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Asian Games Kemaren Dulu Te 
zal—Magsaysay Pembuka Res 
Perenang2 Indonesia 

HARI sarru, tepat djam 16. 
| Ramon Magsaysay. 1600 A 

ega Aan Comes TI Ita” 
oleh Presiden Pilipina   

   

Digelang 

ambil bagian 
nila dengan dada kemuka, dan 
pembukaan kemudian | isusu 
turlah tembakan meriam 21    

   
masuki 1 
gelanggang Rizal ! 
Pandangan jang palir 

puteranja memakai ubel2 

    

      

nja rombongan? dari pelbagai ne- 
gara peserta jang diatur menurut 
daftar alifbata sbb. Putjuk barisan 
adalah rombongan dari Afghanis- 
tan dengan tjelana abu2 dan djas 
biru kemudian Birma dengan pakai 
annja jang serba abu2 jang Y 
but oleh penonton2nja orang Pili- 
pina dengan mengatakan ,,Mereka 
menjerupai kita” Barisan selandjut- 
nja terdiri dari rombongan Kambo- 
dja dengan pakaian serba putih dan 
dasi jang biru, berikutnja Langka 
kemudian Taiwan dam selandjutnj: 
Hongkong jang dengan - memaxai 
badju biru pantalon putih dan topi 
putih. 3 ae 2 

2... - In »n — Pilipina ini 

adalah rombongan jg terpandjang 
dan terbesar jang terdiri dari 172 

akan meriam 21 kali. Atlit2 dari negara2 pe 
aneka warna itu, dalam ubatjara tersebut diputjuki deng 

| . 

Sangat Muc 
Lempar Tj 

dengan pengibaran be Asian 

  

para rombon 

UI jang kita buka bukan lagi 
kan impian, tetapi sudah m 

njataan. 2. 
Seruan Merdeka berge- 
ma di Stadion Rizal. 

Berita kawat jang dikirimkan 
»leh wartawan kita dari Manila 
menjatakan, bahwa ketika romba 
agan Indonesia mengadakan de- 
file di Rizal Memorial Stadium, 
jang memegang bendera Merah- 
Putih sebagai pemutjuk barisan 
alah Wim Latumeten.  Rombo- 
ngan tsb. mendapat sambutan jg 
hangat dari para penonton serta 
menjerukan pekik Indonesia 
Merdeka” berulang-ulang. 

   

Tamu2 jang “ikut me- 
— njaksikan — pembukaan 

Asian Games IP. 
Pada tribune Rizal Memoria! 

stadium terdapat 3 hingga 4 ribu 
ijumlah penonton antara lain ter 
dapat pembesar2. dari kalangan 
yemerintahan - Pilipina, - apegota' 
Perwakilan Rakjat dan . wakil2 
Diplomatik Luar Negeri. 
Tentang bendera Asian Games 

ang megah dapat diberitakan 
sahwa warnanja adalah putih de 
agan kompas berwarna kuning 
mas ditengah2-nja, rangkaian   

Pidato Ketua Asian Ga- 
mes H, Antonio De Las 
Alas“: 

Dalam pidatonja dimuka peserta2 
Asian Games, Antonia De Las Alas, 

Ketua Badan Pekerdja Asian Games 
HI, menjatakan, bahwa 
bangsa Asia kian hari kian mening- 

kat dan ia njatakan, bahwa dengan 
Asian Games ini dapat didorong !e 
bih madju tertjiptanja stabiliteit ckoj 
nomi di Asia dan terlaksananja hubu 

“ngan baik antara bangsa? “di “Asia. | tidak senang 
Asian Games II, demikian Antonio, 
djuga merupakan simbol 

kemadjuan 

daripada 
kerdja-sama jang baik antara bang- 
sa2 Asia, dan saat ini Asian Gamzs 

l 

| duga terdapat pula orang2 jang 

3elangan, dan sebuah - tulisan iz 
cerbunji ,Ever onward”. 

Polisi Pilipina mengawal 
atlit2 Djepang. 

Beberapa Pengen jang terdi- 
ri dari polisi Pilipina telah meng- 
antarkan rombongan atlit2 Dje- 
pang keluar stadion untuk men- 
tjegah timbulnja insiden. Meski- 
pun tidak ada tampak aksi2 jang 
ditudjukan kepada atlit2 Diepang 
tersebut, tetapi dibagian lain di- 

atlit2 Diepang itu. (Ini diantarjnja 
Kanan n -oleh 2g soal 
pembajaran ganti kerugian pe- 
rang). # 

Dj. De Castries Marah? 
Dienbienphu Genting Tetapi Tidak Pajah ?—Dc 
Castries Emoh Djawab Pertanjaan2. Wartawan2— 
Pengetjilan Daerah Pertahanan Dianggap Mengun- 
tungkan — Sebaliknja Seorang Kalangan..Militer | 
Perantjis Anggap Setiap Waktu Vietminh Bisa 

Hantjur-Habiskan Dienbienpbu 

KEADAAN 
dikatakan paiah, 
pihak Perantjs di Hanol belia ba 
dari pertempuran didaerah tsb. 

DIEN BIEN PHU genting tetapi tak dapat 
taan s djuru bitjara resmi 
ri Sabtu malam, ja'ni hari ke-50 
Djtru bitjara selandjutnja mene- 

rangkan bahwa brigadir djenderal Christian de Castries, koman- 
dan pertahanan Perantjis didaerah Dien Bien Phu, menjatakan ke- 
marahannja bahwa pers Perantjis memuat tjeritera2 jang meng- 
gemparkan tentang keadaan sekitar Dien Bien Phu. 

Dikatikan selandjutnja bahwa ka- @ar terhadap 
bar2 pessimistis dalam harian? Pe. de Castries. 

semangat anak-buah 
Djuru bitjara kemudi 

rantjis tenting keadaan di Dieni an menerangkan bahwa de Castries 
Bien Phu mempunjai pengaruh be 
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5' Msi Indone 

  

sesudah diada 
bahan2 adalah sbb: 

Pilipina melawan Nat 
jang kalah daripada pertandinga 
antara ' Taiwan—Victnam. V    

         

   
    

nam dalam pert: ini | 
lah 3—2. Djadi jang akan madju 
Taiwan 0 Tape 

India melawan kesebelasan ig. 
kalah daripada pertandingan anta 
ra Djepang—Indonesia. (Sebagai- 
mana diketahui, Indonesia berha- 
sil mengalahkan Djepang dengan | 
stand 5—3). 

tang pertempuran 

tak akan mendjawab 10 pertanjaan 

“|iang pada hari Selasa jbl. telah di 

sampaikan kepadanja. dengan. peran- 

taraan radio oleh 35 orang Waria: 

wan di Handi.. Alasan mengapa de 
'Castries tak bersedia mendjawab 

'pertanjaan?2 itu tak diberikan. 

F Pertanjaan2 itu a.l. ialah: Dapat- 

kah de Castriss mempertahankan 

Dien Bien Phu? Bantuan tambahan 

apakah jang ia “butuhkan . untux 

| mempertahankan. Dien Bien Phu? 

'Berapa besar kerugian, jang ia sl- 

"dah timbulkan dikalangan musuh? 

a— Harapan Atlit 
“Tjakram Dan Peluru 

00 waktu Manila Asian Games H sudah dimulai dan dibuka 
) “dari 18 negara di Asia jang ikut serta meng- 

5 tu, berbaris memenuhi lapangan Rizal Memori: jum 
sikap jang gagah. Setelah Presiden in 

erta dengan pakaian seragamnja jang ber 
| an bendera haalonet menara Malaka me- 

: bondong menurut daftar alifbata (alfabetis). Afghanistan memasuki 
terlebih dahu omari i lu kemudian diikuti oleh beberapa negara peserta lainnja. 

menarik diantara 1 BN sanga sanua ds ea dari India onta 
u dan atlit2 puterinja mengenakan pakaian sarinja jang serba menarik. 
oleh k.I. 25.000 penonton. sai sangan Fang 

Patut Wiberitakan bahwa masuk- 

kendaang 

| djutnja, ,.hanja beladjar dalam olah 
"raga renang selama 3 tahun jang ta- 

— berumur antara 16 tahun dan 17 

  

emorial Stadium TN 
Pilipina mengadakan upatjara 

Games, dan kemudian menggun- 

Paduan suara dari 1000. 

peladjar. 
Sementara itu dapat dikabar- 

ikan, bahwa 1.000 orang jang me 
ga lagu Asian Games Il 

»Ever onward (Laging Magta- 
gumpay) adalah terdiri dari pela- 
djar2, dan upatjara pembukaan 
San Sana ke-II itu diachiri 
engan demonstrasi senam jang 

dilakukan oleh peladjar2 dari se 
kolahan2 di Manila. 

ana ma kasar, tagi 
dapat digulingkan oleh Tai 

"3—2 wan dengan 

Setelah selesai upatjara pembukaar. 
Asian Games II, maka  disusullat 
pertandingan pertama dalam sepakoc 
la antara Taiwan — Vietnam. Per- 
mainan kasar telah diperlihatkan mir 
lai dari menit pertama, dan dalam se 
kedjap sadja seorang penjerang Vist 
1am telah digotong keluar lapangan 
dengan luka jang hebat dikakinja. Pe 
njerang Taiwan telah mengadakan 
serangan kebenteng Vietnam dan sc 
menit sesudah itu, back Vietnam te- 
lah dikeluarkan dari lapangan, kare 
na menjerang dengan berbahaja pa 
la salah seorang penjerang Taiwan. 
Vietnam jang bermain dgn 9 orang 
mengadakan serangan2 menudju & 
benteng Taiwan dan dalam menit hk: 
4 babak kedua., kiri-luar Vietnam te 

lah membawa bola kedepan dan me 
lepaskap tembakan jang tinggi dar 
berhasil membuat goal pertama. Se 
tengah main keadaan 2 — 0 untuk 
Taiwan. 

Dengan pemainnja jg terlkka 
kembali bermain, Vietnam meng- 
idakan tekanan ,sadg - benteng 
Taiwan, dan dapat mem-,,forceer” 
satu tendangan-pendjuru. Bola di 

2 engan baik. ketengah | 
etaptkeeper Taiwan dapat mem 
sersihkan gawangnja. Dalam me- 
rit ke-li babak kedua, pemain 
Taiwan Mok Chan Wah telah 
melepaskan tembakan dari djarak 
15 yard menjentuh tiang dan m: 
uk kedalam gawang. Keeper dan 
back-kanan Vietnam telah keluar 
»ula dari lapangan, dan diganti 
dengan jang lain keepernja. Dim 
menit ke-35 Taiwan masih leading 
dengan 3—2 dan hingga menit 
menghabisan keadaan masih tetap 
3—2 untuk kemenangan Taiwan. 

Perenang2 Indonesia Ter- 
lalu muda. : 

Pelatih D.V.D.  Stoep, pemimpin 
rombongan renang Indonesia jang 
terdiri dari 13 pemain polo-air dan 
6 perenang, pada pembukaan Asian 
Games ke-II mengatakan, bhw djas 
mani dari anggota-anggota pemain 
jang ia pimpin itu berada daiam kej 
adaan sehat2 dan bersemangat, mes | 
kipun pemain ini baru sadja mengha 
dapi pertandingan2 internasional. 
Dalam pada itu ia menegaskan 

bahwa olahraga renang di Indonesia. 
termasuk suatu olahraga jang baru 

muntjul. .,Sebelum “Indonesia mem- 
peroleh kemerdekaan, Indonesia ti- 
dak diperkenankan turut. berenang 
dikolam renang oleh Belanda. Beb- 
rapa pemain”, demikian Stoep selar 

aa 

Ia mengatakan pemain2 | polo-air 
dan perenang2 jang ia pimpin itu, se 
muanja masih terlalu muda umurnja 

tahun — dan terhadap mereka ini 
tidak mempunjai  banjak harapan. 

Stoep. mengatakan, perenang wanita   - | Apakah menurut pendapatnja penje: 
Hesaian 

| olehnja, “terletak... dalam | 
angkatan udara" jang lebih. luas Ia, 

dihadapi 
bantuan 

keadaan, jang 

gi? Sudahkah djenderal Vo Nguyen 
Giap mengadjukan-. seluruh keku- 
atannja ataukah masih harus da- 

jang “menentu 

kan? : : 

Keuntungan  penjempi- 
tan daerah pertahanan 

Perantjis. 
Djuru bitjara ' mengemukakan 

bahwa penjempitan daerah perta 
'Ihanan Perantjis di Dien Bien Phu 

pada waktu ini menjukarkan pi- 
|4ak Ho dalam beberapa hari bela   |... Tanggal 4 Mei. 

Birma melawan kesebelasan jang 
kalah dalam pertandingan Singa- 
pura-Pakistan: Aa 

Afganistan “melawan kesebelasan 
jang kalah dalam - pertandingar 
Korea-Hongkong. 

1 Tanggal 5 Mei. 
Birma melawan kesebelasan jan: 

menang daripada — pertandingar 
Singapura-Pakistan. 

India melawan kesebelasan jang 
menang daripada pertandingar Dje 
pang Indonesia. (Dus dalam hal in 
India akan melawan Indonesia). 

Tanggal 6 Mei. 
Pilipina melawan kesebelasan js 

menang daripada pertandingan Tai- 
wan-Vietnam. : . 

Afganistan melawan - kesebelasar 
jang menang daripada pertandingar 
Korea-Hongkong. Ria 

Tanggal 7 Mei, 
Semi final, Jakni pemenang groe, 

A melawan pemenang groep C dar 
pemenang gr“ep B melawan peme- 

nang groep D.” - 

kangan ini untuk mengadakan 

perembesan2 lagi, dan memung- 

kinkan brigadir djenderal de Cas- 
tries untuk memusatkan dan 
tidak lagi menjebar pasukan2-nja, 

seperti ketika daerah pertahanaa 

tsb. luasnja masih. 6 kali 4 mil. 
Daerah pertahanan itu sekarang 

luasnja kurang dari 44 mil perse- 
i. 

