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  Pada hari Senin dilapangan Pekan Raya “di Djakarta telah diletakkan 
batu pertama untuk Pekan Raya Ekonomie Internasional jang akan da- 
tang. Dengan disaksikan oleh tuan Laihad, sekretaris dari Pekan Raya 
tersebur telah diletakkan batu pertama oleh Mr. Asmaun, Kenala bagian 
Hubungan Luar Negeri dari Kementerian Perekonomian, seperti terkhat 

dalam csambar ini. 
  

Bersatu Membela Hak? 
KebebasanStrikatBuruh 
Sambutan 1 Mei 

Djen. 
Dari Njono Sek: 
Sobsi 

. LAIN DARIPADA TAHUN jang lalu, kali ini lebih banjak 
serikat2 buruh non-vaksentral jang turut aktif dalam menggalang 
persatuan kaum buruh dan bersama2 dengan bermatjam2 vaksen- 
tral mendukung panitia2 perajaan 1 Mei 1954, termasuk kaum bu- 
ruh negeri. Demikian Njono, Sek retaris 
Sobsi, menjatakan kepada pers 

Djenderal Sentral Biro 
sebagai sambutannja mendjelang : 

“hari 1 Mei 1954. Dalam bubungan ini ia peringatkan kepada ter- 
selenggaranja Rapat Kerdia Sama dari 32 Pusat2 Serikat2. Buruh ' 

pegaw ai/buruh negeri, baik jang terga- 
bung dalam vaksentral Sobsi dan GSBI, maupun jang non-vak- 
dan serikat2 sekerdja dari 

sentral. 

Semuanja mewaikili lebih kurang 
9070 dari seluruh pegawai/buruh ne 
geri diseluruh Indonesia, dalam ra- 
pat kerdja-sama tadi berhasil meng: 
ambil keputusan dengan suara bulat 
menuntut kepada pemerintah, supa- 
ja mengganti peraturan “pemberian 
persekot dengan peraturan pemberi 
an tundjangan Hari Raya dan supa- 
ja untuk. tahun 1954 ini kepada se- 

kan tundjangan Hari Raya paling 
sedikit 259 dari gadji sebulan “de 
ngan minimum Rp. 150,— dan ma- 
ximum Rp. 300,—. 

Dalam menggalang kesatuan aksi? 
masa kaum buruh semakin menge- 
nal pemimpin2 serikat burua man: 
jang djudjur dan jang palsu seri 
reaksioner, demikian Njono. 

Kerdjasama telah memungkin- 
kan terbentuknja satu Panitia 
Pusat 1 Mei 1954 dengan berha- 
sil mengeluarkan satu seruan utk. 
memperingati dan merajakan har 
1 Mei 1954 dalam rasa persaudz 
raan dan persatuan jang seakrab? 
nja dan untuk mendjadikan har 
1 Mei 1954 sebagai hari untuk 
membela hak2 serikat buruh dar 
hak2 demokrasi untuk melantjar 
kan perdjuangan mentjapai per- 
baikan tingkat hidup, kemerdeka 
an nasional jang penuh dan per- 
damaian. Seruan ini disertai dgr 
mengadjukan tuntutan2 jg padz 
waktu ini sangat hangat bagi kaum 
buruh, jaitu dilaksanakannia tur 
djangan Hari Raja, ditjabutnja 
larangan-mogok dan dihapuskan 
nia larangan2 lainnja, baik jang 
didjalankan oleh pemerintah, mau 
pun jang didjalankan oleh madji 
kan2 jang sifatnja mengurangi 
atau sama sekali menghalang-ha- 
langi hak-hak kebebasan serikat 
buruh dan hak2 demokrasi.. De- 
mikian Njono. F 

Perdjuangan internasional 

Selandjutnja ditegaskan, bahwa « 
perti jang dinjatakan oleh Kongre 
Persatuan Buruh Sedunia bulan Ok 
tober tahun jang lalu, pada Jewas: 

ini pembelaan kebebasan2 demokra 
tis dan hak2 serikat buruh harus 
mendjadi tudjuan jang pokok dari 
pada perdjuangan internasional, «ec 
perti hainja dengan perdjuangan in 
ternasional kaum buruh pada waktu 
jang lalu jang menuntut » delapan 
djam kerdja sehari, perdjuangan ma- 

menetapkan prinsip2 pokok dari 
sada Piagam Hak2 Serikat Buruh 
tu. Prinsip2 pokok daripada hak 
yak serikat buruh tsb. diantaranja 
alah:. 

Hak semua serikat buruh utk. 
setjara bebas memilih pimpinan 
nereka. dengan tiada tiamiy 
iangan dan pengawasan pendja- 
pat2 pemerintah dan madjikan2. | 

Hak serikat buruh untuk mem- 
sela kenentingan2 kaum buruh, 
ntuk mengudii dan meniatakan 
sendapat dan mengambil tinda- 
kan mengenai setiap soal jang 
“ee kepentingan? bu- 

Dihormatinja hak mogok dalam 
natjam?2 bentuknja bagi semua ka- 
im buruh dengan tiada pembatasar 
edikitpun dan ditjegahnja setiap tin- 
dakan jang ditudjukan terhadap ka- 
1m buruh jang mendjalankan hak? 
tersebut. Hak serikat buruh untuk 
turut serta menentukan politik so- 
sial dan politik ekonomi dan dalam 
nenjusun undang2 jang langsuns 

ataupun tidak Tangsung  berhubung- 
an dengan kaum buruh. Hak serikat 
buruh untuk memasuki organisas' 
serikat buruh internasional atas pi- 
'ihannja sendiri dan turut serta da- 
'am kegiatan? serikat buruh inter- 
1asional dan dalam demonstrasi2 so- 
'idaritet klas buruh internasional. 

Dorong kabinet Ali 
lebih madju. 

Njono selandjutnja  menjata- 
kan, bahwa mendjadi kewadjibar 
laripada semua kaum buruh dari 
natjam2 aliran politik dan keja- 
tinan agama, dari matjam2 gole 
agan dan suku-bangsa dan dari 
matjam2 ikatan-organisasi untuk . 
'ebih memperkuat kesatuan2 aksi 
nenuntut kepada madjikan2 dan 
mendorong kepada kabinet Al: 
intuk bersikap lebih madju, utk. 
nendjamin sebenuhnja terlaksang 
ija hak2 kebebasan serikat buruh. 

Terdjaminnjia hak2 serikat bu 
"uh dan hak2 demokrasi ini se- 
nakin lebih penting lagi. artinia 
sada saat ini, dimana kaum buruh 
dan rakjat menghadapi pemilihan 
1imum jang akan diadakan untuk 
pertama kali di Indonesia. 

Hanja pemilihan umum jang de- 
mekratis: dap dengan menggagalkan   na dibanjak negeri mentjapai keme- 

nangan jang gilang-gemilang. ' 

Kini badan2 pimpinan GSS oleh 
Kongres tersebut telah diserahi  tu- 
gas untuk menjusun satu piagam ten 
tang hak2 serikat buruh dan ' hak2 
demokrasi 
kan pelaksanaannja disemua negeri. 

Hari 1 Mei 1954 didjadikan 
sebagai hari permulaan kampanje 
internasional setjara besar-besaran 
untuk memperkuat perdjuangan 
mentjapai pengakuan dan pelak 
sanaan hak2 serikat buruh, dan 

jang harus diperdjuang- ! 

setiap usaha reaksi dalam dan luar 
negeri jang semakin bersatu untuk 
merusak kehidupan demokrasi dita- 
nah air kita ini, dapat memberikan 
kesempatan jang seluas-luasnja vagi 

(kaum buruh dan rakjat Indonesia 
untuk menentukan sendiri pemerir- 
tah apa jang dikehendaki dan par 
tai2 serta pemimpin2 mana jang 
akan diberikan kepertjajaan meme- 
gang pemerintahan jang dipandang 
dapat mendiamin kepentingan2 ka- 
um buruh dan rakjat. Demikian Se- 
kretaris Djenderal Sentral Biro Sob 

sebab toh terbukti dalam 

  

    
Silvo Dar 

   
2. Aubade 

pang — Ket,ap 

dan pembuk: 

Barangkali tidak salah dugaan 
orang, bahwa pembatja 
dapat menahan kesabaran untuk da 

pat selekas2nja membatja atau men- 
dengar verslag Asian Games kedua 
ini. Bukankah dari Indonesia sudah 
berangkat 130 orang peserta dan pe- 

Yngikut jang kesemuanja merupakan 
Isuatu perutusap Negara dan Bangsa 
Hndonesia? 

Memang! Pada pertandingan olah 
'raga se-Asia pada 20 tahun jang la- 
lu di Philipina, rombongan Indone- 
sia belum ikut serta. Pada waktu itu 
jang ikut kesana adalah dari ,Hin- 
dia-Belanda”. Ini tentu mempunjai 
sifat jang lain. Seperti jang dikata- 
kan oleh Bung Karno dikala men- 
djelang Asiay Games pertama di 
New Delhi, maka Bung Karno me- 
ngatakan, ketika beliau berkundjung 
ke India dan Philipina maka orang 
menanjakan: Apakah di Indonesia 
mempunjai lapangan keolahragaan? 
Itulah sebabnja Presiden selalu “pe- 
san, hendaknja para peserta Asian 
Games dari Indonesia selalu men- 
djendjung tinggi nama Bangsa dan 
Negara. : 

  
Njala Olympiade dalam 
sumbu Asia. 

Desiran angin jang meniup gelang- 
gang ,,Rizal Memorial” pada pera 
bukaan Asian Games- ke-II adalah 
perajaan olahraga se-Asia jang ber- 
langsung dikala ummat manusia Ji 
seluruh dunia didjangkiti rasa ketje 
masan jang ditimbulkan oleh kemu- 

Gjuan2 jang diperoleh dalam lapa- 
ngan pembuata, sendjata atoom. 

Djustru didalam suasana jang dc 
mmikian itu terCupat sinar jang me 
rjala — bagaikan seekor kunang” 
jang berterbangan didalam bilik jg. 
gelap gulita —, jakni jang merupa 
kan usaha2 dan keinginan2 jang ku- 
at dari sebagian ummat manis: 
agar terhindar dari marabahaja. 

Njala Olympiade dalam sum- 
bu Asia memantjarkan sinar 
kebahagiaan. Betapa tidak akan 
dapat disebut kebahagiaan, 

sedja- 
rah Olympic Games, bahwa de. 
ngan djalan olahraga dapat ditja- 
pai hasil2 jang baik untuk men- 
dekatkan bangsa2 didunia dan 
memberikan pengertian jang baik 
satu sama lain. Sendirinja dapat 
menimbulkan suasana perdamai- 
an dan persahabatan jang murn:! 
lengan - melupakan perbedaar 
deologie. warna-kulit, agama dar 
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4 Siang W ktu Pilipina,. 

“Asian Games kesua. Dari gel 
a Philipina tidak dapat dilupakan — berkumpullah para pe- sa Philipina — nama Rizal bagi ni 1 serta Asian Games kedua, jang masing2 akan berdaja-upaja menijapai prestasi setinggi-tingginja. 

tidak akan , 

  

    
Pan gaptemaaamnngaaa c.. 

      
29 

000 Urang An 

TANGGAL 1 MEI hari Sabtu djam 4 sore waktu Philipina, Cigelanggan 
Colisseum” diibu kota Philipina akan diresmikan pembukaan Asian Games kes 
pina akan melepaskan 21 tembakan meriam sebagai perghormst»n terhadap Presiden Magsaysay 

jang mem punjai sedjarah sendiri bagi bang- |. gelanggang 

2 WARTAWAN SUARA MER- 
DEKA” Di ASIAN GAMES5. : 

Untuk dapat memberikan pers 
slah2 mengenai Asian Games II 
di Manilla, jang dibuka besok 
siang djam 4 itu, ,,Suara Merde: 
ka” telah mengutus 2 (dua) orang 
wartawannja ke Manilla. Sdr. 

istimewa akan memberikan lapor 
an-laporan mengenai prestasi2 
atlit2 kita chususnja, dan laporan 

"tapor2u lainnja mengenai Asian 
Games tadi umumnja. Sedang sdr 
»MANG GANDA” dari Djakar. 
ta, kita susuikan hari ini ke Ma- 
nilla, untuk memberikan laporan? 
enteng (de lichte kant) serta jang 
aneh2 dari Asian Games. 

Penerbit ,Suara Merdeka” 

Indonesia, jang sedang turut. melak 
sanakan tjita2 Baron Pierre de Cou- 
bertin pentjipta Olympiade Modern. 

Akan mengguntur 
kasa. 

Sudah kita djelaskan bahwa pa 
da pembukaan Asian Games akan 
didentumkan 21 tembakan meri- 
am. Kemudian segera disusul nja 
njian bersama lagu dari 1000 
orang jang menjanjikan lagu pu- 
djaan Asian Games Il, jakni jang 
dinamakan "Ever Onward”. Da- 
am bahasa Tagalognja lagu ini 
dinamakan lagu ”"Laging Magta- 
yumpay”, artinja- terus madju. 

Sebelum pembukaan resmi itu, 
sedjak tanggal 28 April 1954 di 
Asian Games village dimuka 
Yupiw Nicistration Building te- 
'ah dilakukan upatjara penaikan 
bendera2 peserta Asian Games Il. 
Ketika upatjara - itu berlangsung. 
belum semua peserta dari negara? 
iang mengambil bagian datam 
Baru ada selosin negara jang : 
"ang. Masing2 dengan bergilire: 
menaikkan benderanja -dersan d' 
iringi lagu Kebangsaan masing? 
jang dimainkan oleh ,.The Philip 
Dine -Constabulary “ Band”. Bari- 
zan musik Polisi). 

diang- 

      

Dalam upatjara itu Sang Merah 
Putih dinaikkan oleh Let- Udara Su 
darmodjo disertai dgn. kapt. Loek-   Sahasa diantara mereka. 

Dengan sendi pengertian jang 
demikian itu pula bangsa Indone- 
sia memandang Asian Games. Su- 
atu kesempatan bagi bangsa2 Asia 
untuk bertemu dan bertukar fiki- 
ran,: mempererat hubungan, tali 
persaudaraan dan menggalang 
usaha bersama untuk ikut meme- 
'ihara perdamaian dan persahaha 
ian bangsa2 sedjagad. 

Seni itu pula bagi bangsa Indo 
nesia untuk meletakkan harapan- 
1ja kepada Asian Games sebagai 
arena persahabatan bangsa2 se- 
Asia chususnja dan bangsa2 sedu 
nia pada umumnja. 

Laksana memgkarkan hati. 
18 Negara jang mendjadi anggau 

ta Asian Games Federation  Natus 
negara2 peserta itu adalah (ditulis 

merturut urut2an lafadinja): Afzha- 
nistan, Burma, Ceylon, China (Tai- 
neh), Hongkong, India, Indoncsis, 
Iran, Israel, Japan, Korea (Pusati), 
Malaya, Nepal, Pakistan, Philippi- 
nes, Singapore, Thailand dan Viet: 
Nam. Djika kita pukul rata tiap2 ne- 
gara mengirimkan 100 peserta. ma- 
ka digelanggang 
itu berkumpul sedikitnja 
serta Olympiade se-Asia. 

adalah putera2 

Rizal Memorial" 
1.800 pe- 

Diantara mereka 

. Asian Games II, jang akan dibuka   si, Njono. (Antara). 

man Sakri dan Sersan Major Su- 
narjo. 

Sebagai ' penghormatan “kepada 
tuan rumah, upatjara itu dimulai 
dengan memperdengarkap lagu. Ma- 
buhay dengan  penaikan ' bendera 
Philipina jg disertai lagu ,,Angpang- 
bangsang Awit “Kutung” (lagu ke- 
bangsaap Philipina). 

Dalam pada itu sudah dipastikan, 

bahwa tiap2 - malam dari Philipina 
akan disiarkan oleh radio Philipina 

. hasil2 pertandingan. Untuk siaran2 
tig berbahasa Indonesia akan selalu 
didahului dengan lagu Mars ,,Hara- 
pan Bangsa”, ialah mars lagu PON 
ig terkenal. 

Indonesia mulai bertan- 
ding. Te, 

Tg. 2 Mei, maka Philipina — 
djuara basket ball dalam Asian 
Games I — akan berhadapan me 
lawan Singapura, lai golongan 
groep A. Sedang dalam groep B 
akan bertanding Kambodja lawan 
Korea Selatan. Groep A janz lain 
lagi akan bertanding hari itu anta 
ra Kambodja lawan Korea Sela- 
tan. Sedang groep B pada tg. 2 
Mei itu bertanding Tiongkok (Tai 
wan) melawan Indonesia. Djadi 
pada 2 Mei itu basketball berlang 
sung dalam 4 pertandingan.   

