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   Irurat No 16 
$ Buah Tjiptaan Kabinet 
@Sukiman Utk Mengatasi 
Gelombang Femogokan 

—. Akan Diganti 

    

   "9 
| UNDANG2 DARURAT no. 

16 ig dilahirkan dalam th: 1951 
oleh kabinet Sukiman untuk me 
ngatasi gelombang pemogokan jg 
sangat meradjalela pada waktu 

u, tetapi Tn rage mem 

      

Menuvat keterangan Tedjrsuk 

  

      

mana Meateri Perb ja 
awmaan1, ai dalam s 
ini, bahwa konse ang2 bar! 

2 kerdjakannja. 
Dan dalam waktu sesingkat-sing 
kataja akan diadjukannja pada 
kabinet. Tentang udjut dan isinja 
Undang2 baru itu, Tedjasukmana 
belum bersedia lagi member: ke 
terangan pandjang lebar. ! 

Sementara itu kita mendapat 
keterangan dari Dewan Partai 
Buruh jaitu partainja Menteri Te 
djasukmana, supaja Undang? ba 
ru itu diperbintjangkan terlebih 

dgn semasak-masaknja 
dalam partai sendiri, sebelumn 
Undang? itu diadjukan pada ka 
pet. 

81 Djuta 
Harga,,OGEM” Me- 
nurut Taksiran 

Tb 1951 
. IR. SUWARTO Menteri Peker- 
djaan Umum dan Tenaga menegas- 
kan atas pertanjaan, bahwa barganja 
perusahaan Gas dan Listrik Ogem 
jang akan dinasionaliseer adalah ber- 

menurut taksiran dalam ach'r 
1951 sebanjak Rp. 81.000.000. Te- 

tapi harga itu akan ditaksir kembali 
olch pemerintah. 

Dalam sos ini kata Suwarto se 
landjuinja, pemerintah akan mem- 
ben sesuatu Panitia jang terdiri 

  

Undang2 : Da | 

        

     

ar 

    
    

  

   SEMARANG, SAPTU 10 
    

Dimintakan Perse! 
| Oleh 

PRESIDEN TRUMAN ha 

akan disediakan uang sehesar $ 
sendjata dan bantuan ekonomi. 

  

Okazaki : 
Tak Ada Kerdjasama 
Militer Korea-Djepang 
MENTERI LUAR negeri Disc 

pang, Kaisuo Okazaki pada hari 
Kemis memperi pers in 
ternasional an sen kabar2, tang 

jatakan wa antara je 
aa dan Korea Selatan mumgkia 
akan diadakan kerdja san# dila 

gan kemiliteran dalam rangka 
IPakt Pasifik. Kabar2 tadi menga 
takan, bahwa soal imi telah dibi 
rjarakan antara Yoshida dan Syng 
man Rhee, selama kundjungan 
Rhee ke Tokio. 

Dalam pers konperensi itu Okaza- 
ki menerangkan selandjutnja, bahwa 
Djepang bersedia menindjau hubu- 
ngan antara Korea dan Djepang dari 
lain sudut. Atas permintaan supaja 
mendjelaskan pernjataannja ini, men 
teri luar negeri menerangkan, bahwa 

Djepang ingin sekali mentjapai hu- 
bungan jang lebih erat dengan Ko- 
rea berhubung dengan bahaja komu 
nis. 

Dia menundjukkan akan kepenting 
an daripada tawaran pemerintah Re 
publik Rakjat Tiongkok kepada Dje 
pang untuk memulangkan 30.000 

3 

warga-negara Djepang di RRT 
itu. Dalam hubungan ini dite- 
gaskannja, bahwa pemerintah 
Djepang telah memutuskan dengan 
pasti tak akan mengambil sesuatu 
tindakan, jang mungkin oleh Peking 
akan dapat dipandang sebagai tin- 
dakan provokasi. (AFP). 

  

Untuk mentjegah kenaikan harga 

beras di Makasar, maka UBM baru? 
ini telah mulai dengan melakukan in 
jeksi2 beras didaerah tersebut. Se- 
djak tanggal 5 Djanuari UBM setiap 

# harinja menjediakan sebanjak 30 ton 
beras untuk penduduk Makasar. Be   kalangan Neutral jang o. 

ku Ogem dan Han mendepkan' 
Rp. 1.60 setiap.liter. Wina da3 

#25 .itu dapat dibeli dengan peranta 
. agen pendjual dengan harga 

   
  

Ofensif Besar 
   

» 

san 

Di Korea 
.. Tidak Dikehendaki Oleh Lovett: Ia Setudju Teka: 

3 nan Ekonomi Thd RRT Diperkeras 
Menteri PERTAHANAN Amerika Serikat Roberi Lovett 

tampaknja tidak berpendapat, bahwa sebaiknja dilakukan serang- 
an setjara besarZan oleh pasukan2 Serikat di Korea. Demikianlah 
diperoleh keterangan pada hari Kemis di Washington, sesudah Lo- 
" ett mengadakan pembitjaraan 

nurut pendapatnja, 
sudah sidang tadi selesai, maka 
sistement kepada pers, jang men jatakan 
Lovett keadaan didunia pada saat ini sama 
tahun j.L : 

Ketua panitya tsb tadi menerang- 
kan, bahwa Lovett telah menjatakan 
kegelisahan bahwa usaha persendjata 
an kembali beberapa negara Eropa 
diperhambat. 
Menurut Dewey Short, jaitu ketua 

tadi (seorang anggota P. Republik), 
Lovett mengatakan dalam sidang ta | 
di, bahwa pasukan2 Serikat boleh 

melakukan tekanan ekonomi jang le 
bih keras terhadap RRT, sebagai usa 
ba untuk mentjoba menembus djalan 
buntu, tapi Amerika harus berhati2 
supaja djangan sampai kehilangan 
persahabatan dari sekutu?nja. . 

Lovett, menurut Short, setudju 
apabila djumlah pasukan Korea Se- 
latan jang ikut serta dalam operasi2 
diperbesar, dibawah pimpinan jang 
mentjukupi. 

Soal pemakaian sendjata 
atom dan Komintang. 

Short menerangkan seterusnja, bah 
wa dalam sidang tadi tidak dibitjara 
kan soal kemungkinan pemakaian 
alat2 sendjata atom di Korea atau 
pemakaian pasukan? Tiongkok Kuo 
mintang. 3g 

Seterusnja Lovett mengatakan — 
menurut Short — bahwa produksi 
militer Amerika Serikat sudah men- 
tiapai maximumnja: produksi bebera 
pa matjam barang akan diperku- 
rang. 
#Lovett mengatakan pula, bahwa un 

tuk tahun 1953-— 1954, angkatan 
perang Amerika Serikat membutuh- 
kan alokasi anggaran belandja sebe 
sar kira2 $ 41.000..000.000. Angka 
untuk tahun 1950 — 1951. jaitu pa 
da permulaan perang Korea, adalah 
sebesar $ 61.000.000.000. : 

Pengurangan2 anggaran belandja 
lainnja, dapat dilakukan, kata Lo- 
vett, tetapi andaikata pada pertengah 
an tahun 1955 perkiraan . mengenai 

“kebutuhan militer itu kurang dari 
$ 35.000.000.000, maka itu akan ber 
bahaja. 

Kalangan2 diplomatik Inggris me- 
“ njambut dengan gembira pengangka- 
2 “tan Georges Bidault sebagai menteri 

luar negeri Perantjis jang baru. Pe- 

: dengan panitya angkatan verang 
dari madj's rendah Amerika. Lo vett mengemukakan, bahwa nie- 

rang Korea sudah mentjapai dead lock. Se- 
pan'tya menjampa'ikan sebuah 

bahwa menurut pendapat 
tegangnja seperti 3 

L 

Montgomerry : 
Tjondong Pada Ikut Ser- 

tanja Inggeris Dalam 
Tentara Eropah 

FIELD MARSHAL Viscouni 
Bernard Montgomery, wakil! ko- 
mandan SHAPE (Markas Ter- 
tinggi Negara2 Serikat di Eropa 
jang dipimsin oleh Djenderal 
Ridgway), hari Kamis mengata- 
ikan kepada rombongan anggata 
parlemen Inggris di Paris, bahwa 

ia tjandong kepada iket sertanja 
Inggris dalam tentara Eropa. 
Movtgomery mengatakan, hah- 

wa ikat sertanja Djcrman dalam 
pertahanan negara2 Barat itu 
merupakan sjarat jang musti di- 

“-uhi. : 
Peka field marshal Inggris ta- 
di, ada 2 djalan jang dapat ditem- 
puh supaja Djerman ikut serta da- 
lam pertahanan Eropa, jaitu: : 

1. Mempersendjata kembali Djer- 
man dalam rangka Pakt Atlantik: 
Montgomery menduga bahwa Peran 
tjis tidak akan menjetudiuinja 
“2. Membentuk Tentara Eropa. 

Montgomery mengatakan seterusnja, 
bahwa kesulitan? jang mempersukar 
ikut sertanja Djerman dalam tentara 
Eropa ini akan lenjap, apabila Ing- 
gris ikut serta didalamnja. 
Rombongan parlemen Inggeris ta 

di malam Djum'at ini berangkat ke 
London, sesudah mempeladjari kea 
daan pasukan2 Atlantik pada waktu 
ini. (Antara. 

'Anggaran Belandja Saka 5 4 

|. 78.600.000.000 Dollar 
udjuannja ja Konggres 
Truman 

87 Pet Dari Seluruhnja Utk Keperlian Pertahanan 

ci Djur'at kemaren minta kenada 
- Kongres supaja menjetudiul ang garan belandia untuk tahun pa- 
djak Lad. sehosar $ 75.500.096, 209, diantaranja 1350 gi tuk ke- 
perjuan pertahanan didalam dar dluar negeri Untuk keperluan 
pemberian bantuan kepada duar negeri, menurut rentjana tadi 

7.600.009.000, terdiri dar: alat2 
Ini adalah kurang, djika diban- 

dingkan dengan apa jang Ketika tahun LL dimintikan untuk ke- 
perluan bantuan kepada luar meg cei, jaita $ 7.986.000.005. 

| Kalau anggaran belandja. ini diteri 
| ma baik, maka Amerika Serikat akan 
mengalami defisit sebesar $ 9.900, 

000.000 atau kenaikan diumlah hu- 
tang negara hampir $ 9.900.600.000 

djuga, kargna Truman tilak meng 
usulkan diadakannja padjak2 baru. 

Usul2 Truman ini mungkin akan 
ditindjau kembali, apabila Partai 
publik mengoper pemerintahan, de- 
agan dilantiknja Dwight Eisenhower 
pada tgl 20 Januari jad. 

Truman mengatakan kepala Kon 
gres seterusnja, bahwa tahun padjak 
jang akan berachir pada tgl 39 Dju- 
ni 1954 itu merupakan tahun jang 
ke-4, dalam mana dilakukan penge 

luaran jang sangat besar untuk mem 
biajai perang Korea dan mempersen 

djata negara2 lain. Mungkin tahun 
padjak 1954 ini akan merupakan pun 
tjaknja, kata Truman, dan sesudah 
itu akan mulai turun, mungkin seba 
njiak $ 15.000.000.000 sesudah ? atau 

3 tahun. 
Selama 30 bulan jang lalu ini 

Amerika dan sekutu2nja telah ber- 
tempur melawan ,,agresor2 Komunis 
terhadap Korea”, kata Truman. Di- 
samping itu, Amerika Serikat" telah 
memperbesar angkatan perangnja ke- 
arah.tudjuan.21 divisi angkatan da- 
rat, 3 divisi “tentara laut, angkatan 
laut jang terdiri dari 408 buah kapal 
perang: dan angkatan udara jang ter 
diri dari 143 wing”, 

Diakuinja bahwa pengeluaran? ini 
memang sungguh besar, tetapi Tru- 
man mengatakan bahwa keamanan 
Amerika tergantung daripadanja. Tu 
djuan2 tadi tidak bisa dilepaskan, 
selama dunia merdeka belum terle- 
pas dari antjaman Komunis”. 

$ 57.300.639.029 
pertahanan. 

Truman mengatakan selandjutnja, 

bahwa djumlah jang dimintanja un- 

a 

untuk 

DJA NUARI 

    
        

Berkenaan dengan -hari peringatan 
ditanah Arab Saudi, maka Kemis m 

'oleh Kuasa negara tsb. dihotel Des 
negara Arab memulai minum. tanda 

teri Luar Negeri Ind 

  
# angan 

Berilah Ke 

Hasil Perundingan Para 

ATAS INISIATIP Partai 
dulu telah diadakan rapat bersama 

ma TT. VII baru? ini. Sesudah 

pemorinteh pusat surat 

Ada Persesu- 
aian Faham ' 

Mengenai Soal2 Keten-   tuk tahun ini guna keperluan perta- 

hanan besarnja $ 57.300.000.000 (ia- 

hun jl. $ 53.200.000.000) tahun '50 
banja $ 17.800.000.0900). Djika da- 

an2 untuk memelihara kaum vete- 

gan dan -biaja2 untuk perang? jang 
lampau, maka djumlah tadi akan 
naik djadi sebesar $ 68.300.000.000 
atau 8796 dari djumlah 
belandja seluruhnja. 

engan demikian, maka untuk 

seperluan? sipil hagja tinggal djum- 
lah $ 10.300.000.000- atau 1396 dari 
djumiah .seluruhnja. 

Bantuan kepada negeri? 
asing. : 

Truman menerangkan seterusnja, 

bahwa bantuan ekonomi Amerika ke 
pada India dan negeri2 lainnja di 

Asia itu ikut melantjarkan kemadju: 
an mereka kearah pemberantasan ke 

laparan dan penjakit2 — sjarat2 mu- 
tlak untuk memperbaiki kehidupan 
bangsa2 tadi. Kalau ini sudah tertja 

pai, kata Truman, maka negeri? ta 
di dapat memberi sumbangan jang 

vital terhadap kekuatan ..dunia mer 
deka.” 
Diserukannja supaja bantuan mili 

ter kepada Turki dan Junani diterus 
kan, supaja mereka dapat ikut serta 

dalam NATO. Djuga diadjukan, su 

paja negeri2 Timur Tengah diberi 
bantuan militer. 
Menurut rentjana anggaran belan 

dja jang diusulkan Truman tadi, bagi 
usaha melunakan kesengsaraan pen- 
duduk sipii Korea selama tahun pa 
diak jad. ini akan disediakan uang 
sebesar $ 75.000.000 dan disamping 
itu sebanjak $ 35.000.000 berupa ba- 
han2 dan perbekalan djika dibutuh- 
kan, untuk pekerdjaan pembangunan 
kembali. 

Rentjana tadi tidak menjebut, be- 
tapa jang dkan dibutuhkan untuk 
memelihara pasukan2 militer Ameri- 
ka di Djepang dan sekitarnja, tapi 
menurut dugaan, ini untuk tahun pa 
djak jad. ini akan berdjumlah 309 
djuta dollar. 

$ 900.000.105 
bahan2 strategis. 

Seferusnjia Truman  mengad 
kan permintaan, subais K 
menjetudjui pengeluaran | nang 
sebesar $ 900.090.000 dalam ta- 
hun padjak j.a.d. guna keperluan 
membeli bahan2 strategis, untuk 
keperluan enimbunan  bahan2 
persediaan nasional. 

Kata Truman, pada achir ta- 
hun 1954. inventaris penimbunan 
bahan-bahan strategis Amerika 
Serikat akan bernilai $ 5.509.090. 
000. terhitung dengan harga2 ke 
tika bulan Djuni 1952. Ini akan 
berarti febih dari 2 kali nilai in- 
yentaris penimbunan bahaa2 stra 
tesis Amerika ketika achir  ta- 
hun padjak 1950 dan merupakap 
hampir 7596 daripada  tudiuan- 
nia. jaitu berharga $ 7.400.000. 
090. $ 

Banjak diantara bahan2 tadi 
dibeli dari negeri2 Asia, Afrika 
dan Amerika Selatan. diantara- 

anggaran 

pembeli 

  

    1g   
lam angka terhitung pula pengeluar-|. 

taraan: Kesan Bambang 
Sugeng Mengenai Rapat 

Panglima 
KONPERENS: PARA 

lima selureh  territerja h di- 
mulai Djun'at pagi di Markas 
Besar Angkatan Darat dan ber- 
achir pada djam 12.00 siang. 
Konperensi itu dipimpin oleh KS 
AD Kol. Bambang Sugerg-dan di 
hadiri oleh semua panglima  ke- 
tjzah dari territorium f jang di- 
wakil sich kepala siafnja serta 
beberapa perwira menengah SU- 
AD, diarftaranja wakil KSAD 
Let, Kol. Sosprapto. 

