

Terbikin dan dikerdjakan oleh ahli2 obat 

terkenal mempergunakan bahan? anggota tjam- 

puran terpilih dan golongan Klas I, oleh berba- 

gai golongan dari kalangan kedoktoran di Eropa 

serta propesor dari Laboratorium. GOLES KID- 

NEYING TABLETS dan GOLES SISTERING 

TABLETS banjak menerima surat pudjian, seba- 

gai salah satu obat jg dapat menguatkan badan? 

anggota dan mendjaga gegindjel dari pada penja- 

kit buah pinggang. Oleh Laboratorium pusat di 

Indonesia dan Inggeris obat GOLES telah dipe- 

riksa dengan mendapat surat, sebagai pernjataan 

bahwa obat GOLES tidak berbahaja bagai ke- 

sehatan. Pt 

Obat' GOLES menolong menusia dari pe- 

njakit segala matjam: Kurang darah. Pinggang 

pegal. Kepala pusing. Ta' bernapsu makan. Ram 

but rontok. Mata lamur dan lain”-nja. Berbagai 

orang2 jg baru sembuh dari penjakit baik sekali 

makan obat GOLES KIDNEYING TABLETS 

.untuk menambah tenaga dan supaja sehat dan 

kuat. 

Darah kurang. Berkotoran ta' tjotjok. Berbulan perut sakit - 

— Pekodjan 101 Semarang. 
INGO HOK TONG — Gg. Pinggir 1 " 

MARKAS: BESAR ANGKATAN DARAT 
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a) Losman's Vigosen Tablets. Rp. 12,50 

Obat ini menambahkan darah. sungsum. manik dan napas. 
terutama memberi tenaga haru. Sangat berguna hasi orang. 
Lelaki atau Perempuan jang adan lemah dan berneniakit 

bh Losman's Emmenagogue Tablets. Rn. 12,50 
Obat pendapatan baru untuk Orang Perempuan datang bulan , 
tidak tentu, darah kotor mengumpet, perut berasa sakit kurang' 
darah. muka putja:, kepala pusing dan pinggang linu pega' 
Awas Perempuan hamil dilarang minum. 

c) Losmar's Leucorrhoea Tablets. Rp. 12.50 
Berguna sekali buat perempuan sakit keputihan (Pektavi 

d) Losman's Synhilis Tablets. Rp. 12,50 
Berguna sekali buat membersihkan darah kotor. 

e) Losman's Santal Cystol. Rp. 12,50 
Istimewa buat penjakit kentjing jang bernanah (Twitiing) 

?  Losman's Chocolate Laxative Pil. Rp. 3.— 
: Pil urus? mandjur untuk bersihkan perut. 
8  Losman's Hemorrhoids Pil. Rp. 12,50 

Amat mustadjab bagi ambei atau wasir baru dan lama. 
h) Losman's Calosion Tablets. Rp. 12,50 

Antjurkan riak, legakan napas, hilangkan segala batuk. 
D)  Losman's Neuring Pil. Ro. 12,50 

Istimewa buat mengobati otak lemah, pikiran tidak tentu. 
D  Losman's Anti Pollution Tablets. Rp. 12,50 

Obat adiaib buat hilangkan besarmani atau bongsiat. 
kh Losman's Deafness Pil. Rn. 12,50 

Obat penulung bagi orang tuli dan kurang pendengaran 
D  Losmar's Rheumatic Pil. Rn. 12.50 

Untuk sakit tulang entjok d.II. sakit rheumatiek. 
m) Losman's Antacid Powder. Rp. 4— 

Buat sakit Ulu Hati. kelebihan asem, makanan tidak hantjur. 
3 Losmans Nier & Blaas Tablet, Rp. 12,50 

Mustadisb sembuh sakit Pinggang, gesindjel, lemah, djalanan 
kentjing berasa sakit d/1. 

nh Yosman's Bloodtonis Tablet, Rv. 12.50 
Mencandung Vitamin A B. GC. Untuk orang sakit baru sem- 
huh. badan lemah muka nutiat, makan tidak enak. 

TONG 

Yerdanat di semua Toko-toko Ohat Tionghoa. 

TEK Semarang: SENG 

  

CA HOW CAN YOU STOP ELLEN NTHEY'VE GOT TO VROP WIRE DOWN KI 
: MORAN'S TELEGRAPH CREW | HERE TO GET ACROSS,AND THEN 

FROM STKINGIN' WIRE ACROSS THE YOU'LL SEE THINGS HAPPEN). 
GORGE,WITH THAT THING, BLINKERZ an 
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ia tjaranja kamu dapat menghalang2i pekerdja2 Lilen 
Moran memasar.g kawat melalui djurang ini dengan barang itu, Blinker? 