  

Atjara sementara jang agak 
lengkap adalah sbb. : 

Sabtu 1 Mei: pembukaan, 

20 tahun ji. Mei 1934. Sebuah pemandangan dalam Rizal Memorial Sta- 
dium di Manilla. Dalam gelanggang inilah djuga sekarang dilangsungkan 

besok siang djam 4 sore, waktu Pili- 
.pina. Pada gambar ini adalah pemandangan dari pertandingan kesebela- 
san Pilipina melawan kesebelasan Djepang. « 

— Foto: arsip redaksi ,,Suara Merdeka”. — 

Tsuki: Perantjis Tak Bisa Selamatkan Indo-China 
MASARIKU TSUKI, jang 'sebz- 

gai kolonel tentara Djepang meren- 
tjanakan perebutan Singapura 12 te-| 

hun j.l. dan sekarang mendjadi ang- 
gota parlemen Djepang, hari 'Rebo 
mengadakan interview dengan: war. 
tawan UP, perihal nasib Dien Bieu 
Phu chususnja dan nasib Perantiis 
di Indotjina pada umumnja. “Tsuki 
menjarankan supaja negara2 Bara: 
melupakan sadja Indotiina lalu: mem 
perkuat pertahanan Muang Thai, 
Kalau Dien Bien Phu djatuh, Peran- 
tiis tidak akan dapat mempertahan- 
kan diri leb» dari L tahun Idei di 
luuoyina,  Dikatakannja bahwa su- 

    

ngai Mekong, tapalbatas Thai-Inde- 
tjina, bisa didjadikan ,,Garis Magi- 
not Timur Djauh”. Dien Bien Phu 
itu boleh disebut ,,Guadalcanal pe- 
perangan Indotjina, kata Tsuki. Dja- 
tuhsja Dien Bien Phu akan merupa- 
kaw Titik permulaan robohnja Ps: 
ramjis di Indotjina, seperti djuga 
pertempuran Guadalcanal ketika pe- 
tang dunia II menentukan nasib Dje- 
pang. 

Bekas kolonel Djepang tadi sela- 
ma 3 bulan bersembunji  dihutan2 
Indotjina sesudah Djepang menjerah. 

Sesudah Dien Bien Phu djatuh, pa 
sukan2 Perantjis bisa terus mengua-   

sai Hanoi, Haiphong dan Saigon, se- 
bagai pos2 jang terpentjil. Tetapi 
Indotjina seluruhnja, ketjuali 3 kota 
tadi, sudah akan dikuasai oleh Ho 
Chi Minh: Amerika terpaksa membe 
ri makan kepada penduduk kota2 ta- 
di jang bertambah besar sekali de- 
ngan pengungsi2. Tapi sekarang su- 
dah terlambat untuk menjelamatkan 
Indotjina, ketjuali apabila, Amerika 
kirim 5 atau 6 divisi darat. 
Menurut dugaannja, Perantjis mem 

buat kesalahan? dalam usaha perta- 
hanannja di Indotjina. Dien Bien 
Phu sulit untuk diperbekal dan ti- 
dak geschikt untuk dipertahankan.   

| untuk melakukan 

Perantjis hendaknja undurkan pasu- 
kan2nja dari sana (dahulu) ke Hanoi 
atau Haiphong atau Saigon, dan me- 
mantjing-mantjing supaja pasukan2 

| Vietminh terlibat dalam pertempur- 
an besar2an didekat kota2 tadi. Dae- 
rah datar disekitar kota2 ini. patut 

peperangan mo- 
dern, dan dengan angkatan udara jg. 
kuat Perantjis nistjaja akan ' dapat 
menghantjurkan penjerang2nja. 

Demikainlah a.l. bekas kolonel 
tentara Djepang tadi, jang dalam Pe   rang Dunia II mendjadi salah se- 
orang taktikus militer. (Antara), 

  

Lembaga Kebudajaan Indonesia 
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| HARIAN UMUM — ANGGAUTA 5 P. 5, 

PORN ENA . 5 25 $ a 

an Games” ke Ilin | 

G8. , Anik2 — Rizal 
Pusat Asian Gawes— Kesebelaran Indonesia Sarget Litakuti Olele Ije-| 

Dan Trasi Tidak Ketinggalan — vsrin Games tersembojan 

“.'»Terus Madju” (Lagiog Magtavumpay) Ng 

2.0 Oleh: Wartawan Kita Sendiri Di Manilla 

WAHJUDI, anggota redaksi kita, : 

   

  

   
Memori | St.diam 

massa demonstrasi, baseball, ang- 
kat besi, gulat dan sepakbola. 
Minggu 2 Mei: 
ketbail, baseball, gulat dan sepak 
bola. Senin 3 Mei: 
basketball dan gulat. Selasa 4 Mei 
sepakbola, baseball, angkat besi, | 
gulat, dan sepakbola. Revo 5 Mei: 
sepakbola, basketball, renang dan 
tindju. Kemis 6 Mei: renang, se- 
pakbola dan tindju.  Djum'at 7 
Mei: basketball, tindju dan re- 
yag Sabtu 8 Mei: basketball, se 
pakbola, tindju dan renang. Ming 
gu 9 Mei penutup. 

Pelbagai kemungkinan. 
Boleh rasanja sambil menanti ka 

bar2 dari Manila, bahwa ada hai2 

ig membesarkan hati, sekalipun so- 
al ini tidak usah tergesa2 mendjadi 
kesombongan. Shigemaru Takekosh', 
manager dari bagiay sepakbola Die 
pang menjatakan, bahwa pemain2- 
nja (Djepang) akan menghadapi 2 
lawan jg kuat. Jakni India dan Indo 
nesia dalam groep €C. Djika mereka 
berhasil mendjadi pemenang dalam 

kans untuk mentjapai kedjuaraan. 
Sementara itu penggemar2  olah- 

raga di Manila sendiri menjatakan 
bahwa mungkin Djepang dan India 
akan memperoleh kedjuaraan perta- 
ma dalam Asian Games ke-II dalam 
pelbagai nomor. Terutama Djepang 
akan dapat menggondol kedjuaraan 

  

   

                        

   

  

Sebuah gapura jang didirikan dide- 
pan Rizal Memorial Stadium di Pili- 
pina. Gambar ini-pun sudah 20 th. 
usianja. — Foto arsip redaksi ,,Sua'| 
ra Merdeka”. — st 

kemenangan - no. 2 atau 3 dalam 
hesketball, sepakbola, gular dan tin- 
dju. H3 

xv ihak India mungkin sekali akan 
meradjai” lapangan atletik dengan 

| menjisihkan saingannja jg dianggap- 
nja kuat, jakni Djepang. 

dalam kedjuaraan renang, tetapi 
lebih mempertjajai bahwa mere- 
ka akan menggondol kedjuaraan 
sepakbola. Padahal, oleh Djepang 
kesebelasan Hongkong ini diang- 
gap bukan lawan jang berat. 

Tuan rumah sendiri — Philipi- 
na — mempunjai pengharapan 
menang dim. kedjuaraan basket- 
ball. Untuk mendapat kemenang- 
an ini, Philipina harus mengha- 

Tawan dan Djepang. 
Dalam pertandingan gulat, kali 

Barangkali kalau Iran akan me- 
ngambil bagian, sudah dapat dite- 

i bak bahwa putera2 dari negeri ig 
staxinja kalah dengan onta” itu 
akan menang. Dengan tidak ser- 
tanja Iran dalam Aa gulat, maka 
Diepang, Philipina dan India ma 
sing2 akan merebutkan kedjuara- 
annja. : 

Dalam perkampungan Asian Ga- 
mes II ketjuali diperlengkapi dgn. 
keperluan2 berlatih: djuga disedia   

1 
| mana kalau ada jg sakit? 

"kan rekreasi dengan pelbagai. ma- 

     
| tjam:.pertundjukan antaranja musik 

dat bioskop 12 ba 
“Mungkin Tuan bertanja: Bagai- 

Djangan 
| p kuatir. Di Universitei, Philipina su 

- dah tersedia lengkap dokter dan dju 
ru2 rawat. Barangkali begitu ada ig 
pilek sadja akan segera dapat di to- 
long. 

| Masih ada ig istimewa.  Anggau- 
“ta2 puteri regu atletik  Djepang di 
pondokkan dalam gedung Universi- 
teit.Wanitta Philipina ig terletak di 
Manila » — tidak  diperkampungan 
Asian Games Guezon City —. 

"Y. Suzuki salah seorang “pemim- 
pin rombongan  Djepang mengata- 
kan bahwa mereka diperkenankan 
mengadakan pemasakan sendiri. 

Urusan pakaian? Masing2 regu 
dari negara2 peserta akan mempu- 
njai bentuk dan tjorak sendiri. Rom 
bongan dari Indonesia akan segera 
dikenal, djika didada sebelah kiri 
tampak.. tanda ,,Binneka Tunggal 
Ika” dan regu sepakbolanja sebelum 
bertanding akan berpakaian merah. 

Lombok & Trasi ikut serta 
Rombongan Indonesia jang ke 

Philipina, pada dadanja  direkat 
lambang ,,Bineka Tunggal Ika”, 
Lambang demikian ini dibikin di 
Inggeris. Sedangkan masing2 pe- 
serta memakai insigne, jang buat- 
annja dikerdjakan dinegeri Belan 
da. Pakaian mereka dibuat oleh 
,Savelkool”. 

Trainingpak mereka berwarna 
merah-darah. ' Memang, dengan 
pakaian jang demikian ini tam- 
pak gagah-gagah. Tjuma sajang: 
nja, uang saku mereka tiap hari 

  

PN UTAN Pe NAAM Ea 

2 

”Rizal — Memorial | 
HH. Armada Phili- | 

sepakbola, bas-. 

sepakbola | 

groep C ini, maka Djepang.. punjat 

dalam renang dan akan menggondol 

| Perdana Menteri Sailan 

Hongkong mempunjai harapan | 

dapi lawannja jang tangguh, jakni | - 
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Tidak para pembatjia budiman! Sekali ini ,,Suara Merdeka” dalam tjara- 
Hadjikap gambar2 jang aktueel kepada para 
uan untuk menjadjikan gambar dari suatu" 
djadi ke-esokan harinja. Gambar jang kita 

muat ami udalah gambar kenang-kenangan 20 tahun jl. (dua puluh tahun 
— seperlima abad), waktu pada bulan Mei djuga, tahun 1934 dilangsung- 
kan pembukaan Far Eastern Olvmpic Games di Manilla oleh 
Orvezon, Pada Olympie Games tadi, Indonesia belum ikut serta. Jang ikut 

ialah regu atlit2 serta kesebelasan “Hindia Belanda”. 
—- Foto: 

nja mengedjar berita dam 1 
pembatjanjo, tidak akan kete 

peristiwa jang masih .harus t 

   

    

Manuel   arsip redaksi ,,Suara Merdeka”. — 

    
  

Ali selandjutnja berkata bahwa 

dari Kolombo. 

Sir John Kotelawala, P.M. Sailan 
jg memimpin - sidang pembukaan. 
menjatakan bahwa apa jg terdiadi 
di Indo-China dimasa depan akan 
mempunjai akibat jg sangat pan- 
djang pengaruhnja atas masing2 ki 

Ita. Dan karena itu maka perlu se- 
kali. untuk mempertimbangkan apa 
jg harus kita lakukan untuk mem- 
bela diri kita dari bahaja2 jg meng 
antjam keselamatan kita bersama 
demikian Kotelawala. Re tidak 
menjebut usul2 John Foster Dulles 

itu menga- 
takan bahwa ada orang ig memadju 

: kan beberapa “usul dan ini djugasda 
pat dipertimbangkan dengan kete- 
nangan dan dengan hati2. Kemudi- 
an ia djuga berbitjara tentang -ko- 
munisme dan kolonialisme  dikata- 
kannja, bahwa ada soal antjaman 
terhadap ,,kemerdekaan demokra- 
tis” dari regeri2 jg ingin memper- 

|luas daerahnja dan menguasai bang 
#Isa2 lain. 

Jang tsb belakangan ini — menu 
ru P.M. Sailan-itu — datang dari 
komunisme jg agressif dan usaha 
mempertahankan serta pertjobaan 
melandjutkan pemerintahan koio- 
nial. 

  

Tidak Mungkin 
Menang Di 
Indo-China 

Sebelum Perantjis Mem- 
beri Kemerdekaan Pe 

nuh: Kata Bowles 

CHESTER BOWLES, bekas 

ini Iran tidak mengambil bagian. | duta-besar. Amerika untuk India, 
malam Kemis katakan, bahwa 
suatu kemenangan di Indotjina 
tidaklah mungkin sebelum Peran 
tis memberikan kemerdekaan 

nuh kepada rakjat Indotjina. 
owles jg berbitjara dalam Bryn 

'Mawer University selandjutnja 
katakan bahwa rakjat Indotjina 
tidak bersedia berdjoang dengan 
sungguh2 terhadap Komunisme 
sebelum mereka memperoleh ke 
merdekaan penuh. 

Menurut Bowles, keperluan akan 

Komunis. Di Asia terdapat kekua- 
tan2 besar jg harus mendapa, dja- 
lan keluar melalui saluran? jg ber- 
sifat damai dan disarankannja supa 
ja Amerika mengusahakar suatu po 

daki persamaan. 

India kini sedang berusaha me- 
njusun suatu demokrasi untuk meng 
hadapi tentangan Komunis dan ada 
lah sangat penting Amerika . mem- 
bantu India dalam usahanja itu, de 
mikian 'achirnja dikatakan oleh 

Bowles. (Antara). 

  

hanja $ 2.— alias 4 pesos. Pada- 
hal, untuk ongkos tjutji pakaian 
di Manila sudah 3 pesos sehari- 

Perlengkapan persiapan menu- 
dju ke Philipina sangat lengkap. 
Alat2 untuk pertandingan menem 
bak dibeli dari Amerika. 

Bukan itu sadja, karena K.OL.I. 
ingin agar lidah para peserta 
Asian Games dari Indonesia itu 
tidak terganggu, maka akan di 
Usahakan agar mereka mendapat 
makan jang tjotjok dengan kesu 
kaannja. Oleh sebab itu, Majoor 

tidak melupakan membawa lom- 
bok, trasi dan bumbu2 lainnja... 

Meski ada lombok dan trasi,   tidak ada artinja kalau tidak ada 
jang masak. Itulah sebabnja Njo- 
njah Soekamto jang boleh dika- 
takan koki-istimewanja, sekarang 
ini sudah berada di Manila, 

  

litik ig memperhatikan perasaan die | 
mu bangsa2 Asia terhadap pendia- 

"Hardi jang mengurusi soal2 ini, ' 

I maka tindakan pendjadj 
politik negara2 besar mentjiptaka 

Bahaja sendjata atom. 
Suatu hal lagi jang disebut oleh 

Kotelawala ialah ,,nasib tjelaka | 
jang menunggu dunia djika bang ! 
sa2 ber-lumba2 membuat sendjata | 
atom, dan dibiarkan mereka ber- ! 
buat begitu dng. tidak ditjegah.” 
.Kita sebenarnja ingin hidu» 
aman dan damai, dan bebas me 
lakukan segala sesuatu menurut | 
tjara jang kita sukai, dan semen ! 
tara itu kita akan menerima ban 
tuan dari luar dalam mentjanai | 
tudiuan kita. Dan kita sudah vasti ! 
tidak berniat akan tumbuh man | 

Oleh negara lain untuk kita.” de-: 
mikian P.M. Sailan Sir John | 
Kotelawala. 

Indo Tjina dan Bom-H 
sangat mendesak. 

Pandit Jawaharla! .Nehru menga-i 
takan, bahwa hasrat ig se-besar2nia 
pada bangsa2 Asia pertama2 'alah 
mempertahankan kemerdekaan, jg 

“diperolehnja setelah  banjak mene- 
mui kesukaran, dan kedua diverluas 
aja hasrat mempertahankan kemer- 

dekaan itu dan dipertesuhnja sema 

ngat kemerdekaan itu didalam kal- 
bu rakjat, dengan memperbaiki peng 
hidupannja, memadiukan perekono- 

miannja dan lain2, serta mendjaga 

diangan ada gancguap terhadap ke 
merdekaannja oleh salah satu ke- 
kuasaan diluar. 

Usaha terutama menghendaki ke 
tenteraman, damai didalam batas 
negeri2 kita, damai di negeri2 te- 
tangga kita, dan damai diseluruh 

dunia, demikian Pandit Nehru. 

Ja menamakan soal Indo-China 
dan bom zat air adalah soal jg sa- 
ngat mendesak “dan besar aartinja, 
dan Nehru menarik perhatian kon- 

perensi kepada usul2nja tentang In 
do-China dan bom zat air. Di da- 
lam pidatonja Nehru tidak menje- 
but2 Kashmir. 

    

Ali (Pakistan) sinrung? 
Kashmir. 