Setelah ' pertemuan selesai, atas 
pertanjaan pers, Kol. Bambang Su- 

geng menerangkan, bahwa didalam 
pertemuan para panglima itu telah 
dibitjarakan terutama soal2 intern ke 
tentaraan, anggaran - belandja dan 
soal2 routine sehari2. 
Tentang kesannja mengenai hasi!2 

pertemuan tsb., Kol. Bambang Su- 
geng katakan, bahwa diantara dia 
Gan semua panglima terdapat perse- 
suaian faham dalam menghadapi pe 
njelesaian soal?" Angkatan ' Darat 
dewasa ini Bambang Sugerg se- 
landjueoia menjatakan, bhw dim 
waktu jang singkat ia bermaksud me 

ngundjungi daerah2. Daerah? mana 
jang akan dikundjungi lebih. dulu 
akan ditetapkan kemudian. 

1x . 

3, O. 5. Catherine 
Serdjana2 Djepang 
Sanggup Menolong 

Djiwonjo 
PADA HARI RERO seorang 

ajah bangsa Perantiis dan Dutus 
asa menjerukan kepada semua sar 
djana diseluruh dunia untuk me 
nolong djiwa anaknja perempuan, 
jang kini berusia enam tahun. Ca 
there, demikian nama anak itu, 
menderita penjakit ,,lcuccmia” ja 
itu sematjam peratjunan darah, 
ig mengakibatkan hutir2 darah 
prth berkembang biak, 
Harian pagi .,Le Figaro”, seperti 

djuga halnja dengan lain2nja, ingin 
menolong Catherine dan karena itu 

cerhubungan dengan kedutaan besar 
Djepang di Paris dengan maksud 
mengirimkan seruan kepada per- 
kumpulan dokter Djepang. Ajah Ca- 
therine itu, Jelen#namanja, telah di 
beri tahu, bahwa sardjana? Diepang 
kini mentjapai kemadjuan tjepat di 
lapangan penjelidikan penjembuhan 

kanker darah. Penjakit ini banjak 
terdjangkit di Hiroshima. 
  

nia beberapa daerah dikuasai 
oleh negara2 Eropa. Diantara ba 
han? jang ditimbun Amerika Se- 
rikat sebagai persediaan ini, ter- 
dapat timah, karet, tembaga, mi- 
ka, air rasa, chrom. kobali, anti- 
monium, asbest. intan, mangaan 
nikel, tungsten, seng, vanadium. 
wol.   

  
  

sempatan aa 
da Warror 

Untuk Pulihkan Keamanan 
Di Sulawesi 

Kesan Baik Dikalangan Pemerentah 
Kedaulatan Rakjat Makasaar, kemarir 

Makassar untuk membitjarakan suasana jang terasa genting didaerah 
berhubung dengan tindakan pemerintah 

ngenai soal tersebut, rapat lalu memutuskan untuk 
jang mengandung kehendak b 

Kolonel Warouw diberikan kesempatan untuk mendjalankan tugasnja 
sebagai pemimpin T.T. VII dalam scal pemulihan 

naik tachta radja Adbulaziz Al Saud 
alam, 8 Djan. jl. . diadakan resepsi | 

  

     

. Pengan 
Akan D 
Keutuhan T 

     

Penerbit 

    
N.V. ,,Suara Merdeka”. 

Penjelenggara: Hetami - 
Alamat: Purwodinatan Utara No. 11 A. 
Tilpon: Redaksi 1228 Rumah 1798 Smg. 

Administrasi-Ekspedisi 2087 Smg. 
Harga Lengg. 
lam kota. Rp. 1l.-— luar ko 
terai) Adv. 80 sen per m.m. kol. 
lembar. 

»katan 
Irobah ! 

  

entara. Tetap 
Terpelihara 

Kesan2 Baik Dari Pertemuan Para Panglima 

KOLONEL BAMBANG Utojo, panglima tentara dan teritorium II, 
jang turut menghadiri konperensi para panglima teritorium di Dia- 
karta pada hari Djuny'at, dalam pertjakapan dengan wartawan kita 
menerangkan, bahwa konperensi ini telah memberikan hasil jang sa- 
ngat memuaskan Diterangkannja, bahwa dalam konperensi ini pen- 
djabat KSAD kolonel Bambang Sugeng, telah memberikan pendjelasan 
apa sebabnja ia minta berhenti dan bagaimana duduk perkaranja si- 
karang, 

Selandjutnja kolonel Bambang 
Utojo menerangkan, bahwa daiam 

| rapat iLu passlima2 telan.meminta 
kepada pemangku diabatan KSAD 
supaja tttap memangku djabatan. 
nja Hal ini telah disanggupi oleh 
kolonel Bambang Sugeng . Kolonel 
Bambang Utejo selandjutnja mens   Indes, di Djakarta. Gambar: Kuasa 

selamat. Dihadapannja berdiri men- 
onesia, Mukarto. 

  

Penglima Menimbulkan 

antara partai2 politik jang ada 

pusat mengenai pan pangli- 
diadakan pembitjaraan 2nja me- 

paikan kepada 
, agar Letnan 

keamanan didaerah ini. 

Partai2 jang menjetudjui dan me- 
nanda-tangani surat kehendak bersa- 
ma''itu adalah sebanjak 16 buah di- 
anfaranja ikut serta P.K.R., PN. 

sjumi, PER, Parkindo, Partai 
ialis Indonesia dan lain2nja. 

" “Selandjutnja dari kalangan jang 
| mengetahui didapat “kabar, bahwa 
kemarin dulu djuga telah diadakan 
rapat oleh pamongpradja kabupaten 
Makassar untuk membitjarakan ke- 
adaan tetu berhubung dengan 
perkembangan2 belakangan ini me- 

pamongpradja tersebut kabarnja dju- 
ga telah menginginkan agar kepada 
Letnan Kolenel Warouw diberikan 
kesempatan untuk mendjalankan tu- 
gasnja dalam soal pemulihan keama- 
nen. 

A 

Kabinet 
Peranjijis 

6 Partai Diwakili Dida- 
lamnja: Kabimet no 18 

Sesudah Perang 
& 

Kabinet baru Perantiis, jang 
hari Kemis telah dibentuk oleh 

Perdana Menteri Rene Mayer 
(Sosialis Radikal), adalah kabinet 
Perantjis jang ke-18, jang terben 
tuk sesudah acbir Perang Dunia 
ji. Dalam kabinet baru ini duduk 
menteri2 dari & partai politik, ja- 
itu: 9 menteri Sosial's Radikal, 
7 Kristen Demokrat (MRP), &$ 
Repubiikan Independent, 3 Peta- 
ni Independent, 2 UDSR dan 1 
menteri ARS (petjahan partai de 
Ganlis RPP): dengan demikian 
maka dalan kabinet Mayer ini 
duduk 23 orang menteri, sedang- 
kan dalsm kabinet Pinay j.l. du- 
dsk 17 orang menteri. 

Disini tampak bahwa partai de 
Gaulle tidak duduk dalam kabinet. 
walaupun telah menjetudjui investi- 
tur (peresmian) PM Mayer. Disam- 
ping 23 orang menteri tadi, masih 
akan diangkat beberapa orang men 
teri negara. Kabinet ini adalah jang 
ke-6 jang dibentuk oleh seorang So- 
sialis Radikal sesudah achir perang. 
Diantara menteri2 jang sama kedu- 
dukannja seperti dalam kabinet Pi- 

nay, terdapat Rene Pleven — perta 
hananj Jean Letourneau — urusan 

hubungan dengan negara2 bagian In- 

dotjina, akan tetapi ia tidak lagi men 
djadi menteri negara. 

HARI ULANG DPRDS KOTA 
BESAR SURAKARTA 

Pada tgl. 17 DjaM. jad ini akan di 
langsungkan upatjara perajaan per- 
ingatan 2 tahun berdirinja D.P.R.D. 
S. Kota Besar Surakarta. Setelah itu 
akan diteruskan dengan  sidangnja 
jad. ig. akan merundingkan soal: 1. 
pengesahan anggauta baru, 2. riwajat 
singkat D.P.R.D.S. Kota Besar Sura 
karta, mengadakan perlombaan Lam 
bang Kota Besar Surakarta, dan" se 
landjutnja pada hari itu djuga akan 
dilakukan pembukaan poliklinik Ga 
ding, Kelamin dan rumah perawatan 
baji terlantar,   

FOtojo 

   

'Jpat itu — baik iang 

rangkan, bahwa dalam konperensi 
itu ternjata, bahwa para panglima 

ang menghatiri konperensi tsb se 
luruhnja memberikan kepertjaja- 

annja kepaua pendjabat KSAD dan 
akan memberikan bantuannja kepa 

da kolonel Sugeng. Dalam rapat 
tsb tampak “dari panglima2 ada 
goofwill jang besar sekali. 

Sesudah melihat djalannja perte 
muan antara panglima2 dan pen- 
dijabat KSAD itu, kolonel Bambang 

menjatakan. kejakinannja, 

bahwa keutuhan dalam angkatan 
larat dapat mendjamin, dan kesu- 
Karan2 jang ada dapat pula dipe- 
tjahkan. $ 

Kalau orang dahulu merasa cha- 
watir bahwa dalam kalangan ang- 

xatan darat sendiri akan ada per- 
lentangan bersendjata, sebagai aki 
bat daripada perselisihan faham, 
maka sesudahnja konperensi para 
panglima itu, saja jakin, bahwa hal 
ini tidak akan terdjadi, demikian 

Banmbang Utojo, jang menambah- 
kan, bahwa kechawatiran akan ter 
Ijadinja pertentangan bersendjata 
ini akan besar bilamana pendjabai 

KSAD meletakkan djabatannja. 
Panglima TT II seterusnja mene 

irangkan, bahwa dalam konverensi 
para panglima #ftz ia mendapat ke 

san, bahwa segala fihak daiam ya 

118 pro maupun jz 

anti peristiwa 17 Oktcber — tidak 
hendak menjinggung hal2 jang su 
lah terdjadi, tetapi melihat kede- 

pan bagaimana mengembalikan ke 
utuhan dalam anzkatan darat. ' 

Tugas pendjabat KSAD. 
Kolonel Bambang Utojo selandjut: 

aja -meherangkan, bahwa-tusas ben 
djabat KSAD sekarang ini teruta 
ma ialah ,,memutarkan kembali ro- 

Ja angkatan darat”. Bukan selajak 
aja bilamana pendjabat KSAD 

mengambil tindakan? terhadap me- 
reka jang tersangkut dalam perisii 
wa 17 Oktober. Hal ini hendaknja 
diserahkan kepada fihak atasan 
sTenurut Bambang Utojo pendjabat 
KSAD harus berdiri diatas kedua 
lihax. Kalau ja mengambil! tindak- 
an thd salah satu fihak, maka ini 
berarti bhw ia memihak kesatu fi 
hak. Dan kalau demikian hainja. 
maka persoalan? tidak akan sele- 

ai, demikian katanja lebih landjut. 

KSAD dan pemerintah. 
Selandjutnja ia menerangkan, 

bahwa keadaan biasa bisa kembali 
jikalau antara pemerintah dan 
sndjabat KSAD ada persesuaian 

Ian kerdja sama jang harmonis. 

Atas pertanjaan tentang persalisi 
han faham antara pemerintah pa 

ia satu fihak dan pendjabat KSAD 
dada fihak laimnnja, kolonel Bam- 
yang Utojo menjatakan kejakinan- 
nja, bahwa perselisihan faham ini 

bisa dihilangkan. Sekarang akan 
ada waksu basi kedua belah fihak 
“intuk bartemu dan bertukar fiki- 

ran, demikian katanja selandjut- 
aja Ia menambahkan pula, bahwa 

akan diusahakan pula pertemuan 
pendjabat KSAD dan pemerintah 
mengenai hal ini, 

Kolonel Bambang Utojo kemudi- 
an menerangkan pula, bahwa untuk 
mendjamin adanja kerdjasama js 

harmonis itu, perlu adanja ,,taakaf- 
bakening” antara pendjabat KSAD 
dan pemerintah, hal mana sampai 

sekarang masih belum ada. Dalam 
hal2 dimana perlu tanggung djawab 
pemerintah mengenai angkatan da 
rat, maka hendaknja pemerintah 
meminta nasehat daripada pendja- 
bat KSAD. 

Pengangkatan Sadikin 

dirobah? 

Atas pertanjaan?2 mengenai peng- 
angkatan kolonel Sadikin selaku 
panglima TT VII, dalam hal mana 
ada perselisihan faham antara pen 

djabat KSAD dan pemeriniah, kelo 
nel Bambang Utejo menerangkan, 
bahwa mengenai hal ini akan ada 

perebohan. ,,/Tentu sadja dalam 
hal ini ada kebidjaksanaan pcme- 

rintah”, demikian Bambang Utsjo 
jang tidak mau memberikan pen- 
djelasan lebih landjut bagaimana 

perebahan itu, 1 
Atas pertanjaan bagaimana pen- 

diriannja mengenai pengganti men 

teri pertahanan, kolonel Bambang 

Utejo menerangkan, bahwa basinja 
tidak mendjadi soal siapa jg akan 

memdjabat kedudukan ini, asal sa- 
dja menteri itu nanti bisa meraba 
w2 kemadjuan dan kebaikan dalam 
angkatan perang. 
  

  

Le. Tambun 
Mr. TAMBUNAN, wakil ke- 

tua Parlemen menjatakan pen 
dapatnja persoonlijk, bahwa pu 

tintuk 

dengan 

tusan hakim Den Haag 
menghukum Meine Pot 

| tahun pendjara dan membct   3)   
  “bagai djaminan, 

@anet Mayer ini. 

gangkatan ini dipandang mereka se 
bahwa politik luar 

negeri, jang didjalankan oleh Robert 
Schuman, akan dilandjutkan oleh ka 

kan terdakwa2 lainnja memang 
Sangat rendah dan meanjolok mi. 

    

ta. Mesurut Tambi keputi 
san pengadilan lang “atu 

an: Putusan 
adalah pukulan. terhadap  djaksa 
Mr. Dr. Maris jang menuntut 
hukuman 9 tahun. Maka sudah 
terang, bahwa Mr. Dr. Maris 
akan menuntut revisis daripada 
perkara ini, demikian Tambunan 
Ig menjatakan pola, bhw. btasa- 
nja kalau tuntutan djaksa berbe- 
da 42 tahun sadja dan putusan 
Iwak, stidah 1jukup alasan utk. 

meminta pemeriksaan handingan, 
Y 

Hakim Den H “ag Mentertawakan 
apalagi mengenai hukuman 
berbeda sampai 853 tahun. 

Menurut  Yarabunan, dalam 
mendjatuhkan putusan itu, ha- 
kim Den Haag hanja memandang 
persoalannja dari sudut politik 

japo jang 

sadja, artinja hanja melulu “utk. 
kepentingan. negeri Belanda sa 

i sehingga bakim it berpen aja «il , 

dapat, bahwa kedjahatan tersebut 
tidak begita berat rupanja. Jan 

|dilupakan olehnja ialah. bahwa: 
"Ie. kedjahatan 'itu dilakukan 

terhadap seorang wakil - resmi 
dari negara sahabat dan 

28. bahwa pertjobaan  pembu 
nuhan ini adalah pertjobaan jg 
dirantjang. semula (met voorbe- 
dachten rade)sjg biasanja lebih 
berat dihukum daripada kedjaha 
tan biasa, demikian Tambunan, 

gjang menarik kesimpulan bahwa 
  

Lembaga 
Kon. & 

“ank 

S8
 

»   

a Kebudajaan Indonesia 

etaroaaseh Ganodptschao 
tenan Watangahatpan     

djika hakim tadi melihat kedjaha 
tan itu dari kedua sudut diatas, 
maka teranglah, bahwa hukuman 
| tahun atas Meine Pot dan pem 
bebasan kawan2-nja itu sangat 
mentertawakan. Menurut Tambu 
nan, setidak2-nja hukuman & ta 
hun atau lebih sudah pada tem 
patiya dan rasa?-nja hukuman ini 

   
Kolonel Bambang 

an atas pertanjaan 

bahwa didaerahnja 
mengeluh mengenai 

Utojo k 

men 

ia tidak 

". 

  

a 

Uusan 

keadaan kea 
manan. Jang diutamakannja seka- 
tang ialah membulatkan persatuan 
    ada didalam teritoritumnia. De 

mixian pula panglima? lainnja me- 
hugaskan diri untuk menggalang 
persatuan dalam kalangan tentara 
bawahannja, agar dengan demikian 
dapat memberikan bantuan k pada 

pendjabat KSAD untuk memberes- 
segala persoalan. 

Dalam rapat panglima ini selu- 
ruh panglima hadir, ketjuali kolo- 

    

nel Simbolon jang diwakili oleh 
overste Talib. 