" Setiap waktu dapat meng- 

hahtjurkan pertahanan Pe 

-rantjis didaerah Dien Bien 

Phu. : 5 
Kalangan militer Perantiis di 

Yanoi ada - jang mengemukakan 

bahwa dalam 2 minggu achir2 ini 

past'kan2 pihak Ho iang kini me- 

vgepung Dien Bien Phu pada se- 

tiap waktu sebetulnja dapat meng 

hantjurkan pertahanan Peranfijis 
didaerah tadi. Kalangan tadi me- 

ngemukskan bahwa pukulan jang 

menentukan telah ditunda mung- 
kin atas perintah Moskou atau 

Peking untuk melihat dulu kedia- 

dian2 di Djenewa. (Antara) 

  

-— Carla Oen dan Erly Thio — ada- 
lah terlalu muda umurnja.  Caria 
Oep (Bandung) berumur 15 tahun 
akan mengikuti nomor perlombaan 
100. meter gaja punggung dan Erly 
Thios (Djakarta), akan mengikuti no 
mor perlombaan 200 meter gaja da 
da. : 

Kapten polo-air, Oei Tong Pie be 
serta anggota2nja berada dalam kea 
daan spirit jang tinggi. Perenang Ha 
bib Nasution, jang akan mengikuti 
nomor perlombaan 400 meter- gaja 
bebas, akan mempunjai harapan baik 
apabila ia berenang dengan mudah. 

Stoep mengatakan, bahwa baik ma 
kanap maupun kondisi dari pemain2 
nja diperkampungan Asiade jang di 
tempatkan di Universiteit Philipina 
memuaskan. Keadaan hawa di Pilipi 

kberumur 34 tahun, 

tan telah diperoleh ketika Moha- 

PST NAN an AN D2 

na 
1 

"2 

sian Games— Vietnam Main Terlalu Kasar— 
Atlit2 Wanita Djepang Dalam 

Ramalan2 akan kemenang 
an regu Djep. wanita dim 
nomor lempar peluru dan 

tjakram. 8 
Djepang akan mendapat Ke 

mangan dalam nomor lempar-peluru 
dan tjakram bagi regu wanita, #de- 
mikian ramalan2 jang disiarkan dan 
kemenangan itu akan didapat olen 
Toyoko Yoshio, pemegang rekor 
dalam Asian Games pertama di 
New Delhi 1951. Yoshio jang kim 

menerangkan 

pada UP, bahwa ia dan tiga orang 
dari regunja jang lebih muda akan 
dapat menggondol medali emas da- 
lam nomor lempar peluru dan 
tjakram. Sekarang saja sudah men 
“djadi veteran, tapi mungkin saja 
masih akan dapat memetjahkan sa- 
tah satu dari rekor saja, demikian 
Yoshio. i 3 Sta 

Selandjutnja ia menegaskan 
bahwa bagaimanapun djuga, ka- 
lau bukan lempar-tjakram ia akan 
menang dalam lempar-peluru. Ia 
pertjaja bahwa Motoko Yoshio 
akan dapat memetjahkan rekor 
baru Asian Games untuk lempar 
peluru. Prestasi jang baik jang di 
tjapai Yoshio tahun ini ialah 
12.94 meter, sedangkan rekor 
Yoshio dalam Asian Games per 
tama hanja 11.8.09 meter. Dalam 
nomor itu Yoshio ee Er men 
tjatat 11.89 meter dan T. Nomu- 
ra 11.26 meter. Rekor Yoshio 
dalam Asian Gjmes pertama ada 
lah 42.11 meter, sedang rekor 
baru Djepang telah dipetjahkan 
idalam tahun 1952, dengan 44.86 
meter. ' f 

Favorit Renang Sinst pak 
tidak ikut dim perlombaar 

" 400 m gaja bebas. $ 
Djago renang Singapura Nee 

Chwee Kock telah pasti tidak akan 
mengikuti perlombaan 400 m gaja 
bebas. Tentang soal ini telah diper- 
bintjangkan antara” team-managei 
dan pelatihnja dari regu renang int 
Menurut keterangan team-manager 
Strickland perlombaan 400 m gaja- 
bebas ini akan “dilangsungkan da 
'am waktu setengah djam ses 
final dari perlombaan 100 m dan 
1/4 djam dari perlombaan 200 m 
estafet. Regu estafet - Singapur 

   

      

-duduki tempat no. 2 djika "mere 
tidak menghadapi djago2 Djepan. 
Djika dia ikut -perlombaan 400 m 

estafet itu Chwee Kock-akan safigat 
lelah dan mendjadi penghalang ba- 
gi jang lain dari regu estafet itu. 

- PERTANDINGAN2 GULAT 
DALAM in Lara 

jepang — India. 
- Djepang telah menangkan per 
tandingan gulat pertama - dalam 
Asian Games HI dengan Yushuo 
Kitano mengalahkan Sri Jooges- 
war (India). Pertandingan tsb. di 
iangsungkan dalam arena terbu- 
ka.'Mula2 kedua djago gulat itu 
mentjari kesempatan2 utk. dapat 
memegang 'lawannja. Pertama 
kali Joogeswar dapat ,,memiting” 
Kitano, tetapi dibalasnja dengan 
skuntjian”  Jikepala Joogeswar, 
dan dengan ini Joogeswar dapat 
didjatuhkan. 

Pakistan — Pilipina. 
Pakistan telah ' memenangkan 

djuga pertandingan dalam kelas- 
terbang, dimana Bin Mohammad: 
telah mendjatuhkan - Basilio Fa- 
bella dalam pertandingan ig ber- 
langsung 4 menit: Pertandingan 
berachir dengan orang: Pakistan 
jang kuat itu selalu 
keadaan. 

Pakistan — Taiwan. 
Kemenangan kedua bagi Pakis 

madamin dapat - mendjatuhkan 
Lee, tetapi Lee dapat melepaskan 
lilitan” Jawannja. Sesudah itu 
Lee tidak dapat mempergunakan 
kekuatannja sadja, sewaktu Mo- 
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Optimisme Pantas 

kur. Gel pertama Diepang dari 
Juat hands. 

mulang. Dalam babak kedua ini 

oleh Djamiat karena penalty. 
Gol2 Djepang lain ditjetak 

tawan kita dari Manila. 

rangkat ke Manila oleh karena 

itu dapat dikatakan tjukup kuat. 

saja, tjukup 

permainan kasar. 

sta mendjadi djuara dalam Asian   

Indonesia-Djep. 5-3 
Nasional Indonesia Akan Unggul — Apa In- 
dia Diperbolehkan Main Dgn ,Kaki-Ajam" 

Dalam pertandingan jang baru berdjalan 10 menit lamanja 
antara Indonesia — Djepang di Asian Games jang berlangsung pada 
1g. I Mei djam 6 waktu Manila Ramang telah mentjetak gol pertas 
ma. Kiri luar Djepang dalam menit ke-15 telah membalas gol tu 
denyan tendangan penalty. Dalam menit ke-25 Djamiat telah men- 
tjetak-saru gol lagi dari satu-penalty-kick. Keadaan mendjadi 2--I 
untuk Indonesia. Sesudah itu disusul gol lagi oleh kanan-dalam San 
Liong. Dalam menit ke-35 satu operan dari Witarsa telah dapat di 
teruskannya lagi dan keadaan mendjadi 4 — I, hingga turun mi- 

Kesevelasan Djepany telah bermain tjepat selama pertandingan 
h-— 1tu dan dalam babak keaua 10 menit mereka bermain dengan 3e- 

Gol pertama Indonesia telah ditjetak oleh. Ramang dan gol ke-3 

nan-luar) dan Tatabayushlu (kanan-dalam).. Dengan “Djepang da- 
sam perjerangan wesit telah menghabisi pertandingan. Kesudahan 
adalch 5 — 3 untuk kemenangan Indonesia. Demikian kawat war 

Setelah mendengar bahwasania kes. Nasional Indonesia mem- 
peroleh keimenangan S5 — 3 dari Djepang dalam debuutnja jang 
pertama di Manila “dalam rangkaian pertandingan Asian Games 
II, Chris Ong fullback kes. Nasional Indonesia jang tidak ikut be 

da ,,Antara”, bahwa ia sedjak semula sudah merasa optimisme, 
bahwa kes. Nasional Indonesia tentu akan unggul di Asian Games 
II: Jang ia sangsikan hanya satu jaitu: Mengapa India dengan ,,T ja 
kar Ajan'”. (Kaki tidak bersepatu): 

Dengan bermain ,tjakar ajam” itu pemain2 kes, India dapat 
lari lebih tjepat seaung gua ausdauer vagi pemain2 kes. India 

India akan memakai sepatwatau tidak, belum dapat mengetahui, te- 
lapi 1g. terang ialah bhw. peraturan sepakbola internasional meic- 
rang bertanding dengan tanpa sepatu. Optimisrae saja, demikian 
Chris Ong, bukan optimisme jang ngawur dan berdasarkan pera- 
sann semata2 tetapi djuga berdasarkan perhitungan. 

Kemudian ia tieriterakan mengenai kekuatan teamnja. 

Keeper Parengkuan boleh dikatakan baik dap tjukup ,.saf2”. 
Sedangkan fullback Anas dan Chaeruddin, walaupun tidak ada 

untuk menangkis serangan2 lawan. Garis-tengah tyu 
kup tangguh dan lintjah untuk mendorong serangan dan mengisi 
perhatian belakang. Penjerang2 tengah dengan San Liong, Ramang 
dar Djamiat adalah penembak2 jang djitu, pengertian bermain ber 
sama pada mereka bertiga itu dapat diandelkan. 

Selandjutnja dinjatakannja bahwa seorang pemain itu harus 
mempunjai, bal-controle tehnik jang tinggi, dribbling jang lihay, 
ketjeraasan otak, pemandangan dalam permainan, pengertian ber- 
mai bersama, untuk pemain belakang mereka harus ,,trapvasi”. 
Seruanja ini terdapat pada pemain2 kes. Nasional Indonesia. Be 
berapa keistimewean, ialah seperti ,,heading” dari Ramlan dan 
tembaran2' Djamiat dan San Liong akan memberikan djaminan 
dalam pertandingan2 di Asian Games selandjutnja. Dengan ,,spe- 

lers-materiaal” sebagai tersebut diatas itu, ditambah dengan ,,corgs- 
geest' kes. Nasiona! Indonesia agaknja lebih unggul djika diban- 

dingkan dengan kes. Hongkong jang sekarang sebagaimana dikzta 
hui terpetjah-belah, sedangkan kes. Korea Selatan permainannja ri 

dak bermutu tinggi. Korea Selatan tidak mempunjai bal-controie, 
bal-iechnik jang tinggi, tetapi masih lebih 

Pernjataan ini ditutup dengan pengharapan jang besar sekali, 
dapatiai kes. Nasional kita itu melakukan tugasnja dengan gilanz- 

gemilang hingga rakjat Indonesia akan bergembira, djika Indone 

Bahwa Kesebelasan 

penalty karena Anas telah mem 

2 pemain Djepang telah diganii. 

oleh Kano. (kiri-luar), Okita (ka- 

beberapa sebab menjatakan kepa 

Apakah dim pertandingan nanti 

banjak mengutamakan 

Games II ini.     

    
   

  

mempunjai kans baik untuk meng tahar Muzakkar Tjari La- 
pangan Baru 

menguasai :   hamadamin selalu dapat meledjit 
hingga 5 kali dalam menit ke-6 
Lee telah dapat dikalahkan. 

— Korea-Selatan — Pakistan. 
Djuga Han Duk Kung dari 

menangan atas lawannja telah 
menangkan Kipul Singh Kugi. 
Kipul berhasil memberi ,,nelson”, 
tetapi Han Duk Kung danat me 
matahkan pegangan ini dan mem 
banting Kipul. keatas kanvas. 
Pertandingan tsb. hanja berlang 
sung selama 1 menit dan bebera 
pa detik. . 

Pilipina — Taiwan. 
Djago gulat Pilipina Mansuet 

Napilay jang menggantikan Flo- 
rentine Roal (djuga dari Pilipinad. 
telah menangkan pertandingan 
melawan Chen Yuh (Taiwan). Da 
lam mula2. pertandingan Napilay 
agal usahanja untuk memegang 
awannja. Tapi dalam 4 menit dan 
45 detik achirnja usahanja ini   na “adalah terlalu panas dibanding 

dengan Indonesia. 
berachir untuk  mendjatuhkan 
Chen Yuh. $ 

Korea Selatan telah mentjatat ke- 

Di Sumbawa 
Djuga Soal Swapradja Bima Meminta 

Perhatian 
. WAKIL P.M. KEDUA ZAINUL Arifin telah tiba kembali di 

Djakarta Djunv'at petang setelah mengundjungi pulau : 
seiama beberapa hari untuk menindjau persoalan 
sedang hangat disana, jaitu soal 

Sumbawa 
1 pe jang dewasa ini 

swapradja dan tentang infiltrasi 
gerombolan Kahar Muzakar. Wakil P.M. Zainul Arifin menerang- 
kan kepada ,,Antara” antara lain, bahwa swapradja disana diatur 
agak progresip jaitu berdassrkan Undang2 NIT No. 44. Sekarang 
timbul suatu kedjadian jang chusus tentang Bima, jaitu salah satu 
dari tiga swapradja jang ada disana. Seperti diketahui, Sultan Bi- 
ma telah meninggal dunia dan sampai sekarang belum ada peng- | 

gantinja. 

Pada waktu ini timbul gerakan 
jang menamakan dirinja Panitia 
Rakjat dan mereka ini menghenda 
ki supaja mengangkat Abdul Konir 
anak almarhum Sultan Bima seba- 
gai Sultan Bima. 

Menurut Wakil P.M. Zainul Ari- 
fin, persoalannja sekarang berpu- 
tar disekitar pertanjaan apakah 
penggantinja harus. bersifat ketu- 
runan ataukah sebagai pegawai jang 
berkedudukan sebagai Kepala Dae- 
rah. Kalau dikehendaki swapradja 
dengan Sultan, maka pemerintah 
pusat harus menindjau persoalan 
'Swapradja di. Bima itu setjara in- 
tegraal dengan daerah lainnja dise- 
“Taruh Indonesia, sebab bukan sa- 
dja Bima tapi djuga lain2 daerah 

swapradja harus dipetjahkan bersa- 
ma. “ 

Kata Wakil. P.M. Zainul Arifin, 
saja persoonlijk berpendapat, bah 
wa soal ini sebaiknja  dibitjarakar 
dalam DPR apabila badan ini nan- 

ti memperdebatkan rantjangan Un- 
dang2 Pokok “emerintahan Daerah. 
Jang sulit sekali ialah oleh sebab 
mereka menghendaki Kepala Dae- 
rah dengan keturunan Sultan. Pada 
waktu ini pemerintahan swapradja 
Bima “untuk sementara  dikepalai 
oleh wakil ketua DPR swapradja. 