Perdana Menteri Pakistan, Mo- 
hammad Ali, mengatakan bahwa 
soal pertikaian tentang Kashmir jg 
menerus belum selesai barangkali 
merupakan bahaja jg se-besar2nja 
didaerah ini, bahaja bagi perdamai- 

| -Bom-H Mungkin Akan 

rut gambaran jang dikehendaki 4 

| merupakan 

Pada Saat ii Bahaja Jang Paling 

Besar lalah Bahaja Perang 
Bahaja Kedua Ialah Antjaman Ferarg Dunia Dan Kete- 

gangan Internasional Jang Mengantjam Kemerdekaan 
Dan Kedaulatan Bangsa2 Afro-Asia Jang 

Baru Sadja Merebut Kemerdekaan 
»PADA SAAT INI BAHAJA jang paling besar ialah bahaja perang”, kata P. M. Indonesia, 

Mr. Ali Sastroamidjojo, dalsIm pidatonja pada konperensi Kolom bo hari Rebo. ,,Dan bahaja kedua 
ialah bangsa2 Asia dan Afrika jang baru sadja merebut kemerdekaan dan kedaulatannja 
diantjam: bahaja, karena ada ketegangan internasional dan antjaman perang dunia baru”. 
perang vetjah sekali lagi”, kata Mr. Ali, 

sedang 
..Djika 

ahan akan dirasainja lagi”, Mr. 
n kemungkinan untuk berulang- 

nja lagi kolonialisme. Perdana Menteri Indonesia mengusulkan supaja diadakan satu konperensi jg 
lebih luas meliputi semua negeri di Asia dan Afrika. Demikian wartawan Antara mengawatkan 

  

1 
| Churehill 
| Tentang 
Bom Zat Air 1 
$ 
: 

i Merupakan Kesela- 
# matan Bagi Manusia   
PERDANA MENTERI Ingge- 

ris, Winston Churchill, dalam 
suatu diamuan malam Kemis di 
London katakan, bahwa bom zat 
mr pada achirnja mungkin akan 

suatu keselamatan 
bsgi ummat manusia. Dikatakan, 
bahwa semakin kaja pikiran ma- 
nusia dengan ilmu pengetahuan, 
semkin besar kemungkinan bom 
zat-2ir itu tidak akan merupakan 
penghanturan setjayA besar2-an, 
tetapi akan mengakibatkan tidak 
acanja peperangan jang oleh be- 
berspa generasi turun menurun 
deng?n sia-sia telah diusahakan- 
ria, demikian Churchill. (Antara) 

  

an internasional. Dikatakannja, bah 
wa selama pertikaian ini tidak di se 
lesaikan, selama itu pula sebab2 da 
ri konflik dan kedjengkelan antara 
beberapa negeri jg mengirimkan wa 
kilnja disini belum disingkirkan, ma 
ka s'a2lah harapan akan dapat men 
tiiptakan saling mengerti dan pertja 
ja memperfjajai antara kita, dan ba 

rangkali agak mengagungkan diri 
kita dengan mengandjurkan perda- 
maian kepada orang lain. 

. 

Pidato U Nu sangat pendek, isi- 
nja mengusulkan  supaja diadakan 
perhubungan antara konperensi Ko- 
lombo dan konperensi Djenewa. 

Diduga bahwa soal Indo-Tjinalah 
ig mula2 diperbintjangkan oleh kon 
verensi Kolombo ini. Demikian di 
kawatkan oleh wartawan Antara: jg 
iku, Perdana Menteri Ali kekonpe 
rensi Kolombo. 

    
wai Negeri 
Otonom Dim 

Hadiah Lebaran Bg Pega- Suatu politik Asia ig effektif tetap : 
ada, sekalipun di Asia tiada orang ' 

Sipil-Militer 
Dinas Aktip 

Sebesar 25 pCt Dari Gadjih Bersih Sebulan 
djahan dan tuntutannja jg menghen | Dgn Maksimum Rp 250 — Keputusan Kabinet 

Sidang kabinet pada hari Kemis siang memutuskan: Memberi 
“hadiah Lebaran kepada pegawai 
dalam dinas actief sebesar 25Y9 
maximum Rp. 250,-. Mengenai pekerdja harian 

negeri sipil, militer dan autonom 
Gari gadji bersih sebulan dengan 

tetap ber'laku 
peraturan jang telah diumumkan. Demikian pengumuman Dewan 
Menteri setelah sidang selesai. Selandjutnja dapat dikabarkan 
bahwa dalam sidang Kemis siang itu sebuah delegasi dari Pusat 

| Organisasi Pegawai2 dan buruh Negeri telah menemui Wakil Per 
| dana Menteri Mr. Wongsonegoro 
kabinet seperti tersebut diatas. 

Dalam pada itu Panitya Penjelidik 

' Hukum Perkawinan, talak dan ru 

' djuk telah menjampaikan hasil usa- 

hanja berupa rentjana  undang-un- 

dang “tenang perkawinan kepada 

Kementerian Agama. Berhubung dgn 

adanja beberapa hal jang perlu dimin 

takan pendjelasan terhadap  rentja- 

na undang2 itu maka Kementerian 

Agama memandang perlu utk meng- 

adakan pertemuan dengan Panitya, 

pertemuan. mana diselenggarakan pa 

da hari Saptu jl. jang kesimpulannja | 

pertukaran fikiran antara Panitya 

dengan Kem. Agama atas rentjana 

tersebut, oleh Kementeriap Agama 

Panitya akan dimintai pendapatnja 

lagi sebelum rentjana itu disampai 

| kan kepada kabinet. 

untuk mendesak adanja putusan 
  

Bhutan Dikuasai 
Pembesar? RRT? 
SURATKABAR ..Hindustan Ti. 

mes” pada hari Rebo mewartakan, 
bahwa negara Bhutan di Himaiaya 
sekarang telah dikuasai oleh  pem« 
besar2 RRT. Dalam sebuah berita 
dari korespondenn'a di Shillong su- 
Tatkabar tadi selandjutnja  menjata- 
kan bahwa daerah luas Onphra di 
Bhutan sekarang sudah -mendjadi 
merah. Dikatakan, bahwa di tempat 
itu tidak lagi terdapat wakil2 peme- 
rintah Bhutan, sedangkan sedjumlah 
ketjil tentara Bhutan jang ditempat- 
kan didaerah tadi djuga telah ditarik 
mundur, Daerah “tsb, sekarang ber- 
ada dibawah pemerintahan  pembe- 
sar2 Tibet dengan pimpinan oleh 
misi militer RRT di Lhasa, 

e (Antara), 
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Siar MONOLIT 
—1 JANG TERKENAL ATAS 

Ku KEKUATAN SOLNJA 
4 DARI KARET MASAK 
“4 KOMBINATIE 
' 4 . Model 2 
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pari JAVABOX 
JANG TERBAIK 

RTI 

Rp 69:   
Seorang jang telah diperingatkan harus berlaku hati-hati. : 
Djika kau tahu apa akan terdjadi dengan dirimu dikemudian hari, 
kau dapat mengelakkan banjak rintangan. 
Suatu penjelidikan pada tabeat dan peribadimu akan menerang- 
kan kebabaana Periksalah djika kau, hendak memetjahkan 
kesulitan. Segala hal dirahasiakan. 

M.S. RAHAT 
SETERAN 109 — SEMARANG 

Lolos KIDNEY ING 242 
23 

$ Nama ini obat: IT lazsr LI BN a 

' “Goles Kidneying Tablets 
(OBAT KUAT UNTUK LELAKI) 

Kalau tuan” ingin senantiasa berbadan sehat 
dan kuat, supaja hidup selamanja enak dan 

santosa, djanganlah tuan? melupakan obat kuat 
untuk lelaki ,,GOLES KIDNEYING TA- 
BLETS” jg. diperbuat istimewa buat menje- 

hatkan dan menguatkan badan dan buah 
nggang. TI z 2 

Dengan selalu memakan obat kuat ini berpuluh? ribu. lelaki 
telah mendapat kembali kesehatan dan kekuatan badan jang sudah 

“lama hilang, selandjutnja, : 
serta hidupnjapun . turut mendjadi enak dan berbahagia. 

' Goles Love-Friend 
(OBAT LUAR) : 

Suami-istri satu malem -berdjuang ketjintaan 
selama-lamanja. Siapa pun, Suami-istri, tua, 
muda, selama diurus dalem bertjintaan ber- 
Gjuang, bila Eropa atau bangsa laen2, untuk 

“kesantosaan dalem rumah tangga, mustilah si- 
istri dapat menjukupi kenapsuannja. : 
»Perampuan” bukanlah suatu hal jang biasa, 
sebab jang ditjintai oleh Betina adalah ber- 
lainan sedikit. Jang disukainja si-Djantan jang 
bertubuh kuat dan tahan berdjuang, dengan 

PARA S3 lama inilah jang disukai. 
Maka Istri sendiri didalam rumah tangga, | 

.mustilah ditjukupi kenapsuan itu. Djika swaminja 
tidak kuat berdjuang djangan kwatir, lekas beli 
LOVE FRIEND, untuk obat luar tentu memuaskan 

      
    

    
kehidupan #stri, 

badan lemah 
Obat Goles 
hawa-napsu, 

tahan berdjuang selama-lamanja, supaja hati si-Istri merasa puas: 
serta membilang, sesungguhnja suami saja ini. 

Goles Disinfectant-Tablets 
: (OBAT KUDIS) aa 
Gunanja membersihkan darah dan mendesak kuman2 bacteria 

 ke-umbi-umbinja. Penjakit” kulit seperti kudis buta, koreng2, puru, 
dan lain” bisa disembuhkan dengan memakan dua atau tiga botol 
»GOLES DISINFECTANT TABLETS” jang sangat mudjarab 
chasiatnja buat menghantjurkan segala kuman” jang ada. Faedah 
nja memakan banjak obat ini ialah menambahkan kebersihan da- 
rah dan mentjegah penjakit? dari lantaran tsb. 

| Goles Footering Tablets 
5: (OBAT BIRI) 

Penjakit kaki bengkak, biri? dll. adalah dise- 
babkan darah tiada tjukup atau selalu men- 

| djedjak tempat jang basah. Jang dihinggapi 
penjakit ini bukan sadja kakinja, bengkak, 

| tetapi lumpuh dan lemah. Berdjalan- amat 
susah, bagai beribu-ribu kati beratnja. Kesu- 

3 sahan ini tidak dapat diperikan. Sekarang 
| sudah keluar ,,GOLES FOOTERING 5 TA- 

BLETS” obat teristimewa untuk penjakit? tsb., 
“ia memberi aktief pada urat” darah, supaja 
Din Prakaja hilang, Kemudjarabannja besar se- 

ali. 

Goles Chetai Tablets 
"., (OBAT KEPUTIHAN) 

Penjakit keputihan adalah suatu penjakit jang 
sangat berbahaja kepada wanita karena ia 
bisa melemahkan badan, mengurangkan tena- 
ga dan ketjantikannja, serta menjebabkan ber 
bagai2 kesakitan dalam badan, sehingga, men- 
derita seumur hidupnja. 3 i 
»GOLES CHETAI TABLETS” obat teristime- 
wa untuk menjembuhkan penjakit ini: djika 
siapa iang berpenjakit demikian segeralah ma 
kan obat ini tentu penjakit itu dapat disem- 
buhkan dalam masa jang singkat. 

Agen FIE MIN YOK FONG — Gg. Warung 10 Semarang. 
HWAY AN TONG — — Gg. Warung 3”, 
KN aan Ho -— Pekodjan 101 » 

5 GO | TONG — Gg. Pinggir 1 sk 

Bisa dapat beli pada: 

    

Toko2 Obat Seluruh Indonesia. 

SA TA AAA 2 2 Ta TA Ta ML MAL ML au Tn 

an 
1 

  

    DI TOKO? KAMI: « 

“PEMBIKINAN DAPAT DIPERBANJAK PULA: 

—— DITURUNKA 
PE aan aka DAA Sem AA Ma 

MOLIERES LON G LE 8 

  

OCeccultist. 4 

€ || PENDAPATAN BARU 

mendjadi senantiasa sehat dan kuat, 

Ih Gara2nja rebutan mengambil air 
minum, sebilah keris telah mengam- 

| bil peranan utama dalam drama pe- 
nikaman atas dirinja P., tinggal di 

Kp. Plombokan Smg. ' Peristiwa 
| itu terdjadi pada tgl. 26 April anta- 
ra djam 16.00 dihalaman gudang 

| baru dekat djembatan gantung di 
Barutikung Smg. Orang jang meni- 
kam dengan keris itu adalah seorang 
wanita bernama Dj. Menurut kete- 

| yangan, dalam berebutan mengambil 
aim minum ditempat tersebut, suami 
Dj. semula dipukul dengan pikulan 

“oleh P. hingga djatuh sedemikian 
rupa. Melihat suaminja djatuh dipu- 
kul itu, Dj. kemudian pulang untuk 
mengambil keris. Setelah kembali la- 

' gi tiba2 keris itu ditikamkan padal 
-P. hingga mendapat luka2 jang sege- 

Dra diangkut ke RSUP. Sementara itu 
. Dj. harus berurusan lebih landjut del 
ngan fihak jang berwadjib. '” Djuga 
suami Dj. diangkut ke RSUP kxare- 
na luka2 pukulan dari P. 
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“Rambut Putih 

FP   
“ISTIMEWA 

ATAS SEGALA 

KEISTIMEWAAN 

  

  

Semur nu adalah pendapatan baru 
Istimewa ini semir  jalah tidak 
'anas seperti lain2-nja. Tanggung 
erasa dingin. Smeer ini mempu- 
ijai beberapa sifat2 istimewa, an- 
aranja sama sekali tidak berba- 
jaja bagi kesehatan otak, maupus 
cut, dan pakai berasa dingin. 
Ditanggung tidak ada bandingan- 
1ija dalam seluruh dunia. 

Harga Rp. 4,50 
ser pak. Pesanan bisa kirim ke- 
seluruh Indonesia. Semua Agen? 
karga sama. 

Mentjari Agen? haru 
wadonesia.   selurut   “ 

Didjual : : 

TANAH Milik, Verp. nr. 375 

ada Rumahnja dua 

jang persewaannja masing2 Rp 91.— dan Rp 45.5 

tiap bulannja, terletak di Pendrikan 42/44 sema- 
rang. Untuk keterangan lebih landjut dihara 1 

berhubungan dan melulu tertulis dengan | 

Tn. J. G. G. Menge 
.d/a Geo. Wehry & Co., N.V. Semara 

- 8 
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Dalam 1 Djam Muda Kembali 
(Black Hair Oil) 

Minjak Item Rambut. Spesial bikin item rambut daa bikin 
kuat rambutnja dalam 1 djam rambut Putih mendjadi Item 
bagus, tidak Gatel tidak djatu lama-lama mendjadi keriting 
gampang pakai 10070 Garansi tidak luntur harga 1 Botol 
Rp. 25.— 6 : 
HO RMON 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, 
Laki2 Perempuan boleh pakai MOONLIGHT Cream harga 
Rp. 15.— 
RA DIUM . OIL. Obat Luar sanggup mengasih kesena- 
ngan dan kepuasan dalam perhubungan SEXUEEL antara 
Laki-laki dan Wanita harga Rp. 20.— Per botol (Persediaan 
terbatas). Porto tambah Rp. 2.50. 
Manufactured by : : 
PENWAR MEDICAL HALL. Singapore. 

pa 5 Bisa dapat beli pada : 

.. World Famous Tabib Fachrudin 
14 Sawah Besar Djakarta Phone 3804 Gambir. 

Tabib Mawn, Tamblong 40, Tilp. 4941 Bandung. 
Universal Stores, Bodjong 613 Semarang. 
Bisa dapat beli pada Agent di Surabaja: B. PIAR Toko 
ikain2 — Pasar Tundjungan Stand 81—82 Telp. S. 4207.     
     

  

   
loBat KUAT 
ISTIMEWA   

:| Selamat, Tjirehon. 

| Ubat ini bermanfaat luar biasa mengenai tenaga Laki-Laxi 
'kelemahan2 Otak, Urat Sjaraf, Buah Pinggang, Djantung Berde- 
Gur-uebar, 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.l.l. 1 . 
Sekali tjobalah akan berbukti segera, akan merasa lain dari pada 
iain. Sebotol Rp. 20.-—. Ki EA 
POTENSOL untuk laki-laki jang kurang puas dan lekas habix 

tenaga, obat istimewa, (keterangan lebih djelas dalam doos). 
Sebotol Rp. 25.— : 
SIXALIN untuk wanita jang merasa sakit Bulan (HAID) tidak 

lotjok. Sebotol Rp. 20.— 
PREGNOL untuk (HAMIL) dapat turunan (Anak) Sebotol 

Bm, 25.— Pa 
DC. CREAM untuk kekolotan tanda2 hitam dimuka (IJAN- 

(BKAN dan BERTJAHAJA) Sebotol Rp: 15.— 
APHRODIN untuk kesenangan laki2 (OBAT LUAR). Sebotol 

Kp Nett MU 
NO HAIR CREAM untuk hilangkar Sebotol 

Rp, 10, TA 
putih djadi hitam (TJELOP) 

rambut. 