Kolonel Bambang Utojo hari 
Minggu akan kembali kedaerahnja 

Pasifik Min- 
ta Korban” 

Banjak Kapal Dlm Bahaia 

Atau Tenggelam 

BEBERAPA BUAH kanal pa- 
da hari Kamis dalam keadaan 
bahaja dilautan Pasifik. Kapal 
minjak Swedia ,AYVANTI? 
lah patah mendjadi dua, ketika 
diserang badai di Laut Filinira 
(Lantan Pasifik bagian Berzf) pa- 
da malam Djunrat ini. Beherana 
buah kapal menudju ketempat 
ketjilak2an tadi untuk beri perta- 
isngan. Kefjilakaan ini terdjarh 
pada djarak kira2 300 kr 
lah selatan pulsu Diepang 
shu. 

Di Pasifik Utara, kapalbarang Ing 

gris ,,King Edgar” dan kapal-barang 
Panama Santo Pesto” patah ba- 
ling2nja, hingga kedua buah kapal 
tadi terapung2. Kapalpantai Amerika 
»Cynthia Olson” mengirimkan tan- 

da -bahaja — S:O.S. didepan “ pantai 
Oregan. Kapalbarang Inggris ,.Kelvin 

te- 

   

    

    

bank” terdampar diatas karang 
dekat - Ocean Island, di Pasifik 
Tengah,. 2.900 mil sebelah tiutla- 
ut Australia. 2! 

Berita dari Buencentura, Colombia 
mengatakan bahwa kapalpantai Co- 
lombia ,,Santandar” tenggelam de- 
kat pantai barat Colombia, hingga 
sekurang2nja 20 orang tewas. Ini ter 

djadi pada malam Djum'at ini, wak 
tu badai mengamuk di Pasifik 

LAPISANB BESI BARU Dr 
TIONGKGK UTARA. 

Didaerah pertambangan Lungyen 
di Tiongkok Utara telah diketemu- 
kan lapisan2 bidjih besi lagi. Menu- 
rut hasil penjelidikan djawatan geolo 
gi, maka lapisan tadi akan dapat 
menghasilkan lebih banjak daripada 
apa jang diduga semula. Pekerdiaan 
pemboran dan penggalian didaerah 
tadi tidak lama lagi akan dilaku- 
kan setjara besar2an. « 

  

(bajar dimuka) Rp. 10.— dida- 
a (ditambah Rp. 0,30 untuk me- 

Harga Etjeran 60 sen per 

“ 

Lanang anna: 

kim di 

  

mnwarennan 

Indonesia Batu 
Lontjatan 

Uik Perembesan Komi- 
nis Tionghoa Ke 

Philipina? 

  

BERITA AFP dari Manilla me- 

njatakan bahwa pemerintah Pili- 
pina kemarin malam telah meme- 

rintahkan untuk diadakannja pen- 
djagaan o'eh angkatan laut jang 
keras sekali ditapal batas Pilipina 
sebelah Selatan sesudah diketahui 
oleh pemerintah tersebut, bahwa 

| agen? komunis Tionghoa tih meng 

(gunakan Indonesia 
lentjatan untuk rsasuk setjara ge- 
'ap kedalam dacrah Pilipina. Tin- 

dakan diatas itu dinjatakan dalam 

pengumuman jang dikeluarkan oleh 
Menteri Pertahanan Pi'ipina Maz- 

Bersamaan dengan tindakan di- 
atas itu diadakan pula tindakan2 
lain oleh pemerintah Pilipina untuk 
menahan masuknja orang2 Tipng- 
hoa, jaitu memperkeras pelaransan 

masuknja orang2 Tionghoa sebagai, 

tamu, sampai djuga orang2 Tiong- 
hoa jang akan mengundjungi In- 
ternational Fair di Manilla (Pekan 
Raya Pilipina) dan disamping itu 
berangsur-angsur mengeluarkan 
orang2 Tionghoa jang berdjumlah 
lebih kurang 2394 orang jang telah 
tinggal lebih lama di Pilipina dari 

pada waktu jang disebutkan d 
lam visum mereka. Tentang orang2 

Tionghoa jang akan ikut dalam In 
ternational Fair di Manilla jang 
akan dimulai tanggal 1 Pebruari 
jad telah diberikan visum beberapa 

waktu jang lalu. Dari pihak ang- 
katan perang Pliipina dida! 
terangan, bahwa Indonesia di 
kan perembesan agen? komunis 
tika dipendjara Fort Murphy dila 
katan perang Pilipina didapat ke- 
orang2 tahanan. Pihak militer me- 

njatakan, bahwa 

   

    

    

    

   

  

orang2 komunis 

itu masuknja dengan berkedok se 

bagai penjelundup2 Moro jang te- 
lah melintasi lautan Sulu dengah 
menggunakan perahu2 Kumpis (p? 

rahu lajar Sulu). Demikian AFP. 
(Antara). 

Mati Karens 

Stroom Listrik 
Wektu Lajang2-an 

Seorang anak laki2 berumur ki- 
ra2 “19 tahun “dikampung Tangga 
Buntung Palembang, pada Selasa 50” 

re, sudah menemui adjalnja karena 

aliran lesterik. Anak tersebut mem- 
@rgunakan kawat sebagai “pangkal 

Wari tali lajang2nja, jang tersangkut 

pada kawat aliran stroom listerik di 

kampung tersebut, sehingga menim- 

la kekawat lajang2.. itu, jang mana 
sebelah udjung lainnja berada dita- 
ngannja. Seorang dewasa jang ingin 
menolong anak tsb djuga kena ali- 
ran listrik, tetapi beruntung tidak 
sampai mewmbahajakan, karena kebu 
ru aliran ligterik tersebut diputuskan. 

KAMPANJE KESEHATAN 
DI RRT, : 

Di Peking telah diadakan pameran 
lalat, njamuk dan tikus sebagai pen 
dabuluan bagi kampanje kesehatan 
jang baru dalam tahun 1953, demiki 
an siaran radio Peking jang dapat di 
tangkap di Hongkong hari Selasa. 
Dalam pameran itu dipertundjukkan 
pula matjam2 perangkap tikus.   

  

Sendjata 

Djangan Diberikan Sbg 
Indonesia Membajarnj 

hari ini (tanggal 1 Djanuari — 

membitjarakan masalah 
telah Jampau. 

Kalangan2 tersebut selandjut- 
nja merferangkan, bahwa Indone- 
sia sadar, bahwa Amerika Seri- 
kat pada waktu ini merupakan 
sumber jang terbaik bagi alat2 
sendjata modern, Tetapi politik 
bebas jg didjalankan oleh peme- 

rintah Indonesia terhadap luar 
negeri, jang didasarkan 'atas pe- 
rasaan politik dari bagian 
terbanjak dari rakjat, merupakan 
suatu penghalang untuk meneri- 
ma bantuan itu sebagai hadiah. 

Dua kali sudah masalah ini te- 
lah menijebabkan mendjadi buruk- 
nja perhubungan antara Indone- 

sia dan Amerika Serikat. Perta- 
ma kali dalam tahun 1950, keti- 
ka misi. Amerika datang ke In- 

tonesia untuk menawarkan ban- 
tuan dalam rangka rentjana ban- 

dut Indonesia misi ini telah ga- 
gal, karena Amerika Serikat 
tidak tiukup mengadakan persia- 
pan untuk mengirimkan misi itu 
dengan memberikan pendjelasan2 
tentang sifat misi tersebut, 

Peristiwa jang kedua kalinja 

ialah: perjanda tanganan persetu- 
djuan militer oleh menteri luar 
negeri Achmad . Subardjo dalam 
tahun 1951, jang menanda tanga 
ui persetudjuan dengan tiada   J8 akan didjatuhkan oleh hakim 

atasan, 

b
a
 

memberi tahu lebih dulu kepada 

dewan menteri, Hal ini telah Mie- 

ja, 
DIBAWAH KEPALA , Djakarta 

York Times” telah menulis suatu karangan “tertanggal 1 Djanyari se berikuat: ,,Kalangan kalangan m/fiter terkemuka Indonesia menes (te redaksi) bahwa angkatan ber Indonesia, jang sangat kekurangan alat2 Sendjata dan psk terta 
bantuan militer Amerika atas dasar 

ini untuk pertama" kalinjs pada hari Sz 

:pemberontakan Madiun 

: : 3 
tuan militer, Dipandang dari gu- 

Ameri 
  

  

ka 
Untuk Indonesia 

Hadiah Tetapi Biar-lah 
Kata ,New York Times'' 
ponders buying U.S. Arms", Kem 

peri 
noken 

endjata 
tarik oleh 

pembsijaran dan bahwa kabinet telah 
lasa jang 

1 

  

ngakibatkan “djatuhnja kabinet 
Sukiman 
Kalangan? militer derke 

  

itu mererangkan, bahwa sedjak 
'$ V jun dalam th. 
1948. molawan ' Republik tentara 
Indonesia saricat menentang  ko- 
miunisme dan bahwa apabila di- 
pandang dani sudut Amerika ten- 
tara . Indonesia itu merupakan 
benteng terhadap komunisme, 

Tetapi katangan2 Wersebut me- 
negagkan, bahwa politik dari In- 
donesia tidak mengidzinkan utk 
menggabungkan diri dalam sesua- 
tu pakt dengan Amerika Serikat 
untuk mendapatkan bantuan mi- 
liber Hu, karena politik bebas jg. 
didjalankan oleh pemerintah In- 
donesia terhadap luar dengan de- 
mikian akan terlanygar, 

Apabila orang2 di Amerika Se- 
rikat dapat memahamkan hal ini, 
demikian “kalangan? itu, maka 
dapat ditjari dasar untuk mem- 
beri bantuan ini dalam suatu 
bantuan berdasarkan pembajaran. 
Atas dasar imi Amerika 6 
dapat memberikan bantuan 
ter kepada Indonesia, sedangka 
Indonesia akan menganggap ban- 
tuan itu sebagai tindakan persa- 
habatan, jang dibajar oleh Indo- 
nesia, Dalaan hal ini Indonesia te- 
tap mempertahankan be 
basiyal,. demikian 

  

   
Se 

  

polkuk 

FN Ow York   Times”. (Aneta), 

sepagai batu 

bulkan- kortsluiting dan mengalir pia 
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I. MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT memberi ke- 
sempatan kepada pemuda2 Indonesia untuk dididik mendiadi: 

a. BAWAHAN PULISI MILITER 
b. BINTARA PULISI MILITER. 

II. Sjarat2 bagi tjalon2 peladjar: 

  

ter Tjimahi. 

2. Warga Negara Indonesia, 
“ b. Berumur antara 18 —25 tahun. 

C. Berbadan sehat (tinggi sekurang?-nja 1.50 m). " 
d.. Belum kawan 2 Tote 7 
e. Berpendidikan» | : : at 

|. untuk gjaion peladiar bawahan PM: sekolah Rakjat 6 ta 
hun tamat atau jang sederadjat dengan itu. 

2. "untuk tjalon 'peladjar bintara PM: beridjazah SMP atau 
jans sederadjat dengan itu. 5 

f. Bersedig untuk mengadakan Ikatan Dinas Tentara sekurang2 
nja 3 tahug, terhitung setelah selesai pendidikan. 

&. Sanggup ditempatkar dimana sadja didalam wilajah Indone- 
Sen NA "3 a 6 5 

h. Saaggup'tunduk pada semua peraturan dan hukum? Militer. 
II. Selama beladjar mendapat tundjangan ang sbb.: 

|. untuk peladjar bawahan PM: peradjurit peladjar Rp. 80.— 
2. untuk peladjar biatara PM: kopral peladjar Rp. 90.—. 

IV. Setelah tulus udjian penghabisan diberi pangkat: 
Ll. untuk peladjar bawahan PM: Prds/PM. 
2. utuk peladjar bintara PM: Sersan/PM. 

Wa, Lama pendidikan untuk kedua" matjam pendidikan 
adalan 1 tahun. 

b. Pendidikan diselenggarakan di Pusat Pendidikan Pulisi Mili 
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SEMARANG, 10 DJANUARI 1953. 

territorium seluruh Indonesia. Walaupun tidak ada pengumuman me- 

Oktober dan pengangkatan kolonel Sadikin termasuk salah satu atjara 
jang minta perhatian istimewa. Kita bersjukur “sekali serta. mengharap- kan, supaja konperensi para panglima itu bisa memberi bantuan tegas untuk penjelesaian peristiwa 17 Oktober dan. soal-soal jang sedikit ba- njak mendjadi ekornja. Dan rasanja tidak mustahil bahwa konperensi ita akan membawa hasil jang dapat dirasakan oleh masjarakat. 

- — - Mengingat pribadi kolonel, Bambang So geng serta ke- djernihan Uara berpikir kita berpengharapan besar, -bahwa sesudah kon- perensi kita bisa lihat kemungkinan-kemungkinan baru jang mendjadi dasar segala penjelesaian. Bahwa semendjak 17 Oktober Orang sedikit se- kali mendengar kabar jang menggembirakan mengenai penjelesaian bu- kannja suatu kesimpulan jang tidak mempunjai dasar, 
—— mm — Kita bisa merasakan dan menjetudjui conclusie kala- ngan pemerintah jang menamakan keadaan sekarang ini ernstig. Apa- lagi, djika kita mengingat, bahwa dalam tahun 1953 banjak pekerdja- an-pekerdjaan penting jang mesti didjalankan. Karenanja keadaan jang ernstig Itu dengan berbagai djalan akan “disalurkan pada keadaan jang biasa. Dan tjara menjalurkan inilah jang sampai sekarang tertumbuk pada soal-soal baru jang tidak terduga lebih dulu. Mengingat pengala- man pahit jang telah terdjadi,' maka kita harapkan sadja tindakan pe- aan selandjutnja lebih berhati-hati, tetapi tegas. Apalagi ketentuan- etentuan mengenai alat kekuasaan negara (Ketentaraan serta kepolisi- 

  

MERDEKA | 

Kemarin telah dilangsungkan konperensi para panglima 

ngenai atjara dalam konperensi, kita bisa meraba, bahwa peristiwa 17 | 

- Barat Dan 

  

B3 235 MAAN Aa ERA KE ega Cet 3 

| Kemis malam, 8 Djanuari j.l., sestidah paginja dilakukan pembukaan 
sidang parlemen pertama tehun ini, Presiden Sukarno mengadakan per- 

"temuan ramah-tamah diistana dengan anggota2 parlemen dan menteri2. 
Gambar: Bung Karno selaku tuan rumah 

mempersilahkan tamu2 jang harus duduk didekatnja. 

lng Membutuhkan 
Orang Je Berlagak Barat Sebenarnja 
Hanja ,,Kebarat-Baratan Sadja“, Ka- 

ta HAMKA 

njuwangi Rebe malu 

Sebelum itu Moh. Natsir dalam pi 

datonja itu menerangkan antara Ia 
jin bahwa Belanda datang kembali di 
Indonesia dengan sendjata diploma 
si dan kedatangannja ini digembor- 

kan kepada dunia bahwa mat In- 

donesia memang  mengharapkannja. 

Untuk menghadapinja kita mempu- 
njai sendjata jang lebih tadjam jakni 
peluru putih jang berwudjud beras 
dan Djawa Timur adalah pusat be- 
ras. Meskipun kita sendiri didalam 
kesukaran dan kesulitan, ketika In- 
dia menderita kelaparan, pemerin- 

Itah kita dulu masih djuga menawar 
kan beras kepada India sebagai ne- 
gara merdeka jang ingin menolong 
tetangganja: dan tawaran demikian 
tak dapat ditahan oleh blokkade Be 
Janda sehingga beras Indonesia, jang 
dalam hal ini Banjuwangi ' memberi 
sumbangan iang tidak sedikit, me 
ngalir ke India. Inilah sebabnja me- 
ngapa India dulu djuga ikut memper 
djuangkan kemerdekaan negara kita 
diluar negeri bagaikan perdjuangan 

dengan amat ramah-tamah 

Timur Sa- 

Siapa Salah Kalau Ma- 
sih Ada Perut Lapar? 

KALAU KITA HANJA mendjzdi penonton dengan kebiasa- 
an menunggu gadji dan kebiasaan mengadakan 
menghitung menit tetapi manbiarkan Iniu golongan bekerdis gju, 
siapakah jang salah kalau masih ada perut jang 
kita jang makmur ini? Dem'kian Moh. Natsir menutup pidatonja 
jang diutjapkan dalam sebush reseps' divedung Chairijah di Ba- 

j Dalem perdialanannja di Besuki. Moh. 
Natsir diikuti K. Teufikoracdumar, AW. 
Misbach dari Masjuni Djawa Timur, 

Selama pendidikan diharuskan berdiam didalam asrama jang 
telah disediakan. 5 g 

VI.  Yjara melamar: 
Peminat harus mengadjukan surat lamaran jang ditalis sendri 
kepada salah satu dari alamat2 berikut jang terdekat baginja: 

Il. untuk Terr. I (Sum. Utara dan Tengah): Kmd. Bn. I CPM, 
Dj. Deli Mij., Medan. ' 

kan dan kita anggap penting, 

dalam waktu singkat, Pemili 
amanannja oleh alat-alat k 

hendaknja dalam 1 langkah 
lihan umum nanti 

an) minta penebangan pertimbangan jang nuchter, Ini kita kemuka- an pen arena pekerdjaan penting serta pemilihan umum seperti jang diutjapkan presiden kemarin dulu akan didjalankan 
han umum diluar negeri jang didjaga ke- 

, ekuasaan negara, seperti jang bisa kita Ji 
sampai sekarang, mendjamin lantjar serta perti jang kita lihat 
Dan inilah jang kita kehendaki bersama. 