Tentang 
Muzakar. 

Berbitjara tentang infiltrasi “da 
ri gerombolan Kahar Muzakar di 
Sulawesi Selatan, Wakil P.M. Zai 
nul Arifin menerangkan, bahwa 

infiltrasi Kahar 

-apabila soal ini dilihat dari sudut 
militer, maka sebagaimana biasa 
kalau gerakan gerombolan dise- 
suatu daerah mendapat perlawa- 
nan kuat dari tentara, mereka 
mentjari lapangan lain buat ber- 
gerak. Dan lapangan ini mereka 
lihat didaerah Sumbawa, apalagi 
oleh karena penduduk Sumbawa, 

jhampir semuanja beragama Is- 
lam. Seperti kita ketahui, rakjat 
Sulawesi dan Sumbawa mempu- 
njai hubungan sedjarah jang de- 
kat sekali. 

Menurut Wakil P.M, Zainul 
Arifin, terhadap pemuda2 dari 
gerombolan Kahar Muzakar jang 
ingin apa lapangan baru di- 
pulau Sumbawa itu telah diambil 
tindakan2 oleh alat2 Negara. - 

Disamping itu, partai2 Islam ter- 

utama jaitu PSII dan NU telah gi- 
at pula mengadakan  rapat2 tertu- 
tup dan umum untuk menetralisasi- 

     
   
         

     

  

  

  
  

Kemerdekaan Dan 
Laos-Kambodja Jg 

status 

lam mana duduk wakil2 Vietnam 
Dai. a 

Foster Dulles 

Ketjewa? 
Pulang Kembali Ke 
Washington Krn Tak 
Bisa Setudjui Kompro- 
mi Utk Indo-China? 

MENTERI LUAR negeri Ame 
rika Serikat, John Foster Dulles, 

:jang mengetuai delegasi negara 
tadi dalam Konperensi Djenewa, 
hari Senen akan pulang ke Wash- 
ington, karena ia dengan diam2 
tidak mau bertanggung-djawab 
atas sebuah persetudjuan kompro 
mi mengenai soal Indotjina, jang 
mungkin akan tertjapai oleh ne- 
gara2 Barat lainnja di Djenewa. 
Demikianlah tafsiran para penin- 
djau politik di Washington, me- 
na wartawan AFP Pierre Du- 

rel, 
Pandangan ini diperkuat oleh 

pernjataan Presiden Eisenhower 
dalam konperensi pers ketika Ke- 
mis j.L, dalam mana ia menjaran 
kan kemungkinan untuk menga- 
dakan sebuah modus vivendi 
djalan tengah, dengan Blok Sovjet 
di Asia. Dengan kata2 lain, pe- 
merintah Amerika Serikat tidak 
akan menolak sebuah persetudju 
an jang mungkin akan berbentuk 
pembagian daerah Indotjina utk 
sementara dan pembentukan - se: 
buah pemerintah koalisi Vietnam 

Tetapi Dulles dengan demikiar 
akan. mengalami kesulitan, jaitu 
terpaksa menelan satu hal . jang 

(KE Munchen Timur “Djauh”. 
Para penindjau tsb. tadi meng 
iikakan bahwa sama sekali tidak 
ada hal-hal jang menundiukkan. 
bahwa Amerika . Serikat ingin 
.mentjutji tangannja” dim: meng 
hadapi soa! tadi. Mereka mendu- 
ga bahwa. Dulles akan melipat- 
ganda usaha2-nja untuk mejakin 
kan sekutu2-nja Amerika Serikat 
bahwa pada saat ini perlu sekali. 
lebih mendesak lagi dari ig sudah 
sudah. untuk membentuk sebuah 
organisasi pertahanan anti-Komu 
nis di Timur Djauh. (Antara) 

  —. 

kan keadaan dengan 

sehingga diharapkan “ummat dslam 
disana tidak mudah diombang-am- 

bingkan oleh kekatjauan2 dengan 
apa jang dinamakan ' Darul Islam 

itu. 
Demikian a.l. keterangan 

P.M. H Zainul Arifin. 

Ditegaskannja djuga, bahwa Men- 
teri Kesehatan Dr. Lie Kiat Teng 
lebih dulu beberapa hari "mengun- 
djungi daerah itu dan ia-telah me- 
njaksikan usaha2 jang dilakukan 
oleh rombongan Menteri Kesehatan 

jang ditudjukan - terutama kepada 

pembangunan rumah2 'sakit dan ke- 

sehatan rakjat pada umumnja. 
(Antara). 

se-baik2nja, 

Wakil   
  

Parade - Pawai - Mu 

pagi2, djalan2 Moskou penuh de 

lan2 penuh dengan njanjian2 dan 
dja Moskou itu dimulaf sesera se 
1 Mei jang sudah bertradisi. Dem 
lai oleh para pionir muda jg me 
njanjian2 mereka. 

Sesudah mereka berbarislah para 
penggemar olah raga, jang djum- 
lahnja bebrapa ribu orang. Merexa 
ini membawa pandji2 organisasi2 
mereka masing2. “Dibelakang peng: 

| gemar2 olah raga ialah kaum bu- 
ruh. Mereka itu membawa laporan2 
tentang kemadjuan2 baru dalam 
lapangan produksi. Demonstrasi itu 
disaksikan pula oleh. para tamu da- 
ri negara2 asing. Mereka itu disam-   but dengan gemuruh “oleh para de- 

Rintangan Terachir Bagi Penjelenggaraan Konperensi 
Perdamaian Indo-China Dapat Diatasi 

    

  

RINTANGAN TERACHIR bagi kW 
penjelenggaraan suatu - konperensi 
perdamaian mengenai Indotjina te- 
lah lenjap setelah kepala negara 
Vietnam, Bao Dai, melepaskan ke- 
beratan2nja untuk duduk  bersama- 
sama dengan Ho Chi Minh dimedja 
perundingan Djenewa. Kantor  per- 
dana menteri Joseph Laniel menga- 
barkan, bahwa Bao Dai pada hari 
Kemis telah menjatakap persetudju. 
annja untuk mengirimkan suatu de- 
legasi kekonperensi Djenewa guna   bersama-sama merundingkan perda: 
maian di Indotjina dengan delegasi 

Lembena K 

Kak Kosi 
Pamen   

    

sbudgajaan Indonesia 
# " 

Kos. Bates sasch Gene sn. 8 
" pon tema 

epublik Demokrasi Viet Nam. Ke- 
erangan dari Bao Dai sendiri me- 
genai hal ini sementara itu belum 

ada. 

Sesentara itu sumber2  diploma- 

tik di Djenewa menjatakan, bahwa 
bila tidak ada rintangan lagi jang 
datangnja mendadak, maka konpe- 

rensi mengenai Iwiotjina mungkin 
sudah akan dapat dimulai pada per- 
mulaan minggu depan. Menurut 
sumber2 itu, konperensi ini, sesuai 
dengan saran Inggris, hanja akan 
meliputi delegasi2 dari 9 negara, 

  

     

  

hap 

ha ppan 

   

  

jaitu Perantjis, Inggris. Amerika Se- 
rikat, Soviet Uni, RRT, 3 negara 
anggota Uni Perantjis di Indotjina 
dan Republik Demokrasi Vietnam 
(Ho Chi Minh). : 

Setelah sekarang terdapat keten- 
tuan mengenai ikut sertanja Repu- 
blik Demokrasi Vietnam dalam pe- 
rundingan2 mengenai Indotjina itu, 
maka timbul soal baru jang perlu 
djuga segera diatasi, jaitu soal siapa 
jang akan mengundang pemerintah 
Ho Chi Minh itu. 

Seperti diketahui, negara2 Barat 
tidak ada jang mengakui pemerin 

tah tersebut, sedangkan Sovjet Uni 

nampaknja tidak akan ambil inisia- 
tif dalam ini. Djadi soalnja tinggal 
RRT, sehingga RRT, jang dalam pe 
rundingan2 mengenai Korea tidak 
termasuk negara pengundang, dalam 
masalah Indotjina mungkin mendja- 
di negara pengundang. 

Dan setelah masalah prosedur ini 
dapat diselesaikan, . maka praktis 
sudah tidak ada rintangan lagi jang 
akan menghambat penjelengagraan 
konperensi perdamaian dengan In- 
dotjina itu. (Antara)   

  

1 Mei Di Muskou & RRT 
sik - Dan Pameran2 

Kemadjuan Produksi 
DEMONSTRASI 1 Mei dari rakjat Moskou berlangsung sela- 

ma 5 djam hari Sabtu dan diadakan di Lapangan Merah. Sedjak 
ngan barisan2 kaum pekerdja de- 

ngan membawa pandji2 dan bunga2. Mereka itu tak henti2-nja 
terus membandjir menudju pusat kota, jaitu Kremlin. Suasana dja 

musik. Demonsirasi kaum peker 
telah berachirnja parade militer 
onstrasi penduduk sipil &a dimu- 
ngisi Lapangan Merah dengan 

monstran. Gambar2 jang dibawa 
dalam demonstrasi itu Lenin, Stalin, 

para anggauta- pemerintah, Malen- 
kov, Molotov dst., dan para pemim- 
pin dari partai2 komunis dan peker- 
dja dari negara2 lain,  misalnja 
RRT, Polanda,- Inggris, Italia, Pe- 
rantjis dlsb. 

Perintah harian Bulganin. 
Menteri pertahanan Marsekal 

Bulganin, berkenaan dengan hari 
1 Mei telah mengeluarkan peria 
tah hariannja.- Ia menjampaikan 
salam kepada para anggauta Ten- 
tara Sovjet dan mengharapkan 
bagi mereka sukses2 baru dalam 
menguasai teknik2 peperangan 
paling modern, menjempurnakan 
efficiency peperangan mereka dan 
siap sedia militer mereka jang 
tetap. Untuk memperingati hari: 
1 Mei Bulganin telah memerin- 
tahkan ditembakkannja 20 - kali 
salvo militer di Moskow, ibu-kota 
Sovjet Uni, dan dikota2  herois 
Leningrad, Stalingrad, Sebastopoi 
dan Odessa. 

" 1 Mei di Peking. 
Menurut KB ,,Fisinhua” jang df 

tangkap di Paris, demonstrasi 1 Mei 
di Peking berlangsung - selama 3 

  

Ada Rentj ana Blok Sov- 

jetUtk Petj 
alah Indo-China? 

Status Konstisionil 

lawan2-nja' tak segan2 menama- 

EDISI POS. 

ahkan Mas- 

Sekarang Akan Di- 
hormati— Diusulkan Pemerentah Koa- 
lisi Utk Vietnam Dimana Duduk Wa- 

kil2 Ho Chi Minh Dan Bao Dai? 

Menurut kabar2 jang hari Sabtu jl. tersiar dikalangan konpe 
rensi Djenewa, jang belum lagi diperkukuh kebenarannja, ,,pihak 
Komunis” telah mempersiapkan sebuah rantjangan - guna meme- 
'jahkan masalah Indotjina. Menurut kabar2 tadi, kemerdekaan dan 

konstitusionil Kambodja dan Laos jang sekarang, dihorma- 
fi dalam rantjangan tadi. Seterusnja rantjangan tsb. tadi mengusul , 
kan supaja dibentuk sebuah pemerintah koalisi untuk Vietnam, da- 

Ho Chi Minh dan Vietnam Bao 

Seterusnja rantjangan tadi meng: 

hendaki diadakannja suatu pemilik 
an bebas, jang dilangsungkan diba- 
wah pengawasan - pihak- netral. 

Mungkin sekali jang akan dikemi- 

kakan sebagai pihak netral tsb ta- 

di ialah sebuah komisi jang mewa 

kili negara2 Asia jang ikut dalam 
Konperensi Colombo. Seperti dike- 
tahui, negara2 jang berkonperensi 

di Colombo tadi ialah Indonesia, 

India, Pakistan, Ceylon dan Birma. 

Seterusnja dikabarkan bahwa ran- 

tjangan tsb tadi menghendaki di- 
rundingkannja  persetudjuan2 dgn 
Perantjis, dilapangan ekonomi dan 
kebudajaan. 

Eden bitjarakan Dien 
Bien Phu dgn Molotov? 

Sementara itu diperoleh ketera 
ngan, bahwa dalam pertemuan 
antara para menteri luar negeri 
Sovjet Uni, Inggris dan RRT ke- 
tika hari Djum'at jl. ditempat 
penginapan Molotov, menteri 
L.N. Inggris Eden telah berseru 
supaja diadakan gentjatan sendja 
ta di Dien Bien Phu, agar supaja 
mereka jang luka2 dapat diang- 
kut dari perbentengan Perantjis 

kiang terkepung sama sekali itu 
oleh tentara Vietminh. Menurut 
jumber keterangan tadi, reaksi 
Molotov terhadap seruan Eden 
tadi penuh simpati, sedangkan 
"€Kannja dari RRT, Chou En Lai, 
“upa2-nja ,,djauh lebih berhati- 
hati” sikapnja. 

Pembitjasaan Dulles— 
Molotov. 5 

Berita UP mengatakan, bahwa 
menteri luar negeri Amerika Seri- 

mengundjungi mekannjasdari Soviet. 
Uni, Vjacheslav. Seperti diketahui, 
hari Sabtu Konperensi di Djenewa ti 
dak mengadakan sidang pleno dan. 
hanja dilakukan perundingan-perua 
dingan tidak resmi sadja antara pa- 
ra delegasi. Sesudah pertemuan ia- 
di, delegasi Amerika Serikat meng- 
umumkan dalam sebuah kgmunike 
singkat, bahwa pokok pembitjaraan 
Dulles-Molotov. tadi adalah mas- 
alah. tenaga atom, sebagai kelan- 
djutah dalam rangkaian pembitjara- 
an antara kedua negara tadi perihal 
,Rantjangan pool tenaga atom un- 
tuk perdamaian” jang mula2 diadju- 
kan oleh Eisenhower. Menurut ko- 
munike. tadi, jang ' dibitjarakany ke- 
dua pembesar tadi ialah djawaban 
Sovjet tertanggal 27 April j.l. ter- 

hadap nota “A.S. tertanggal 19 Ma- 
ret 1954. Djawaban 'A.S. akan di- 
pertimbangkan oleh pemerintah di 
Washington. 