ATOM HAIR DYE untuk rambut 
Sebotol Rp. 10.— dan Rp. 15.— 

HARUS TAMBAH 155 ONGKOS KIRIM 
D. C. PHARMA Djalan Riau/ Ternate — BA N DU NG 
DAPAT BELI DISEMUA TOKO OBAT TIONGHOA 

AGEN-A GEN: 
semarang : Toko Obat Eng Tay Ho Pekodjan 101, Magelang : 
Toko Obat HOK AN Dj. Raya 114: R. Obat ,,KARUHUN” 
Diokja dan Pekalongan Toko Obat Tek An Tong Petjinan 81, 
Toko Obat Eng Tay Ho Petjinan 58, Toko Obat Eng Njan Ho 
Petjinan 75, Djogjas Toko Obat Junon Timuran Solo. Toko Obat 
Eng Ho Tong Pasuketan, Tiong Bie Karanggetas dan Apotheek   

H (hari Rebo tanggal 5 Mei 1954 ke 
|tjuali kalau pada malam sebelum 

| Jrja ada rukist ja'ni malam Selasa 

, diumumkan bahws hari vermula- 

Hah bukan hari libur. Djadi pada 

  

  GPII Ikut Memben: 
duog Komivis 

| FIRDAUS A.N. : dari Pimpinan 
Pusat GPII dalam pertjakapan sing- 
ikat dengan wartawan kita mene- 
rangkan, bahwa sajogyanja dan uta- 
ma sekali kalau Pemilihan Umum 
dilangsungkan sekarang djuga oleh 
Kabinet Ali-Wongso ini. Dalam hu- 
bungan ini GPII aktief dalam per- 
djuangan Pemilihan Umum, sehing 
ga usaha untuk mewudjudkan  ter- 
laksananja hukum2 Islam di Indone- 
sia ini tertjapai, demikian Firdaus. 
Selandjutnja dikatakan, GPII telah 
menjatakan sokongan dan persetu | 
djuannja pada Pan Agama Anji Ko- 
munis jang kini sedang melangsung- 
kan perundingannja di Libanon jans 
diusahakan oleh pemuka2 Agama 
Kristen dan. Islam. 
Sebagaimana diketahui, - Firdaus 

A.N. kini sedang mengundjungi kon-| 
perensi GPII - karesidepnan Pati dd. 
Kudus. 

SJARAT2 PERAJAAN HARI 
BURUH 1 MEL 

BERHUBUNG dengan  ditetap- 
kannja 1 Mei sebagai hari raya de- 
ngan surat keputusan Presiden no. 
24 tahun 1953 maka Kabinet tidak 
keberatan djika hari 1 Mei itu diraja 

kan, tetapi dengan sjarat2, antara 
lain: 

1. tidak diperbolehkan membawa 
posters dan spandoeken jg. menjing- 
gung perasaan lain2 orang atau go- 

longan. 2. tidak diperbolehkan mem- 
bawa gambar kepala2 negara asing 
dan pemerintah. asing, baik jang ma- 
sih hidup maupun jang sudah mati. 
3. diperkenankan membawa gambar 
Marx dan Engels. 4. lagu2 Interna- 

sionale dan 1 Mei boleh diperdengar 
kan, zetapi harus disertai dengan la- 
gu Indonesia Raya. 5. bendera2 or- 
ganisasi2 buruh dan lain2 boleh di 
|kibarkan tetapi bendera Merah-Putih 
harus dikibarkan pada tempat jang 
paling terhormat. 6. digedung2 Pe- 
merintah “ hanja boleh dikibarkan 
bendera Merah-Putih. 7. poster2 jg. 
akan dibawa dalam arak2ap dan ra- 
pat umum harus diperiksa dulu oleh 

"polisi negara. 8. polisi memberi ke- 
tentuan tentang route arak2an. 9. 
gambar Muso dan Tan Malaka ti- 
dak boleh dipasang sedemikian rupa 
sehingga dapat dilihat oleh umum. 
10. Djaksa Agung dipersilahkan 
mengeluarkan instruksi baru berda- 
sarkan sjarat2 tersebut diatas,  se- 
dang peraturan2 jang ada sekarang 
masih berlaku terus djika tidak ber- 
tentangan dengan instruksi baru ter- 
sebut Djaksa Agung djuga dipersi- 
lahkan membri tahukan instruksi ba 
ru tersebut kepada pusat2 dari orga- 

'nisasi2 buruh jang ada di Djakarta. 
Demikain keputusan kabinet "dalam 
rapatnja tanggal 20 April jang lalu. 
(Ant.). 

PERMULAAN IBADAH RA- 
MADHAN BUKAN HARI 

LIBUR. 
Berkenaan dengan penetapan 

Menteri Agama no 11/1954 ten- 
tang permulaan puasa Ramadhan 
jang untuk tahun jini djatuh pada 

tgl. 3-4 Mei '54), maka kepada 
instantie2 Pemerintah denoan ini 

an ibadah puasa Ramadhan. ada- 

hari permulaan puasa kartar2 Pe 
merintah masuk seperti biasa. 

Demikian kantor Penerangau 
Agama Prop, Djateng. 

KRONTJONG CONCOURS 
DAN TINDJU. 

Dalam Pasar Malam Smg. 

tgl. 30 Avril malam akan diseieng- 
garakan Krontjong Concours, jang 
diikuti oleh penjanji2 jang telah ter- 
nama. Diantaranja jalah Hetty dari 
Medan, Sutirah dari Surabaja, Ribut 
Rawit dan Elly dari Djakarta dan 
lain2 lagi. Selandjutnia pada tgl. 3/4 
malam j.a.d. akan dilangsungkan per 

tandingan tindju besar2an. Para pe- 
menang tindju dalam pertandingan 
tgl. 25 April j.l. akan bertanding de 
ngan djuara2 tindju dari Bandung 
dan Djakarta. 

MALAM PERPISAHAN 
Tgl. 27/4 jl. malam bertempat dike 

diaman Maj. Selo Ali, Tjandibaru 
Semarang di langsungkan pertemuan 
perpisahan dengan 4 orang Perwira 
jang akan dipindah dari TT IV, ja- 
itu Kapt. Prajitno Pa. Staf TT IV 
pindah untuk mendjabat sbg. Ass At 
tache Militer di Birma, Kapt. Rago 
wo Pa Staf TT IV pindah untuk men 
djabat sbb. Ass. Attache Militer di 
Amerika, Kapt Slamet Suharman pin 
dah ke TT VI dan Kapt. Supardiman 
K. IV RI 115 pindah ke TT VI. Ha 
dlir dalam pertemuan tsb ketjuali 
Panglima Terr. IV Let. Kol. Moch. 
Bachrun djuga baniak Perwira2 lain 
nja dengan isterinja, : 

SIDANG DPRDS PROP. 

pada '. 

Siapa Untung? ) 

- Hasil y narikan undian uan 
besar dal latin Dana Bantar 
jang dibuka pada tgl. 28 April 

Na ' 1954 di Djakarta s 

Rp. 100.000,-— 
82797 — (Bandung) 

Rp. 75.000. 

Gb "st (Djakarta) 
Rp. 50.060.— 

403169 — 
9 

316 Semarang) 
dan 171561 — (Pontianak) 

Rp. 25.000.— 
320190 — Bandjarmasin 
T2os71 — Den Pasar 
194764 — Medan 
118313 — Tandjung- 

karang, 

dan 

”.40.000— 
191943 — Djember 

Il tan ja t 

379276 Mata, 
“91092 5 Sibo F dan 
155568 — Surabaja. 

Rp. 5.000.— 
1179144 20292 153132 384721 
317941. . 26488, 

Tidak Terbit 
Besok hari SAPTU tgl. 1 Mei 

1954 atau Kemenangan Buruh 
Sedunia, maka Harian Suara 
Merdeka” tidak terbit. 

Harap para pembatja dan pe- 
masang iklan maklum adanja. 

ATJARA “DEMONSTRASI 
PENDIDIKAN A.D. 

Menjambung berita tentang akan 
adanja demonstrasi Pendidikan Djas 
mani Angk. Darat di Semarang kini 
telah ada ketentuan, bahwa demon- 
strasi tsb akan berlangsung selama 2 
hari, jaitu tgl. 3 dan 4 Mei jad. 

Tanggal 3 Mei bertempat di Pe- 
mandian Kota Pradja Semarang, di- 
mulai djam 08.00 diadakan demon- 
strasi berenang dengan pelbagai ma 
tjam tindakan a.l. berenang pertolo- 
ngan, menjilam mengambil benda di 
dalam air dis. Tanggal 4 Mei dilapa 
ngan Pontjol diadakan demonstrasi 
latihan2 Djasmani Angk. Darat se- 
perti bersenam pagi, pembelaan diri 
tak bersendjata dls. 

  

Tgl. 3 Mei pertandingan tennis di 
lapangan Gergadji dimulai djam 

15.00, baseball dimulai djam 15.30 
dilapangan Stadion dan sepakbola. 
Volley-ball dilapangan Kalisari mu- 
lai djam 16.00. Tangga! 4 Mei per 
tandingan basketball dilapangan K. 
Y.H. Wotgandul. Semua pertundju- 
kan/pertandingan tadi 
ngut beaja. 

  

Anjel Krn Entjok? 
Tidak" Usah Marah2 'Tuan! — Sebab 
5000 Tahun Jl. Orang2 Mesir" Djuga Su- 

Sakit Gigi - TBC — Dan 

BAGI PARA PENTJINTA 

tahui dari pelbagai tanda2 jang 
batja tulang2 
ran mengenai keadaan kesehatan 

Dengan pertolongan sisa2 tulang 
itu dapat diselidiki penjakit2 mana 
ig paling mengganggu kehidupan 

machluk2 bumi dimasa itu. 
Boleh djadi penjakiy tulang meru 

pakan penjakit jg paling banjak men 
djalar dikalangan manusia2 goa 
(Cave-men — manusia jg tinggal di 
goa2), serupa dengan keadaan di 
masa sekarang dimana kita ini se- 
ring2 mengeluh “ djika diserang en- 
tjok. Bahkan penjakit entjok itu da 
pa, ditemukan pula pada binatang2 
raksasa dinosaurus jg hidup pa 
da kira2 setengah djuta th. jl. Pa- 
da kira2 permulaan zamap batu di 
Eropa, 10.000 tahun 'jg lalu, penja- 
kit ini ditemukan dimana-mana. Bo- 
leh djadi satu diantara tiap2 empat 
orang dewasa mempunjai penjakit 
entjok pada bagian lutut, pinggang 

|atau bahunja. Pada permulaan  za- 
man Mesir, kira2 5.000 tahun jg la 

lu, penjakit entjok itu sudah meru- 
pakan suatu penjakit umum jg me- 

njerang hampir semua orang de- 
wasa. 

Sakit gigi. 

Apa jang ditjeritakan diatas 
berlaku pula bagi penjakit gigi. 
Pelbagai ahli2 makanan menama 
kan penjakit gigi: ,,penjakit per- 
adaban”. Adalah suatu kenjataan 
bahwa djumlah erang jare men 
derita sakit gigi itu semakin ba- 
njak dengan kemadjuan perada- 
ban manusia. Hal ini tidak ber 
arti bahwa dimasa prae-sedjarah 
itu sakit gigi itu tidak nampak. 

CMEK EKA K KK KE kr ke tra 

HARGA EMAS. 

Djkarta, 28 April: 
24 karat: djual ...... Rp. 39.25 
22 karat: djual ...... Rp. 38.75 

Surabaja, 28 April: 
24 karat: nom. ...... Rp. 38.50 

Hongkong, 28 April: 
Emas lantakan tiap tael:   tidak Kim, HK $ 246.75 

SEK EK EA an ak 

  

Rawa Pen Ba ai Ta 2 
Akan Dibersihkan | 

Pulau2nja Akan Dihilangkan—Disedia- 
kan Biaja Berdjuta2 Rupiah Untuk 
Pembangunan Sentral Tenaga Listrik 

—. Baru Di Timo 
Wartawan Kita) 

PEKERDJAAN UMUM Moh. Hasan dalam per 

(Oleh ? 

Aa 
tjakapan 1 wartawan kita 
Budiono Ba Mn 
bagi Djawa Tengah 

ada, Untuk 
sentral tenaga listrik 
berdekatan dengan 
akan dilakukan tahun 
tahun. 

itu akan 

ini dan 

Atas pertanjaan berapa biaja utk. 
keperluan tsb, Menteri Hak beda rangkan dengan tegas, tetapi .dika- 
takan akan menelan biaja berdjuta- 
djuta rupiah. Tudjuan dari pemba- 
ngunan sentral listrik baru itu, di 
samping akan dapat memenuhi ke- 
butuhan aliran listrik bagi ' pendu- 
duk Djawa Tengah, djuga untuk 
membuka kemungkinan didirikannja industri2 besar di Djawa Tengah. 
Hal ini memang telah mendjad: tji- 
ta2 kita menudju kearah industris!i- 
sasi, demikian Menteri. Dalam hu- bungan itu didjelaskan, bahwa pen- 
duduk Indonesia jg tiap  tahunnja 
bertambah ( djiwa tidak 
akan mungkin hidup hanja tergan- 
tung dari pertanian sadja, hingga   DJATENG. 

Sidang pleno DPRDS Prop. Dja-! 
wa Tengah jang berlangsung tgi. 28, 
April, setelah mengadakan pemanda , 
ngan umum tentang rentjana Ang- | 
garan Keuangan 1954, telah “Sena! 
ambil keputusan menjerahkan rentja- | 
na itu kepada seksi2 untuk ditindjau 
lebih landjut, Seksi akan mengada- 
kan perobahan mengenai details dan 

perintjian dari rentjana Anggaran 
itu berdasarkan saran2 dan penda- 
pat2 para anggota dalam pemanda- 
ngan umum tsb. 
Dalam pada itu sidang pada tgl, 

27 April siang ketika mengadakan 
pemungutan suara mengenai usul 
adhesi tentang pembangunan Pela- 
buhan Smg. telah menghasilkan 20 
suara setudju dan 20 tidak, atas usul 
itu. Dengan demikian, maka memu- 
rut tata tertib sidang tidak dapat me 
nerima usul adhesi tersebut. Ssbai 
gaimana diketahui, usul tersebut te- 
lah dibitjarakah dalam sidang pleno 
pada bln. Pebruari j.I. Waktu diada- 
kan pemungutan suara pada waktu 
itu, berhasil 23 lawan 24 suara, Ibe- 
ngan demikian belum dapat diambil 
keputusan sebab djumlah suara 5e- 

perlu adanja industrialisasi. 

Rawa Pening faktor 

merupakan faktor jang sangat 
penting. Dari itu pulau2 ketjil jo 
berserakan di Rawa tsb. 

    

dian di an n dan i 
akan diperdalam. Untuk aan 
naan itu pada ting € 
kini telah disedi an 
am 2 Penata In untuk 
enjeten aja telah ada 

sebuah anitya di K etjan 
Tuntang. Ane 

Plan 5 tahun. 

Atas pertanjaan selandjutnja me- ngenai plan 5 tahun dari ente- riannja, Menteri Pekerdi Aa gt tato »Asahan Plan” ji umatra, dan rentjana pembangu- nan bendungan raksasa di Djatilu- hur (Krawang). Bendungan raksasa 

siang ibl. menerangkan, bahwa penting sekali api D deng untuk mem bangun 
Estrik jang besar, disamping tenaga listrik di Djelok ig kini 'telah 

nan itu kini telah diadakan 
ditempatkan di Timo jang letaknja 

Djelok (Sala tiga). Pelaksansan pembangunan 

1 sik: 

— 

ing Segera 

ditempat kediaman Gubernur 

sebuah sentral tenaga 

persiapan2, : dan 

akan selesai dalam waktu FA 4 

RADIO 
SIARAN R.RI. TRITUNGGAL. 

    
Semarang, 1 - Mei 1954: 

Djam 07.25 Kenangan Film Indo- 
nesia: 08.10 Primo Scala: 08.39 Or- 
kes Haw. Suara Kentjana: 09.00 Ge- 
ma Angkasa, 09.30 Lagu2 populer 
09.45 Hidangan pagi: 10.15 Aneks 
warna lagu2 Barat: 10.45 Film Ma- 
laya: 11.00 Klenengan Pahargyan 
13.15 Suara Biduan Jogjakarta, 13.40 
Siang riang, 17.05 Taman Kusuma: 
17.40 Film Sun Valley: 18.00 Obro- 
lan pak Patrol: 19.30 Lagu2 ta' ber- 
sjair timur, 20.05 Reportage Suasa 
na Hari Buruh, 20.30 Tjipt. Pentjip 
ta terkenal, 21.15 Ketoprak Mata- 
ram, 22.15 Ketoprak Mataram (lan- 
djutan), 24.00 Tutup. 

Surakarta, 1 Mei :1954: 

Djam 07.20 Mars gemibra: 07.45 
Indonesia gembira: 08.03 Kleneng 
an Gobjog: 10.45 Rajuan Putri 
11.15 Selection dari Lajar Putih 
11.30 Hiburan siangs 12.30 Lagu: 
Bali, 12.45 Lagu2 Indonesia: 13.15 
Permainan Orgel: 13:45 Irama Kla- 

14.00 Sekitar Pulau Kelapa 
17.05 Bergembira dengan Burung 
Kutilang, 17.45 Ruangan Pemudi 
18.30 Rajuan sore: 19.15 Kontak 
dengan Pendengar, 19.30 Pengasak 
Fikiran: 20.05 Suara bersama: 20.36 

Lagu2 Tionghoa, 21.20 Klenengar 
dan Gambjongan, 22.15 Klenengar 

dan Gambjongan (landjutan), 23.30 
Tutup. 