Berdasarkan inilah 
: serta tindakannja dalam menghadapi pemi- jang tegas. Pengalaman “ditahun jl. telah meninggal- 

tertibnja djalan pemilihan. 

kita andjurkan pada pemerintah 

HAMKA, PENULIS- seniman-ahli budaja Islam jang terna- 
ma jang baru2 ini kembali dari perdjalanannja selama empat bu- 
lan ke Amerika Serikat pada hari Kemis malam telah memberi- 
kan kesan2nja dalam pertemuan dengan wakil2 organisasi Islam 
Djakarta. Pertemuan itu diselenggarakan atas inisiatif Badan Kon- 
tak Organisasi Islam jang meliputi semua organisasi? Islam diibu 
kota. Hamka memulai urajannja dengan mengingatkan, bahwa ia 
tdak dapat menerima undangan pemerintsh Republik  Rakjat 
Tiongkok dalam tahun 1951 untuk menchad'ri kongres perdamnai- 
an di Peking oleh karena ketika tu ja Curdure sebagai utusin 

untuk kemerdekaan negaranja sen- 
Idiri 

kita tidak” boleh lupa pada Sjuhada 
jang sudah gugur dalam perdjuang- 

an jang lalu, Natsir mengatakan bah 

berdjuang dan kini 

Sesudah memperingatkan, bahwa 

wa ada golongan jg sudah lelah 
menghitung-hi- 

& untuk Terr. IL (Sum. Selatan): Kmd. Bn. II CPM, Dj. 
Diponegoro, Palembang. - 23 

3. untuk Terr. IHF (Djawa Barat): Kmd. Ba. III CPM, Dj. 
Djawa 15, Bandung. 

4. untuk Terr. IV (Djawa Tengah): “Kmd. Bn. IV .CPM, 
Tjandi Baru 34, Semarang. : 

S5. untuk Terr. V (Djawa Timur): Kmd. Bn. V CPM, Dj. Gun 
tur 1, Malang. 5 

6. untuk Terr. VI (Kalimantan ): Kmd. Ba. VI CPM, Dj. Teluk 
Tiram, Bandjarmasin. 

7. untuk Terr. VH (Indonesia Timur): Kmd. Ba. VII , CPM, 
Dj. Karibasi, Makassar. 

8. uotuk KMKB Djakarta Raya: Kmd. CPM, - Dj. Merdeka 
Timur 17, Djakarta-Raya. 

dengan disertai jampiran2: 
a. Daftar Riwajat Hidup. KE 
b. Salinan idjazah (beserta daftar angka untuk idjazah SMP). 
c. Surat keterangan dari Dokter jang menjatakan berbadan 

sehat. TEA 3-21 5 
d. Surat keterangan dari Asisten Wedana/ T:armat atau Polisi 

jg menjatakan berkelakuan baik dan belum pernah tersang 
kut 3 Sage Polisi. 

& ag hoto. 
De aan jang memenuhi sjarat2 tersebut sub II dan 

VI akan dipanggil untuk mengikuti udjian?2 penjaringan menge- 
nai kesehaian badan, pengetahuan umum dan pengetahuan se- 
kolah. 

VM. 
agil. : £ 

IX. “Pendaftaran ditutup pada tgl. 31 Djanuari 1953. 

Mereka jang tidak memenuhi sjarat2 tidak akan di 
pan 

BANDUNG, 23 Des. 1952. Kepala Staf Angkatan Darat 

f u.b. 

ADJUDAN DJENDERAL. 

—- 
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iz ANGGUR OBAT KOLESOM. Ini Anggur “Kuat terbikin dari 

Tjampuran Obat2 “Tionghoa jang berfaedah dan mahal, antarania 

Kolesom, dil. Obat jang sanget penting untuk tambah kekuatan tu- 

buh dan darah. Ini Anggur pun tertjampur dng. sarinja Buah Ang- 

gur jang terpilih. NA ea : 

Amat baik bagi lelaki/perempuan jg. berbadan lemah. Kurang da- 

rah, muka putjet, air muka kelihatan tua dan lesu tidak bersema- 
ngat, kaki tangan dingin, bua.pinggang sakit, tulang linu, kepala 

suka pusing, bernapas pendek, urat sjaraf lemah, sumangat laki? 
kurang. Paras perempuan tua dil. Penjakit kelemahan. Minum ini 

Anggur dalam “sedikit tempo sudah tentu Jekas kelihatan faedahnja. 
Baik untuk lelaki dan perempuan, tua atau muda. 

ANGG SOLE PO THAY. Amat perlu bagi prempuan 

jang duduk perut, dan jang berbadan lemah, kepala suka pusins, 

sakit perut tumpah2, kaki bengkak dll. Sakit lemah dalam waktu 

bunting. Perlu diminumi sampai tjukup agar badan ibu tinggal sehat 

dan baji dalam kandungan tinggal waras. 

ANGGUR KOLESOM SENG HWA. Perlu diminum perempuan 

sesudah bersalin, agar tinggalnja darah dalam badan mendjadi ber- 

sih, dan ganti darah baru jang sehat, air muka mendjadi seger. me- 

nambah air susu ibu, dan menambah nafsu makan. Terutama bagi 

perempuan jang sudah banjak beranak ini Anggur SENG HWA sa- 
ngat dipudjikan. 5 Kas 3 la ak 

4. ANGGUR OBAT RHEUMATIEK. Ini Anggur Obat Rhcumnatiek 
dibikin menurut resep jang sudah termashur turun menurun. Dibi- 

kin dengan bahan obat Tionghoa jang mahal dan mandjur, dengan 
ditjampuri Kotesom dil. Ini anggur obat melulu untuk sembuhkan 

segala rupa penjakit rheumatiek (Hongsiep atau Entjok) baik ditu- 

lang, urat2 dan lain? bagian badan, baik jang sudah lama atau jang 
baru. Sesudah minum 3 botol tentu nanti kelihatan mandjurnja dan 

6 botol SEMBUH sama sekali. / 
Terdapat di TOKO2 OBAT dan TOKO2 P. & D. diseluruh Indonesia. 

Pabrik Anggur ,,REN AY & Co”. Surabaja. 
Agent: ,TEK SING TONG” Semarang. 

&
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Badan Lemah Kekuatan Hilang 
HARUSLAH MAKAN PIL VIRANOL 

. TANGGUNG 100 pCt. MANDJUR 
Viranol Extra strong buat lak? jangkurang tenaga lemah sjahwat (Im- 
potentie sexuel zwakte). Alasan penjakit badan lekas tjape makanan ti- 

dak bantjur sering marah? kepala pusing intjok linu? muka putjet Kaki 
tangan dingin sering sesemutan mata kurang terang penjakit pikiran (ze- 

nuw). Tidak bisa tidur, dalam tidur sering takut”, sakit pinggang, Ogan 
tung berdebar', buat itu kita bikin Pil Viranol jang tanggung 10076 

berhasil. Harga 1 Botol Rp. 20.-—. Djuga ada sedia lain” Obat jang 
mandjur. 4 / 

Pil “Gumbira. Stirsew» Dust TAKE ap HL h cone lan Pesan reva kuas Rp. 15— 
Pil Vitamin buat perempuan jang dapat penjakit keputihan ., 25-— 

Miniak Tangkur adjaib buat laki? ........o........... Pera Hk 
Salep hilangkan hitaman ditmuka kukul djerawat ........... ak nd an 
Puder bikin hitam rambut tanggung tidak luntur 2 gram ...... , 10— 
Obat" dikirim. sesudah terima wang ongkos kirim 1076. 
Djuga mengobati segala penjakit.luar/dalam seperti Kentjing manis,/ 
nana, Linu', Gindjel, Prempuan tidak tjotjok bulanan, Keputihan, Wa- 

sir (aambeien) didjamin 10 hari sembuh djatuh akar'nja sonder operasi, 
semua penjakit diobati sampai baik. 

|. Tabib Wahid Mawn Tamblong 40 — Bandung. 
Agen? : ZINDABAB HOUSE Nonongan No. 77 Solo. 

Toko Solo, Djl. Sosrowidjajan No. 5 Jogja. 
Toko Baldjun, Djl. Kepatihan No. 105 Pekalongan. 

' Toko Jilani, Djl. Kemakmuran 112 Makassar. 
Tabib, G. M. Fateh Din, Hotel Tionghoa 15 Ilir Palembang. 
Toko Seth, 16 Ilir lurung Elite, Palembang. 
Toko Seth, Pintu Air 30 Djakarta. 
Toko Thio Piek, Djalan Perniagaan 10, Bogor. 
De Nieuwe Winkel, Pasar Antri 1532, Tjimahi. 
E. Hidajat, Djalan Gunung Ladu 32, Tasik. 
R, M. Hamim, Djalan Benteng 1, Sukabumi. 
Multi Sports, Kaliasin 7, Surabaia. 

j Bae 
   

    

da | 

  

ian e aa $ : va Hn an bidjaksana jang penjelesaian sampai sekarang ini Ae sa e na pengalaman pahit itu rasanja pemerintah tidak see cgan lagi bertindak, djika terasa ada anasir-anasir lagi jang g mempengaruhi alat-alat kekuasaan negara. 

Kabar Kote 
SEROMBOLAN DI 
PRINGAPUS, 

Kemarin: siang, pasar Pring- 
apus (Ungaran) telah didatangi 
oleh gerombolan pengatjau, ber- 
endjata lengkap jang selandjut- 
ija telah merampas barang2 da- 
zangan. Korban manusia tidak 
ida dan berapa kerugian seluruh 
aja belum diketahui. 

SEMAN4 PERGINJA. 

Anak perempuan dari Pak Iljas, 

tinggal di Kp. Keperan 63 Sema- 

rang, sedjak 1 minggu berselang te- 

lah hilang tidak karuan perginja. 
Anak ini nama Sawilah, umur 10 

tahun, badannja kurus, kulit hitam 

KORUPSI PADA DAMRI 
LIAR SMG. y 

Pihak jg mengetahui menerang- 
kan bahwa dalam - tahun '52 ini di 
Djawatan Angkutan Motor Rep. In 
donesia, terdapat dua kali kekusu- 
tansoal ke-uangan jg meliputi djum 
lahdik. Rp 49.000-—, masing2 ter- 
ta di Tegal sehesar Lk. Rp 
30.000.— dan Ambarawa sebesar 
Rp 19.000.-—. 
Perkara tsb telahvdiserahkan kepa 

da pihak jg berwadjib untuk di-usut 
lebih djauh. 

TAWANAN DIBEBASKAN. 
Pada tg. 9-12-1952 oleh Panglima 

T.T. IV telah dikeluarkan surat ke- 
putusan untuk membebaskan 223 
orang tawanan dari doorgangskamp 
Tegal dan pula pada tg. 47-12-1952 
357 orang kamp Surakarta. Pada ts. 
5-1-1953 telah dibebaskan lagi 4 

uninat Islam Indonesia”. 

tus saja, demikian Hamka, tidaklah 
dapat saja terima undangan tsb. 

Ia menambahkan selandjutnja, ba 
hwa kepergiannja ke Amerika ada- 
lah sebagai perseorangan dirinja be- 
laka. i 

Hamka selama di Amerika telah 
mengadakan  banjak pertemuan? 
dengan orang2 ternama 2 da 
lam lapangan kerohanian dan kebu- 
dajaan. Diterangkan djuga berbagai 
mazhab jg terdapat di Amerika dim 
agama Protestan, demikian pula di- 
terangkannja keadaan beberapa ra- 
tus ribu orang Muslimin jg berdiam 
disana. “5 

lukan Timur dan Timur . memerlu- 
kan Barat”. Dengan tegas ia tolak 
pendapat Kipling jg mengatakan, ba 
hwa ,,Barat tinggal Barat, Timur 
tinggal tetap Timur, dan. keduanja 
tidaklah akan bertemu”. 

Tetapi Hamka sangat mentjela si     orang dari Nusakambangan jg. ber- 
dan pakai rok. asal dari Tegal. 
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KESEHATAN ADALAH SUMBER KAGUMBIRAAN. 
Maka Tuan?” dan Njonja?' perlu merawat kesehatan itu dengan 

djalan minum : $ 

ANGGUR KOLESOM tjap ,BUAJA" 
jang mengandung chasiat Kakuwatan bagai badan, Serta dapat me- 
nambah darah. Menjembuhkan kepala pusing, pinggang pegel, datang 
bulan tak tepat dsb: Aa —— 2 

Pusat pendjual: KONG DJIN TONG 
Pekodjan 105 — Telp. 1885: Semarang. 

Speda bermotor MOBYLETTE | 
SADERHANA tetapi tetap KUAT 

  

  

Sudah ada persediaan lagi. 
Siapa tjepat tentu dapat. 

    

  

Dealer: Per. Dag. De Expresse | SHOWROOM & SERVICE 
Gg. Pinggir 82 Titp. 1480 — 484 Djl- Mataram 20 

SEMARANG SEMARAANG 

  

    AD EA 
SELALU SEDIA 
D.D.T. 5? per. Rp. 4.— D.D.T. 100 perl. Rp. 7.-— 
D.D.T. 25” per L. Rp. 12.50. (exclusief tempat) 

| (ND.T. POEDER 50, (antnk tanaman), per Kg, Rp. 4,75 
| Ditjari Agen-agen Diseluruh Djawa Tengah 

| DROGISTERIJ: ,.O N 6G? 
KPANGGAN TIMUR 21 - TILP. 1419 - SEMARANG. 

    

            
  

  

Toko Permen GWAN HWA 
DJALAN MATARAM 

Selalu bisa dapat :- 
# ROTI JG. LEDZAT 

#. TAARTJES KEMBANG : 
# MATJEM2 KERINGAN 

Agent dari: DELICA 

      

SEPEDA'-MOTOR: 

  

  

SPARTA 250 cc. 

D. K. W. AUTO UNION 125 cc, 

NORTON Es2 500 cc. 

Dapat dibeli dari persediaan dari: 

N.V. Kedundang Trading Company 

akan 

  

Purwodinatan Utara 1I—ITA 

Pekerdjaan Ijet 

BUAH DADA LEMBEK? BUS- 

|IRAH KOTOR? ? Bisul luka gatel 

kap perbuatan mereka jg katanja te- 
lah menerima pendidikan Barat, pa- 
  

      
1 

& Dagang 
Ex | is Tn 

Oleh karena tidak ada jg mengu dahal apa ig dikerdjakannja itu ha- 

tung djasanja: tapi kalau kita meli- 
hat pada balans pengorbanan dan 
penderitaan, katanja selandjutnja, dja 

sa itu tidak seimbang. Tapi dengan njalah apa jg ,lahir” belaka dari Ba L : . $ 
adanja kekajaan materie dari negara rat. Ig ada pada mereka ini ialah 

    
     

   

   

    
   

     

     

    
   
   
   
    

   
   

     

   

     

      

   
   

  

bon-bonan serta 

lapar dinegara 

Sujoso dan K.H. Moh. 

  

»Fasikmalayas 
Milik Pemeren- 
teh Indonesia 

Pada hari Kemis full court” di 
Hongkong telah mengumumkan ke- 

putusannja mengenai masalah hak 
milik kapal ,,Tasikmalaja”. Dinjata- 

kan, bahwa kapal tsb adalah peme- 
rintah Indonesia. 

Dalam pertimbangan putusan itu 

dikatakan, bahwa telah ternjata ka- 
pal. ,,Tasikmalaja” itu telah dibawa 
ke Hongkong atas pengawasan lang 
sung dari pemerintah Indonesia, jg 

senantiasa telah menjatakan haknja 
atas kapal itu, karena pemerintah 
telah membeli kapal tsb. Kapal isb 
berlajar dibawah bendera Indonesia. 

Dikatakan  selandjutnja, — bahwa 
Yuan Ismail, ig "gg meminta supa 
ja kapal itu ditahan atas alasan, ba- 
hwa kapal itu tidak didjual, pasti 
mengetahui tentang  pendjualan ka- 
pal itu. 

Tionghoa Dari 
Sulawesi - Dan 
Kalimantan 

MenjelundupKePilipina? 
Menteri ' pertahanan Filipina Ra- 

mon: Magsaysay telah mengeluarkan 

perintah, supaja patroli2 angkatan 

djadikan sebab2nja terdjadi pembu- 

.ke-Barat2-an”, demikian Hamka. 

Sebagai seorang jg mempunjai 

perhatian terhadap kebudajaan. 

Hamka telah djuga mengadakan per 
dengan pembuat2 film di 

dan maksud  sensur film di Indone- 

kita, kita 

temuan ea 
Hollywood. Dalam pertemuan ini rus dibangun. 