»Komisi 7”: Hasil run- 
dingan  Eden-Molotov- 
Chou, Td 

hari Sabtu untuk pertama kalinja 
mulai bersidang ,,Panitya Tu- 
djuh”, untuk membisjarakan ma- 
salah Korea. Pembentukan pani- 
tya ini telah disetudjui Djum'at 
LL, dalam perdjamuan makan jg 
dihadiri oleh para menteri L.N. 
Sovjet, RRT dan Inggris. Ang- 
gota2 komisi tadi ialah: para wa 
kil Amerika Serikat, Inggris, Pe- 
rantjis, Sovjet Uni, RRT, Korea 
Utara dan Korea Selatan. 

Tudjian komisi ini ialah meng- 
usahakan supaja  dipertjepatlah 
nerundingan2 untuk mempersatu- 
kan Korea. 

Walter Bedeli Smith, 
ganti Dulles, tiba. 

Sementara itu Walter  Bedeli 
Smith, pembantu menteri luar ne 
geri Amerika Serikat jang akan 
menggantikan John Foster Dulles 
selaku ketua delegasi “A.S. dalam 
Konperensi Djenewa, Sabtu telah 
tiba dengan pesawat terbang di 
Djenewa. Dulles hari Senen pagi 
berangkat menudju ke Washing- 
ton, melalui Milano (Italia), di 
mana ia akan bertemu dengan 
P.M. Italia Mario Scelba. 

(Antara) 

  

djam. Demonstrasi itu melalui pin- 
tu gerbang Tien An Mon. Dalam 
suasana merjah" para demonstran 
membawa pandji2 dari sutera dan 
gambar2 dari para pemimpin ko- 
munis seluruh dunia. Lain dari pa- 
da itu kaum buruh dengan poster2 
mereka menundjukkan hasil2 peker- 
djaan pembangunan mereka. De 
monstrasi ini disaksikan oleh pre- 
siden Mau 'Tse-tung dan para ange 
gauta pemerintahap lainnja. Tamu2 
luar negeripun banjak jang ikut 
menjaksikan. Pada waktu kanak? 
berbaris melalui lapangan dimuka 
Tien An Mon itu sambil menjanji2 
dan membawa bunga2, dilepaskan 
lah burung? perdamaian dan ba- 
lon2 jang beraneka warna rupa- 
nja, Bersama itu seorang anak Ia-   ki2 bersama-sama dengan seorang 
anak perempuan naik kepanggung 
dan menjampaikan bunga2 kepada 
presiden Mao Tse-tung, (Antara) 

Tg
 

kat John Foster Dulles Sabtu telan - 

Diwartakan seterusnja, bahwa . 
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PENGUMUMAN 
lamanja pa- 

Tindakan sementara itu dengan menjesal sekali kami 
cagar supaja sedapat mungkin dapat memba- 
dalam lalu lintas distrik dan waktu tunggu 

Mulai tangg 
dilakukan dari sambungan? langganan dan ja 
ling Daan 6 menit, akan dikenakan ongkos R 

perlu djalankan, 
tasi kelambatan 
jang agak lama. 

. Abonemen distr 
kenankan lagi. 

Kepals Gabungan Telepon 3 

(R. Soenarjo Martosendjojo) 
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Menjambut 
, 

1 MEI 

Rp. 0.50 

Menjambut Hari Buruh 1 M di 1954. 
Satu-satunja Leverancier Bahan Makanan 

Beteng No. 106-108 — Telf. 1622 

SEMARANG. 

Merangsum untuk: 

Ketentaraan (T.N.L), Kependjaraan, Asrama2, Rumah 
Sakit, Coperatie2 dan lain-lain djawatan. 
Berdagang Beras dan lain2 Hasil Bumi. - 

Tor ng ILY 
2 

emarang. 

  

TINDJU BESAR 
Dalam Pasar Malam Amal 

- Semarang 1954 
EI 1954 Mulai Djam 20.00 

| 51 Party Ketjil: 
CHEPP 

. 

 BUSTEHOUDER 
Sudah populair serta dikenal oleh setiap wanita. 
Dapat dibeli dari persediaan pada agent2 di Semarang: 

, Modiste "LIEM”, 
Toko TAY SAN, Djurnatan No. 4 (depan stasion Bus) 
Untuk special pesanan menurut ukuran, kita ada 
sediakan matjam2 tjonto-dengan model2 jang paling baru. 
Silahkan berhubungan pada Rumah No. 46 Djl. PETEKAN, 

ik jang tetap untuk tiap”bulan tidak di- 

TK ea aa an S1 
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Hari K emenangan Burah 

Pada tgl. 30 April 1954 (Malam Saptu) 
Kaartjis Masuk PASAR MALAM rata2 : 

   

Ii Mei 

MN Pun bangsa Ke 

SUSUNAN PENGURUS P.N.I. 

# 

    

ungkan Kerdja 
Tanggal 1 Mei Kembal ali | : 1. al I Mei kem rajakan sebagai hari kemena- 

las pekerdji unia dalam menuntut perbaikan nasibnja. Sedjarah 
sudah sangat dikenal oleh umum. Jang terang, bagi negeri2 Latyn 

dan Djerman serta dinegeri2 sebelah utara chatullistiwa, pergantian bulan 
April kebulan Mei adalah merupakan pergantian musim jg. baik sekali, 
Sehingga sedjak djaman abad pertengahan, Gatangnja bulan Mei selalu 
disambut dengan pesta jang sangat meriah oleh masjarakat. Di Roma 
misalnja — pada abad2 pertengahan — orang merajakan dengan upatjara 
tradisionil dan pemudjaan terhadap ,,Floria” (dewi dari segala bunga). 

un I Pa Ierlandia mendjelang 1 Mei mengadakan 
| pesta api unggun. 1 
4. — — — — Bahwasanja pada hari kemenangan buruh dirajakan, 
sebenarnja pera'aan itu harus mempunjai sifat2 jg. chusus. Mengagung 
kan sifat kerdja, menggembirakan, dan memperbesar hati Kaum Buruh. 
“Harus lepas daripada segala matjam pengaruh politik, apalagi djika pera 
jaan itu dipergunakan oleh sesuatu aliran politik untuk kepentingan poli- 

| tiknja. Semua orang tentu ingin melihat kaum buruh dari bangsanja dapat 
memiliki nasib jang baik. Upah jang tjukup untuk hidup. Pedomannja ada- 
“lah: Tinggi upah sekurang2nja harus diatas pengeluaran? untuk hidup 
jang lajak sebagai manusia dan setinggi2nja sama dengan produktiviteit 
tenaga kerdja itu. Tetapi memetjahkan kalimat ,,hidup jang lajak sebagai 
manusia” adalah suatu pengertian jang rekbaar. Sehingga ukuran ,,ting- 
kat hidup jang sebagai manusia” itu dapat berobah2 menurut kebiasaan. 

“- Kesulitan memetjahkan arti kalimat itu sadja sendirinja 

  

  

NN Pen TE Mn Nara den 

Imenjebabkan banjak kesulitan2 jang harus ditempuh dalam menentukan 

DS — — — Keseimbangan pengeluaran dan pemasukan uang dalam 
tiap2 perusahaan harus seimbang. Djika sesuatu perusahaan didesak sam- 
pai pada suatu udjung sehingga Edak dapat bergerak lagi, antara lain 
jika harus r-engeluarkan beaja jang PA kekanan jang ada, 
.sendirinja perusahaan mana menghadapi kesukaran2. Oleh sebab itu, di- 
samping adanja tuntutan2 perbaikai nasib dan batas djam kerdja, harus 
pula mendjadi pedoman tiap2 pekerdja untuk meninggikan produksi dan 
meninggikan mutu hasil pekerdjaannja. e 

Adalah sangat disesalkan, djika karena sesuatu sebab 
hingga terdjadi kaum buruh jang bersikap mentjurigai madjikan. Bahkan 
sepintas lalu kelihaten bahwa si-madjikan dimasukkan pada golongan jg. 
harus dimusuhi. Demikian pula harus disesalkan, djika sampai terdjadi 

| ada madjikan jang menganggap buruhnja sebagai lawannja. Keadaan de- 
mikan itu tidak dapat menguntungkan kedua fihak. Sebab, dikalangan 
manapun, hanja dengan dasar2 perdamatanlah segala sesuatu dapat dipe- 
tjahkan dan bisa diharapkan hasilnja. 

  yang 

BEBERAPA KEPUTUSAN SI- 
2.0... DANG DPRDS PROP. 

| Pada hari terachir sidang pleno 
'DPRDS Prop. Djawa Tengah tgl. 
29/4, telah diambil keputusar, mene 
rima baik suatu saran untuk me- 
ngadjukan mosi kepada Pemerintah 
"Pusat agar Voorschot- Lebaran di- 
ganti mendjadi Hadiah Lebaran. 
Pembitjaraan lebih landjut tentang 
rentjana mosi itu akan akukan 
“dalam sidang j.a.d. Saran tsb. dinja- 
takan, ketika sidang membitjarakan 
'PP 27/1954 jang telah diterima oleh 
sidang tentang pemberian voorschot 
Hari Raya kepada Pegawai Negeri. 
Mengenai atjara PP 19/1952 sidang 

“telah mempertjajakan kepada DPD 
'supaja berhubungan dengan Peme- 
|rintah Pusat lebih dahulu. Kemudi- 
jan DPD mmberikan laporan pada 

  

TJB. SEMARANG . 
Susunan pengurus PNI Dewan 

tib. K.B. Smg. utk. tahun 1953/'54 
sbb.: Ketua: Hadisoenarto, wk. ke- 
tua Soepono, Sekertaris I, II, Ka- 
mil  Prawirosoedirdjo, Moetomo 
Padmowidjojo, bendahara I, II: Soe 
jadno dan Goenarto. Seksi Politik 
diketuai sdr. Soekamsi dan anggau- 
ta2 terdiri: Soetoko,  Gitosajono, 
Margono dan Soendhoro: Seksi 
umum/org. diketuai  Soepono dgn. 
anggauta2  Soetijah, Koenhadi, I- 
jas Adisewojo, Djapar: seksi sos./ 

  

Ibannja dan sumbangan apa jan 

| Republik Indonesia. 

Tn 

HARI 1 MEI OLEH BURUH 
seluruh dunia diperingati dan di 
rajakan sebagai Hari Kemena- 
ngan Kaum Buruh. 

Dengan menjanyalkan langkah” 
dan usahanja dengan kesadaran 
akan arti 1 Mei, bagaimana ke- 
dudukan, hakdhak dan kewadji- 

dapat diberikannja, kaum buru 
Indonesia akan dapat menunaikan 
tugasnja jang sebaik-baiknja se 
bagai tiang utama dari perumahan 

Untuk menudju kearah itu per 
lu kiranta diperhatikan hal-hal di 
bawah ini: 

IL. Riwajat 1 Mei. 
NN. Kedudukan upah kaum 

buruh. 
Il. Tugas kaum buruh dida 

lam Negara Republik Indonesia' 
jang berdasar. Pantja-Sila, 

Riwajat 1 Mei. 
Pada tahun 1733 mulailah di Ing 

gris suatu perubahan jg besar di da 
lam .kekuatan perindustrian je ter- 

kenal dengan nama ,,industriele re 

volutie”. Industriele revolutie itu di 
mulai dengan suatu rangkaian pen- 

'bahan dari 

rang? modal mempunjai arti jang 

modal maka timbullah klas pemi 

  

Menjongsong Pu | Mei 
  

. Sadarlah Akan Arti 1 Mei Untuk 
Mempertinggi Kekuatan Nasional 

Oleh: Kementerian Penerangan - Djapen Propinsi Djawa-Tengah 

ig melampaui batas didalam pereko 
nomian seperti jg dulu pernah di 

kehendaki oleh. politik mercantilis- 
me, maka.. mudah kita ..mendapat 
gambaran bahwa perindustrian ma- 
dju dengan amar pesatnja. 

Benar djika dikatakan bahwa 
didalam waktu setengah abad di 
Inggris telah terdjadi suatu peru 

vroeg-kapitalisme ke 
kapitalisme modern. Didalam stel 
sel kapitalisme modern itu -perban 
dingan antara besarnja — faktor2 
produksi: tenaga kerdja, tanah 
(alam) dan modal berubah: ba 

djauh lebih penting dari Waktu 
sebelum itu. - 

Dengan berubahnja perbanding 
an faktor2 produksi itu sebagai 
akibat meningkatnja arti barang? 

lik barang2 modal jang dinama 
kan kaum kapitalis disatu fihak 
dan klas pemilik tenaga  kerdja 
jang dinamakan kaum buruh di 
lain fihak. 

Suatu sifat dari kapitalisme mo 
dern ialah bahwa hasrat mentja 
pai keuntungan sebesar-besarnya   dapatap (uitvindingen) baru, ialah 

pendapatan alat tenun oleh Kay, di 

susul dengan pendapatan mesin pe! 
mintal benang oleh . Hargreaves jg | 
kemudian disempurnakan oleh Ark- 
wright dar Crompton. 
Newcomen mendapatkan mesin 

stoom (stoommachine) guna meng- 
gerakkan pompa2 tambang. Pun- 
tjak dari rangkaian  pendapatan2 
itu ditjapai pertama-tama oleh Ja- 
mes Watt dengan . pendapatannja 
suatu stoommachine jg dapat diper- 

gunakan untuk perindustrian. ! 
Djika kita ingat bahwa  indus- 

iriele revolutie, itu terdjadi didalam ! 
masa perekonomian liberaal di ma 
na orang sudah tidak mau lagi me 
nerima tjampurtanganp pemerintah 

berpedoman kepada  pembentu 
kan harga (prijsvorming) didalam 
pertukaran bebas. 

Besarnja produksi pada hakekat: 
nja ditentukan oleh para pengusaha 
jg masing2 bebas menentukan besar 
nja produksinja dan menggunakan 
tehnik perindustrian besar , berdasar 
kan pendapat2 ilmu pengetahuan. 

Kemadjuan2. industri. itu kemudi- 
an meluas djuga di negara? lain! 
dan menimbulkan persaingan hebat : 
diantara negara2 jg saling berebu- 
tan: pasar, daerah jg. memberi ba- 
han2 mentah dan daerah pengaruh. 
Maka timbullah mulai & tahun 

1880 masa imperialisme modern. 
Dasar daripada persaingan itu ia- 

lah ingin mentjapai keuntungan jg 

  

Usul R'tjana Korea-Ltr. 
— Ditolak Oleh 16 Negara PBB Jang 
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.E tiap penjerahan 

- jakan didaftar oleh Fu Nu Hui, se- 

““s0al itu sudah dapat 

  

Dan San 

12 

Y berat 60 Kg. 
Semarang 

    

   

  

6 ronde 

Party Besar: 

  

IP. SURJADI berat 78 Kg. : 
Instructur D.P.D.A.D. 