Jogjakarta, 1 Mei 1954: .   itu menurut perkiraan fenteri akan   lum mentjapai separo mutlak, Ke-s 
mudian pemunguta, suara dilandjut- ' 
kan fagi untuk kedua kalinja dalam 
sidang tgl. 27 April dan hasilnja se- ! 
bgaimana tsb. diatas, | 

Rp. 6450,— UTK. HARI 
PASKAH. 

Pihak Penerangan Agama menga- 
barkan, bahwa bertalian dengan per 
ingatan hari Paskah, bagian Katho- 
lik pada Kantor Urusan Agama 
Prop. Djawa Tengah telah meneri- 
ma uang sedjumlah Rp. 6.459-— 
dari Kementerian Agama, Sedjum- 
lah tsb. diperuntukkan bagi seluruh     

    

Djawa Tenguh, @ 1 

  

dapat diselesaikan dalam tahun, dan akan dapat djuga meru pakan sentral tenaga listrik di Dja-! wa Barat, disamping dapat meng- ' airi sawah diwaktu musim kering. 
Demikian a.l. keterangan Menteri 
pada wartawan kita. 

Sebagaimana telah kita kabarkan, 
Menteri pada Pe mengadakan 
Nan ke Pening seba- 
gai kelandjutan penindjauannja da- 
lam bl. Pebruari jl. Malam harinja 
Menteri mengadakan pertemuap de 
ngan fihak2 instansi jg bersangku- 
tan dengan rentjana pembangunan 
tsb, dan pada Kemis pagi Mooteri 
kembali ke Djakarta, 

Djam 07.15 Uraian Hari 1 Mei: 
07.30 Njanjian gembira, 08.15 Kron- 
tiong pagi: 08.45 Hay Starr menja- 
nji, 09.00 Ketoprak Mataram: 12.00 
Sedjenak dengan Saulius: 12.15 Un- 
tuk mengiringi tarian barat, 12.30 
Lagu2 Indonesia R.O.S.: 13.10 Ri- 
ang ringan merdu: 13.40 Rajuan si- 
angs 14.15 Dengarlah suara Herijati 
dll.: 17.00 Musik: sore: 17.40 Kron: 
tiong merdu: 18.00 Musik malam 
Minggu: 18.15 Sambutan 1 Mei: 
18.30 Seni suara Djawa: 19.15 Bing 
kisan malam Minggu: 19.40 Inter- 
mezzo, 19.45 Pantjaran Sastra: 20.05 
Imbauan 2 Bintang Radio, 20130 

dah Keluh-Kesah Karena Sakit Entjok 

jang ditinggalkan itu, 

... 

Sakit Kotor ' Djuga Su- 
dah Dikenal Oleh Orang2 Penghuni Goa2 

Dizaman Purba 

alam, pengikut2 Jean Jacgues 
Rousseau, puntjak dari pada kesempurnaan kesehatan dan kekua 
tan tubuh terkandung pada penghuni2 goa dizaman 
tidak mengenal akan sakit gigi, entjok, 5 
Tetapi kenjataannja ialah nenek2 mojang kita dimasa 
rah itu mengalami penjakit2z menular 
mengganggu ummat manusia se karang, 
penjakit2 jang serupa seperti kita sekarang, 

purbakala, jg 
atau sakit pilek. 

prae-sedja 
seperti jang 

ita “dihinggapi 
hal mana dapat dike- 

ditinggalkan. Sudah tjukup mem 
untuk menjusun suatu lapo- 

manusia dizaman jang lampau. 

Dari djumlah tengkorak2 
ditemukan dan jang berasal 
manusia2 jang hiduprja lebih 
50.000 tahun jang Iahu ternjata 
bahwa diantara 1076 dan 405 
dari mereka itu menderita sakit 
gigi. Dari tengkorak2 jg ditemu- 
kan di Eropa jang berasal dari 
manusia jg hidup kira-kira 10.900 
tahun jang lalu ternjata 30x di 

TBC, 

jang serupa 
Mereka 

jang 

dari 

antara mereka itu mempunjai 
gigi2 rusak. 

Dimasa. zaman perunggu”, 
kira-kira 4.000 tahun sebelum 
Masehi, djumlah ini adalah 40x. 
Diantara suku Indian di Amerika 
pada sekitar tahun 1492 diumlah 
orang jang menderita sakit gigi 
adalah 20 hingga 7546. Angka2 

lini tentu tidak bisa dibandingkan 
dengan angka2 jg menundjukkan 
djumlah orang jang menderita 
sakit gigi dimasa modern seka- 
rang ini, dalam mana seorang de- 
wasa jang masih utuh gigi?-nja 
djarang2 sekali ditemukan, akan 
tetapi angka2 tsb. membuktikan 
bahwa tjara2 hidup modern ma- 
nusia sekarang tidak bisa diper- 
salahkan akan terdjadinja gigi? 
busuk. 

Aderverkalking. 

Suatu. penjakit lain jg sering pula 
nampak dizaman Batu “maupun di 

abad Atom. ialah mengerasnja salu- 
ran2 darah (aderverkalking). Bagian 
saluran2 darah je mendjadi keras te 
lah ditemukan pada tengkorak2 ku- 

buran suku Indian jg berasal dari 
masa  prae-sediarah di Kentucky 
(Amerika). Ketika Mozes menanja- 
kan Pharao - untuk memberangkat- 

kan rakjatnja, maka diutjapkap oleh 
Mozes 'itu kata-kata sbb: ,,Mudah2- 
an Tuhan akan mengeraskan djan 

tung Pharao itu". — Ahli Mesi    Fr » 
Sir Grafton Elliot Smith benar2 me 
nemukan “bagian saluran darah ig 
mengeras pada  djantung ' ,.mum- 
mie” seorang Pharao. 

Luka dikepala, 
- 

Kepala nenek mojang kita men 
djadi bukti jang terang akan ke 
njataan bahwa manusia pertama 
itu tahu benar tempat mana pada 
tubuh orang jang paling lemah. 
Tuiang2 kepala jang petjah ada- 
lah suatu keadaan biasa diantara 
penghuni2 prae-sedjarah. Sendja- 
ta jang dipergunakan untuk meng 
hantjurkan kepala seorang lawan 
ialah kapak? batu, tongkat? per 
tempuran. 

Kenjataan bahwa luka2 dike- 
pala paling sering terdjadi menie 
babkan bahwa tehnik chirurgi 
(operasi-pembedahan) jg pertama 
ig dipahami manusia ialah '.tre- 
panatie”. Jakni suatu operasi di 
kepala supaja meringankan teka- 
nan, jang disebabkan oleh petjah 
nja tulang2 atau oleh tercanggu 
nja otak. Ada terdapat tanda? jg 
menundjukkan akan berhasilnja 
operasi jang demikian jang dila- 
kukan dimasa purbakala. Bangsa 
Inca kuno di Peru mahir benar 
melakukan operasi itu. Beberapa 
kepala2 dari orang2 Inca . jang 
penting menundjukkan tidak ku- 
rang dari empat operasi jang ber 
hasil. 

Tengkorak2 jang ditemukan di 
Eropa dan berasal dari zaman 
Batu menundjukkan suatu kenja 
taan baru: suatu persentase tinggi 
dalam djumlah tangan ig patah 
Sifat patahnja tangan itu menun 
djukkan bahwa tangan itu sedang 
menangkis suatu pukulan jang di 
tudjukan pada kepalanja. Patah 
tangan ini paling sering nampak 
pada wanita2, suatu bukti jang 
terang bahwa penghuni goa tidak 
memperlakukan teman hidupnja 
setjara halus. : 

Penjakit kotor dan T.R.C. 

Djika kita melangkah pada mem- 
bitjarakan ' penjakit2 infeksi, maka 
pertanjaan timbul: apakah tulang2 
manusia  prae-sedjarah 'itu menun- 
djukkap akan adanja tanda2 bekas 
Syphilis. Segolongan ahli2 berpenda 
pat bahwa penjakir tsb tidak ada: se 
belum Colombus untuk pertama ka 
li mendarat di Amerika pada tahun 
1492. Segolongan ig lain mengata- 
kan bahwa manusia dizaman dulu 
djuga dihinggapi penjaki, syphilis 
itu. 

Djawaban jg pasti terhadap per- 
tanjaan ini belum ' ditemukan. Di 
samping itu TBC ig biasanja diarg- 
gap sebagai penjakit “manusia ber- 
adab sudah mempunjat sedjarah jg 
lama. Tjontoh jg paling ' terkenal 
akan penjakit itu ialah nampak pa 
da seorang pendeta Mesir ig hidup 
kira2 1.000 tahun sebelum Masehi, 
Tulang2nja  menundjukkan tanda2 
bekas suatu penjakit infeksi jg ter- 
kenal dengan nama penjakiy Pottse 
dan jg menjerang tulang 
belakang. TBC Pulang 
tjari lebih djauh 

sumsum 
itu dapat di 

kembali lagi.. 

, Manusia dalam keadaan alam djuga menderita penjakit ..defi- Clatie , jakni penjakit2 jang di- sebabkan oleh makanan jg. berat sebelah. Tengkorak2 jang ditemu kan dengan njata menundjukkan akan adanja penjakit Inggeris, jg timbul karena kekurangan vita- min D. 
Manusia prae-sedjarah boleh djadi menderita segala Mmatjam penjakit2 tulang jang diderita oleh manusia sekarang. Djuga dia menderita sakit entiok, mempu- njai gigi2 busuk, dan penjakit2 lain jang lazim disebut sebagai penjakit manusia beradab. 
Manusia purbakala tidak dapat   Kwartet Dharnoto: 21.15 Malam 

Manasuka A.P.: 22.10 Malam Mane 
suka A.P,: 23.60 Tutup, i 

berbuat banjak djika dia sakit, Djika dia pajah, dia pajah benar. 
Habis perkara, dan kadang2 habis pula njawanja, 
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Moreel Ketjuali Djika Pendirian Rakjatnja Sudah Dita- 
ian' Soal Dalam Legalisasi Status-Juo r 3 “. njakan—Penjelesa 

  

     

    

  

pertenga hannja mulailah me 
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(demikian nama | : 

5 ea 

Djatuh Karena Ngotot Mau Teruskan Rentjanar 
Penggabungan Kashmir Pada“India Tidak Sjah Dari Sudut 

— Mengenal India Dari Dekat (V) 

TARA 'SHEIK ABDULLAH dng. Adlai Stevenson terdjadi pada awal bu- 
engaum denga n santer 

Sheik Abdullah), menjatakan pendiriannj a dengan terus terang. Badan Pe- 

  

x Y 
"4 

”Singa dari Kashmir” 

: butkan diatas, terutama dari sudut 
| moreel, bukan tentunja dari sudut 

kerdja dari N: 

Disitulah Sheik A. 
rangkan tanpa rede 
perhubungan Kashi 

   

    
       

  

ahwa 

Abdullah, ial 
sendiri dengan . 
Mirza Agzal Beg. L 
Pekerdja National Conf. 

. perimbangan suara adala 

akat dengan dia. Kend 
an, Sheik Abdullah 
menahan dirinja buat 
kan terus kampanienja. 
bulan2 Djuni, Djuli jz 
sul didepan berbagai 
ataupun tertutup dia men 
kan isi perutnja.. 

  

   
     

    

   

  

     

    

   

  

   

Dikorek-koreknja soal2 Ia 
ma, misalnja  dipering. 
akan keadaan ditahun 1947, tat- 
kala api communalisme sedang 
berkobar dengan itnja di Pi 
njab Timur dan 2aiMi 
na waktu itu dia — bahw 
selama ketentei m nulil 
tidaklah mun ashmir 
buat menjatakan ak mana | 

  

dia akan bergab Bagaimana 
pendirian tni an kepada 

dia, jang ja dengan 
ngertian a Sadig di- 
irim ke stan buat menjsta- 

kan pendirian jang sama, akan 
tetapi jang dibalasnja dertan su- 
atu invasi. nana Kashmir 

      

minta bantuan a, tapi dengan 
sjarat bahwa ap keadaan nor 
mal sudah kembali soal nensaz- 
bungan itu diratifikasi oleh 
rakjat Kashmir, dan barulah se- 
sudah itu dia bersifat tetap. 

Keberatan? Sheik Ab- 

mene- 

      
   

    
    
   

    

   

i hormatan dan 
va |mampu membela masadepan kita.... 
ri | Tjelaka, bahwa ditahun 

bersidang di Srinagar membitjara kan tentang perhubungan Kash- 
arkan ”Delhi Agreement”. 

nagar menemui Sheik Abdullan bu- 
at membitjarakan bahaja2 janz ter 
kandung dalam politik jang sedang 

  

si didjalankannja. Ini terdjadi sedikit 
sebelum Nehru hendak ke Londen 
menghadliri perajaan penobatan Ra 
tu Elisabeth. Rupa2nja kundjungan 

-: Nehru itu tidak berhasil banjak. Pa- 
da pertengahan bulan Djuli Sheik 

“| Abdullah masih berkata: Kita ti- 
dak mau negara ini (Kashmit-Jam- 
mu) harus didjadikan buntut dari In 

. Fdia atau Pakistan:........ Kita hanja 
.jakan memilih djalan itu, jg akan 
membawa kepada kemerdekaan, ke- 

kemakmuran dan 

1 1947 kita 
tidak mempunjai tempo buat mem- 

eik pertimbangkan haluan mana jg akan 
menguntungkan dan membantu ke- 
pada kita......... 2 
Hubungan antara Sheik Abdullah 

3 disatu pihak dengan kawan2nja da- 
yi National Conference dilain pihak 
makin lama makin renggang. Tapi 
belum djuga terdjadi suatu apa. Per 
(mulaan bulan Agustus konflik di ka 
langan kabinet Sheik Abdullah nam 
paknja tiada dapat dielakkan. 

Lantaran sesuatu hal jg sebetulnja 
#ketjil, Sheik Abdullah telah memin 
'|ta kepada Saraf, Menteri Kesehatan 

dan Pendidikan, supaja mengundur- 
kan diri dari kabinetnja. Saraf jg 
berselisihan pandangan dgn. Sheik 
Abdullah menolak permintaan tsb. 
Dalam suatw memorandum jg di ki 
rimkan oleh tiga orang menteri jak- 
ni Bakski Gulam Mohamad, Dogra 
dan Saraf kepada PM Sheik Abdul- 
lah ternjata betapa sudah dalan 
djurang perbedaan pendapat antara 
sesama mereka. Tidak sadja dalam 
soal2 jg mengenai hubungan Kash- 
mir-Jammu dengan India, tapi dju- 
ga dalam soal2 urusan dalam ne 
geri. 

Ketika menteri tsb memperingat- 
kan Sheik Abdullah akan usahanja 

jg kurang sama sekali buat mentje- 
gah keburukan dan kemundurap dz 
lam pemerintahan, akan nepotisme 
dap korupsi, akan keadaan ekonomi 

jg merosot. Melihat ketegangan j2 
telah memuntjak itu, maka kepale 
negara Karan Singh lalu bertinda! 
dan pada tgl. 8 Agustus 1953 di bu 
barkannja kabine, Sheik Abdullah 
Bhakshi Gulam Muhammad kemud   Kentaralah apa jang mendjadi ke- 

beratan Sheik Abdullah. Selain dari 
dia menentang sjahnia penggabungan 

Kashmir kepada India, seperti dise 

an diminta membentuk suatu pemc- 
rintahan baru. Segera “sesudah it 
Sheik Abdullah dan Beg ditahan. 

Itulah kissah tentang Sheik Ab-   
Ikukum (lain halnia kalau rakjat su- 

dullah, “perkembangannja naiknja, 
djajanja, dan......... djatuhnja. 

»Tjoba terangkan, apa sebalinjaj baik mendapat. bantuan dari sau 

120.000 orang tentara India. Semua, 
nja tjukup buar membikin seseorang 
ubanan. AN MANNaa TAN ag i 
Ran Kashmir sekarang. 
Sesudah terdjadi ketegangan2 

dimusim panas tahun jang Jalu: 
itu, Kuna Pa MAMA G0 RA 
nja mulai tenang lagi. Seperti di-f Hen ya en 
utjapkan oleh Sadaririyasat dide- | D/ARING spio 
en Ma anta Dalam harian ini oleh penulis Agus 

telah berachir.” Pemerintah Bak- 
shi Gulam Muhammad mengerah 
kan segala tenaganja untuk mem- 
perbaiki keadaan dalam negeri. 
Kampanje menambah makanan 
harus didjalankan dengan giat, ko 
rupsi2 jang terdjadi harus dibe- 
rantas, masalah kaum pengungsi 

Sbujee Ikusis 
tengalami kebotjoran di Australia dan Djerman Barat. 

perlengkapan dari Nicolai Khokhlov — seorang kapten dinas rahasia 
Rusia jang sudah menjerah kepada dinas rahasia Amerika di Bonn, 
Djerman Barat —. Mereka itu diantaranja diperlengkapi dengan pestoi 
jang mempunjai bentuk seperti tempat rokok dan dapat ditembakkan 
dgn. tidak bersuara. Gambar dalam bundaran adalah: Nicolai Khokhlov 

diambil gambarnja ketika ia memberi keterangan kepada wartawan2. 

jang "terbentang ' melingkari hampu 

Sujudi telah ditulis mengenai spion- 

sendjata2 jang aneh termasuk alat2 

(Mondiana) 

  

harus dipetjahkan beserta dengan 
soal tanahnja, sekolah tourisme 
harus diperhatikan, dan bagian? 
jang Gema nan dari Kashmir se 
perti Ladakh harus. dimadiukan 
Batan itu telah mulai dikerdja- 
an. 