Hamka " mendjelaskan '. pekerdjaan 

harus bersjukur nikmah 
karena kita telah ikut bekerdja se- 
kuat tenaga untuk membangun. ber- 
sandar pada realiteiten jang ada. Da 
lam pada ini pribadi manusianja ha 

laut Filipina diperairan Filipina se- 
latan diperkuat, dalam suatu usaha 

untuk memberantas penjelundupan 
orang2 Tionghoa. Diperoleh ketera- 
ngan, bahwa orang2 Tionghoa tadi 
datangnja dari KALIMANTAN dan 
SULAWESI. Menurut dugaan pihak 
Filipina, ,,orang2 — Komunis Tiong- 

   

    

  

    
   

  

  

sia dan mengandjurkan ' agar film2 

Amerika dapat menjesuaikan diri de 
ngan moraal -dan perasaan orang di 

Timur. 2 

Koresponden kita di Tjilatjap me- 

lengkap telah masuk ke desa. Ka-   nuhan itu belum diketahui. 

Eka 
LIEM TAILOR| «5 
High class for special woolen 
working. 

37 Seteran (Duwet) 
SEMARANG. 
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1 
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TERIN PILL dapat bikin ken- 
tjang dan montok Rp 20.— 3 ds. 
Rp. 57— RENA PILL, datang 
bulan tidak beres Rp 58.— SU- 
RINE tangg. baik kentjing gula 
niereiwits nler steen Rp. 20-—'3 
ds. Rp. 57.- SAKIT KENTJING? 
Darah nanah,.. kentjing sedikit 
perih, dan sakit URUNOL tangg. 
dapat tulung besar Rp-20.— DA 

tangg. bisa lekas bikin baik dil. 
CERENOL dapat bikin baik, be- 
sar Rp 20— .ZALF Rn 3.— 
stchoonheid-zalf Puder a Rp 10.- 
besar Rp 17,50. 
(BATUK KERAS?? VOCANOL 
Rp. 20.— OBAT KOEKOEL BE 
SAR BRONTOK besar Rp 20.— 
ZALF Rp 3.— VITANOL PILL 
Rp. 20.-— badan lemah dingin. 
Porto Rp 2.— Prijsc. gratis. 

THIO GIOK. GIEM 
Gang Tengah 22 - Semarang 

Ag. Smg Toko Elita, Plampitan 22 
Ag. Solo Tjojudan 70A. 
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: Kryptok Putih Crecks: Rayban Kryptok 
Shanghai Optical Co. 
Pekodjan 82 - Tiip. 1125 - Semarang 

  

PERKENALAN 
Kirim wesel Rp. 2.— dapat 
LES PERTJOBAAN. 

KURSUS TERTULIS. 

KAI KOR" 
(Potongan Pakaian Laki”) 

Djl. Alhambra 67 — Djakarta. 

  

Matjem' Maatglazen, Gunting, Bal- 
lonspuiten, Inj. Spuiten, Tjorong 
gelas dil. 

DROGISTERIJ ,ONG' 
Kranggan 21: Telp. 1419: Semarang.     
  

Douglas 350 cc.   Purwodinatnn - Tengah 24 Semarang, 

Ban RN Rana AN NAD ANA NE MENANAM TAN MA Oa SAN SAS ENENSETG 

Kalender »Suara Merdeka” 1953. 

  

pada Tataus 3 li Parwodinatan Utara 1la dengan 
karga ringan. 

    

Bisa beli bebas dari persediaan jang terbatas 

Sparta 250 ce. all chroom 
Ducati 1 cyl kopklep 
Semua model paling baru. 

Columbia Motors Coy. Ltd. 
Purwodinatan Timur 28 — Semarang 

(Komediestr, Telf. 921) 

Twin 

Ng 
Mad UAN 

        

  

Specialist 

M. 5. RAHAT 
TABIB 

Seteran 199 — Semarang 
untuk WASIR (Am- 

Hamka “mengatakan sebagai ke-| ngawatkan, bahwa pada hari Rebo beien), ASTHMA, KE He : aed 1 bol Aeatiu n), ASTHMA, KEPUTIAN 
simpulannja, bahwa ,,Barat memer an R3 Ae a55 Kai da taldan lain-lain Penjakit: Obati 

WASIR dengan garantie sembuh 

rangdjambu (daerah Tjilatjap) dan didalam 12 hari sampe” runtuh Jsus untuk pegawai2 negeri jg akan mentjulik 8 orang penduduk dan akar2-nja. pulang atau pergi kekantornja. 

kemudian dibunuh. Di antara 3 ZONDER OPERATIE ea Ha Nan an 
korban itu terdapat seorang tjari : NN : : . akam Giada- 
dan 2 anggota OPR. Apa jang men- Djata -bitjara: seri aa kan bis demikian, dan berapa ba- 

    
   

    

Mean AE ERA Ea naa | : 
— mana & &. Tjora mengisi seringan dan se-pasi kits meng 
Ada sedia dg. harga spesial: $ geakkan gjari? kita T 
Warmwaterzak L. Negeri Rp.25.—| & 5. Pena jang terbikin dari octonium dengan udjungnja 
ReSSirrigator L. Negeri Rp. 37.501 “ dari iridium, hingga t6' dapat ruak. 
Uiskap besar Rp. Is—|. 6. Tah mewpunja bagian bagian dari karat, artinya 

sedang Rp. 12.— to” bisa menipis : : : 
Koortsthermometer Rp. 6 —nosa 
Maatbeker s/d 1 liter Rp. 16.— Wakil Parkar Pam Co.» LAWSIM TEKWA 5 Ca MU » Ojalasin 
Nierbekken (tempat tumpah) Distribu y : 

FT. Kepati Fi 12.507: Barter yap KIAN GWAN COMPANY (Indonesia) Limited N.V. 
Botol susu Nutricia compl. Rp. 2.751 . ki SEA NUN Ma Bal KAN dn al BN DRS 
Hospitaallinnen per meter Rp. 18.— 

  

   

    
    

    

    

   
   

muse | hoa dari Kalimantan dan Sulawesi” 

merembes kekepulauan Sulu (Filipi- 
na Selatan) dengan kapal2 lajar Mo- 
ro. $ 

OTORIS CHUSUS UNTUK 

PEGAWAI NEGERI 
Sebagai diketahui di Djakarta Ra- 

ya oleh Pem. Pusat baru2 ini telah 
diadakan perdjalanan  otobis, chu-   
njaknja bis akan digunakan 
itu, belum diketahui. 

untuk 

Benda 

sempurna 
Penjempurnaan t3knik dan 
Pn aaA ribu Parker 

rajaja mentjapai these jan 
di-impi-impikan Pdkadan hasilnja 
PARKER,21” 
Kelengkapan serba modern dan 
sempurna disatukan dalam bentuk 
pwpen jang langsing pula mungil. 

Ta' satupun pena leinnja 
memiliki ini: 

  

1. Pera atur. saluran tinta dilindungi hak paten, jan 
jamin garis tinia jang tata, pula to ken 

Purus-putus 

2. Sifatnja jang chas smooth writing” selandjutnja 
dapat melintiir diatas kertas serjara ringan dan 
ta tahu rewel : 

3. Tempat tandoa Unta terbikin dari pli-glas,hingga M4) 
Tuan dapat melihat banjaknja tinta jang dido- e 
kamnja 

  

    

  

  

  

DITJARI: 
ACHLI KULIT, lebih disukai me-reka jang sudah berpengalaman 
mempergunakan mesin” kulit. 
Keterangan kepada 

  - 

Pemimpin 

FUSAT PENJAMAKAN KULIT 
MAGELANG. 

  

  

SIN TJIOE, BUAT ORANG 
, LELAKI. 4 

En TE ANGGUR HOE GOO S0! Djawatan2 dan Kantor2 jang masih membutuh- DIIONG TJIOE, buat ig 
kan kalender ,.Suara Merdeka” 1953 dapat beli PRAMPUAN. 

ANGGUR POW 

  

ANGGUR SOM DIIONG POW 

THAY buat 
orang prampuan HAMIL, 

ANGGUR BRANAK. 
ANGGUR RHEUMATIEK. 

Masins2 TJAP ,,RUMAHP? 
d'tiap botol besar Rp.12,50 

botol ketjil Rp. 6,50 

ARAK OBAT KOLESOM  tjap 
KUDA botol besar A4 Rp. 12,50 
botol ketjil Rp. 6,50. 
ANGGUR KOLESOM tjap Ku- 
da botol besar Aa Rp, 15.— botol 
ketjil Rp. 7,50. 

Rumah Obat 

nNGO HOK TONG" 
Gang Pinggir No, 1 Telp, 1658 

Semarang.    
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4 a. Jangan tempat beladjar dan 

— oleh Kodim sebagai lurahnja. Perbe 
— landjaan pada tingkat pertama jang 

| perlengkapi pakaian orang2 tsb dan 
— lain2 alat hidupnja, adalah sebesar 

& 
r 

Topa. £ 

2 

- berasal dari djaman Sunan Palem- 

LH sedjarah. 
5 Kehidupan dalam hutan. Pada Suk Tn beberapa 

nja, ketjuali 
|. nuh mafjam bagi mereka adalah 
0 »tabu".. Alat menangkap 

“berbau jg tidak sedap. 

   HN an ne 

    
Keadaan Kesehatannja 

   
   
    

menamakan diri sendiri suku ..O rang Hutan” (oleh kita biasanja dinamakan suku Kubu), sangat 
menarik perhatian. Satu kelompo k dari suku ini, jang biasanja hid up setjara liar, atas usaha peme- 
rintah baru2 ini di ,,perkampung kan”, diudjung desa Buminoto, bernama desa Djadimuljo, didae- 
rah Musi Ulu/Rawas, Palembang. Meskipun suku jarg biasanja hidup dihutan, berpindah2 tempat io ep Ll umumnja tidak mengenal dasar2 kehidupan jang buat orang2 jang beradab” dianggap 

   

  

Wartawan ,,Antara” jg turut me- 
j memperkam- 

gkan” ini mendapat kesan, bah 
“wa semua instansi pemerintah me- 
nundjukkan kemauan jg besar da- 

njaksikan  upatjara 

1 usaha memadjukan suku ini. 

Perkampungan ini dibangunkan di 
| atas dataran jg luasnja kira? 300 ha, 
terdiri dari 15 buah rumah dan se- 

    

al. Penghuninja 15 keluar- 
ga dengan' kira2 60 djiwa diketuai 

| sudah dikeluarkan oleh  Djawatan 
Sosial, jaitu dari ongkos2 pembangu 

..nan perumahan, sampai pada mem- 

Rp 50.000.— 
Sebagaimana telah diberitakan, 

orang2 Kubu ini berasal dari ladang 
Talang Rawas. Semuanja sudah ber 
agama Islam. Masih banjak lagi ta- 
lang? jg didiami suku Kubu ini dise 

— kitar Talang tsb, seperti Talang Ka 
jangan, Ulas Semipis, Ulas ilir, 
Maur dan Semangus. Mereka ber- 

.djumlah kira2 500 djiwa banjaknja. 
Diantaranja jg berdiam .di Talang 
Kajangan sudah beragama Keristen 
sedjak djaman pendjadjahan dahulu. 

“Mereka ini diketuai oleh . pasirah 

Si Asal usul. 
| “Dari pertjakapan2 dengan mere-| 
ka, baik dengan Kodim jg beragama 
Islam, maupun dengan Topa jg su- 
dah sedjak.. djaman.. pendjadjahan 
mengenal agama Keristen, tidak da- 

pat diketahui dari mana sebenarnja 
asal mereka ini. ? 

Kodim serjara kabur mentjeritera 
kan, bahwa nenek  mojangnja itu 

bang, jg melarikan diri kedaerah 
ulu Rawas sebab tidak ingin didja- 
djah Belanda, kemudian disitu berte 
mu pula dengan perunggun (kelom- 
pok2) jg datang dari sebelah Beng- 
kulu, ig disebutnja anak buah dari 

Radja Muda, adik Benda Bengkulu, 

ig djuga melarikan diri dari bangsa 
asing jg datangs idipantai Bengkulu. 
Mereka ini berkumpul didanau raya 
ulu Rawas. Disekitar daerah inilah 
mereka membangunkan  KUBU2- 
NJA4 untuk mempertahankan diri da 
ri serangan bangsa asing “itu. Dan 
dari asal kata kubu2 itulah, maka 
bangsa Belanda menamakan mereka 
orang ,,Kubu”. Entah benar entah 

1 dan merupakan sarat minimum, misalnja jang mengen 
dsb.nja ikatan hidup kelompok2 mereka men 2 
“Eh ketua atas dasar suara terban jak, laki-laki 

m atas dasar suka sama suka kedua ba 

menundjukkan adanja d 1 dan| wanita sama2 
ihak dan atas dasar per 

Bentuk badan orang2 ini tidak ba 
njak berbeda dari bangsa Indonesia 
seumumnja.  Dahinja agak tinggi 
dan tulang pelipisnja menondjol ke- 
muka, matanja pada umumnja agak 

'sipit. Perempuan2nja rata2 lebih ke 
jail dari lakih 3 

Tjatjat2 jg nampak pada muka 
ataupun lain anggota badan orang2 
jg sudah dikampungkan ini, menu 
rut jg achli tidaklah berasal dari la- 

hir, “tetapi jg mereka dapat sesudah 
hidup dihutan2. itu. Karena tidak 
dapat merawat luka? ataupun lain? 
penjakit, banjak diantara mereka ini 
ig tjatjat, terutama perempuannja. 

Bahasa dan tjara 
kawinnja. 

Sebagai dikatakan diatas kehi- 
Gupan crang2 ini berkelompok2 
jang kadang2 berdjumlah sampai 
ratusan orang terdiri dari Rki2 
dan perempuan. Tiap2 kelompok 
jang mereka sebut ,,peranggun” 
mempunjai seorang ketua ji 
mereka bitih bersama2. Bila na 
tvanja meninggal, maka  diada- 
kan pula pemilihan jang berda- 
sarkan suara terbanjak. Dalam 
hal ini laki2 dan perempuan 
mempuajal hak memilih. 3 

Adat perkawinannja. berlaku atas 
dasar sama suka dan perembukan. 
Bila perempuan dilamar oleh lelaki, 
dan. menolak, perkawinan tidak “da- 
pat dilangsungkan. Orang tua tidak 
memaksa anaknja. Jg melamar bu- 
kari perempuan,stetapi lelaki2nja: Bi 
la semula sudah  semufakat, maka 
upatjara perkawinan dilakukan dgn. 
dipersaksikan oleh semua “anggauta 

,perunggun” dan dipimpin oleh Ke 
tua perunggun. Tjaranja jaitu djem- 

pol kanan kedua penganten dikete- 
mukan dan dipegang oleh. Ketua Pe 

runggun jg mengutjapkan - kata2: 
Zat kawin-sifat kawin, kawin  mis- 

sigit diiwa rawal — saksikan sero- 
pil bidjiberoil-ilmuku jg gaib-Kata- 
ku jg kata, Allah jg wedi. Berkawin- 
kawinlah" engkau “disitu. Sianu den 
sianu berkawin-kawin disini. Sianu 
(nama laki2) megang kawin Mele- 
kat”. 

Kemudian makan2 seada2nja. Se- 
lesai upatjara ..ini kedua. orang itu 
sudah boleh bertjampur dan berusa 
ha 
antara budjang perunggun lain dgn 
gadis perunggun lain, maka biasa- 

nja fihak laki2 harus masuk da 

P Liar” “Dah ,Bi 
r Sudah Menundjukkan 
emokrasi Jang Baik Je 

atannja “Masih. Kurang Sekali — Tak Ada Kawin  Paksaan— Boleh 
Beristeri Empat— Laki Perempuan Sama2 Haknja—Dilarangs Membunuh Harimau 
“ USAHA PERTAMA SELA MA Indonesia merdeka ini untu k men ba 1 

    

      

““Biada 
Das 

   

sadabkan” suatu suku ig. 

ai produksi makanan, kebersihan 
asar2 demokrasi, misalnja memi- berhak bersuara, perkawinan dia | 
djandjian dsbnja. 

Nama2 mereka kalau lali2: |: 

Wasil, Inir, | 
Mahalik, Tjagun, Runa dan “ba- 
Seninting,  Beduri, 

njak fagi. Bila perempuan: Sitir- 
mas, Ning, Resiu, ,nDot, Limus 
du, : : 

Panggilan untuk bapak — be- 
pak, untuk ibu — induk dan un 
tuk anak — anok. 

Menurut 
bahasa ini dipakai oleh seluruh 
orang2 Kubu jang tersebar di- 

mikian pula 'adat istiadat perka- 
winan tersebut. Apakah djuga 

berlaku bagi suku2 Kubu jang 
berada didaerah Musi Hir/ Banju 
Asin dan Djambi belum diketa- 
hui. 

Marah bila dipanggil 
: kubu. 