« Semarang 10 ronde 

1. BATLING KID berat 61 Kg. 

urabaj: 8 ronde 

IN. FIGHTING Lrr BI 5 

berat 59 Kg. TA 

”The Coming Man” 
0. Surabaja 8 ronde 

IV. A. TJONG berat 63Kg. 
Djuara a Indonesia " . 

» Surabaja 10 ronde 

TEMPAT TERBATAS, MULAI SEKARANG KAARTIIS BISA DIBELI: 

Juwelier HOK SING 
Juwelier RATNA 
Toko HIEN 
AMERICAN SALON 

DJANGAN SAMPAI KEHABISAN TEMPAT 

LEBIH HEBAT 

'.KID HULU berat 69 Kg, 

ek. ketua: Iskandar Soemoatmodjo, 
| dan para angg. Marbisantoso, Oemi: 
Salamah, Ir. Tjoa Teng Kie, Oei 
King Tjhwan. 5 

SERAHKAN PADA 
FU NU HUL. 

Sesuai dengan iklan Margaring 
»Palmboom” jg dimuat dalam surat 
surat kabar pada tgl. 26 April jbl. 

| dimana dalam iklan tsb telah dinja 
takan bahwa tiap2 penjerahan kem 
bali tutup2 kaleng ,,Palmboom” jg 
lengkap dengan nomor kode akan 
diberi premi, maka berkenaan dgn. 
itu, Pengurus Fu Nu Hui Semarang 
minta kita kabarkan, bahwa Fu Nu 
Hui menjerukan kepada - segenap 
anggotanja (djuga kepada umum), 
hendaknja mereka suka menjerah- 

kan tutup2 tsb kepada Fu Nu Hui 

pagi dari djam 9 sampai 1 siang, 
dan sore dari djam 4 sampai 6. Se- 

tutup2 tsb nanti 

dangkan uang preminja nanti akan 
dibajarkan kepada mereka, apabila 

s diselesaikan 
dengan fihak jg bersangkutan. Ka- 

| Frena dalam hal ini memang fihak 
pengusaha Margarine ,,Palmboom” 
telah dengan langsung . minta ban- 
tuannja Fu Nu Hui, Semarang. 

    

(Tailor Sie Hwa 
DJL. MATARAM 463. 

| Alamat jang tjotjok untuk Tuan2   | punja pakean. 

  

SOETEDJO berat 57. Kg. 
Semarang : 

! 

SU MADI berat 74 Kg. 
Kampiun berat M. B, 

Purwokerto 

N. H. ELYCH berat 61 Kg. 

Djago berat Bandung 
Bandung : 

FELY ELJAS 

berat 61 Kg. 

“Djago Vedergewicht 
Bandung 1 

Djago Djawa 
Djakarta 

Bodjong 64 
Bodjong 66 
Bodjong 25 
Pekodjan, 83 

aa. 

mama 

PANITYA.     

di gedung perkumpulannja di Krang P 
|I-gan 101, Semarang, pada tiap2 hari 

sidang j.a.d. dan soal tsb. akan dibi 
'tjarakan lagi. Sidang telah menjetu- 
djui djuga, agar daerah otonoom Ka 
bupaten-lama Batang dihidupkan 
kembali. Selandjutnja sidang telah 
mengadjukan mosi kepada Pemerin- 
tah Pusat, agar beberapa fatsal da- 
lam P.P. 65/1952 diadakan peroba- 
'han, sehingga dapat mewudjudkan 
kesatuar antara Inspeksi dan Admi- 
'nistrasi dari Djawatah Pendidikan 
“Masjarakat jang sebagian akan dise- 
rahkan kepada Prop. Djawa Te- 
ngah. Demikian a.l. beberapa kepu- 
tusan jang telah diambil dalam si- 
dang pleno DPRDS Prop. Djawa 
Tengah. 

PEMUDA-RAKJAT" RAN- 
TING ,PROGRESIEF”, 
Pada tgl. 29-4-1954 hari Ke- 

mis djam 7.00 malam di Kp. Kebon' 
sari telah diadakan rapat anggota 
Pemuda Rakjat jang dikundjungi pa: 
"ra pemuda2nja. Rapat tersebut ber: 
hasil dengan membentuk Persatuanj 
Pemuda Rakjat Ranting ,,Progre: 
sief”, dengan susunan pengurusnja 

  
1. Ser. Umum: Sdr. Sukir. 2. Ser, 

Organisatie: A.. Saman. 3. Ser. Ke: 
sedjahteraan: Sdr. Sukardi. 4. Scr, 
Kebudajaan/Olahraga: Sdr. A. Sak: 
ban. 5. Scr. Keuangan: Sdr. Tasle: 
man. 

Bertempur Di Korea 

16 NEGARA P.B.B. jang bertempur di Korea dalam sidang 
Djenewa pada hari Kemis jl. telgh menolak rentjana Korea Utara 
mengena! persatuan Korea. Korea /Utara menghendaki penjelesa'an 
Korea jg berdasarkan pemilihan2 jang menurut negara2 Barat di- 
anggap sama dengan ist m Sovjet dan semua pasukan2 asing ditarik 
mundur dari Korea dalam waktu 6 bulan. John Foster Dulles telah 
menolak usul tsb. Pedato2 jang diutjapkan oleh para menteri Ln. di 
D'enewa itu, a.l. para menteri Ln. dari 16 negira itu menganggap 
bhw pedato Chuo Eng Lai menghilangkan harapan2 konperensi 
Djenewa, karena Chuo Eng Lai mengusulkan hapusnja semua 
pangkalan milter asing di Asia dan dia menghendaki adanja pakt 
keamanan kolektip jang dimaksudkan mungkin dibawah pimpnan 

Pi Sementara itu dikabarkan, bahwa 
konperensi -Djenewa masih akan 

SEMARANG SINGKAT. i memperdehatkan masalah Korea cai 
5 lam sidang? - pleno sampai  achir! 

. — Ulik. kedua kalinja oleh Warga minggu ini. Sedangkan pembitjara-! 
Katholik di Semarang pada. Kemis an2 "dipinggir garis” mengenai In: 
malam «jl. diadakan. pertundjukan , dotjina mempunjai harapan2 akan 
tonil dengan .tjeritera “Marganing berobah mendjadi pembitjaraan res- 
Kamuljan” bertempat digedung Su- mi. Hal ini terutama sekali sesudan 
kasari, Randusari jang mendapat Perantjis menerima kabar bahwa 
perhatian besar pula. Seperti diketa-: Bao Dai sekarang telah mengalah : 
hui, tjeriteranja mengandung suatu ' pada tekanan Perantjis dan Ameri- 
pendidikan untuk ”menangkis” se-, ka untuk menjetudjui hadlirnja Ho 
rangan2 jang kurang baik dari luar Chi Minh di Djenewa. 
(antitoxine). Molotov sokong Chuo. 

.duksi. 

sebesar-besarnja.. Tudjuan ini hanja 
bisa ditjapai djika pengusaha2 dida 
lam persaingan itu mendapat keme 
nangan. Orang dapat mentjapai ke- 
menangan didalam persaingan itu 
djika kwalitei, barang dagangannja 

lebih tinggi “dan harganja dapat 
smelawan”, Ini dapat ditjapai dgn. 
djalan. menjempurnakan . barang2 
modal “dan menurunkan  ongkos2 
pembikinan dengan djalan menurun 
kan upah buruh. Djelas bahwa ke- 
pentingan kaum. madjikan jg di la- 
jani dengan penjempurnaan barang? 
modal dan. menurunkan ongkos2 
pembuatan itu bertentangan dengan 
kepentingan kaum buruh. 

Keadaan jang menjedih 
kan pada industrigle re- 
volutie, 

Dengan singkat dapat: dikata 
kan bahwa keadaan kaum buruh 
pada masa industrigle revolutie 
itu menjedihkan sekali. Keadaan 
jang menjedihkan ini dapat dilu- 
kiskan sbb.: 

a.. banjak kerdja jg dilakukan 
oleh. kaum wanita dan anak di 
bawah umur. 

b. upah jang rendah. 
C. perumahan jang tidak me- 

menuhi sjarat2 kesehatan. : 
d. waktu bekerdja jg terlalu 

lama, 
e. keadaan tempat  bekerdja 

jang tidak memenuhi sjarat2 ke- 
sehatan. , 

Muntjal ,,Das -kapital”. 
Keadaan buruh jg menjedihkan 

itulah jg menggerakkan Karl Marx 
menulis bukunja ,,Das Kapital” ig 
terbit ditahun 1867, dimana ia me 
lukiskan kepintjangan2 sosial “dari 
kapitalisme jg nampak pada masa 
itu. Klas buruh sudah barang tentu 
berusaha memperbaiki. nasibnja. Ini 
hanja dapat ditjapai dengah menga 
dakan perserikatan2 dan dengan ber 

satu dengan rekan2nja dilain? bagi- 
an didunia. 

Pada tgl. 14. Djuli 1889 di Paris 
dilakukan kongres: buruh Internasio 
nal. Kongres jg dikundjungi oleh 
pemimpin2 buruh jg terkemuka, di 
antaranja Friedrich-. Engels itu, me 
mutuskan untuk mengadakan aksi 
umum pada 1 Mei 1890 disemua 
kota2 di.Eropa dan Amerika guna 
menuntuy hari kerdja 8 djam. 

Aksi bersama dari buruh itu ke- 
mudian berakibat tertjapainja ke- 
longgaran2 bagi buruh jg kesemua- 
nja memperbaiki nasibnja, sebab: 
Mata pemerintah negara2 mendjadi 
terbuka akan kepentingan buruh 
dan keinsjafan itu diwudjudkan di 
dalam perundang-undangan negara? 
mengenai berbagai djaminan2 bu- 
ruh. 

UH. Kedudukan upah Ka 
um Buruh. 

Diatas sudah diuraikan bahwa 
kaum buruh adalah pemilik te 
naga kerdja jang merupakan sa- 
tu faktor produksi disamping fak 
tor2 produksi lainnja: Tanah 
(alam) dan barang modal. Djadi 
buruh  mempunjai. ,aandeel”, 
mempunjai bagian didalam pro 

Hal ini menimbulkan probleem: 
Berapa besarkah aandeel bagian ' 
dari buruh didalam produksi itu? 
Oleh para ahli diakui ' bahwa 
»Aandeel” dari buruh didalam 
produksi itu didalam artikata teh 

kemukakan 

wai mempunjai tugas jg tidak mu- 
dah. Tetapi sekalipun titik ig me- 
nundjukkan “upah jg adil sukar di 
tentukan, namun kita dapat membe 
rikan antjer2 dimana akan terdapat 
upah jg lajak/pantas. 
pean ini ialah: Tinggi. upah 

sekurang-kurangnja harus diatas 
pengeluaran2 untuk hidup jg lajak 
sebagai manusia dan setinggi-tinggi- 
nja sama dengan produktiviteit te- 

naga kerdja itu. Dalil ini dapar di 
sebagai antjer2, -hanja 

masih belum merupakan.. pemetja- 
han soal jg konkrit. 

Pertama, pengertian hidup la- 
jak sebagai manusia adalah suatu 
»rekbaar begrip”. Ricardo,  se- 
orang terkemuka dari Madzab 
Klassiek telah mengemukakan 
bahwa tingkat hidup lajak seba- 
gai manusia itu dapat beyubah-. 
ubah menurut kebiasaan. 

Kedua, produktiviteit dari tena 
ga kerdja sukar dihitung karena 
tenaga kerdja bekerdja bersama 
dengan alam dan barang modai, 
dan sukar ditentukan dng. precies 
berapa ,,aandeel” tenaga ' kerdja 
didalam produksi itu. 

Ketiga, “bagaimana djika pro- 
duktiviteit dari tenaga kerdja itu 
kurang dari harga “pengeluaran? 
untuk dapat hidup lajak sebagai 
manusia. 

Demikianlah probleem menge- 
nai apa jang dapat disebut upah 
jang adil. 

Ke-empat, disamping adanja 
tenaga kerdja buruh tidak boleh 
dilupakan adanja tenaga kerdja 
pengusaha dan adanja rente ta 
nah (grondrente) dan rente mo 
dal (kapitaalrente) sehingga me 
nurut ekonomi perusahaan pen 
dapatan dari produksi  Jengkap 
nja terdiri dari: 

a. upah buruh, 
b. rente tanah (grondrente), 
C..rente modal (kapitaalrente), 
b. upah tenaga pengusaha (on 

dernemersloon), 
e. producer's rent, 
f. risico-premie. 
Perlu djuga diketahui bahwa 

apa jang menurut perkataan se- 
hari-hari disebut keuntungan atau 
laba menurut ekonomi perusaha- 
an tidak dapat terus dibagi semua 
begitu sadja, karena untuk konti- 
nuiteit perusahaan jang mengenal 
waktu madju dan mundur sebagai 
akibat pasang-surutnja — konjunc- 
tur (conjunctuurschommelingen) 
perlu ada suatu procentage ter- 
tentu sebagai kasreserves. 

III. Tugas Buruh didalam 
Negara Republik Indonesia 

Pernah ada suatu masa bahwa 

timbulnja serikat2 buruh mendapat 
tentangan. Keadaan ini misalnja ter 
djadi di abad jang lalu. Timbulnja 
serikat2 buruh ditentang oleh segolo 

ngan orang2 sebagai kelandjutan da 
ri adjaran loonfondstheorie. 