Dibawah Plan 5 tahun telah di 
lantjarkan ,,National Extension 
Schema dan Village Community 
Project” untuk memadjukan dan 
memperkembangkan desa, Rentja 
na ini meliputi hampir 120.000 
desa, jang mempunjai penduduk 
80 djuta. Djuga Kashmir—Jam- 
mu turut ditarik dalam rentjana- 
perabangunan desa ini. Sekarang 
ini sedang dilatih 200 orang pe- 
kerdja desa jang setelah menda- 
pat didikan praktis dan teoretis 
dilipangan pertanian, d.LI. akan 
dikirim kembali  kedesa-desanja 
memelonori petani2 disana. 

Di Srinagar kami telah berke- 
sempatan melihat latihan ini  di- 
mana peladjaran diberikan diluar, 
dibawah udara terbuka. Dalam 
segala ini Kashmir tidak sedikit 
mendapat bantuan dari India. Mu 
rahnja harga makanan tahun 1in1, 
dibandingkan dengan berapa wak 
tu berselang, ketika terdjadi kri- 
sis makanan disebabkan oleh sun 
tikan dari pihak kas perbendaha- 
raan India. Adanja 20.000 tenta 
ra India di Kashmir pun berart: 
masuknja rupee kedaerah itu. 

Pendirian Bakshi. 

Kadang2 terdengar suara guga 
tan terhadap keadaan diatas ini. 
Kenapa terlalu bergantung kepa 
da India? tanja seorang anggota 
Madjelis Pembuat Undang2 Kash 
mir. PM Bakshi Gulam Muham- 

egeri Den 

lampau sudah terasa sangat sepi 

mendatangkan barang dagangan 

fir tadi belum mempunjai 
atau 
portir ben untung beberapa prosen 

ini, sifatnja sangat bertentangan 

Untuk mendjelaskan 'sepak ter- 
djang Pemerintah sekarang ini da- 
lam soal mengatur ekonomi kolo- 
nial 'mendjadi ekonomi nasional, 
baiklah dibawah ini diturunkan pen 
djelasan mengenai ,,akkomodasi” 
itu, hingga dengan demikian Ie 
pada umumnja dapat mengerti dan: 
tidak serampangan mengetjap Peme 
rintah dengan kata2 tidak merobah 

! 

terangan2 ini dapat dikumpulkan 
oleh wartawan kita, setelah bebera- 
pa hari ini meneliti suara2 jg tim- 

gian dari India dan kita bangga 
akan hal itu. Adalah djauh lebih: 

e e . | e & 

Riwajat Djual Lisensi 
Akan Segera Tamat?" 

| Pemerentah Sudah Pasang Djaring2 Peraturan Utk 
Mentjegahnja—Tiap Importir Harus Bisa Menun- 
Na Bukti Pemasangan Pesanan Di Luar 

an Bukti2—Importir Jg ,,Nakal” 
oh Akan Bisa Lelos? 

SEKALIPUN PERDAGAN GAN pada beberapa bulan jang 

utama, namun mereka sedikit banjak masih dapat bergerak untuk 

gai djalan jang lazim terpakai, misalnja dengan membeli devisen 
dari importir2 tertentu Kanan anja terdjual, disebabkan impor 

: ubungan dengan dunia internasional 
pe tertentu diluar negeri. 

terkenal pangan kata2 
engan mendjual devisen tadi kepada im 

portir asing, rnysa2nja perkara ini, sekarang akem mendjadi ta 
mat. Jang demikian tadi disebab kan karena ,,akkomodasi” jang se 
karang. lazim didjalankan dalam bentuk seperti diuraikan dibawah 

tah untuk membentuk organisasi import nasional jang sehat, 
ga selandjutnja akan dilarang dengan sanctie2 jang keras. 

.nial kini terdjepit dan mulai bangkit 

structuur ekonomi kolonial mendja | dapat menundjukkan usahanja dalam 
mad mendiawab: ,,Kita adalah ba | di structuur ekonomi nasional. Ke- | dunia perdagangan teristimewa soal 

(5 dah menjatakan pendaparnja), maka 

  

25 dia) sedikit sekali dipakai tenaga2 

Sheik: Abdullah “bisa: sampai . 
buat demikian?”, tanja saja lagi ke 
pada seorang sekretaris pribadi 

dia djuga menjatakan kekesalannja 

terhadap politik kepegawaian jang px 
berat tjondong kepada orang2 India. , Bakshi Gulam Muhammad. 
,,Bagaimanakah saja akan dapat me-|  Djawabnja: ,,Sheik  Saheb sudah 
jakinkan orang2 Muslim di Kashmir ' bingung”. 
tentang maksud2 baik India, apa-| Benarkah Sheik Abdullah  bi- 
bila mereka lihat bagaimana “bagi ngung? Sukar buat saja memasti- 
mereka pintu2 untuk djadi pegawai kannja. Tapi dapat sekedar di ba: 
negeri di India tertutup adanja?”, jangkan betapa keadaan Sheik Ab 

“bertanja Sheik Abdullah. Dia tidak dullah, jg selama 6 tahun, sedjak 
senang melihat didalam angkatan dia mulai mendjabat PM senantiasa 
perang dan djawatan pos-dan tiigram berada dalam tekanan dari iuar. 
(iang berada dibawah Union of In-" Dia telah melihay penjerbuan jg 

dilakukan dari djurusan Pakistan, 
orang Kashmir. k | dia telah mengalami tjampur-tangan 
| Sudah barang tentu pendirian berbagai negeri asing, semuanja di 
Sheik Abdullah ini dan keberatan2 bawah kedok PBB, dia pun tentu- 
jang dilahirkannja didepan umum lah merasakan tekanan2 jg datang 
mengagetkan India. P.M. Nehru sen dari djurusan India. Kita djangan 
“diri pernah sampai terbang ke Sri-lupa, bahwa di Kashmir-Jammu ada 

: Apa Jg Menjebabkan Orang 
Lelah Dalam '(Pekerdjaan 

I Amerika Serikat jang lengkap 

  

an dan balai? penjelidikan tehnik, kini 
   

  

     

    
   

  

    

   

  

sedang sebab manusia mendapatkan perasa 
Kaban - Na en'e lidil bak bukan dilakukan dila 
ora oran," telan | kerdja sewaktu orang sedang er 

dja. Jang sudah ag ul Ha am  penjelidikan ini adalah 
E. 1 du Pont de | ipany's Haskell Laboratory 

   Newark, Delaware. 

Pokok2 penjelidi 
jang menjebabkan 
akibat2nja, pake 

for Toxicology and 1 Medicine 

1 pabrik menentukan lelah serta 
n apa lantarannja pada suatu pekerdja 
aimana an tertentu, hanja dengan mem 

kah jang sebaik2nj: 
kah harus dipakai 1 
segera dapat mei 

  

   

          

jang dipakai disitu terhada 
bulnja Telah asa ae TU 

pergunakan sebuah stopwatch 
idan thermometer. 

' Sesudah bekerdja didalam djang- 
ka waktu jg ditetapkan, ditjatailah 

5 a berapa kali djantung berdjenjur di 
dalam waktu tertentu, sambil si- 
pekerdja mengaso. Ini dilakukan ti- 

Iga kali berturut2 dengan perantara 
Isatu menit. Dengan begini dapat di 

adalah tentukan berapa tambahnja denjut 
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kerdjaan “indu 

jang ditimbul 
Dibawah ini 

  

        
    

    

   
     

ger Hotel S 
Karena Menai 

PENGADILAN 
rabaja pada hari Re 
mendiatuhi hukuman 
lan 10 hari kepada 
bekas manager 
Surabaja.. Na aa ti 
atas dakwaan bahwa Jo 

kan harga tarif hotel de 
ada idzin dari jang | 
periksaan perkara itu di 
pinan Mr. Oei Pek Hc lam | 
peperiksaan pertama Djaksa dalam 
reguisitoirnja  mintakan — hukuran 
pendjara 5 bulan dan tidak koleh 
diganti dengan uang denda. 

Perkara ini adala! 

    
    
    

  

   

  

    

wakan atas dirinja Johan dikala dia 

tk ngan menurunkan suhu dan 
bab tempat bekerdja, ataupun de 

“Kingan memperbaiki djalannja uda: 
"Ira, atau dengan memperbaiki ren 
Itianan waktu2 beristirahat serta 
|lamanja beristirahat. Yg 

ntung sebagai akibat badan be- 
rdja, serta pula bagaimana turun: 
  

aja denjut itu, djika badan beristi- 
rahat. Suhu badan dipastikan djuga, 

ai Ibersamaan waktu dengan itu. 
“Ini dilakukan berkali2 selama 
waktu bekerdja tadi. Djika didapat- 

" “Ikan bahwa rata2 kenaikan suhu dan 
a. | denjut djantung 
“Iwaktu bekerdja, atau turunnja terla 

terlalu tjepar di- 

Iu lambat diwaktu istirahat, maka 
dokter dapat mengatakan bahwa se 

| suatu apa mengenai pekerdjaan 'itu 
terlalu melelahkan, ataupun bahwa 
keadaan bekerdja ditempat itu me- 

li. 5 .ngakibatkan lelahnja sipekerdja. 

1 Para rupa2 djenis pekerdjaan 
Dr. Brouha .mengatakan, bahwa 
lelah itu dapat dikurangkan. de 

cm 

' Penjelidikan ini mendapat per 
|hatian djuga dari Dr. Rene De 
lanne, seorang dokter Belgia jang 

sedang » mengundjungi Amerika 
Serikat. Enam bo laman 1 
mengikuti penjelidikan2 jang se 
aka” dilakukan oleh Haskell La 

masih bekerdia' selaku manager ho: 
tel tsb., sehingga nama hotel ,Sim- 
pang” mendjadi terkenal semendjak 
Menteri Perekonomian Mr,  Iskag 
tidak bisa mendapat kamar untuk 
menginap disana, Le 

'boratory. Terutama perhatiannja 
ditudjukan bagaimana reaksi tu 
buh manusia terhadap pekerdja 
an badani dan bagaimana penga 
ruh panas dan dihgin pada tubuh 

manusia, 4 ai 

    

    

  

ker- | daranja sendiri daripada mentijari 
nja dari negeri2 asing seprti jang 
dilakukan oleh Pakistan” Ketera- 
ngannja ini diterima dengan sam 
butan gemuruh, menandakan se- 
kali suasana dan semangat jang 
terdapat pada para pemimpin 
Kashmir sekarang. 

Alangkah berbedanja suasana dgr 

masa waktu Sheik- Abdullah masih 

shi, waktu dia baru sadja djadi PM. 

Didalam sebuah pidato radio di Sri- 
negar tgl. 9 Agustus 1953 di kemu 
kakannja antara lain pendirian ten 
tang Kashmir Merdeka sebagaima- 
na jg dimimpikan oleh Sheik Ab- 
dullah sebelumnja. Kata Bakshi 
Suatu Kashmir jg ,.merdeka” @: 
bawah pengaruh suatu kekuasaan 
imperialis akan merupakan antja- 
:man berat bagi kemerdekaan bang- 
sa India dan Pakistan. Berhubung 
dengan letak geografis Kashmir, ke 
merdekaan jg sedemikian nistjaja 
lah akan menjeret kita-didalam se 
buah pertentangan internasional jg 
pahit dan dahajat dan suatu Korea 
lain mungkin akan berlangsung di 
sini sebagai akibat sengketa bersen- 

djata antara negara2.jg berkepen- 
tingan”. 1 Lea 

Demikianlah menilik pendirian 
Bakshi ini dapa, dikatakan oahwa 
kepentingan India di Kashmir-Jam- 
mu terdjamin dan stabil adanja. 
Bakshi Gulam Muhammad memang 
terkenal sebagai orang jg pro-India. 
Sekarang jg tinggal mendjadi per- 

tanjaan adalah bagaimana dengan 
penjelesaian masalah Kashmir? 

Penjelesaian. 
Tanggal 17 sampai 20 Agustus 

1953 di Delhi, dan djuga tiga 
minggu sebelumnja di Karachi, 
PM Nehru dari India dan PM Ali 
mp Ta manga telah 2 cat, Pn 
wa djalan jang sebaik2nja bua 
menjelesdikah masalah Kashmir 
ialah dengan mengetahui keingin- 
an rakjat Kashmir melalui suatu 
plebisit jang adil. Plebisit inipun | 
sudah bertahun-tahun sebelumnja 
diusulkan sebagai djalan meme- 
tjah masalah Kashmir, akan teta- 
pi kemadjuan fidak diperoleh ber 
hubung ada soal2 lainnja jang ha 
rus dipetjahkan dahulu, misalnja 
ketentuan2 tentang tentara India 
jang” ada di Kashmir—Jammu, 
dan tentara Pakistan jang ada di 
Azad Kashmir. | : 

Demikianlah kedua P.M. itu 
memutuskan akan memberikan 
perhatian segera kepada soal2 jg 
disebutkan diatas ini, dan langkah 
orang administrator plebisit, se- 
orang administrator plebisif, sela 
lambat2nja achir April 1954. Sa- 
jang sekali djalan jang telah di- 
buka itu tidak sampai ditempuh 
sebab persoalan Kashmir mendja : 
di berubah  gambarannja sama 
sekali, setelah Pakistan menerima 
bantuan militer Amerika Serikat. 

Maka dewasa ini lebih nampak 
ketjenderungan untuk memperta- 
hankan status-guo jang berlaku. 
Artinja Azad Kashmir jang meru 
pakan seperempat dari Kashmir- j 
Jammu, jang diduduki oleh Pakis 
tan biarlah tetap tinggal pada Pa 
kistan, sedangkan jang lainnja da 
ri Kashmir tetap masuk India. 

Kesan ini " kami 
pertjakapan — dengan 

    
ketua Constituante menerangkan ke 
pada Sukrisno dari ,,Antara”, bhw 

  

berkuasa. Tegas pula utjapan Bak-: 

bul didalam dunia perdagangan di 
Semarang. : 

Menurut keterangan jg diartikan 
»akkomodasi” adalah sbb.: Sesuatu 
-importir melakukan pembelian 'ba- 
rang2 di luar negeri atas dasar se- 
suatu izin devisen jg telah ia peroleh 
dengan perantaraan importir/perusa 

»haan lain jg berkedudukan di Indo- 

nesia. Perantaraan importir/perusa- 
haan lain ini diminta oleh peme- 
gang izin devisen jg bersangkutan 
oleh karena: 

1. ia tidak mempunjai hubungan 
dilain negeri untuk dapat melaksa- 
nakan pembelian ini sendiri. 

2, ia tidak mempunjai modal jg 
tjukup atau sama sekali tidak mam: 
punjai modal untuk melaksanakan 
pembelian ini sendiri, sehingga per- 
lu meminta perantaraan dari impor- 
tir/perusahaan lain jg membelandjai 
serta melakukan pembelian ini. 

Akkomodasi itu a.l. mempunjai 
bentuk2 seperti berikut: a) peme- 

(gang izin devisen mendjual barang2 
|ig tsb pada surat izin jg bersangku- 
tan kepada fihak lain dan menguasa 
kan kepada fihak lain tsb untuk me 
laksanakan transaksi ini seluruhnja. 
b) pemegang izin devisen menguasa 
kan kepada fihak ketiga untuk inela 
kukan pembajaran2 jg berhubungan 
dengan transaksi berdasarkan izin 
devisen tsb dengan perdjandjian, 
bahwa segala dokumen2 termasuk 
connogsemen2 diserahkan kepada 
fihak ke tiga, dan fihak ke tiga ini 
mendjalankan transaki ini seluruh- 

oleh kalangan importir asing ter 

dari luar negeri dengan pelba 

Dengan sikap sementara im 
,Ongkang2”, tetapi mendapat 

dengan kebidjaksanaan Pemerin 
hing 

»akkomodasi” tadi ialah - importir 
asing terutama, kini tidak berani mem 
beli izin devisen sekalipun dipandang 
nja akan mendapat keuntungan. Ini- 
lah jang menjebabkan importir kolo 

lah importir nasional jang sungguh: 
sungguh. Dimana nanti sesuatu ke- 
sempatan terbuka, maka sekarang di 
andjurkan supaja importir nasional 

import. 

Berita? selandjutnja mengatakan, 

hendak main izin devisen diharuskan 
dapat menundjukkan surat kepastian 
tentang pemesanan barang pada sua 
tu paberik diluar negeri kepada KP 
UI atau KUI. Kalau hal ini tak mung 

|kin, maka permintaannja ditolak Ini 
membawa akibat "pula importir jang 
ingin ,ongkang2” mendapat untung, 
mendjadi tidak mempunjai kesempa 
tan untuk 'mentjari keuntungan da- 
lam lapangan tersebut. Pula impor 
tir2 asing jg. ditawari slip (devisen 
sementara) kebanjakan tidak mau 
membelinja, disebabkan sanctie terha 
dap akkomodasi,- sebagaimana dite- 
rangkan diatas. 