. Sepandjang  tjeritera orang? 
jang sudah banjak berhubungan 
dengan suku ini, dahulu orang2 
tersebut marah, kalau dikatakan 
orang Kubu. Mereka biasanja me 
njebutkan diri ,,orang pinggir” 
atau ,orang hutan”. Apa sebab2 
nja tidak dapat diketahui. 

Perhubungan mereka dengan 
dunia luar dahulu sangat sukar 
sekali, karena mereka takut se- 
kali melihat orang. Pertukaran 
hasil hutan antara mereka de- 
ngan pedagang? dilakukan “de- 
ngan meletakkan barang2: seperti 
garam dan sebagainja ditempat 
jang ditentukan dan . memberi 
ianda apa jangOdibutuhkan seba- 
gai -tukaran,  umpamanja rotan, 
damar dan sebagainja. 

Melihat hasil jang sudah di- 
peroleh Kantor Sosial Musi Ulu 
Rawas ini, tidak mustahil usaha 
menudiu-kearah ,,peradaban” Ku 

|bu ini dapat dilakukan dengan 
hasil baik. Sebagai dikatakan 
Oleh anggota DPD Ali Hanafiah 
dalam uwpatjara pembukaan ' itu, 
jang penting dalam usaha ini ter- 
letak pada “orang2. jang belum 
mengenal “peradaban” itu. Kita 
djangan memisahkan mereka 
ini, ataupun djangan sekai2 . me- 
nimbulkan perasaan sc-akan2 me 
reka itu bukan bangsa Indonesia 
jang mempunjai hak dan kewa: 

bersama2Z. “Kalau “perkawinarn| diiban jang sama- seperti warga | 
negara lainnja, demikian a.l. Ali 
Hanafiah, Perasaan dan suasana 
memisahkan mereka harus di- 

didak tjeritera ini terserah pada ach- lingkungan perunggun perempi sit. | djauhi Kana aa 
Atau ditetapkan oleh - perdjandjian 

tahun.: 
Kehidupan mereka dalam hu- Pada sukd ini tahun dihitung” de- 

tan sangat tidak berketeniuan, (ngan meli 
kan kawin Tempat tinggal berpindah2 me- 

purut banjaknja makapan jang di 
dapat sehari2 dalam lingkungan 

pn Magang Aa ada 
ih segala matjam binatang j 

hidup dihutan2, baik ikan, Aga 
, ular, tjitjak maupun lajn- 

harimau. 'Membu- 

maka- 

at musim. Jg diperkenan' 
h adalah 

berumur 12 tahun keatas. 
orang boleh kawin sampai 4 orang, 
tetapi tidak pula ada larangan utk 
kawin lebih banjak. Pertjeraian da- 
pat dilakukan dan siapa jg meminta 
pertjeraian itu diharuskan bajar den 
da. Kekajaan dibagi. Kalau perem- 
puan bertjerai, sesudah tiga bulan 
baru boleh kawim lagi. Perkawinan 

and ag Et nibuna antara saudara tidak diperkenankan. 

(sebangsa kaju hutan jang keras). 
Akibat makanan dan tempat tng,| 
gal jang tidak berketentuan itu, 
dan karena belum mengenal ke- 
bersihan, orang2 ini sering seka- 
kh dig oleh penjakit - kulit 
(knrap, kudis dan lain2). 
Orang2 Kubu” ig masih liar” 

sangat susab- didekati, karena mere- 
ka takut pada manusia lainnja. Se- 
lain dari itu tubuh mereka sangat 

Sedangkan 

mereka jg sudah beberapa bulan ini 
diadjar hidup sebagai orang2 biasa, 
masih berbau ,,langu” (wangur) se- 
kali. Rumah? mereka dihutan. meru 
pakan gubuk2 segi empat dari da- 
hun? kaju diatas tanah dan Juasnja 

Kebudajaan. 

Selandjutnja tanda2 kebudaja- 
an lainnja tidak ada. Mereka ti- 
dak- mempunjai alat? kesenian 
tidak ada. tari2an ataupun - nja- 
njian2. Dahutu bila orang” mati 
Gibuatkan semtatjam pondok jang 
kuat diatas tanah dari kaju2an. 
Sekarang umumnja ditanam da- 
lam tanah. 

Bahasanja berpangkal pada ba 
hasa Melaju. hanja utjavbannja 
berlainan. Ini dapat dilihat dari 
beberapa djenis kata kerdja  di- 
bawah ini: Makan disebut mere- 
ka ,.maken”, djalan disebut ..be- 
djelan”. mandi tetap mandi, sakit 

sakst.     hanja beberapa meter sadja. 

Pia 

SUDAH DATAN G 

"3 Matjam model. 
& Tangan 

« Kabinet 3 larji 
—.& Kabinet 5 latji 

  

.. 

  
harap para pemesan lekas berhubungan pada: 

Prihadi Trading Society Ltd. 
Purwodinatan 50 Telp. 5. 014 —— Semarang 

asih -susah pegang 
tjangkul. 

Kodim "dan “beberapa orang 
lainnja jang baru diberi perkam- 

anak2 jg sudah) pungan itu, menjatikan dengan | tralisasi 
Setiap| terus terang kepada. kita, bahwa (kesempatan kepada tiap2 golongan 

kehidupan jang  dirasakannja, 
achir2 ini. djauh. berbeda dari 
kehiduban mereka dihutan. pada 
tahun? jang sudah. Mereka jang 
tadinja belum mengenal bagai- 
mana harus bertjotjok tanam, ki- 
ni sudah dapat melakukannja dar 
sudah dapat menikmati hidup se- 
perti anggota masjarakat. lainnja. 
Diakui mereka “memang susah 
memesang tjangkul itu,  diban- 
ding dengan tjara biasa'jang me- 
reka Takukan,  jaitu melulu mme- 
nombak dan menangkap bina- 
tang2.. Sinar mata mereka me- 
nundjukkan kemauan besar un- 
tuk  menjesuaikan duri dengan 
masjarakat umumnja. Selain dari 
itu mereka berdjandji-akan mem- 
bantu setiap usaha: ,meng-adab- 
kan” suku2 Kubu jang masih ba- 
njak berkeliaran disekitar daerah 
tu. p 3 
Watak malas pada orang2 'ini, se 

bagai akibat kebiasaannja ketika 
masih liar, sangat sulit mengikisnja. 
Sementara mereka belum menghasil 

kan sendiri, Djawatan Sosial terpak 
sa terus membagikan beras pada 
otang2 ini dan mengatur kehidupan 

mereka supaja dapat menghasilkan. 
Banjak tjeritera2 jg menggelikan 

disekitar usaha mempeladjari orang2 
ini bertjotjok tanam dan lain? peker 
djaan jg belum mereka kenal dalam 
penghidupan bebas dihutan selama 
ini 
i Paritas dipudjikan kegiatan dari 
Kepala Kantor Sosial Kabupaten 
Musi Ulu/Rawas, Beraksan dan 
pembantu2nja, dalam usaha ini. Ke 
mauan keras dan ketabahan hati sa 
ngat dibutuhkan sekali. 

: Meluaskan usaha. 
Sekarang usaha memperluas 

pekerdjaan itu terus dilakukan. 
Beberapa orang pelopor senga- 
dja dikirim oleh kantor.itu me- 
ngadjukan - kontak dengan .,.pe- 
runggun” lainnja. Salah satunja 
jang hampir ,,mateng” adalah 
pembitjaraan dengan perunggun 
Topa jang sudah beragama  Ke- 
risten itu, untuk diberj verkam- 
pungan jang dekat dengan du- 
|sun2 Jainnja. Mereka ini memang 
sudah bertjotjok tanam, karena 
tempat tinggal mereka sudah ti- 
dak berapa djauh lagi dari dusun. 

. Sebenaraja perunggun ini, sa- 
tu asalnja dengan perunggun Ko- 
dim, dimana Topa sebagai kepa- 
ta perunggunnja. Ketika Dje- 
pang kalah dan Belanda kembali, 
Yopa melarikan diri kefihak Be- 
Ianda. Oleh karena itu Kodim di- 
angkat mendjadi Kepala Perung- 
gun. Sesudah R.I. berkuasa, Topa 
kembali lagi kedaerahnja dan 
ingin menempati kedudukan la- 
ma, tetapi ditolak oleh sebagian 
besar rakjatnja. Maka itu seka- 
rang terdapat dua nerunggun tsb. 
' Memperhatikan kehidupan dan ke 
biasaan diatas, maka 'njata perung- 

gun2 ini sebenarnja sudah banjak 
dipengaruhi oleh. keadaan masjara- 
kat disekitar tempat mereka berkelia 
ran itu. Djadi beberapa ' kebiasaan 
dan tjara hidup mereka, seperti 'so- 
al perkawinan diatas, sudah banjak   

  

keterangan Kodim, | 

daerah Musi Ulu/Rawas ini. De- 

  

  

Nasib seorang 

Siliran untuk diangkut 

peradjurit Amerika dimedan perang Korea. Letih, luka- 

luka, penat, dan kedinginan, ia ter baring diatas tandunja, 

aer ar 

     

            

   

  

    

  

   
    
   

      

    
menunggu 

ke rumah sakit. Na 

  

Bukannja Buruh Tetapi 

sekitar 
S 

Asia. Dalam us 4 diandjurkan 

dan Dje 
       

  

, 
. 

adjukan oleh wakil India,  Jayapra- 
kash Narayan, dalam perdebatan pa 
da"hari Rebo malam mengenai ma- 
salah2 ideologi sosialisme. » 

“Dia nienerangkan, bahwa para pe 
tani-lah, 'djadi bukan buruh, ig ha- 
rus'ada digaris depan dalam revolu- 
si sosial di Asia. ,,Djika kita tergan 

tung daripada buruh, seperti didu- 

nia Barat, kita tidak” akan  dapaty 

mentjapai. tudjuan kita. Disegala la- 

pangan — dalam pemilihan2, bah- 
kan djuga- dalam persengketaan ber 

sendjata — kita senantiasa membu- 

tuhkan bantuan para petani”, demi 

tak dapat menjetudjui sistim kolekti- 

visasi Rusia didjadikan tjontoh bagi 

Asia, karena “itu akan »berobah 

mendjadi alat ekspoloitasi birokrasi 

dari kaum buruh.” 

“Dia mengandjurkan sistim desen- 

itulah dapat memberikan 

dan masjarakat untuk ikut serta da- 

lam pemerintahan, jg merupakan :po 

kok daripada demokrasi sosialisme, 
demikian Naraya. 

Sebaliknja, demikian Naraya, 

Kolektivisasi Sovjet Uni telah me- 

nijusun suatu hierachie. ig menolak 

ikut sertanja buruh dalam pemerin- 

tahan." : 
Djuga bentuk politik Rusia dike- 

tiam Naraya. Dia tak menginginkan 

struktur politik itu sebagai tuladan 

bagi Asia, karena dia adalah orga- 

nisasi satu partai, berdasarkan pe- 

merintahan diktator, jg senantiasa 

melakukan pembersihan2 dan mem- 

punjai keanggotaan terbatas, hingga 

demokrasi tak dapat hidup”. Negara 

Sovjet tak dapat disebut negara bu- 

ruh ataupun negara rakjat, karena 

dia ,.birokratis”. 

«Karena “itu dia. mengandjurkan 

pembentukan masjarakat sosialis da 

lam rangka demokrasi politik. dgn 
partai2 politik. Kemudian dia per- 
ingatkan para sosialis, bahwa tiap 
pembangunan masjarakat sosialis 
akan gagal, djika ,,mereka . memi- 
sah2kan norma Ethis daripada tin- 
dakan2nja”. 
“Rusia telah mulai dengan baik, 
tetapi menudju ke-arah jg sesat, keti 
ka dia mulai memutar balik sedja- 
rah dan tidak menginterpretasikan- 

nja”, begitu ditambahkan sosialis In 
dia tsb. ,,Beberapa diantara kita per 

tjaja, bahwa djika orang berpega- 
ngan akan konsep aseli dari pemba 

1 

dipengaruhi oleh kebiasaan didu- 

sun2 sekitar daerah itu. Umpamanja 

beristeri empat dan kalau bertjerai 

ada denda. 
Apalagi pada perunggun jang su- 

dah memeluk agama Keristen Pro- 
testan seperti Topa tersebut. Dalam 

hal meng-,,adabkan” suku Kubu ini 
sedjak djaman pendjadjahan Belanda 
dahulu, fihak zending dan missi Ke 
risten sangat sekali giatnja. 

Achirnja usaha peradaban ini akan 
berhasil, kalau pemerintah - tetap 
mengambil perhatian jang besar. Se 
perti dikatakan oleh Hamdan Mah- 
judin, Kepala Djawatan Sosial pro- 
pinsi Sumatera-Selatan, apa jang su- 
dah dikerdjakan oleh Kantor Sosial 
tersebut barulah langkah pertama. 
Untuk 'seterusnja terserah kepa- 
da pemerintah pusat, karena hal ini 
menghendaki ongkos jang tidak da 
pat diadakan oleh daerah sendiri. Su 
kardjo dalam pidato  pengresmian 
itu, sebagai orang dari pusat men- 
djandjikan akan ' memperdjuangkan 

terus sokongan untuk usaha ini. 

Berhasilnja usaha ini sangat mem 
besarkan hati orang2 resmi di Pa- 
lembang. 

Markas besar ketentaraan Kanada 

hari Selasa menjangkal berita2 jang 
berasal dari Djepang dalam mana di 
katakan bahwa serdadu2, Kanada jg 
memberi tahu niatnja mau kawin de 
ngan gadis Djepang ,,segera dikirim 

Ike Korea supaja pertjintaannja men 

djadi dingin.” 

dan diadakan pembagian tanah baru kepada 
itu dises 
India 

Kollektivisme Setjara Russia 
2 Birokratis ? 

Petani-lah Jg Harus 
Ada Digaris Depan Dim Repolusi Social Di Asia 

ebat Dlm Konperensi Sosialis Asia Di Rangoon 

PANITYA KEDUA dari konperensi sosialis Asia di Rangoon 
—, mengenai ,masalah2 perekonomian Asia — jang dipimpin oleh 
wakil Indonesia, Tandiono Manu, pada hari Kemis menjetu- 
djui usul2 tentang petoann3 pembaharuan pembagian tanah di 

1 supaja feodalisme dihapuskan 
para petani. Usui2 

un oleh sebuah sub-panitya jang terdiri dari wakil2 Birma, 
pang. Selama perdebatan mengenai masalah tersebui 
ja, Ales Bebler, mengadjukan keberatan2uja terha- 

i, jang menurut pendapatnja mengakibatkan biro- 
engandjurkan untuk menggantinja dengan koperasi2 

ngunan Rusia, komunisme Rusia 

tak akan terdjerumus dalam . lum- 

pur. 4 : 
Pada achir pidatonja Narayan me 

ngandjurkan supaja diadakan ,,aksi 
masa setjara damai” seperti jg telah 
didjalankan oleh almarhum Mahat- 
ma Gandhi di India, sebagai alat 

untuk. mewudjutkan aspirasi sosialis- 
me. PI PAN 

Hubungan dengan So 
sialis Internasional 

“Pendapat2 tentang bakal hubu- 

ngan2 dengan Sosialis Internasional 

jig dinjatakan pada hari Kemis agak 

5 aa Ta bertentangan. 3 kian Nggpen . eembidakan | Disatu pihak, Pakistan, Mesir dan 
Selandjutnja Narayan 81 Libanon, Oo | menjatakan tidak 

puasnja terhadap Sosialis Internasio- 
nal Ah. Wait Mesir, "Ahmad Hus- 
sein, mengantjam akan mengundur- 
kan diri dari panitya2, karena telah 

kan terhadap partai? sosialis untuk 
menggabungkan diri pada  Sosialis 
Internasional, walaupun dengan tia- 
da persetudjuan mereka. 

Dilain 'pihak, India, Birma, In- 
donesia, kedua sajap dari partai 
sosialis Djepang berpendapat, bah- 
wa sosialis2 Asia harus membentuk 
badan tersendiri jg mempunjai hu- 
bungan dengan Sosialis Internasio- 
nal. 

Pendapat ketiga mengenai masa- 
lah ini diadjukan oleh kepala perwa 
kilan Malaya, Mohammad Sopi, jg 
mengusulkan supaja dengan segera 
konperensi membentuk sebuah ba- 
dan Asia dan baru. kemudian ' me- 
rundingkan anggaran2 dasarnja dgn 
Sosialis Internasional. Dengan demi 
kian badan “sosialis Asia tadi akan 

gional dan dalam pada 
mendjadi anggota Internasional. 
Pemimpin partai buruh Inggris, 

Attlee, menerangkan bahwa dia 
akan mempertimbangkan “usul keti- 
ga terseBItta 3 Game kuta 

Pendapat jg kurang enak terhadap 
Sosialis Internasional datang ' dari 
wakil Mesir, jg mengatakan bahwa 
orang2 Asia -seharusnja' tak beruru- 
san dengan Sosialis Internasional, ig 
menurut pendapataja “harus bertang 
gung djawab. atas. kelandjutan im- 
perialisme.. Aa , 

Panitya ketiga tentang “masalah2 
Asia 'pada hari Kemis 'membitjara- 
kan politik Gandhi sebagai tjara jg 
terletak “antara tindakan  berdasar- 
kan undang2 dasar dan kekerasan. 