Menurut adjaran theorie ini dida 
lam masjarakat ada suatu perbandi- 
ngan jang tetap antara djumlah ba- 

Kaum buruh mendapar  bajarannja 
dari loonfonds itu. Oleh karena itu 
djika segolongan kaum buruh meng 

ladakap serikat buruh, maka buruh 
jang mendjadi anggauta serikat bu- 
ruh itu akan naik upahnja, tetapi ka 
rena loonfonds itu sudah tertentu he     — Mulai tgl. 1 s/d 5 Mei, ber:| Molotov dim pedatonja pada ha- 

tempat dilapangan Sekolah THHK, ' ri Kemis menjokong usul -Chuo Eng , 

| PANITIA PERLOMBAAN PE- 

Plampitan Semarang diadakan per- 
tandingan? basketball untuk mere: 
but kedjuaraan Djawa Tengah. Per- 
tandingan tadi dimulai pada djam 
19.00, diantara mana terdapat regu2 
dari Kedu, Jogja, Banjumas, Pekat | 

  

NANAMAN PADI KAB. SMG. 
Dengan bertempat dipendopo 'Ka 

bupaten Semarang pada tg. 28 April 
jang lalu telah diadakan prtemuan an 1 : 
tara Djawatan2 Pertanian, Penera- longan, Banjumas Pa mena, 
ngan, Kantor gerakan Tani, D.P.D., ” — Utk. menjambut - NN 
B.T.L, kaum Tani terkemuka dengan an Buruh Sedunia, maka Panitya , 
Pamong-Pradja, pertemuan itu dimak Pasar Malam Semarang 'memutus- |sud untuk membentuk Panitya Per- kan, bahwa “kartjis masuk Pasar 

  Lai jang sudah ditolak oleh 16 ne! 
gara tsb. diatas. Molotov selandjut 
nja mengatakan, bahwa diseluruh du 
nia terdapat 2.400.000.000 djiwa ma 
nusia, lebih dari separo tinggal di 
Asia. Daripada djumlah jang ber- 
ada di Asia ini pada permulaan! 
abad ke-20 hidup dalam keadaan 
kolonial atau setengah kolonial. Ta- 
pi sedjak revolusi Rusia th. 1917, 
terdjadilah perobahan2 jang menda- 

lombaan Penanaman Padi Kabupa- 
ten Semarang. Adapun maksud dan 
tudjuan dari panitya tersebut, jalah 
merupakan suatu usaha untuk men- 

dorong activiteit dari golongan tani 
untuk mengadjukan serta melipatgan 
dakan hasil padi. Dengan suara bu- 
lat selandjutnja rapat ini dapat mene 
lurkan Panitya Perlombaar, Penana- 
man Padi tsb. dengan susunan seba 
gai berikut : : 

Ketua: Bupati Semarang Sumardji 
to: Wk. Ketua I: Patih Kabupaten 
Semarang Kaseno, Wk. Ketua: II 
Suroso dari Djawatan Pertanian: Pe 
nulis: Sdr. Sunjoto (Wedana Dbp): 
Keuangan: Sdr. Muljono dari Kantor 
Gerakan Tani, dan ditambah Pem: 
santu2 lainnia. 

BERITA REDAKSI. 
Karena sangat kekurangan tempat, 

| maka ruang tjatur jang mestinja di- 
tempatkan hari ini, terpaksa ditunda 
sampai pada minggu jang menda- 
tang. Harap para penggemar  tjatur 
maklum adanja. 

. HARGA EMAS. 
Djakarta, 29 April: 

24 karat: djual Rp. 39.— 

|keadaan penduduk dipelbagai desa) 
| Penindjauan tadi dimulai dari desa 

Malam, kemaren malam dipungut lam. 
rata2 Rp. 0,50. Achirnja, Molotov djuga melem- 
— Hari Djum'at j.l., Residen” Mi- parkan .tuduhan2 kepada Amerika 

lono telah mengadakar penindjauan ' Serikat. A.I. dikatakan bahwa Ame 
ke daerah2 MMC jang sudah diat|rika telah mengepung RRT. f 
mankan untuk melihat dari dekat (UP — AFP): 

MI DIIS 
SIARAN R.R.I. TRITUNGGAL., 

Semarang 4 Mei 54. 

Djam 06.10 Jan Corduwner. 06.40 
Bing Slamet dan Ratna. 07.10  Ira- 
ma Langgam. 07.30 Tembang Tji- 
andjuran. 12.05 Orkes Harry Da- 
vidson. 12.30 Dendang Teruna. 13. 
15 Hindustani. 13.40 Orkes Haw 
Felix, 14.00 Tri Irama. 17.05 Ujon2 
Mataraman. 17.40 Ujon2  Matara- 
man (landjutan). 18.00 Instrumen- 
talia Arab. 18.15 Serba serbi A.P. 
18.30 Krontjong Aseli. 19,30 Bebe- 
rapo solist. 20.30 Tanja  Djawab. 
20.45 Suara bersama. 21.15 Lang- 
gam Krontjong Indonesia “baru. 22. 

Sraten, Kawedanan Salatiga, kemu: 
dian menudju ke Ambarawa (Ban: 
dungan) dan finish didesa - Karang: 
djati, Ungaran. Penindjauan kepada 
desa2 itu berlangsung selama 1 hari: 

PERTANDINGAN TINDIU 
BESAR. 

Seperti: dikabarkan, 
Mei 1954, djam 20.00 dihalaman 
Pasar Malam Semarang telah diada- 
kan pertandingan tindju dengan atja 
ra sbb.: 

Party ketjil: Cheppy (Semg) — 
Soetedjo (Semg.) 6 babak. Party be- 
sar: P. Surjadi, Semg. lawan Suma- 
di (Purwokerto) 10 babak. Bauling 
Kid Surabaja — N.H.Elych Ban- 
dung, 8 babak. Fighting Lee (Soera 
baja) — Fely Eljas (Bandung) 8 ba 
bak dan A Tjong, djuara Indonesia ' 
1953 melawan Kid Hulu (Djakarta) 
dalam 10 babak. Lebih djauh perik- 

    
pada tgl. 3   

  22 karat: djual Rp. 38.50 

| Dengan ini d 
1 Kabag 

" ngan 
           

  

    

  

2. Sebagai 
“tgl. diatas, dipegang oleh: 

Setu "ba 

tidak ad 
longan dengan Sdr. Njoo. 

seperlunja. 

Pekalongan, 30 
Dir   

  

    
PEMBERITAH 

ipermaklumkan kepada jang berkepentingan: 
ermintaannja sendiri, mulai tgl. 
ormat Sdr. NJOO TJIONG 

djabatan/pekerdjaan selaku Man 
RIA THEATER” DI PEKALON 

penggantinja, djabatan/pekerdjaan 

Dengan keberhentian Sdr. Njoo' Tjion 
ada sangkut-paut lagi antara ,,Gloria 

Harap jang berkepentingan maklum dan mendjadi perhatian 

April 1954. ' 

  

salah iklan jang dimuat hari ini. 

UAN 
20 Irama Padang Pasir. 23.00 Tu- 

, tup. 
Surakarta 4 Mei 54. 

Djam 06.03 — 06145 35 07415 —& 
07.45 — Genderan pagi. 12.03 Ira- 
ma Geguine. 12.15 Suara . bersama. 
12.45 Konsert Siang. 13.00 Lagu da 
ri Texas. 13.15 Dari India. 13.45 
Rajuan Siang. 17.05“ Dunra 
kanak2. 17.45 Varia Djawa Te- 
ngah. 17.55 Sweet music. 18.20 Se- 
ni Karawitan. 19.15 Kontak dengan 
Pendengar. 19.30 Pilihan Pendengar 
20.30 Imbauan Malam. 20.15 Pak 
Beres ngunandika: 21.20: Permaiaun 
citer. 22.00 Irama Tenang. 22.15 Ge 
.ma Malam, 23,00 Tutup. 

1 MEI 1954, de- 
SENG meletakkan 

Tan Pa »GLO- 
AN: 5 

tsb. mulai $ 

“Due de 
Jogjakarta 4 Mei 54. Seng, maka sudah 

heater? Peka- 

06.45 Nien 
Lagu2 oleh 

Permainan Akordeon. 
Adi dan Mien. 07.15 
Rachman, 07.30 Walsa dari pelba- 
gai tjipt. 12.05 Zainab meraju-raju. 

| 112.15 Harry James. 12.30 Langgam 
: Populer. 13.10 Konsert untuk biola. 

| sGloria Theater” 
Pekalongan 

GO JOE HAN. Ne AKA 

eksi : 

13.40 Tarian2 Pulau Dewata. 14.00 
Krontjong Siang. 17.00 Dongengan 
kanak2, 
Njanjian Mesir. 18.05 Beberapa 
Mars Indonesia. 19.40 Hid Rom- 
bongan ta” bernama. 20.30 Malam 
Meraju. 21.15 Obrolan pak Besut. 

  
Djam 06.10 Paduan Suara. 06.30 

17.15 Rajuan Sore. 17.401 

nis tidak mungkin dihitung, Oleh 
karena tu para 
mengemukakan theorie2 tentang 
upah “tenaga kerdja (loontheo 
rieen). Didalam hal ini perlu di 
ketahui bahwa soalnja tidak se | 
Na dugaan banjak orang, sej 
ab: 

sardjana hanja | 

' fonds-theorie, theorie 

sarnja, maka buruh jang lain jang 
tidak mendjadi anggauta serikat hu 
ruh itu terpaksa turun upahnja. Dja 

' di, keuntungan buruh jang satu ber 
arti kerugian buruh jang lain. 

Demikianlah pendirian mereka jg. 
mendasarkan alasannja kepada loon- 

mana diben- 
| tangkan oleh James Mill dan kemu- 

1. . Soal tenaga kerdja (arbeid) 
tidak boleh ditindjau hanja dari 
segi ekonomi sadja, dianggap se- 
bagai barang jang kita hitung 
masganja, 

2. Yenaga kerdja adalah tena 
ga kerdja manusia, dan oleh ka 
rena itu elemen manusia ini tidak 
boleh dilupakan didalam segala 
tindjauan mengenai tenaga kerdja 
manusia. 

Djadi, soal menggunakan, 
melihara dan menghargai CN 
kerdja manusia harus ditindjau 
dari berbagai segi, dari segi eko- 
nomi, dari segi moraal, dari segi 
Na, dari segi pendidikan 
sh.   
Kurang pada tempatnja untuk me 

tjara mendalam didalam 
singka: jg dimaksudkan sebagai sam 
butan hari 1 Mei ini. 
.Tjukup disebut disini bahwa se- 

pandjang masa tidak kurang sardja 
na2 jg berusaha mendapatkan theo- 
rie tentang upah jg adil, misalnja 
Ricardo dengan ,arbeidswaarde- 
theorie”-nja, Karl Marx “dengan 
.meerwaarde-theorie”-nja, Von 

Bohm-Bawerk dengan ,,toerekenings- 
leer”-nja jg kemudian - diperbaiki 
oleh Yon Wieser dan Hans Mayer, 
John Bates Clark dengan ,,verde- 

lings-theorie”-nja dan bahwa Hein- 
rich von Thinen dengan bangga 
mengemukakan theorienja bahwa 
upah buruh jg seadil-adilnja adalah 
(dapat dirumuskan “dengan akarap 
(Vap) dimana A berarti pengelua- 

(adalah produktiviteit daripada tena 
ga kerdja. 
Hingga kini persoalan '” mengenai 

upah jg adil masih selalu dapat di 
djadikan bahan perdebatan, 

Itulah sebabnja maka. hingga kini 
pun masih atjapkali ada pertenta- 
ngan antara . buruh dan: madjikan 
tentang tingginja upah (batja djami- 
nan) dan bahwa suatu. panitya jg 

ngupas berbagai theorie2 upah Se-| Ia 

tulisan | 

dian diperlengkapi oleh Nassau Wil 
liam Senior. 

Saudara2, keterangan tersebut: di- 
atas .dimaksudkan untuk sekedar 
memberikan bahan jang dapat melu 
askan pandangan kita didalam mc- 
nindjau sesuatu masalah pada umum 
nja, masalah perburuhan chususnja. 

Apakah tugas buruh Indonesia, di: 
dalam Negara Indonesia sekarang 
ini ? 

Pokok2 hak2 buruh sudah ditjan- 
tumkan didalam Universal Declara- 
tion of Human Right jang diterima 
oleh U.N.O.: pada tgl. 10 December 
1948. (Batja pasal 23 a.l“ hak untuk 
mengadakan Serikat Sekerdja, pasal 
24 dan pasal 25). 

Djiwa dari pasal2 tsb. terdapat pu 
didalam Undang2 Dasar Sementa 

ra Republik Indonesia didalam Bab 
V: Hak2 dan  Kebebasan2 Dasar 

1 Manusia, pasal 21, 28 dan 29. 

ran2 jg perlu untuk hidup dan PI 

  
bertugas merentjanakan gadji pega- ber-ideologie Pantja-Sila. 

Djadi buruh di Indonesia hidup di 
dalam suatu  tatahukum pemerintah 
nasional dimana  pokok2 hak2-nja 
sudah diakui. 

Berdasarkan adagium bahwa sela- 
lu harus ada keseimbangan ' antara 
hak dan kewadjiban maka buruh di 
Indonesia mempunjai tugas jang pa 
da pokoknja: 

Mempertinggi kekuatan nasio- 
nal dengan fjara ig sesuai dengan ketjakapamnja, ialah dengan mem 
pertinggi produktiviteitnja sehing ga dapat memberikan ,,aandee” (bagian) jang sebesar-besarnja di dalam produksi # 

produksi 

i nasional, 
Bertambah besarnja 

nasional dengan sendirinja dapat 
mendjundjung martabat dan ke. 
dudukan negara dan rakjat, ter 
masuk buruh jg mendukungnja. 

Marilah kita memperingati dan merajakan hari 1 Mei 1954 ini sebagai buruh 1g berpengetahuan 
dan berpengertiansdan — last but not least — bersideologie, jang 
insjaf akan tugashja didalam tata 
hukum pemerintah nasional jang 

  

R. M, Suprapto,   21.30 Ketoprak Mataram. 22.10 
Ketoprak (Tandjutan). 24.00 Tutup. 

, 

  
  

1954 maka dengan ini dinjatal 

. 
. Pemberitahuan Penting 

Sesuai dengan keterangan direksi N. V. PERKAPI ke- 
pada notaris Raden Mas Suprapto djam 10 tanggal 30 April 

can bahwa rapat pemegang sero 
N. V. PERKAPI ditunda dan akan dilangsungkan pada 
tanggal 4 bulan 5 tahun 1954 djam 12 pagi dikantor notaris 

DIREKSI N. V. PERKAPI 

SEMARANG     

rang modal dan besarnja loonfonds. 
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KEUNGGULAN 
“ LEBIH SEDA P1 “ LEBIH HALUS 
“ LEBIH MUSTADJAB 

  

    

   
     

      
    
   
   

Toko PEDAMARAN 
Telp. 900, Semarar 

  

   18a, Kintelan 94. 
Agen? Su anna   

Anggur Branak “Ti Anggur Wanita 
Penting sekali untuk para ibujang habis bersalin | Untuk mendjaga kewarasan para wanita, maka djangan 

$ "Uatuk menbsrsihkan darah 
bagi para wanita jg prangkan ring- Pee Djika selalu memin memberi tendga bor Yan "| Gerng  bulka Indae kas. muka ber. kandungan | diwaktu J um/ anggur 

nja dengan AnggurBranak | pat disemouacan. (1 membiktoaarot MU | Ate dbia a- 
Tjap Lontjeng. Anggur Wanita me.n- muda pula ada 

TPabrik An a 3 Rei “Obat 'Ljap Ye IN | : "3 ar 1 N 99 Dijalan Pinangsia II No. 30. Telp, 913 Kota 

Aa teng Merk »JANNEN DJAKARTA-KOTA 

membaguskan air susu, ha- 

Anggur Antay 
Para ibu jang sedang hamil, perlu dikasih minum 
Anggur Antay untuk mendjaga supaja anak di dalam 

Anggur Kuat Kolesom 
Jang sanggup memberi Tenaga, Darah dan Sumsum. 
Sslainnja segala rupa penjakit dapat dihindarkan. 