Kemungkinan lolos dari 
djaring akkomodasi te- 
tap ada. 

Dilihat sepintas lalu mengenai 
akkomodasi itu, maka besar pula 
kemungkinannja Importir jang 
bersikap ,,nekad”, toh akan da 
pat djuga meloloskan diri dari 
djaring2 jang dipasangnja oleh 
Pemerintah. Hal ini misalnja de 
ngan djalan ,,mengetjap” sendiri 
namanja sesuatu paberik diluar 
hegeri dengan disertai pemesanan 

anna ig Kecap aa dgn harga 
j ipastikan, Tetapi semua ini 
Dan suatu rabaan belaka, dima 
na segala kemungkinan tetap 
ada, 

Diplomaat' Ing- 

  

Italia Sekarang Utama- 
Ikan Bikin Film',Bikini' 
Thema Jg Terutama" Didalamnja : Pa: 

merkan” Paha Dan Buah Dada 
Jang Terbuka..... 

NEO REALISME pada film' Italia telah terdesak dng film2 
baru buatan Italia sendiri jang lebih tjondong pada model Bikini, 
atau kebudajaan paha tampak dan dada terbuka. Kesimpulan tsh. 
diambil oleh kantor berita Reuter dari hasil penjelidikan serta pe- 
nindjauan ahli2 film Italia pada tahan 1953. Ber-miljun2 lire kini 
digunakan untuk membuat film model Bikini sehingga dng. demi 
(kian Italia akan tampil kedevan untuk menantang Hollywood da 

  

| saha2 film dan 

bahwa kini importir2. nasional “jang - 

wood. 

Gerakan film jg disebut ,,Neo 
Realis” dengan hasil2nja ,,Pentjuri 
Sepeda”, (Bicycle 'Thieves), ..Kota 
Terbuka” (Open City), ..Penggosok 
Sepatu” (Shoeshine) kini telah imeng 
Alami penenggelaman, karena lahir- 

Inja film2 dengan thema baru itu. 
Pada masa sesudah perang pengu 

sutradara seperti 

Roberto Rosselini dapat membuat 

film hanja dengan beberapa ribu 
pounds sadja. Bintang2 filmnja me- 
reka ambil dari djalan2 raya, mere 
ka memasang kameranja di-tengah2 
puing perang dunia ke-II, dan kaum 
kritisi film memudja2 hasil film itu 
sebagai hasil seni jg utama. 

Tahun lalu, pengusaha film mem 
bua, film2 pandjang seharga 25.000 
djuta lire (£ 14.375.000) dan film2 

pendek seharga 5.000 djuta lire 
(£ 2.875.000). Penggemar? film di 
Italis pada tahun 1948 ' memasuk- 

|kan uang sedjumlah 7.000 djura tire 
(£ 4.025.000) untuk melihat film? 

buatan .negerinja sendiri, kemudian 
tahun2 berikutnja pemasukan uang 
dari penggemar2 film di Italia ber- 
djumlah 4 kali lipat. 

Pada masa ke-emasannja film 
Neo Realis” Italia, penggemar 

film di Italia lebih banjak menggu- 
nakan uangnja untuk melihat film2 
buatan luar negeri dan 'lebih mengu 

tamakan film2 buatan Amerika da 
ri pada buatan negerinja sendiri. Se 
mentara itu film2 Italia sangat ter- 

kenal diluar negeri, terutama di ne 
geri2 jg menderita kerusakan sedi- 

Fkit sesudah perang. 
Tahun2 jg baru "lalu penggemar 

film di Italia berbalik menjintai 

& 

  
Lem nat IG ATT kabah Na 

Bintang film Italia, Sophia Loren, 
jang mendjadi kampioen dari mode 
baru film Italia ,,Bikini”. Ia terke- 

mal dalam film ,,Two nights with 
Cleopatra”. 

BA AR PRA RRT 

film2 buatan negerinja sendiri sete 
lah pengusaha2 film. mengobah hu- 
luan pembuatan filmnja dengan me 
ngutamakan apa jg dikatakan niodel 
Bikini itu. Rata2 film2 Italia seks- 
rang dapa, memasukkan wuangz -e- 
djumlah 90 djuta lire (£ 51.750) se 

dang film luar negeri rata2 mentja- 
pai uang masuk sedjumlah 51 djuta 

lam perlombaan membuat film telandjang atau setengah 
djang jang sudah lama dikerdja kan oleh kongsi film2 di Holly- 

telan- 

kan2nja jg diadakan di Italia, Ala- 
sannja ialah bahwa film2 Italia kini 
tidak lagi .menghidangkan film2 js 
menggambarkan masalah sosial dan 
kesengsaraan tetapi berbalik mene- 
hidangkan film2 sex, musik, apon- 
tur, dan film2 chajal. 

3 Matjam kritikan sebagai bsri- 
kut adalah menggambarkan periode? 
dari sematjam film Italia: 

1. Pertama dikatakan bahwa An- 
na Magnari, bukan berbuat chaja! 
tetapi berdjuang untuk membela 
suaminja dalam menentang pendu 
dukan Djerman. (Kota terbuka — 
Open City). 

2. Kemudian Silvana 
Mangano, dengan kaki telandjang, 
dengan memakai sweater Amerika 
terdapat dalam sebuah film ig ber- 
tudjuan sosial”. (Nasi pahit — Bit- 
ter Rice). 

3. .Selandjutnja, kita sekarang 
mempunjai kebudajaan paha telan- 
djang dan kebudajaan dada terbuka. 

,Silvana 

tetapi tudjuan sesialnja kini sudah 
terbang. (Sophia Lorean — per- 
hatikan gambarnja — dalam film 
sTwo Nights with Cleopatra”, Du: 
malam dengan Cleopatra”). Pengu 
saha2 film di Italia kini sedang 
membuat experimen dalam kena 
djuan2 teknik film terachir, sepert 
film2 3 D, Cinemascope, dll.nja. S 
gala matjam Miss Eropa, Miss Uni 
verse dan Miss Italia dan ratu2. ke 
tjantikap lainnja segera diharapkar 
mengadakan T:'im test di Italia ser 
lah mereka .-meigepakan: tanda 1.6 
menangantiia bk perlombaan ks 
tjantikan nas ne. 

Intervensi A. 8. 
# . 

Di Indo-China 
Disinggung-Singguns La: 

gi Oleh Nixon 
SOAL KEMUNGKINAN ikut 

sertanja Amerika Serikat dalam 
pertikaian Indotjina telah dising- 
gang oleh wakil presiden Richard 
Nixon sewaktu ia berbitjara dlm 
suatu konperensi para gubernur 
negara? bagian Amerika Serikat, 
demikian diterangkan oleh kala- 
ngan jg mengetahui di Washing- 
ton pada hari Selasa. 

Dikatakan, bahwa meskipun kon- 
perensi itu dirahasiakan, namun da 
pat dikabarkan, bahwa dalam meng   

  

DJUMLAH ORANG2 ig biasa 
menghisap tjandu dan orang2 jg 
menggunakan obat bius seperti 
morfine untuk ,,kesenangan” di 
pelbagai kota besar di Djawa Ba- 
rat dalam tahun ini ternjata tidak 
kurang daripada djumlah didalam 
tahun? jang lalu. Padahal sedjak 
penjerahan kedaulatan, pemerin- 
tah sudah tidak mendjual lagi 
tjandu dan morfine, ketjuali utk. 
keperluan kedokteran. Hal menge 
anal kaum pemadat dan morfinist 

polisi, bahkan sudah diketahuinja 
.pula, bahwa para pemadat” dan 
morfinist itu bukan sadja didjum 
pai dikota2 besar seperti Djakar- 
ta, Bogor, 'Tjiandjur, Bandung, 
tapi diuga ditempat2 seperti Tji- 
mahi dsb.-nja. 5 f 

Bahwa penjelundupan “ amat 
mudah untuk daerah Djawa Ba- 
rat, karena alat2 negara untuk 
mendjaga dipantai2 masih amat 
kurang lengkap, djuga sudah men 
djadi pertimbangan jg berwadjib, 
demikian keterangan jang didapat 
»Antara.” 

Taduhan 
| pvpPravda” 
"Affaire Petrov Adalah 
' Provokasi Amerika 

Mendjelang Djenewa 
HARIAN Partai Komunis So- 

vjet Uni ,,Pravda” dalam sebuah 

keterangan jg ditandatangani oleh 
komentator jg terkenal, David 
Zaslavsky, menuduh bahwa Ame- 

rika Serikat jg bertanggung Gja- 

wab atas perkara Petrov.  Ame- 
rika Serikat adalah pengandjar 

supaja Australia mengambil tin- 

dakan guna memegang njonja Pe- 

trova. Karangan ini adalah me- 

rupakan komentar jg pertama jg 
terdapat dalam pers Sovjet me- 
ngenai kedjadian Petrov dan se- 
bagai akibatnja pemutusan hubu- 
ngan antara USSR dan Australia, 

ketjuali pengumuman nota Sovjet 
ig menjatakan diputuskannja hu- 
bungan oleh Sovjet Uni dengan 
Australia. 

Kemudian mengenai Kuasa Usaha 
Australia untuk USSR, Brian, dite- 
rangkan bahwa kereta api jg olehnja 
ditumpangi tiba di Leningrad pada 
pukul 8 pagi waktu setempat tg. 30 
April dan  selandjutnja' 'kereta-api 
tsb. akan tiba di Helsinki pada tex 
agah malam tanggal itu djuga. Dari 
Helsinki Brian akan segera te-bang 
ke London. Sisa dari pegawai2 pada 
Kuasa Usaha Australia akan mene 

ruskan- perdjalanannja ke ' London 
atgu dengan kereta-api atau dengan 
kapal laut. i , 

Ditulis selandiutnia dalam  kara- 
ngan itu bahwa kampanje. anti-Sov 
jet itu dengan terang2-an. merupa- 
kan suatu provokasi jarg di'entjana 
kan sebelumnja Konferensi Djenewa. 

adakan tindjauan umum mengenai Dengan provokasi tsb. orang-orang 
situasi internasional dewasa ini, | Amerika Serikat jang meneritang di 

4 Nixon menjinggung “pula scal  ke- | redakannja- keteganganinternasional 
'mungkinan “ ikot Sertanja Amerika (telah  memperhitungkawakantmerusak 
Serikat dalam pertikaian — Indotjina |orospek2 Konferensi Djenewa. Keti- 
dengan djalan mengirimkan pasukan 
pasukan bersendjata. Menurut kala- 
ngan itu, Nixon menjatakan, bahwa 
pemerintah Amerika Serikat tidak 
ingin mengirimkan pasukan2 keneg 
ri tsb.(?) 

ka n'onja Petrova dengan terang2-ad 
mengatakan bahwa dia mau pulang 

ke Sovjet Uni, kata karangan itu, 

naka Radio New York men'iarkan 
sahwa Petrova mau tnggal di Aus- 
iralia. 'Dergan demikian Perdana 

Nixon .kabarnja djuga menekan-Menteri Australia, Menzies, mengang 
kan perlunja memberikan  keragu-gap kata-kata Radio tsb. sebagai 
raguan kepada pihak Sovje, Uni danperintah langsung ” dari madjikan?- 
RRT mengenai bagaimana maksudrja di USA untuk menabar Petrova 
Amerika Serikat jang sebenarnjadi Australia dengan djalan ' apapun 
terhadap Indotjina. djuga. (Antara) 

  
Utk Angkut Jg faka 
fi Dari Dien Bien,Phu 
Molotov Sarankan Perundingan Antar- 

Vietnam | 

  

MENTERI LUAR NEGERI Sovjet Uni Vyacheslav Molotov | 
hari Rabu mengsulkan kepada Perantjis, supaja di-Djenewa di- 
adakan pertemuan antara wakil2 Vietnam Bao Dai dan Vietnam 
Ho Chi Minh, guna membitjarakan soal pengungsian, orang2 jang 
luka2 dari Dien Bien Phu. Menurut seorang djurubitiara Sovjet 
Uni, Molotov mengadjukan usulnja tadi kepada rekannja dari Pe- 
ranfjs, Georges Bidault, sesudah Bidault mengusulkan supaia 
rundingan mengenai pengungsian orang2 jang luka2 tadi, sebelum   @landjutkesi perundingan tentang langkah2 untuk guna merun- 
dingkan perdamaian di Indo-China. 

Djurubitjara tadi mengatakan,   lire (£ 29.325) dalam pertundju- 
dmn | dns 

  bahwa Molotov. dengan 'rasa simpa- 

“karang. Apakah penjelesaian seina- 

gris Jang Hilang 
nja. c) fihak ke tiga memberi djamil ws...» 2 Se ba 
nan pada sesuatu bank bahwa ia tu Kini Bekerdja Di Mos 
rut Pertangwung Ia men cog .kow: Sbg Penasehat 
financiering dari transaksi jg ber- 33 GP ng 
hubungan dengan sesuatu izin devi- Dan edaktur 
sen kepunjaan orang lain dan mem- : 2 
beri selandjutnja kuasa kepada bank|. SURATKABAR2 INGGRIS pa- 
tsb untuk 'membelandjai transaksi 
ini sebagaian atau seluruhnja- atas 
rekeningnja sendiri, djika pemegang 
izin devisen jg bersangkutan tidak 
sanggup membelandjai dalam waktu 
ig telah ditentukan. Fihak ke tiga 
ini selandjutnja melaksanakan trans 

da hari Rebo mewartskan bahwa 
Donald MacLean, s 
diantara 2 diplomat Tnggeris jang 
Jang ata - 1951 itu, se- 
karang bekerdja sebagai . seorang 

asehat di Kremlin. Menurut 
erita2 tersebut, keterangan ini 

aksi tsb. didapat dari Viadimir Petrov, 
: sekretaris kedutaan Sovjet di 

Kepada importir jg melakukan| Canberra, jang baru2 ini . telah 
akkomodasi seperti dimaksud  di| minta perlindungan politik kepada | 
atas, Pemerintah sekarang lakukan 
tindakan2 administratif  seperlunja, | 
a.l. schorsing sbg..importir buat 
waktu2 jg tertentu. 

Demikianlah bunji pernjataan tsb 
jg sedikit banjak mendapat perhatian 
besar dari kalangan jang bersangku- 

pemerintah Australia, dan djuga 
berdasarkan keterangan2 dari 
kapten Nicolai Khokhlov, seorang 
agen polsi rahasin Sovjet jang 
baru2 ini menjerat kepada pem- 
besar2 Amerika di Djerman. 

Menurut keterangan2 itu,  diplo- 
mat Inggris lainnja jang hilang, ja- 
itu Guy Burgess, sekarang djuga 
berada di Moskow dimana ia men- 
djadi redaktur sebuah suratkabar da- 
lam bahasa Inggris dan mempuniai 
tugas pula mengurus siaran2  Ing- 
gris dari Radio Moskow. Donald 
MacLean bekerdja sebagai penase- 
hat dikementerian luar negeri Sovjet 
dan membantu menjusun nota2 di- 
plomatik jang dikirim oleh  peme- 
rintah Sovjet kepada negara2 Barat. 

Suratkabar2 tadi djuga ' memuat 
keterangan tentang djalan jang di- 
ambil oleh kedua “diplomat Inggris 
tadi ke Moskow, jaitu melalui Pa- 
ris, Roma, dan Praha. Selandjutnja 

keterangan2 tadi, isteri 

tan. & 
Akibat dari pada hapusnja sisteem 

  

penjelesaian soal Kashmir terletak 
dalam legalisasi keadaan jg ada se- 

ijam itu memang membahagiakan 
rakjat Kashmir, artinja 1 djuta di 
pihak Pakistan, 3 djuta dipihak In- 
dia, itulah  pertanjaan jg tidak da- 
par saja djawab dan jg tidak dapat 
saja selidiki setjara - mendalam da- 
lam penindjauan hanja 3 hari. 

.Maka kami tinggalkanlah — Kash- 
mir, negeri jg indah, tapi tiada ber-   

1 itu, 

peroleh dari untung, negeri jg djadi sasaran ne- menurut 3 iste 

pemimpin2 gara2 besar untuk kepentingan stra- MacLean dan 3 orang anaknja, jg. 
Kashmir malahan orang seperti Sa- | tegis-militer mereka, negeri jg meru pada musim rontok jang lalu hilang 
dig, Menteri Pendidikan merangkap | pakan masalah musikil bagaikan »e pula dari Swis, Sekarang berada di 

Ta | Asia Moskow setelah diselundupkan oleh 
agen2 Rusia di Zurich, 

(uan kanker dalam tubuh 

: 
Bebas, 

s 

  

  
  

  
Mode dari Italia untuk bikin film matjam ,,Bikin?” agaknja djuga sudah 
menular pada bintang2 film Inggeris. Pada gambar adalah bintang film 
Simone Silva jang menggemparkan seluruh hadlirin pada film festival di 
Cannes baru2 ini, karena pada waktu resepsi ia datang bersama bintang 
film Robert Mifchum, dengan pakaian jang sama sekaji tidak menutupi 
buah dadanja. Pada gambar ini, jang dibuat dilapangan terbang Idlewild, 
New York, Simone Silva tampak masih mengenakan pakaian jang mung- lebih b 4 L 
kin biasa baginja, tapi jang begi umum sudah merupakan pakaian jang ON banjak dari pada djumlah 

ti menjambut pernjataan  Bidault 
mengenai soal pengungsian tadi, dan 
dikatakannja, bahwa hal ini harus 
lekas dilakukan: untuk melanijarkan 
soal ini, hendaknja wakil2 Vietnam 
Bao Dai.dan Vietnam Ho  merun- 
dingkannja, kalau perlu di Djene- 
wa. . 