“ Panitya ini mengusulkan pemben- 
tukan sub-panitya- untuk mempela- 
djari perbaikan keadaan  perekono- 

1 

mian didaerah2. 
ENYA 

    

Indonesia diperintah - oleh 

Ijang radja o 
Idjawab kepada salah satu parlemen 

'Imatjam apapun djuga, 
| 'Itapkan politik produksi, 

dilakukan tekanan jg katanja dilaku. 

dapat mempertahankan otonomi re-| 
itu tetap | 

    

“ 

sTuan? Besar” Hollywood 
Kota Hollywood Kota Jang Penuh Dengki Dan Iri Hati 

— Oleh : Usmar Ismail— 

FRANK Y. FREEMAN adalah vice--president Paramount Pictures dan kepala Paramount Stu 
Gios di Hollywood. Untuk bertemu dengan dia djauh lebih sukar lagi dari mau bertemu dengan 
Mr. Sumanang, Menteri Ekonomi Republik Indonesia. Saja bitjara dengan dia dalam kantornja je 
sana besarnja dengan 4 kali kantor Oom Mononutu, Menteri Penerangan, sesudah melalui bebera 
pa bagian lainnja jang menimbang apakah saja tjukup ,,besar” orangnja- untuk diperkenalkan ke 

. pada vice-president Paramount. Medja tulisnja besarnja 2 X3 meter, sedang ruangan kamar 
jang jain diisi dengan zitje2 jang besar dan medja konperensi jang luar biasa pandjangnja. Free- 
man orangnja tida muda lagi dan keheranannja tentang kemudaan 

'sDjadi tuan presiden kongsi film 
di Indonesia?” tanjanja, barangkali 
dia belum bisa djuga memahamkan 
keadjaiban itu. 4 $ 

Saja tjeritakan kepadanja bahwa 
orang? 

muda (sie!) seperti djuga Hollywood 
pernah diperintah oleh orang2 muda 

Ita dulu”, katanja agak merasa ter- 
singgung”,”jang muda dulu sekarang 
sudah djadi orang2 tuajang sudah 

Ikenjang makan garam”. 
Itu perkenalan saja pertama de- 

ngan salah seorang jang termasuk 
golongan elite Hollywood,” orang2 

jang tidak bertanggung 

jang mene- 
persoalan 

perburuhan, perihal gadji, serikat? 
buruh dan apa lagi tidak! 

The Big Five, Eight, 
Den ah 

Freeman adalah salah seorang ig. 
memerintah apa jang disebut ,,The 

Big Five”, jaitu terdiri dari kongsi2 
film Loew's Inc. (termasuk dalamnja 
M.G.M.), . Twentieth Century Fox 
film Corp, Paramount Pictures Inc., 

Warner Bros Pictures Inc, dan Ra- 
dio Keith Orpheum (R.K.O) Corp. 
Disamping itu ada lagi jang disebut 
»The Little Three.” Kedelapan me- 

reka itu' menamakan diri mereka 
»The Big Eight”. Belakangan ini 
djuga Republic Pictures dan Mono- 
gram-Allied Artists ingin djuga di- 
sebut ,,major studio” hingga mung- 
kin akan timbul pula sebutan ,,The 
Big Ten”. 

Bersama2 mereka ini menghasil- 

kan pendapatan 9546 dari djumlah 
sewa film dari seluruh pertundjukan 
jang diadakan di Amerika Serikat, 
mereka menguasai tidak sadja pro- 
duksi film, tetapi djuga distribusi 
dan bioskop2. 

Mudahlah difahamkan, bahwa 
golongan elite Hollywood itu ter 
dapat antara orang2 jg mengen 

“Fdalikan 'studio2 besar ini, Frank 
Freeman (Paramount), Dore 
Sthary (M.G.M.), Dary! F. Za- 
nuck (20 th. Century Fox), Jack 
Warner (Warner Bros) dil. Mere 
ka inilah jang merupakan pun 
tjak dari pyramid kekuasaan jg 
didukung oleh tidak lebih dari 
250 orang terdiri dari para prc 
ducer, pemain, regisseur, penga 
rang, ahli publicity, pemimpin ad 
ministrasi dil. Mereka ini tidak 
sadja diukur dgn tanggung dja- 
wab dan kekuasaan masino2, te 
tapi terlebih lagi dgn  djumlah 
gadji jg mereka terima saban t: 
hun jg tidak boleh lebih kurano 
dari $ 75.000.— s » 

Perebutan kekuasaan... 
|... Meskipun para monarch jini ter 
gabung dalam sebuah kumpulan 
12 bernama ,,Association of . Mo 
tion Picture Producers”, djangan 
lah diharap bahwa antara mereka 
terdapat suasana damai dan keru 
kiman, Malahan kebalikannja ada 
lah lebih benar, bahwa  Holly- 
Wood pada hakikatnja disobek? 
oleh perasaan saling bersaingan. 
bermusuhan, - #juriga-mentjurisar 
dalam usaha ustak merebut ke 
|kussaan dan melindungi kepenti 
ngan masing2. 

Perselisihan gelap2-an dan te 
rang?-an, saling  tikam-menikam 
dari depan dan dari belakang, dje 
lek-mendjelekkan tidak ' henti2- 
nja hingga kadang2 bagi | orang 
luaran terasa seperti salah satu 
lakan mesti roboh pada suatu wak 
tu. 5 

Masing? “bersikap terlalu me- 
mentingkan: diri sendiri dan tak 
putus2-nja berusaha untuk meng 

halangi jang lain. 

“Keadaan ini menurut anggapar 
sara bukamah sesuatu jg perlu 
“ditjontoh pula di Indonesia. Ame 
rika pada umumnja memang me 
rasakan den sangat akibat sistem 
jang mereka @nut mati2-an jaitu 
Kebebasan untuk berusaha jg ber 
sarti djusa. kebebasan "untuk dija- 
tuh-mendjatuhkan. Persaingan di 
Hollywood adalah satu ' tjontoh 
jang njata tentang suatu perebu 
tan kekuasaan jg tidak kenal am 
pun dan belas, kasihan. Konku- 
rens: “antara pengusaha2 sandiwa 
ra jang kita lihat dimasa jg lalu, 
fjuri-mentjuri “pemain, tjerita, 
hantam?2-an adalah “perkelahian 
anak-anaksdibandingkan saia dgr 
dan persaksikan di Hollvwood. 
Pendeknja tak ada satupun jang 
dapat berkata jang baik2 tenta   jg lain, kendatipun  berwaktu2 
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il 
.) Mendjual segala 

Menerbitkan segala buku-buku pengetahuan 
buku-buku Sekolah dan 

: pengetahuan 
:) “Mintaklah daftar buku? , dikirim dengan pertjuma. 
  

  

EXp0SISI GAMBAR? 

Semarang,   Djurubitjara ketentaraan — Kanada 

menegaskan bahwa berita2 itu tidak   

Cc
 

  

lain hanja isapan djempol belaka. 

      

Silahkan berhubungan dengan 

Senen Raya 91 — Djakarta.' 

  

“TIONGKOK BARU 
. Diselenggarakan oleh “perkumpulan! HOA KIAUW Semarang. 
Memperkenalkan usaha? pembangunan Tiongkok Baru. 
| Tanggal : mulai 10 Djanuari sampai 16 Djanuari 1953. 
| Tiap hari Pagi djam 9.00 sampai 12.00. 

Sore djam 5.00 sampai 9.00. 
Tempat : Gedung Sekolah Tiong Hwa Hwee Kwan, Plampitan 

DIPERTUNDJUKKAN UNTUK UMUM 

| (Tak dipungut pembajaran ) 

MULAI TG. 11 DJANUARI 1953. 

Kundjungilah dan saksikanlah... Apa jg. pernah Sdr.” dengar 
dari uraian penindjau dapat Sdr. lihat di exposisi ini gambar”nja. 

diadakan pesta persahabatan, ma 
kan-siang, kerdja-sama, andjuran 
andjuran dalam berkala2 untuk 
merapatkan perhubungan. - Ketera 
agan jg saja kemukakan diatas 
ini mudah2-an djanganlah . pula 
di Indonesia didiadikan alasan 
untuk memulai saling-tjakaran an 
tara para produser Indonesia jg. 
baru sadja mengikat persatuan 
dlm. Gabungan Perusahaan Film 
Indonesia. Apa jg mungkin. tidak 
Segitu kelihatan permulaan suatu 
bentjana jg akan sukar mengata 
sinja. 

Tentang para ,,maharadja” 
Pada hakikatnja jang “ sekarang 

mendjadi sari golongan elite Holls- 
wood seperti Zukor, Loew, Gold- 

wyn, Mayer, Warner adalah djuga 

pelopor2 jang dari permulaan ikut 
membangunkan perindustrian film 

Hollywood. Mereka bukanlah-orang2 

jang tadinja keluaran sekolah tinggi 

dan dari kalangan kaum atasan. Ke- 
banjakan mereka berasal dari" ber- 

bagai2 usaha penghibur, ketoprak2 

bioskop2 rakjat, kemidi2 kuda dll. 
Mereka adalah orang2 jang karena 
kesungguhan dan ketekunan. beker- 
dja telah mentjapai 'anak tangga ig. 
tertinggi dalam usaha film. Meski- 
pun sekarang masih kelihatan sifat? 
mereka jang kasar dan kurang adjar, 
mereka — mempunjai kesanggupan? 
luar-biasa. dalam mendjeladjah la- 
pangan penghiburan dengan hidung 
mereka tadjam dan lekas menang- 
kap keinginan masjarakat banjak. 
Karena mereka, bukanlah orang2 le- 
pasan sekolah tinggi, tidaklah mere: 
ka begitu atjuh tentang keinginan 
golongan  ketjil para inteligensia. 
Meladeni rakjat: banjak dari mana 
mereka djuga berasal itulah mendja- 
di tudjuan mereka pertama2. 

. Merekalah jang memberikan 
Hap stempel ,,ordinair,  vulgair 
san tidak ada stijl” seperti disa 
rankan oleh ahli2 kritik diselu 
"uh dunia terhadap film2 jang 
dibikin dibawah pengawasan me 
reka. Sikap mereka ini pulalah 
ang menirabulkan pertentangan2 
dan antara mereka dan 
» regisseur jg ingin mentjipta 
kan sesuatu jang setjara kesenian 
dapat dipertanggung-djawabkan. 
Madjalah The New Yorker baru 
baru ini memuat laporan 

  

     

  

ran . jang iengkap tentang perselisihan se 
    ti itu antara Dore Schary (js 

masih dianggap progressief anta 
ra rekannja) dari M.G.M. dan re 

ur John Huston dalam pem 
ipan film ,/The Red Badge, of 

ourage. 
Tetapi apa jg dikatakan orang 

“uar, terutarha ahli2 kritik keseni' 
p di Amerika dan di Eropah 
terhadap mereka, bagi mereka 
1daktah penting... Perasaan keper 
jajaan pada diri sendiri dan ke 
benaran tjara mereka bekerdja- 
amatlah tebal. Jang mendjadi uku 
ran bagi mereka adalah dua hu 
Tai b.o. (box-office) alias pengha 
silan. 
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Bukanlah lembaran mingguan 
Variety dgn. lapuran2 lengkap 
berhalaman2 banjaknja mengenai 
pendapatan tiap film jang main 
diseluruh Amerika Serikat. Sela 
ma statistik2 itu menundjukkan 
angka jg meningkat mereka tidak 
kuatir. 

Perasaan rendah diri. 

Kendatipun hal2 jang saja tje 
ritakan diatas, ada terasa pada 
mereka suatu perasaan rendah 
diri terhadap orang lain, terha- 
lap para inteligensia jang tidak 
mereka perdulikan itu, terhadap 
para politisi2, mahaguru2, seni 
man2, hingga merupakan sema 
tjam perasaan tjemburu. Mereka 
ngin mendapat pengharapan se 
bagai orang jang berkebudajaan 
dan berpengetahuan dan karena 
semua ini tidak ada pada 1 

Ka 

    

      

ka, mereka mendjadi gojah. 
fans2 memperlihatkan sikap -jg 
emah. Inilah pula kiranja jang 
nenjsbabkan mereka  kadang2 

  

mzu memberi kesempatan kepada 
sara seniman liar, seperti Elia 
Kazan. John Huston dil. untuk 
membikin film seperti jang dike 
sendaki seniman? itu sendiri, 
Pembikinan apa jang mereka na 
makan ,.presuge films” inilah jg 
nendjadi tulang belakang bagi 
nereka untuk mendapat diulukan 
jama orang jang berkebudajaan. 

Tetapi kelemahan mereka ini 
bulalah jang telah dipakai oleh 
sara seniman film di Hollywood 
Untuk mentjibtakan s puntjak2 
Ijiptaan mereka jg menurut ang 
gapan saja masih menggolongkan 
Hollywood dewasa ini sebagai 
pusat pembikinan film jang ter 

ngannja. 

saja tidak disembunjikannja. 

mimpin2 Hollywood seperti Dar 
ry| F. Zanuck,  Dore  Schary, 
Stanley Kramer dan beberapa 
orang lain dgn golongan pelopor 
kuno ig saja sebut diatas tadi. 

Bahwa di. Hollywood ada ten 
dens 'untuk . membentuk dasar2 
baru. terlihat dari — berhentinja 
Louis Bi Mayer dari" M.G.M. 1g 
digantikan oleh Dore' Schary jg 
lebih muda “dan luas pemanda- 

Buah edjekan. 
Pada saat? dunia dan  djuga 

Amerika dalam "keadaan malaise 
sekitar tahun 1930 dan segala 
usaha seolah2-lumpuh dim kan 
tjah krisis ekonomi, pada salat 
itulah Hollywood mengalami ke 
madjuan jang luar biasa. Tidak 
lah mengherankan, djika  masja 
takat Amerika jang pada waktu 
tw tersah mengalami  tjobaan 
perdagangan dan perindustrian 
melemparkan amarahnja kepada 
Holiywood jg masih sadja enak2 
menggadji orang $ 7.500. seming 
su 'jg punja lebih (dari satu Ca. 
dillac dgn supir jg pakai uniform, 

| punja istana lebih dari disatu tem 
pat dan membuang2 uang untuk 
pesta jang mewah2. 

Kiranja edjekari2 jang" ditubi2 
kan kepada Hollywood ada djuga 
bersisa dari zaman diatas, hingga 
pada saat ini dapatlah dikatakan, 
bahwa Hollywood setiap. waktu 
dapat berharap akan diserang di 
tiap tempat .oleh orang2 luaran. 
Hingga ada seorang kepala pro 

Juksi mengeluh, bahwa | dewasa 

ini apa sadja jang mereka buat 

tidak ada jang baik kelihatannja. 

Diika Hollywood membikin film 
serang, maka dis dituduh peng 

hasut perang. Djika dia bikin 

film ..Pinky” dituduh mengobar2 
kan semangat anti-kulit-putih, dji 

ka bikin film ,,Viva Zapata” di 

tuduh komunis, djika bikin film 

The Grapes of Wrath” ada jg 

bilang fascist. djika bikin Film 

Mr. Smith Goes to Washing- 

ton” ada ig tuduh pengatiau, bi 

kin film ,,On the town” dibilang 

:scapist, demikianlah seterusnya 
tak ada hentinja. 

Saingan televisie. 

Kedudukan Hollywood memang 

tidak seenak seperti J£ dis ng! 2 

orang. Golongan .maharadja” Not 

Iywood melihat kemasa depan tidak 

selalu dengan perasaan adanja ke- 

pastian. Gulung tikarnja Howard 

Hughes baru2 ini dari tachtanja di 

R.K.O. membuktikan, bahwa tidak 

mudah untuk ikut memerintah: diko 

ta'film itu. Pada masa ini, lebih Ia- 

gi dari jg sudah2 Hollywood tjemas 

melihat bankitnja televisi dari tidak 

ada mendjadi suatu usaha jg mMung- 

kin dapat. menggulingkan. pada 

achirnja. Kegentaran itu terlihat lagi 

ka Serikat, mengeluarkan tuntutan 

karena melanggar  Anti-  Trustact 

mengenai peredaran fiim 16 mm jg 

sampai sekarang dipertahankan oleh 

Hollywood supaja djangan  didjual 

kepada station2 televisi. . Tuntutan 

itu ' memerintahkan  maskapai-mas- 

kapai film supaja djangan mengada- 

kan diskriminasi dan memaksa me- 

reka untuk melepaskan fiim2 mere 

ka untuk disiarkan oleh. televisi. 
Hollywood berontak, melawan de 

ngan segala kekuatannja. Bagaima- 
na achir perdjuangan ini belumlah 
lagi kelihatan. Ini adalah baru per- 
mulaan dari serangan terhadap Hol- 
Iywood. Jang lain2 masih memo- 

mok, berupa tantangan dari serikat2 
sekerdjajg memadjukan sjarat2 

bekerdja setjara kolectief,  perlawa- 
nan dari fihak 'pemilik2 bioskop 
merdeka,  ketjenderungan akan di- 

naikkan padjak,  peraturan2 import 
terhadap film2 Amerika jg mulai 
didjalankan diberbagai negara asing 
dengan adanja Ouota seperti di Ing- 
gris, di Mexico, Perantjis, Italia 
dl. 