  

' lupa minumian selalu Anggur Wanita Tjap ,Lontjeng, kerna 

   
   

           

    

   

      
    tjahja, buah da. 

di naik dan 
tertentu, sarinj kepa- 8 Kuat Kolesom badan sehat, 

| tuhan muka puyat, d.1- 
sehat ada.      melahirkan ' 

tenaga kuat, bekerdja giat, 

anak. penjakit pun sukar mendekat. 
| bian padanlan ysing, | nja. | Aga 

  

  

  

" 2 : 5 : " ” ” Tr & : 

| BOLEH DAPAT BELI PADA .. TOKO — TOKO DI SELU RUH INDONESIA ce Na, 
    

  

  

  

  

Disembarang djalan — kasar atau rata — hanja 
satu ban jang mendjadi pilihan pertama untuk 
pelajanan awet dan penghematan, 
Itulah ROAD LUG ban Goodyear Jang ter. 
masjhur — ban untuk dua tugas jang paling 
baik jang pernah dibikin. Beli ban ROAD 
LUG — untuk pelajanan extra, djumlah km, 
extra dan penghematan extra. - 

& - 

2 : Untuk Semarang:   

  

: Z 3 2 li 

GOOD/YEAR Aa 

TA, TOKO KAUW, TOKO SANGKURIANG, 
IMPORTIR? AUTOMOBIEL. 
Selandjutnja Agen? diseluruh Indonesia. 

     diatas dan diluar 
djalan raya 

DISELURUH DUNIA LEBIH BANJAK MUATAN DIANGKUT DENGAN BAN? GOODYEAR DARI PADA LAIN MEREK . Hi metiknja. 

BERISTIRAHAT ? 
BERTAMASJA ? 

Kundjungilah 
: IK 

Hotel & Restaurant 

  

  

SL AH ME MMR ALL AL EL LL LL 

& Obat-obat Paling Mustadjab 

Goles Purifyer Tablets 
(OBAT BERSIHKAN DARAH). 

£ Darah ialah sangat ,diperlukan dalam tubuh 
manusia, kalau darah ada mengandung kotor, 
lama kelamaan kotornja itu mendjadi pelbagai 
penjakit, bukan sadja membinasakan badan, 

| tetapi bisa djuga memutuskan keturunannja. 
sGOLES PURIFYER TABLETS” jg. berdaja 
menghilangkan kotor?-an didalam darah dan 
membasmikan kuman2, malahan bisa mengem- 

'h balikan darah jang bersih. Penjakit?2 seperti: 
' koreng2, kulit gatal, bisul dll., sesudah makan 
, ini obat dapat dihilangkan dalam waktu jang 
singkat. ) 

Goles Rheuming Tablets 
(OBAT ENTJOK) 

Penjakit entjok (rheumatiek) sangat menggang 
gu kesehatan badan, karena ia bisa merebak 
keseluruh badan serta menjebabkan kesakitan 
disendi? .tulang dil., sehingga achirnja sukar 
bergerak. Kesehatan jang disebabkan oleh pe- 
njakit entjok sukar diberikan dengan perkata 
an. Oleh itu, terasa sadja ada berpenjakit de 
mikian segeralah makan obat .GOLES 
RHEUMING TABLETS” jang telah terkenal 
karena kemandjurannja jang adjaib. 

Goles Vitolin Tablets 
(OBAT SAKIT ULUHATI) 

Terkenal mutunja didunia hari ini karena cha- 
siatnja jang adjaib untuk menjembuhkan sakit 

perut, senak ulu hati penjakit angin dan sem- 

belt. : 

Sudah lebih 30 tahun lamanja obat ini telah 
tersebar diseluruh dunia dan telah diakui se 
bagai penaWar istimewa untuk mentjernakan 
makanan. 

P1 
N
P
 

    

  

     
| Tawangmangu 

ae 

Rumah Makan: 
Sriwedari ) SOLO 
Lodjiwetan ) 

  

Goles Choukiong Pills 
(OBAT TONIC) 

Banjak keturunan sudah tidak sehat, karena 
lagi waktu baji kurang rawat, atau kurang 
Vitamin, suda Dewasa badan djadi lemah, 

“kerdja kurang: semangat, belum kerdja tenaga 
sudah habis. Kesenangan rumah tangga tidak 
Berbahagia. Kekajaan Goku, tetapi keseha- 
tan kurang. Lekas pakai Obat Tonic ini, GO ! 
LES CHON KIONG PILLS. Kuatkan badan, 
kuatkan urat, dan sehat badan untuk buah ! 
pinggang, menjukupin kemauan istri, dan ke- 
santosaan dalam rumah tangga.         

KABAR SENANG) “@NbERrrouwb 5 
" Rr. Siti Seksio Astuti Asrar 

  Perempuan adalah diumpamakan sebagai se- 
kuntum bunga, barang siapapun hendak me- 

Tetapi ,,Bunga” dan ,,Perempuan” 
bukanlah suatu hal jang biasa, sebab jang di 
tjintai oleh B-etina adalah berlainan sedikit. Jg. Tuan2/Njonja2 jang menderita 
disukainja ialah si-Djantan jg bertubuh kuat, sakit WASIR (Aambeien) dan dengan 

dan tahan ,,berdjuang” dengan lama. Inilah sudah berusaha di-mana2 dengan R. Totty Soetoto 

jang disukainja. Kalau mau ketempat ,,Taman tidak berhasil. Datanglah pada 
Bunga” pakailah sedikit obat ,,Goles Externa- alamat dibawah ini untuk obati Semarang 

  

  

    
  

"
 

     
ICHTISAR PERATURAN DINAS UNT. 

| BAGIAN BULAN MET 1954 

    BA NAS 

SEMARANG 

  

—. DATANG DARI: BERANGKAT KE: 
SENEN ' Surabaia 07.40 — 08.00 Bandung (HE) 

Djakarta 08.30 — 08.55 Djakarta (CAN) 
2 Bandung 11.20 — 11.40 Surabaia (HE) 

Surabaia 15.10 — 15.30 Djakarta (HE) 
Djakarta 15.50 — 16.10 Surabaia (HE) 

SELASA - : Surabaia 07.40 — 08.00 Bandung (HE) 

  ta 08.30 — 08.55 Djakarta (CAN) 
Bandung 11.20 — 11.40 Surabaia (HE) - 

. Surabaia 15.10 — 15.30 Djakarta (H E) 
Djakarta 15.50 — 16.10 Surabaia (HE) 

REBO Surabaia 07.40 — 08.00 Bandung (H 

- 

Denpassar/ 

E) Djakarta 08.30 — 08.55 Djakarta (CAN) 
Surabaia 10.20 — 10.45 Djakarta (CV) 
Bandung 11.20 — 11.40 Surabaia (HE) 
Surabaia 15.10 — 15.30 Djakarta (HE) 
Djakarta 15.50 — 16.10 Surabaia (HE) 

KEMIS ' Surabaia 07.40 — 08.00 Bandung (HE) 
5 Djakarta 08.30 — 08.55 Djakarta (CAN) 

« Bandung 11.20 — 11.40 Surabaia (HE) 
. Surabaia 15.10 — 15.30 Djakarta (HE) 

2 Djakarta 15.50 — 16.10 Surabaia (HE) 
DJUMAAT Surabaia 07.40 — 08.00 Bandung (HE) 

- Djakarta 08.30 — 08.55 Djakarta (CAN) 
Ba 1120 — 11.40 Surabaia (HE) 

  

Surabaia 15.10 — 15.30 Djakarta (HE) 
   

    
    

   

2 , Djakarta 0 — 16.10 Surabaia (HE) 
SAPTU Surabaia 07.40 — 08.00 Bandung (HE) 

Djakarta 08.30 — 08.55 Djakarta (CAN) 
Bandung 11.20 — 11.40 Surabaia (HE) 
Djakarta 13.25 — 13.50 Surabaia (CV) 

Se AN SAAD EA pe EMAS 
Surabaia 15.10 — 15.30 Djakarta (HE) 
Djakarta 15.50 — 16.10 Surabaia (HE) 

MINGGU Surabaia 07.40 — 08.00 Bandung (HE) 
Djakarta 08.30 — 08.55 Djakarta (CAN) 
Bandung 11.20 — 11.40 Surabaia (HE) 
Surabaia 15.10 — 15.30 Djakarta (HE) 

Djakarta 15.50 — 16.10 Surabaia (HE) 

2. KAMI ANGKUT 
ah AMAN DAN TJEPAT 

HE — Heron 
CAN — Canadair “1 2 
Cv. &- Oliv 4 : T. Se 
- Mena BERASAL Man HE NN 

        
  

TOKO EXCELSIOR, TOKO AMERICAN, TOKO SELEC- Ting”, tentulah memuaskan hawa-napsu, tahan WASIR dengan garansie sembuh | T———— Tgl. 29 April '54. 
dan semua berdjuang selama-lamanja: supaja hati si-Beti y di dalam 12 hari sampai RON- Bandung 2 

na merasa puas serta Hana ,Sesungguh TOK akar2-nja, ZONDER OPE- d Pe kana. Ea 

n Bea Manga O na aa 10 $ wet Menjambut Hari Ulang Tahun Buruh 1-5- 1954, 
gen — Gg. arung emarang 1 T ih & 

HWAY AN TONG — — Gg. Warung 3 M. S. RAHA » s9 
—.. 3 : ENG TAY HO — Pekodjan 101 seh mtk Toko Katja sLima-Lima 

Bantulah P.M.L 'gisa Pn saia Pa ba PB ae BENERAN 309 SEMARANG Me PA aa aan 
2 ha II LA AN SAK TN Pa MN PAN ERA Na LA Aa Selalu ada sedia: KATJA PUTIH (bening) dan terima pe- | 

| senan KATJA MAT. |   
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  »DJANGAN PUTUS ASA! Ji | Potonekn kata poteh Din er jaj aa AMAN, 
: : Silahkan ambil pertjobaan. HARGA MELAWAN! " 

Ini dia —mn 

KN TE TABLET Ne ag pama san : Randusari Gg. 1/305 Semarang, 
HARGA Rp. 30,— Tambah ongkos kirim 1596. MEMEGANG BUKU A: mulai Djum'at 7 Mei '54 dj. 6 sore. 

Fi Ge 5 | Pangkaf Rp. 10 Uang Kursus Rp. 27,50 p. bl. Tempat 2 
Bisa tolong orang: lelaki jang berbadan lemah dan sjahwat | tas, Nilai Peladjaran terdjamin, dan hati BeamaAan an Gani Et 

  

  

  

Daan dan jang sudah memakan rupa2 obat, tapi ta” dapat ladjar: Selasa/Djum'at). 
menolong. . Bhs BELANDA: sudah djalan 4 ploeg a 24 j 
Tetapi ,IMPOYIN TABLETT” jang akan sanggup mengem: Dibuka baru: RABU 5-5-54 dj. 3 dan di. $ Na balikan tenaga2 dan urat2 sjaraf jang kendor, mendjadi (2 ploeg a 24 peladjar). Pangkal Rp. 5 Uang Kursus: Rp. 12.50 
kuat Ka sehat hingga mendjadi tenaga Tuan muda kembali (Senin, Rabu & Djum'at djam tsb) An Kak ea 
seperti biasa. | Akal ai . 

"ageng yng ga hanja bisa terlaksana bila selilu Tuan mema- Sean Na Pn Ke siang an ini obat. San . 5 1 Na 
SIMPOTIN TABLETI” ter bikin oleh: ten 0 aa omimpin Umum: R. C. J. SOEMARDJO, 

N. B. Agen2 lihat di Tabib AMIRODIN 
Adyertensi Amiro Pomade. KUSUMOJUDAN 954 — SOLO | tentu |... 

  

        

  

Ta 
Sya bangga dengan Tua 

kilapan    ANGGUR OBAT BERANAK 

tjap 51 adalah satu pendapatan -. 
terbesar dalam djaman ini. Cha- 
siatnja dapat melampiaskan da- 
rah dan menjembuhkan penjakit" 
jang diderita setelah kaum ibu 
bersalin misalnja seluruh tubuh 
merasa sakit lemah, kurang  da- 
rah, terlampau banjak darah jang 
keluar dan sebagainja. ANG- 
GUR OBAT BERANAK tiap 51 
memberi darah dan tenaga baru 

          
      

Pendapatan AMIRO POMADE" 
Tjap potrek Bintang Ampat 
Mudah dipakai. seperti pomade biasa, Rambut putih kembali asal. 

Mentjegah runtuhnja rambut dll. penjakit jang ada | didalamnja. 

Djangan kaget, dalam 1 Minggu sudah berobah kleurnja asal pakai 

      

  

    

  

i i. Gosok sampai akar-akarnja. Asal pakai selamanja serta menambahkan napsu ma- 5 ega £ Lk AI A99 

Me lama Eakin hitam. Tidak luntur | dan tidak kan. Satu botolydari pada anggur Ingin pandai mengetik ke Kursus MASSA 

merusakkan pakaian. Harum bahunja. Boleh mandi, tidak luntur, obat ini lebih besar faedahnja | SEMARANG AMBARAWA DEMAK 

akan tetapi sabar, tentu memuaskan. dari pada sepuluh bungkus seng- Peterongan Tengah 105 Dj. Setasiun 23 Kijahi Palembang 3 
HARGA per pot Rp. 50.— dan Rp. 25-— hoatheng. Apabila orang sering 
Tambas ongkos kirim 1579. Harga di Agen sama. minum anggur obat ini keseha- SALATIGA DJEPARA REMBANG . 