Molotov mengadjukan usulnja ta- 
di dalam pertemuan dengan Bidault 
ketika Rabu pagi. 

WILSON ANGGAP: BULAN2 JAD. SEBAGAI MASA JANG 
KRITIK. 

Menteri pertahanan Amerika Serikat, Charles W:lson, menjata- 
kan pada hari Senen, bahwa ke- 
djadian2 jang akan  terdjadi di Eropa dan Asia dalam beberapa 
bulan jang kritik jad. mungkin 
memerlukan penindiauan kembali politik militer Amerika Serikat, Di katakan, bahwa berkenaan dengan 
itu program2 militer Amerika ser ta fonds2 jang diperlukan untuk 
pembiajaannja senantiasa memer- 
lukan perobahan2 pula, 
KEDUDUKAN PARTAI PF. 
RON MENDJADI SEMAL. 

..KIN KUAT. 
Meskipun hasil jang terachir belum Giketahui, namun- sudah 

dapat dipastikan, bahwa perilis han2 ang diadakan di Argentina pada 1 
Papi kedudu 

jumlah orang jang berhak tur memberikan stiarahja adalah in besar 9.300.000, sedangkan jang benar2 turut memilih” menurut 
tafsiran ada lebih dari & djuta orang. Menurut perhitungan se- mentara, partai Peron telah ber- hasil menguasai 4.500.000 suara, jang berarti kira2“2 djuta suara 

  

artai Peron,   
Suara jang dikuasai oleh partai opposisi Radikal, 

. 

,hekad”, 

  

itu sudah menarik perhatian vihak 

ari Ming Jl, telah mem- . - 
an   
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"4 

b
i
 

A
R
A
 

1
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ph
 

 



  

untuk umum. 

WES. 

  

' Adapun jang dile 

RANG, dan RAN 
Daftar kapling dapat diperoleh 

    

3 
a 

Pada hari RABU, tanggal 5 MEI 1954 akan diadakan lelang besar | 

Lelangan dimulai pada djam 9 pagi dan bertempat di: 

- BODJONG No. 116 — SEMARANG 
angkan ialah berupa 

dan Kajubakar terletak di penimbunan2 dari Daerah Hutan: INSPEKSI BAG. HI, SERON 
NG 

Kajudjati-pertukangan 

HARDJO, MANTINGAN, SEMA- 

di Kantor2 Daerah Hutan jang ber- sangkutan. : E3 KAN 
Kantor Inspeksi Djawatan Kehutanan Bag. ke T, di Bandung. 5 3 BU ha NN ga Kh an Semarang. 

33 3 5 21 » 2 ” 5. 35 3» urabaja. 
1 Besar Djawatan Kelutanan | » Djakarta 
  

  

    
  

  

  
  

      : jang terbaik 
BISA DAPAT BELI DIMANA2 TEMPAT. 
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/ SUMBAT LAGI ....... 
mendjamin djalannja tinta 

2 #jepat dan teratur. 

/- MEMBERSIHKAN SELAGI 

/ PENA 1x AKAN TER. 

meng ilangkan endapan. 

Kettingkast,tertutup oil-bath 3 12x 
Aa ae 

v/b N.V. Al 

  
mesin-mesin modern 

kai-pemakainja. 

RIKLAH KEUN- 
NGAN JANG LEBIH 

BAIK DAN LEBIH 
LAMA DARI PENA 

AN! 

an     
MENGHANTJURKAN BA. 

, GIAN2 GOM jang'tertinggak 
dari matjam:tinta jang murah, 

MENGHINDARKAN TER. 
GANGGUNJA bagian2 logam 
dan karet. 

“Belilah Parker Guink ... sempurna untuk tiap merk pulpen. 

— UAWSIM ZECHA & Co., N.V. 
PPA 

    

| “Peswakitan Paberik : 

Nusantara 9 (atas) Djakarta 
: 7019 -1 

          
R E » Ini malam d.m.b. 

2 SA masa 3- Ts 9-47 th.) 
' Joseph Cotten — Barbara Stanwyck 

Louis Calhern — Leslie Caron 

MOM OpOlg ja eriam mb, 
“Dean Martin — Jerry Lewis 

5 »JUMPING JACKS" 

Akan datang ? RED SKELTON 
nWHISTLING IN BROOKLYN“ 

  

«THE MAN WITH A CLOAK," | 

ORION an Laba 20 
Mayga and Gower Champion 

“Everything I Have Is Yours" 
M.G.M.s Musical Technicolor. 

Besok malam premiere 

Djagalan 7.00 - 9.00 (17 th.) 
Nan Ing Ing — Lo Wie : 

»MMEI NAN CHIH 
Film Tigngkok paling baru. 

Ini malam pengab.: 7.- 9- (sega um.)     »BU THAUW SU LIAUW TE SHI HOO" 

1ype bertj. SEMARANG” Idzin No. 4028/1117 A1/174. 
. 

    JAWA - 150 cel- 1954 
Constructie, model dan perlengkapan serba barul 
Swinging arm rear suspension 

: Telescoop muka-belakang pakai hydraulic oil: ' indent 
p Levering dalam bulan Djuli/Aucustus j.a. d., 

—. Yidjumblah terbatas... 

JAWA -:250 cc. - 1954 
Masihada'sedikit persedia'an dengan harga lama 

Zadel pandjang model cow-boy N 
Mulai sekarang dapat di-pesan atas dasar 

Gunckanlah kesempatan ini 

N.V. Motormaster Trading Company 
| gemeene Handel Mjj. 
PURWODINATAN-TINGAH:No. 4 — TEF.S50 — SEMARANG 

Beberapa faktor ke- istimewaan si 

Kraag BESTMAN dipotong amat indah dan enak 
dipakainja, terutama dibagian leher. 
Potongan" Kemedja BESTMAN dikerdjakan dengan 8 

Djahitannja kuat, snit radjin, anti mengkerut dan 
kantjing-kantjing- tidak mudah terlepas. 

Dari itu BESTMAN SHIRT amat digemari oleh pema- : kami jang modern, jang mendjamin reproduksi sewadjarnja 
Terdapat dimana-man a, dalam berbagai w#rna, polos 
maupun bertjorak. ' "wes sa 

” 

MIAMI SHIRT 
MANUFACTORY 

" 

| 

» 

" 

.     

memegang pimpinan 

PENGERAS 
RECORDING MAGNETIK 

@ Pertemuan? umum, rapat? politik 

diperlukan untuk: 

@ Stadion?, lapangan? olahraga 

@ Aula? Universitas, sekolah? dan kantin? 

@ Instalasi? Komando untuk Angkatan? 

13 Darat dan Laut 

is 

N 

Geredja? dan Mesdjid? 

Instalasi? pelabuhan 

Mobil? propaganda 

MAGNETOFOON 

dari rekaman? Tuan. 

REVIMIJ — PHILIPS ditempat. 

  

disemesta dunia dalam lapangan 

INSTALASI? 

Kami dapat melever kepada Tuan instalasi? Pengeras 

mulai dari 20 Watt sampai 1000 Watt 

dan mengandjurkan supaja melengkapinja dengan 

7 Silahkan minta keterangan kepada DEALER atau wakil 

  

Djuga dapat diperoleh atas dasar indent. 

  
  

MIE DO REE SOL) RADIO berbunji TIT TIT TIT SOL REE MIE DO ) "GENEVE» berbunji BAMM !!! 
MIE REE DO SOL ) Tanda djam satu tepat dan No. 1 
SOL REE MIE DO ) 
Lontjeng Westminster "GENEVE” keluaran Djerman jang 
'TJOTJOK & KUAT Garansi selama hidup. Satu kali beli, Senang Selamanja. - 
Baru terima : OMEGA, ETERNA, MIDO, dil. merk 

2 arlodji tangan jang terkenal. 

 Juwelier-Horloger 

»MERAK” 
KRANGGAN TIMUR 25, SMG.TILP. 1603 
1 Mei Hari Buruh, TUTUP, 

. 

  

    

TELAN MBA 
Speda Motor LFLA. 125 cc 

(TJABE RAWIT) 
Penjerahan akan dilakukan tgl. 30 April '54 dan ber-turut2. 
Pendaftaran I. F, A. bisa dilakukan sekarang untuk 
levering MEI 1954, 

DISTRIBUTEUR : 

Motorcycle Agencies »BEGONIA” 
PHONE 1954 — SEMARANG 

    

an aa 

  

pa 

    

  

  

MESIN RON- 
TOGAN PADI 

« Kini kami sudah dapat membuat 
1 dan djual mesin guna merontog 

padi setjara ketjil, tetapi efficient 

dan murah, dan capasiteit me- 

' muaskan. Bisa ditarik dengan 

" motor minjak tanah. 

aa Nae — Kapasiteit 4 sampai 5 ton sehari. 

Pabrik Mesin KONG LIONG 

     
| 

Dji. Raya Barat 360 Telpon 2030 — BANDUNG     Dapat djuga beli pada: N.V. LINDETEVES Semarang. 
Ra PA MANA HAN GARAM BAN DNA EK EN EN NU AE NN BIAR STA EN EN 

    
ERA RERE ARAB 

  

VIRGINIA 

  
    

NGAH HARI. 

adanja, 

PEMBERITAHUAN 
Berkenaan dengan HARI BURUH tg. 1 MEI 1954, hari 

SAPTU j.a.d. maka Toko kami DITUTUP SATU HARI. 
Selandjutnja besok tg. 2 Mei 1954, hari Minggu pertama 

pada tiap-tiap bulannja, maka Toko kami DIBUKA SETE- 

Hendaknja para langganan dan chalajak-ramai maklum 

RADJA MURAH 
TOKO ,,HIEN” & Co. 

BODJONG 25 — TILP. 1577 
“1970 oee” SEMARANG. 

Mean ran 

Krontjong Concours 
Dalam. Pasar Malam Amal 

| 

  

  

ee 

aa Semarang 
Ag 

Pada'tgl. 30 April 1954 
Kampiun-kampiun jang mengikuti ambil bagian : 

  
@ RIBUT RAwIT — Djakarta 

: n ELLY — Djakarta 

HETTY LN apn : 
SUTIRAH men Surabaja ! 

SRI MOENTAMAH— Pati | 

MALEHA — Tegal 
dan masih banjak lain-lainnja lagi. 
Kaartjis bisa dibeli : 
Toko HIEN Bodjong 25 

: Juwelier HOK SING Bodjong 64 
“1 Juwelier RATNA Bodjong 66 

Dan di PASAR MALAM. | 
DJUGA KAARTIIS TINDJU BUAT TGL. 3-5-'54 BISA 
DIBELI MULAI SEKARANG PADA ALAMAT DIATAS.   

  

  

  

PANITYA 
panen ami ana gegara Pn 3 at Pad guntur 

City Concern Cinemas 
EX INI MALAM (u. 17 tahun) 

5.00 - 7.00 - 9.00 SALLY GRAY — ROSAMUND JOHN 
— TREVOR HOWARD — ALASTAIRE SiM — 

GREEN FOR DANGER" 
Pembunuhan di Rumah-Sakit ! Penuh Mysterie ! Menggemparkan ! 

MEN o Manan LA LAM Ba Ke 

Akan datang: (LAUT JANG MELINGKARI KITA): 
Suatu film 

LUAR BIASA! WONDERS...ihar waited 
dengan three billion years to be filmed! 

KEADJAIBAN2 Kn Ka 

   
    

  

dari LAUTAN - 

dalam LAUTAN- 

Atas LAUTAN ! 

  

Belon pernah pe: 

nonton. menjaksixan 

ini ! Membajangkan 

terlahirnja dan 

Tenggelamnja 

Bumi ! 

KIAMAT)! 
MIGAS RACHEL L CARSON'S 

Pa on THE SEA        
         

    

  

       

   

    

     
, "25 Yud 4 AROUND | | Winner 
: Adapted and 11 Mamat ti y j 

Produced by 1 va ai £ Vi 
IRWIN ALLEN AN!) mw TECUNICOLOR Rp 2 

cmn y 

Saksikanlah suasana didalam lautan jang tidak diduga dengan Binatang2 3 
buas! Suatu film documentasi jg. dapat menggondol Academy Award 1952! £ 

INI MALAM 3 f 5 

D.M.B. '')'BEST.G",OF ALL THE TARZANSI —' 
5 x . ter 

(u. 13 tah.) ND 8. gu The screen thunders with j 
£ , $ a@ stampede of ACTION! : 

Gra nd : 1 Pe Kao uenN aa 1 

5.00 - 7.00 - 9.00 Ma TARZA " jr 
Tg 3 LN 2NAN TANI Y- 
NEW TARZAN “3 5 f: 
THRILLER ! 4 

See !- Big | 

Elephant 

  

Stampede ! 

  

    
        

    

“te
 

Penuh Sensatie 

  

Gempar ! aya R » MONIO “TOM CONWAY - Produced by SOL LESSER 1 

EKOYAL INI MALAM PREMIERE (a. 13 tah) “ 
5.60 - 7.00 - 9.60 M. SAGI. Anak Kemajoran tulen, 

dengan NURHASSANAH M. PANDJIANOM dim. TK E M A J O R A N” Film Indonesia 
baru jang menarik 

  

Penuh lagu-lagu krontjong asli! dan 

Radja djali-djali jang tak ada bandingannja ! 

INDRA TINGGAL SEDIKIT MALAM SADJA (u. 17 tah) 
5— 7— 9— P. RAMLEE — ROSENANI — NENG YATIMAH 

29 Suatu film jang 
I B | | berharga untuk 

99 dilihat ! 
Saben orang tidak usah mempunjai saudara — Isteri — ataupun kawan ! 
Tetapi saben machluk jang kidrp didunia pasti mempunjai seorang IBU ' 

Suatu film jang barus ditonton oleh segala Pemuda dan Pemudi ! 

  
ROXY INI MALAM PREMIERE («u. Segala umurj 
5.00 - 7.00 - 9.00 5. WALDY — ELLYA — SUHAIMI — AISA — 

W.D. MOCHTAR — di. 

»Mustapa dgn. Tjintjin Wasiatnja” 
10090 ketawa dari bermula sampai achir dengan 8 lagu2 Malaya 

. modern dan tarian2 istimewa ! 
maramgn nana   

  “awan 

Tanggal 29 April s/d 3 Mei 1954 | 
— JOHN PAYNE | 
— RANDOLPH SCOTT ! 

— MAUREEN OHARA | 

»To The Shores of Tripoli” 
5 Pertjintaan segi jang mengikat | 

didalam Academy Angk. Laut Amerika | 

in technicotor. | 

      
   

    
    

          

  

  YOWNE GOT / LAM 

FEATURES, CHILI! TIM GONNAN SEN 

PLAYIN” NURSEMAID! 
SIT STiLL! 5 aa 

Ar NE ma 
PAUBER AN 
DANIELS" PAN 1 aa    

  

1 Hipeamay.. Pk 
2 2   

  

AOA 

PAINT YOU IN OILS WHILE TM N paueer! 

VEKY 
INTERESTIN' | SLEEPY, 

OR 

  

  

Di tempat persembunjian Dauber 
TOR  Aee 
— Rupamu menarik, Chili. Saja 

. akan menggambar engkau dengan 
“1jat minjak, sembari saja mendjaga 
disini. Duduklah tenang. 

  
—.— Saja ingin tidur, tuan Dauber. 

en
di

ca
te
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ng
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OKAY, SON. HOLD STiLL WHILE 
IL UNTIE YOUR LEGS! 

   CA
N 5 

  

  

  

  

— Baik anak.  Tenang- 
lah, sementara saja mele- 
paskap kakimu. 

        

SORRY TNE GOT TO KEEP YOU HOW YOLI LIKE YOUR: TIEV UP, BUT BLINKER KINCAIP FACE DONE IN OIL PAINT, 
FIGGERS YOU KNOW TOO MUCH SENOR DAUBERF —— ABOUT TH' LANDSLIDE THAT s4 
WRECKED PART OF ELLEN MORAN'S 
TELEGRAPH LINE/ 4, 2 

   

    

     

  

    

  

  Fa i N Tn 

H j N 

AA Spa AN 
SEAT NA AN 

— Maaf, saja harus mena- — Bagaimana rasanja, dahimu di 
han engkau, sebah  Blinker pulas dengan ujat minjak, tuan Dax- 
Kincaid berkata, bahwa eng- ber? 
kau mengerti lebih -banjak — Hee, Apa! Uh. 
tentang tanah longsor jang 
merusak bagian dari lijn te- 
legrapnja Ellen Moran. Roy Rogers 23     

 