—. Untuk dapat melalui djurang ini, mereka akan mendjatuhkan ka- 
wat kebawah, dan engkau akan melihat apa jang akan terdjadi. 

      Roy Rogers 37 

(ce 
City   

     
« duga semula, 

TELEGRAPH CONTRACT, BY PASSIN! 
ONER MY RIGHT-OF-WAY AS A 
SHORT-CUT... BUT SKE'S DUE 

FOR A SURPRISE/ 

AIMS TO Behi ie 10 BOKLEK IA, TEC2ES NO 
AN' WIN THAT GOVERNKENT | | 561 OP 

A 
BA LONG AT POran bi 

SIGN OF GUR YAGON Trail SILEN---PUT 
CREW TOWN IN / W3 CAN START LOWERING 
THE GORGE THE WIRE NCW! 
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        “—' Jim, belum ada tanda2 dari 

pekerdja2 kita jang berada di dju- 
rang, 
— Itu adalah djalan jang djauh 

untuk dapat ditjapai oleh kereta, 
Bea ra Tetapi sekarang nita 
dapat mulai melemparkan kawat, ke- 

8 bawah. 

ia bermaksud menga- 
lahkan saja ke kota Borler 
City dan memperoleh kontrak 

pemerintah, — dengan melalut 
daerah saja untuk dapat aju- 

lag terdekat, tapi ia akan 
mendapat hal2 jang tak ter- 

  

  

ADJUDAN DJENDERAL 

PENGUMUMAN 
I. Markas Besar Angkatan Darat memberi kesempatan 

pemuda2/pemudi2 Indonesia untuk dididik mendjadi: 

1. Perawat, laki2 dan perempuan 
2. Perawat gigi, ' hanja laki2 « 
3. Ahli Tehnik gigi, hanja laki2 
4. Perawat hewan, hanja laki2 
5. Pembantu Ahli Ro, hanja perempuan 

— (Rontgen-Assistent) 
6. Bidan hanja perempuan 
7. Pembantu ahli obat, hanja laki2 

II. Sjarat2 penerimaan: 

1. a, Untuk pendidikan2 perawat, perawat gigi, perawat 

hewan, pembantu ahli R6, Bidan dan Pembantu ahli 

obat: x 
Beridjazah S.M.P. Negeri (untuk Pemb. Ahli RS dan 
Pemb. Ahli obat S.M.P. Bag. B). 

b. Untuk pendidikan ahli tehnik gigi: 
. Beridjazah S.T.P. 3 tahun atau peladjar Sekolah Teh- 

- niksklas 1 naik ke klas 2. 
Umur antara 17 — 23 tahun, tidak kawin. 
Berkelakuan baik (keterangan pamongpradja atau pulisi) 
Berbadan sehat (keterangan dokter) 

Tinggi sekurang-kurangnja 1,55 m (untuk laki2). 

4 Bersedia menanda-tangani ikatan dinas selama waktu 
jang dipergunakannja untuk beladjar atas biaja negara 
ditambah dengan 3 tahun, terhitung mulai tgl. Julus 
dari udjian penghabisan. 

£ 
8 

Selama mengikuti pendidikan, para peladjar diharuskan 

tinggal di-asrama dengan menerima uang saku menurui ke- 

putusan K.S.A.D. No.: 136/KSAD/Kpts/51, serta tunduk 

kepada peraturan2 jang dikeluarkan untuk itu. 

Setelah lulus udjian penghabisan, peladjar laki2 diangkat 

mendjadi bintara kesehatan, peladjar perempuan diangkat 

mendjadi pegawai golongan IV b. P.G.P. 

11. 

IV. 

V. Tjara melamar: : 

Surat permohonan harus ditulis sendiri dan disampaikan 

kepada: 

1. Kepala D.K.T. Terr I Djl. Serdang 4 

"'daerah Sumatra Utara dan Tengah. 

2. Kepala D.K.T. Terr. II Benteng Palembang, untuk dae- 

rah Sumatra Selatan. 

3. Kepala D.K.T. Terr. III Djalan 

untuk daerah Djawa Barat. 

Medan, untuk 

Ambon $ Bandung, 

4: Kepala D.K.T. Terr. IV Karangasem 8 Semarang, untuk . 

daerah Djawa Tengah. 