DIUGA SEDIA : Puder Hitam kan Rambut g Ba Ra PE tannja tentu terdjamin. Dj. Tuntang 46 Panggang Tengah Pasar Bedag no. 3 

Pendapatan sudah lama, Lebih tjepat dari suara Tjap Potret Bin- . 2 1 4 2 f 

tang Empat. Tanggung 10075 rambut putih mendjadi hitam. Ka Tiap Bulan Menerima Peladjar Baru Agen Semarang: 

  

lau tidak hit uang dikembalikan. Tidak perlu tjampur air pa 
Udah kuda 2 

da dan 2 Pa Harja Rp. 25.— Hoofdagent: ENG TAY HOO, Toko H Wa Y Am T om 4 g p an 

Pekodjan 101 Semarang. Terbikin oleh: c . , 2 

Tabib AMIRODIN ang Warung 3 Batja a 

Pusat Pendjual TOKO OBAT SIN BAN SAN 
Kusumojudan 95A — Solo. Djl. Songojudan 14 - Telp. 2028 u. - Surabaja. Ka , M | d k 99 

Dan bisa beli di Rumah Obat di seluruh Indonesia. : j 1 95 uara er ce cl     £     
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Praktek Lagi 
J. van MEERTEN | | 
Keel - Ndus - Oor-a 

Mulai tg. 3 Mei 1954. : 

    
Persewaan 

Bondo Sepolo| 
Sedia alat2 pesta dan 

— sebagainja 

Gelas besar.” 
elas ketjil Pn 

Sendok AE 
Baki — Tjeret 
Tikar Ba 
Lampu standar besar 

— Lampu standar ketjil 
'Pengeras suara 
Complit Gramofoon 

BOE RANDINEM. 
Pandean Tamanhardjo No. 74 
5 SEMARANG — 
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BISA DAPAT BELI DIMANA2 
  

    

    
   

  

    

  

      
Undian ..D AVOS- Dekat “Penarikan ) 
DALAM PASAR MALAM AMAL 1954 SEMARANG 
COUPON UNDIAN TINGGAL | : LEKAS AMBIL BAGIAN! PEN Ke ARII 

| BELI SABAN (D SATU ROLL. PERMEN DE ON Ceng, 22.1 SRI » LN A 34 £ £ . 3 
DAPAT SATU (1) LEMBAR CO UPON UNDIAN PROL Maen 
TIDA BELI BERARTI RUGI, DJANGAN LIWATKAN INI K UTIKA BAEK. 

   
   

HADIAH2: SPEDA-BERMOTOR 1954 
MASIN DJAIT KAKI 4 LATJI 
RADIO PHILLIPS 
SPEDA - WANITA 
LONTJENG - TEMBOK D.L.L. 
DJUMBLAH: 60 HADIAH2. 

PENARIKAN : Di siarken dalam surat2 kabar. 

PABRIK 
»D AV OS” 

  

ALA AK kt — .. 

Batjalah 

Suara Merdeka 
N 

2 2 LL LL LP TP EL LL ai 

  

- Karangtempel 1 — Semarang. 
MENGETIK & STENO A4 Rp. 10.— sobat" 
BUKU PELADJARAN MENGETIK diberi tjuma-tjuma kepada 
pa mengetik. : 

fasih menerima peladjar baru. 

  
  

  

: Menjambut 

( @) 

Purwodin 

Semarang 

Hari 1 

atan 1I/8 

Telp. 9413-2300 
IMPORTEUR: ALAT2 LISTRIK, WATERLEIDING, BA- ' 

RANG2 BESI, MESIN2 DIESEL-LISTRIK, STOOM- 
WALS dil. 

1 3 : 

INSTALLATEUR: MACHINERY — ELECTRO — SANI- 

Mei 1954: 

Teknik Umum'n.v. 
H | 

      
      
  

  
  
  
  

  
            
  
            

S NYA : 

Kesibukan kerdja 
dikantor segera hilang! 

Semangat baru Tuan peroleh 
dengan mandi memakai Lifebuoy. 

Lifebuoy membuka pori-kulit. Dengan 
demikian kulit Tuan dapat bernapas 

lagi dan Tuan merasa segar untuk 

      

    
    

      

  

                      
  "ATA 

Pa 

  

  
  

                      melakukan peker- 

djaan lainnja. 
  

    
    
                    Lifebuoy, menghi- 

langkan ketjapaian. 
  
                  

      
  

                                      
  

  

                                  
    
    

  

1 
TAIR SALURAN AIR, PENURUNAN KILAT dil. : 

: “ Hi P : ee Ht 5 E: HE 44. 1 Ke ea 18 T 7 1 

HE Ea H.A 

  

    

  

    

       

  

  

      

  

     

  

  

  

  

  

     

  

   
    

        
  

         
    

ana An Ii” MENJAMBUT HARI BURUH 1 MEI 1954 | H || saru TERIMA: f 

City Concern Cinemas || TU Kk | elefu nken . , 5 1 | FE : 
| : 1 BEA ini malam d.m-b. 5-—7.—9.— (u. Segala Umur) $ RADIO'S Type WK 6654 model 1954, Kast kaju, 6 Jampu K 

Suatu film (LAUT JANG MELINGKARI KITA) : : V | / | berikut mata koeijing, 6 gelombang bandspread ! 5: 
Pena Ann ! HORLOGERIE | R £ NN MMA Ana mak nama 1 , . : # 5 .. t dengan : YON DERS...:ihat woited BODJONG 10 € — Telf. 1144 SEMARANG Harga EL Rp. 1.980. KEADJAIBAN2 three billion years to ilmec "3 £ : akte ngaletten. gap meangkaomicama ena | 0 er Mon Rm NP be filmed! Dom TELEFUNKEN LUIDSPREKERS dari 10 inch. : dari LAUTAN : FB £ NIC . 29 4 
en GRATIS HADIAH.COUSON. 3 Radio ,OMEGA t 

| ma — ,Bintang Prian gan N. V. 4: Rp DJL- MATARAM (Kr. Turie) No. 572, Tilp. Smg. 1937. ( 
Pelan Paan 2 Permintaan toko-toko : tanggal UNDIAN diundurkan sampai (9g Buka : Hari biasa 9—2 5—7 nan : Y nonton menjaksikan : ' dengan tanggal 15 DJUNI 1954. 4 SAPTU 1 Mei tutup, MINGGU 2 Mei buka dari 9—2. ( 
MEI Menekan HADIAH- HADIAH: : " e 
terlahirnja dan IL 1 Mobil SKODA 1200 cc ......... Rp. 57.000.— - nia 5 1 Tenggelamnja IL 1 Mobil FIAT 500 cc (stationwagon) ... ,, -32.500.— Pp £ Ind. amb. wed. middelb. leeft. zoekt levensgezel v. 35 tot 60 t 

.- Bumi! HI. 1 Motorfiets HOREX ................. ». 15.000.— TJONTOHLAH KELJARGA JANG BERBAHAGIA INI! jaar met goede positie, land. onverschillig. Is genegen om overal 
KIAMAT)! IV. 1 SCOOTER ......... An ea ga : : Bapak - Ibu serta anak-anaknja mee te gaan. Brieven onder geheimh. verzekerd, liefst met foto, : 

V. 1 Salonradio -- Recordchanger ...... »... 7.800.— tetap pelihara kesehatan dengan - te zenden onder nummer 5/1892 van dit blad. 2-3 VL 1 Bromfisis VICTORIA .............. 3.71 3980 beramai sama-sama minum: FT  Z&—— 
MA pn” Dan lain? HADIAH jg semuanja berdjumlah Rp. 150.000.— Anggur KOLESOM 
— Berbelandjalah di toko-toko jang telah sedia ini COUPON, Tj ap BOEAJA” 
“1 setiap belandjaan Rp. 25.— diberi ar COUPON. Kai DA Dana ba 

: Barang-barang DIDJUAL dengan harga bersaingan. s5 5 MR an 
Untuk toko-toko jang sudah/belum memberi COUPON dari e Ta : aan Peang sang aa 

2 5 kami, masih dapat membeli lagi di: 5 f rasa kesel Ma enAgRIA pikiran mm 
Pe AI : serta tetap gembira dsb. 

INI MALAM 1 Toko » THE SP ORTS SH OP Pn Pusat pendjual: 
D.M. B. OF ALL THE TARZANSI! BODJONG No. 44 A, Rina 515, : KONG DJIN TONG 

(13 tah) (9 The screen thunders with — SEMARANG — 5 : 
Maan PEKODJAN 105 — TELP. 1885 — SEMARANG. " Toko .SIN” Petjinan 148 — Magelang. EP Grand set Pn 2 
  

  

      

  

  

  

  

  
  

    

   
Harga Murah! — 

Kwaliteit Tinggi! 
Tuan, Njonjah dan Anak. 
wanita dari bahan GABUS. 
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dan lain -lainnja. 

YAL-SHOES 
Dj. Mataram 203 Telp. 2173 Semarang   

  

  

  

    
  

  

AN ia kendala SER 

5.00 -7.00 -9.00 CST NA | ea 2 
: NEW TARZAN an Baki z 
: THRILLER! ai | Ini malam d.m.b. 
1 . 2 5 2d R E Xx Saga 9.- (47 th)ih Senen : u : ca NNNNPANNng 

3 F 

ig h Cotten — Barbara Stanwyck|| malam 8 TON 

: Nan 13 BARKER ag Calhern — Leslie Caron || Premie- E 

Spa PON AN WITH A CLOAK“ Jlre Pa, Stampede ! : THE MA : 

Penuh Sensatie / ORIO Aa Sa ai POLE 

: N 20 RAMON! Na Sera ia 00 
: Pn Marga and Gower Champion Tu 

: aa ane sEverything I Have Is Yours" || 9.00 
INDRA TINGGAL SEDIKIT MALAM SADJA (u. 17 tah) M.G.M:s Musical Technicolor. | 

5— 715 — 9.30 P. RAMLEE — ROSENANI — NENG YATIMAH r Film: 

Her 1 99 Suatu film jang berharga dilihat Tni malam d.m-b.||M-G-M. 

st B U | untuk segala Pemuda-Pemudi - Metropole 5- T- 9- (43 th)|| jang 
en ME ate) Dean Martin — Jerry Lewis paling 

Saben orang tidak usah mempunjai saudara — Isteri — ataupun kawan ! .JUMPING. JACKS" lutju! 
Tetapi saben machluk jang hidwp didunia pasti mempunjai seorang IBU ! 

5 kn 5 2 Bai 5 Ubi : e 5 - s - A 

ik : Akan datang: film India terbesar dlm berwarna Ta in Ini malam d.m.b. 

4 Dip Pee 0 AN penuh sensitie Djagalan HO RA | | 
Nini — dlm. 8 “menggemparkan! si EJ N AN CuLE" ” 
ROY A ts $ Ini malam D:M.B: 5.—7.—9.— (U. Segala Umur) " Film Tiongkok paling baru, 

, ma pa 1 : .. .. . 3.39 »Mustapa dgn. Tjintjin Wasiatnja R : 
» Kotjak! Lutju! — Adjaib! — Heibat — Gempar. Ooy Rogers 2 4 

ROXY Ini malam d.m.b. (u. Segala Umur) You SouRTED | TaAT CARAMBAI SOMEBODY BK. 5 aa OIL PAINT IN /is wat 5.00 -7.00-9.00 YALDY — ELLYA — SUHAIMI — AISA — S.M 
ee N .WD MOCHTAR —ed.li. 

  
MY EYES--1 
CANIT 
“SEE! 

ar 
SENOR! 
Apios! »Mustapa dgn. Tjintjin Wasiatnja” 

10076 ketawa dari bermula sampai achir dengan 8 lagu2 Malaya 
ha 5 modern dan tarian2 istimewa! 

Minggu malam mulai dj. 5.30—7.30—9.30   
  
    

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

| (0 MAUREEN OHARA 
1 & YA in 

# ON aj | . .99 

»To The Shores of Tripoli” 
3 1g Pertjintaan segi jang mengikat 

“ didalam Academy Angk. Laut Amerika | 

, in technicolor. , | 

   

     
| 

! 

| 
| 
| EN : 
| Di tempat persembunjian . Dauber 
| Daniels di pabrik penggilingan te- 

PUN AUB Masri na in 

| — Engkau  menjemprot  minjak 
gambar ke mata saja, saja tak dapat 
melihat. 
— Itulah jang saja maksudkan, 

tuan. Selamat tinggal. 

  

      
    

  

  
# 

IS COMING--I MUST AN 
HIPE! TI NG 

  
Kurang Ada orang 

datang. Saja harus sembunji. 

SURAT PUDJIAN 
Mm Dengan surat ini, saja memudji Tuan 

M.S. Rahat 
SETERAN 109 — SEMARANG 

jang telah menjembuhkan sakit WASIR (Aambeien) saja dengan 
| zonder operatie, dalam 11 hari dan dengan garantie 10076. 

Hormat saja, 
SHIE KEE SIANG 

. Djalan Mataram 596 - Semarang. 

    

RO 
— Hee, Dauber, Kincai 

Roy Rogers. 
        d 

JA f 4 KS NN 

mengirim engkau, beberapa kaw 

7 EV, DANPER! KINCAIP SENT YOU | 
SOME MORE COMPANY-- ROY 

ng ROEERS 
A 

          
an lagi, jalah 

            
    

      

  
  

  

      
  

NG PILIH SALAH ?p 
EU SATU KING 

A. KURSUS?' TERTULIS. 
1. SM.P, bag. A/B 
Dg Ina 

Pembajaran sebulan masing: No. 
Rp 12,50, No, 3 Rp S— No 4 Rp Pe Pa 
Prospectus Pertjuma. 
KURSUS LISAN dibuka tg. 3 Mei 1 Di SR. Kristen Banjarsari No, Solo” 
embajaran No.1 Rp. 15.- No.2 Rp20.- ag Hi 

No.4 Rp15.— Dictaat2 Pertjuma. Na hi 
Pendaftaran: Rp 5.— 
KURSUS LISAN: S.M.A./C dibuka tg. 1 Djuni 1954, 

Instituut : H ASRAT 

  

2. Meg. Buku A. 
4. Administrasi. 

No. 2 

Ci   Surakarta.   
 