Tidak adalah orang jg akan dapat 
lebih merasakan antjaman? ini se- 
lain maharadja2 Hollywood jg ber- 
tachta diistana2 mereka sekarang di 
Beverly Hilss dan Belle Air. 

Sungguhpun begitu kelihatannja 
mereka diluar tetap optimistis, tak 
putus2nja mentjari djalan lepas: dari 
tiap kepungan.  Sembojan  Holly- 
wood sekarang menggema kemana2. 
Film makin baik djuga!” dan mu- 
dah2an ini bukanlah hanja sekedar 
untuk propaganda sadja. 

Karena seperti dikatakan oleh 
Dore Schary, kepala Studio M.G.M. 
bahwa hanja dgn membikin film2 
kelas satulah persaingan dari televisi 
atau dari manapun datangnja dapat 
dilawan. Mungkin kesadaran baru 

ini akan menempatkan Hollywood 
lebih pada kedudukan jg sewadjar-   baik didunia. : ii 

Kuranglah adil rasanja, djika 

uK.A 
(Kepanduan 

lagi dan | 

DO” (ikatan Pandu Indonesia) 

“anggauta atau SHB, 

ngizimkan uang Rp. 1.50 (satu 

fotonja kepada KBU (Kwartier 

no. 11 Djakarta. 

1. 

UT. 

dan Pengadilan Negeri.     

saja disini menjama-ratakan pe 

nja, sebagai “pusat. perindustrian 
film sedunia. 

  

PENGUMUMAN 
AMI 

Angkatan Muda Islam) 

Memenuhi petundjuk Permainan (Spelregel) Pandu, a.l. : 

IL Fatsal 54, 61/2 dan 16/3 maka tanda anggauta dan SHB (Surat 

Hak Bekerdja) tahun 1952 untuk semua Pandu” Pemimpin! dan 

Pengurus' .,KAMI” “mulai tanggal 1 Djanuari 

mulai tanggal itu djuga diganti dengan anggauta «IPIN- 
1953 tidak berlaku 

dan SHB baru. Untuk: tiap” tanda- 

masing? Pandu/Pemimpin/Pengurus hiirus. me- 
setengah rupiah) dan tiga buah pas- 
Besar Umum) ..KAMI” Djl. Segara 

Fatsal 56 dan 96, maka tjabarg” ,,KAMI” jang baru berdiri dimana 

tempat, baru diakui sjah oleh KBU djika jang mendirikan tjabang” 

itu telah mendapat SHB dari KBU ,,KAMI”. 

Fatsal 78/2 dan 80, maka siapa jang telah berhenti atau dipetjat se- 

bagai. anggauta/Pemimpin/Pengurus ,,KAMT” tidak boleh mentjam- 

puri segala urusan ,,KAMI” dan siapa jang ternjata ,MENGATJAU- 

KAN” ORGANISASI ,,KAMI” tei 
hukum jang berlaku dalam Negeri R.I. dengan perantaraan Polisi 

terpaksa akan dituntut menurut 

Bah 

Djakarta, 29 Desember 1952. 
an. K.B:U. KAMI", 

ttd. 
KOMISARIS BESAR UMUM. 
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baru2 ini waktu pemerintah Ameri ' 
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MOTOR: 1. 

        
Laga Tm uda Ton mpanr3, ON 

- Kg 

“ “ 

garansi penuh. 

ADE STORE TUK 

C. V. Toko ,KAUW" 
Dj. DEMAK 10 | TILP. 1550 & 2176 

Masi ada persediaan: 

Morris Oxford 1952 
pendjualan atas PRIORITEIT (S.LP.) B 2 dengan harga E.Z. Rp. 28.955.— 

476 ce 4 pintu bekleeding kulit, 
Boleh- liat dalem kita punja SHOWROOM. 

SEMARANG ME an Lg Aam 

  

Na aa untoucut ? 

0 kanamas mOuAT 

NA cCOoom 
PLACE sna ma 
Tg Ata 

Ta emngtan AP   tan tar Aa al 

MA 

  

  

Hilan 
Anak prempuan umur 10 tahun, 
pendek, kulit hitam, kurus, ram- 

but dipotong sampai pundak pakai 

rok kembang merah bernama 
SAWILAH baru datang Semarang 

| telah hilang sedjak tg. 28/12-1952. 
Jang mendjumpai harap hubungan | 

dengan Pak Illias, kp. Keperan 
no. 64 (dekat pasar Purwogondo) 

Semarang. Ak   

  

  

imp: L.A.NAIM £ SONS.. 

DJAKARTA — BANDUNG 

SEMARANG — SURABAJA 
  

  

“ 
" 
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    Glaxo is the carefiilly balanced 

babyfood with added vitamin D 

and iron. Glaxo is especially suited 
for feeding babies in | tropical 

  

    

cou ntries. 

2 (———om Disir, jacobson van decu Berg & Co, ME Maa        
in sealed 1 Ib. tins 

BABYFOOD     PERHATIAN PERHATIAN 

Instituut International 
Penerimaan murid? baru untuk bagian : 

1. Electro- Monteur — theorie/praktijk 1 tahun 

2. Radio -- 3 5 £ 1 
3. Auto - 2 t3 2 1 

4.  Bouwkunde I 2 
5. Modevak tjepat 6 bulan 
dengan dipimpin oleh para Instructeur. 

Pendaftaran setiap hari di DJL. PURWOSARI No.: 
(Djl. Redjosari gg. IV) djam:15.00 — 18.00. 

420. 

  

  

MEMELIHARAKAN KE- 
SEHATANNJA SENDIRI 

BERARTI, ......... 
MENDJAGA KESUBU - 
RAN BAJINJA 

Seagr dan sehat se- 

BAYI kalau Selilu mi- 

BRANAK 

  

Yak Obar TAT AK HOO DIAKAMA NOTA 

ThmaA Lageng Lintah & Ta £ ng 

  

Distributors : 

Harmsen Verwey 
Dunlop N. V. 

Djuga dapat beli diantero 
.  Toko2 di INDONESIA 
  

DI DJUAL:    

DODG 
    

KINGS 

105 

WAY      

        
        

    

  

     

      
  

  
   

   

   

  

   

Nae “nan KUATNJA, HEMATNJA 

Kramat 17 — DJAKARTA: Te 

auto-perusahaan jang enteng. ra 
Janda, dilengkapkan dengan rem? hidrolis, satu bak empat percepatan, 

Ni, 'syrtchromesh dengan hubungan setir, dimuka melenting bebas dengan) | 
: per dan moter A 40 jang tersohor jalah chas untuk AUSTIN 

Romi persediaan dengan surat izin perioritetC' 

N. V. JAVA MOTORS IMPORT CORP. 

dan KEPERTIAIAANNJA.: 

HK. Gbr. 200 en Gbr. 500                   
    

  
  

            

Sekarang dan selama-lamanja 
Njonja dapat memperindah diri 
Njonja dan dapatkan itu perasa 
an berbahagia dari Penganten 
Baru, dengan tiap kali minum 

DJAMU SORGA 
Djamu ini membawa kebahagia- 
an. kerna seluruh ketjantikan 
subuh Njonja selalu tinggal se 
gar, muda dan tjantik, berkat 
oahan2 pilihan jang terkandung 
didalamaja. Djamu, ini teristime 
wa untuk kaum wanita — Kaum 
Istri dan Penganten Baru. 

1 daos Rp». : 

Aan nd ak lala   
pemak 129 TiLp: 61 IN 
SANA UKG 

  

Toko PEDAMARAN 90 

Depok 
94? 

35SB, Mataram 
210. 682: Lem :h- 

35, IIMAr Ia. 

Agen2: 
414, 697 
gemp 
Ponrtjol 
Kk: $9, 
timur 

     

      

Ty. ka tak 
PN ae   

  

  

KTNA 
Dialah manusia jang - berbahagia. 
' pengalaman?, 

  
  

  

    

   

    

      

SKA na 
MIN YO BERBAWAGIA! |     

     
HILANG... 

SEGALA PENJAKIT 

  

  

PENJAKIT KEPALA PENJAKIT PILEK 

Dia sedar, berdasarkan | 
bahwa bebas dari” penjakit demam - sakit 

(kepala -:sakit entjok dan pilek, dapat: dia« melandjutkan | 
hidupnja : dengan menelan tablet 'ASPRO' bila badannja ' 
merasa ta'enak. Setiap tablet dibungkus dalam! Sanitape'j jang | TT 

  

  

       

jang ta' kundjung padam.iTablet 
ini ta” pernah mengetjewakan:! 

TANDA PERNIAGAAN 

     Distributir: JACOBSON VAN DEN BERG & CO. 

  

  

  

  

Sa Beonco wide 
START5 A RAMPAGING 

TEAM TOWARP ROV, SUNNY KANE 
AND PYNAMITE HOSAN » 

B2 

  
mulai 

berikut 

. dimana 
Dynamite 

(Bronco Wilde tampak 
menggusah sepasang kuda 
keretanja kearah tempat 
Roy, Sunny Kane dan 
Hogan berada.........) 

— Hajo larilah kamu, setan2! 

  

WE'LL TAKE YOU 
THERE AND 
PROVE BRONCO 
WLOE HAS BEEN 
RUSTLING SUNNYG 
CATTLE AND 
BLAMING YOU 
FOR IT, PYNAMITE/ 

    

  

    
—— Saja ingin lihat goa es jg kau 

sebut2 itu! 

— Kita akan hantar kau ke sana 

dan buktikan bahwa Bronco Wilde 
telah tjuri  ternaknja Sunny a 

dan lemparkan dosanja 

itu kepadamu, Dynamite! 

          

    
     

    

      

    

— Ada kuda binal! 
Ka Waduh, kakiku!   Perijetakan Sing. No. 584/IN/ ASI 718 

      

ORION 445-7-915 03 th) 
selalu bersih dan kemandjurannja || Susan Haywara — Rory Cathoun 

»WITH A SONG 
IN MY HEART" 

20th Century Fox Technicolor 

MATINEE: Minggu Pagi dj. 10,- 

  

Mulai 

SENEN 
METROPOLE 5.00-7.00-9.00 jl MALAM 
M-G-Ms present (Seg. umur) Pre- 
Stan Laurei — Oliver Hardv aa. 

sBONNIE SCOTLAND”I! 7.00 
MATINEE: Minggu Pagi dj. 10.-1| 9.00 

(17 th.) 

  

      “aonnfopam dan 

menjembuhkan 

penjakit pilek 

dan influensa 

     
    
    
   
    
   

     

    

   eurii (tg 

JJ HYDROBROMAS-KININE 4 
BROFLUKN-C 2 #RUITVITAMINE-C 

DistributirJACOBSON VAN DEN BERG & Co. xv. 
    

   

   

  

     

    

    

   

LI & BESOK MALAM Pengb.: 
INI MALAM D.M.B. (IREY 430-645-9 (17 th). 

  

Claud. Colbert- Jennifer Jones 
Joseph Cotten - Shirlye Temple 

sSINGE YOU 
AWAY” 

10.- 

WENT 
MATINEE: Minggu ? Pagi Mt 

  

  

  

  

Pertjintaan jang aneh mamis-pahit 
dari seorang Dokter dgn seorang 
wanita jang tau menjintai. 

BESOK MALAM PREMIERE 

DJAGALAN 7-9- (seg. umur) 

Lu Je Kun — Kwang Siong Ta 

»1E SIANG TIAN KAY” 

Ini malam pengab: '7.—9. (seg. u) 

  

  

  

. Kauman 55B — - Semarang. 

  

Ha ! Inilah DIA! Lengganan kita, 
Jang terkenal oleh Kaum W anita, 
Untuk segala perhiasan Mas Permata, 
Pembikinan radjin, netjes dan mulia. 
Djuga terima pesanan dengan ongkos sepantasnja, 
Haturlah pertjobaan tentu ta' akan ketjiwa. 

  

Telp. 3G 

          

Dapat diminum untuk menjembuh- 

Ms Ten Lean a | # da 

Ex inducement, harga: berdamai : BOGOR a Autohandel de Vries, Panaragan 23' DJOCIA t Prawira Mulja, Moliobaro 43 

Boleh lihat dalam kita punja SH OWRO om |. BANDUNG” N.V. Bantrade, Djl. Raya Timur 78 SURABAIA : N.V. Java Motors Imp. Carp. 
Cc V T k K A U y s3 : TEGAL 8 : N.V. Selecta Djl. Dalam 1 'MENADO » N.V. Klabat Pn 

knot» LOKO IX Li | SEMARANG: N. V. John Younge Ltd. Pontjol 104 MEDAN 1 Gutwirth Trading Coy. 
Dj. DEMAK 10, Tily. 1550 & 2175 SEMARANG. | MALANG » Hercules Automobiel My, Tjelaket 7 MADIUN « Finma Liem: kis Sing 

| : s1 DIEMBER 1 firma Kwee Sing Gwan 

1 : ' 1 nan Aa Hana 2 ka Sa — 

—— MINJAK OBAT BAN LENG | PENGANTEN BARU , 
: 

kan: batuk baru atau Iama: sakit 

tenggorokan, sakit perut dil. 
Bagi bisul2, kudis2, gatal2, digigit 
binatang berbisa, kena api, dapat le- 
kas hilang dengan digosokkannja. 

Apabila merasa lelah atau salah 
urat, dari sport atau djatuh dapatlah 
Ban Leng digosokkan (dipidjet) dan 

diminum, semua itu penjakit lekas 
sembuh Karna: Ban Leng telah da- 

pat banjak sekali surat pudjian dari 

Tuan2 jg. terkenal, jg. sudah disem- 
buhkan oleh Ban Leng ini, dari ma- 
tjam2 penjakit. Kalau Tuan suka 
batja surat2 pudjian tsb. kami bisa 
kirim sama Tuan. 
Ban Leng dapat dibelih pada semua 

toko2 Obat DI: kalau tiada: boleh 
kirim Rp. 6,50 Kami nanti kirim 
1 botol sama Tuan dengan tertjatat. 

Dikeluarkan oleh Rumah Obat TJEH SHE TONG. 

Djl. 22 Tilpon 2207 S 5 Surabaja. 

  

Bawean no. 

  

2 TEE OB ONGERN CINEMAS 

ku x (untuk 13 tahun). 
01-90 0 INGRID BERGMAN dalam 

1 
29 ai J oan Of Arc 

— Color by Technicolor 
Oleh panggilan Ibu Pertiwi, satu wanita petani Dari 

Orleans (Prantjis) mendjadi pembela kemerdekaan ! Dan 
sebagai Srikandi namanja tjermelang dari masa-kemasa. 

Heibat dan Menggemparkan. 
MATINEE: MINGGU P AGI DJAM 19,00 

SID CAESAR -ALFRED DRAKE JANET BLAIR 

»Tars And Spars” 
»PELAUT dan Korps Wanita” 
A shining, 

  

    

Tinggal Ini Malam dan besok Malam 

7 Kagai " 

  

Senen malam 
Premiere (u. 13 th-) 

Musical sensatie! 
singing Romance brimming with laaghten 2 song! 

Grand INI MALAM PREMIERE 
nyub. JOHN DEREK — DONNA REED 

(&.13t) — »MATURDAY'S Te 
The Football story, that's never been told before! 

Menarik! — Mengikat! — Menggemparkan ! 5 
MATINEE: Minggu pagi" 23 10.- 

4     

  

4.25-6.45-8.45 Pp. RAMLEEK —— ROSENANI 

BERBARENA A. Rachim -— Siti Tandjung Perak 

Royal 7 oyal '— SEDARAH 
915-7415-8945 Film Malaya jang Menggemparkan! 
.H4 Tidak kenal mengenal satu sama lain. Mengelilingi 

5 | Dunia sambil menjanji dan menari. 
1 UH Penonton akan ketawa - Menangis dan gembira ! 
Matinee Minggu Pagi ROYAL 945 — INDRA 10.15 

N1 MALAM PREMIERE R Ox INI MALAM PREMIERE tu. 

Bag, Johnny Sheffield (Bomba) — Donna Martal 

sELEPHANT STAMPEDE" 

  

Ia th3   2p N KRANGGAN — WETAN SEMARANG Penuh Juagle sensatie — Gempar ! 
MATINEE: MINGGU PAGPDIAM 10,00 t & 

  

   