5. Kepala D.K.T. Terr. V Staf Div. I Rampal Malang, 

untuk daerah Djawa Timur. 

6. Kepala D.K.T- Terr. VI Djl. Djawa 9 Bandjarmasin, 

untuk daerah Kalimantan. 

7. Kepala D.K.T. Terr. VII Djl. Goa Utara 4 Makassar, 

untuk daerah Indonesia Timur. 

Cengan disertai: e 

“1. Riwajat hidup. jet 

2. Salinan idjazah dan daftar angka udjian penghabisan, jang 

disjahkan oleh bekas kepala sekolahnja atau instansi pe- 

ngadjaran setempat. 

3, Surat keterangan dokter. 

4. Surat keterangan pamong-pradja atau pulisi. 

5. Pasfoto 3 buah. F 

Pelamar2 jang memenuhi sjarat2-akan dipanggil guna meng- 

ikuti udjian2 badan, udjian pengetahuan dan psychotest. 

. 

VL 

» VII. Pendaftaran ditutup pada tanggal 31 Mei 1954. 

VIII. Surat menjurat tentang pengumuman ini tidak diadakan. 

BANDUNG, tgl. 7 Mei 1954. 

Pd. ADJUDAN DJENDERAL 
SOEBIJGNO 

MAJOOR NRP. 13675. 

    
  

,PARTAI 

  

Undaugan Rapat 
Direksi mengundang segenap pemegang sero untuk menghaai 

dliri rapat pemegang sero di fobidkairta dengan ketentuan sbb: 

LK Tempat : Ruangan atas I.B.C. Jogjakarta. 

IL. Tg. dan waktu: Tg 23 s/d. tg. 25 Djuni 1954 dimulai 

djam 9 pagi. 

1 Atjara : le. Pembukaan. 

2e. Laporan Direksi. | 

3e, Laporan Dewan Komisaris, 

4e. Neratja — Laba/Rugi — Laporan 

Akuntan. 

5e, Pengesahan pekerdjaan dari Direk- 

z (abu 
si dan Dewan Komisaris, 

Ge. Lain-lain. 

Te. Penutup. 

Surabaja, 17 Mei 1954, 

DIREKSI 

Indonesian Banking Corporation N.V. 
AE aa 

LELANG BESAR. BESARAN 
Dari barang2 bekas dipakai milik Intendans Territorium IV 
Djawa Tengah di Semarang. 

ke 1. karungberas besar 8.169 helai keadaan 9075 

  

ke 2. karunggula besar 3.795 ,, 3 75 
ke 3, Linmen zak 10991“ a10 
ke 4. Linnen zak 9.508 607p 
ke 5. Linnen zak 1.790 ,, 6070 
ke 6. Linnen zak 5 3TO & 70 Ip 
ke 7. Linnen zak .300 Ps 605 
ke 8. Blik besar 3.280 Widji 0924 
ke 9. Blik besar AISI Ag 3 6075 
ke 10 Blik ketjil 3801 "5 si 90294 

ke 11 Blik ketjil CS aing Yu 6075 
ke 12 Drum 200 Lt. 2.27 Ni 4 150), 
ke 13 Blik besar .198 . “ 259p 
ke14 Blik ketjil . 55 2505 
Penawaran untuk tiap2 Partai dengan sampul tertutup, 
atas sampul di tulis untuk lelang tg. 26/5-54, nama ala. 
mat jang terang, dan dialamatkan Kepada Corps Inten- 
dans Terr. IV Djawa Tengah Gedung N.I.S. kamar No. 
64 atas di Bodjong Semg., paling lambat tgl..26 Mei '54 djam 9. pagi. Keterangan selandjutnja dapat di minta 
pada Sdr. R. Soebroto Ltd. atau Wakilnja baik lisan ma- 
upun pertilpun 265 pesawat 16, pada tiap2 hari kerdja 
djam 8.—s/d djam 12 — ketjuali hari Minggu dan Be- 
sar. Barang2 dapat dilihat di gudangnja H.W.14 Pembu- 
kaan Couverts tgl. 26 Mei 1954 djam 10. pagi di ge- dung N.I.S. kamar atas oleh Sdr. Kepala Kantor Lelang Negeri. Harap jang her kepentingan dapat hadlir. Perlu divketahui, bahwa barang2 tsb. apa bila salah satu Par- tai harganja kurang pantas, dapat kita tahan. 

: Lands Vendu Commissionair, 
da Djawa Tengah, 
pe (HARDJOPRAWIRO ) 
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