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  $ Djuanda Tetap Berharap Sebelum Per. 
— tengahan Djanuarl Sudah Bisa Ditjapai 

Hasil Dim Perundingan Indon-Djepang 
ERUNDINGAN PENGGANTIAN kerugian antara Indone 
sia dan Djepang dimulai lagi Djum'at pagi kemaren, se 

telah pihak Djepang berlibur merajakan Tahun Baru: demi 
kian dikabarkan oleh UP dari Tokio, Panitia ketjil bersama 
uantuk menj masalah perikanan telah berapat djam 
10.00 waktu D , Gan panitia kettjil untuk penggantian ke 
rugian dimulai dj 11.00, Keduanja diadakan dikantor Ke- 
menterian L Negeri - Djepang. Kalangan Kementerian Luar Ne 

s ru mem « 
geri Djepang 

Usul Baru 
Indonesia 

20 'Pasal Soal Ganti 
“Kerugian Dari 

uks Ojepang 
D ELEGASI Republik Indo- 

nesia jang pada waktu 
Ini sedang mengadakan perun- 
dingan tentang soal pengganti 
kerugian perang dengan beme 

“Fintah Djepang, hari Djum'at te 

Sidang ini adalah jang keempat 
kalinja dan diadakan sesudah 
reses Tahun Baru pag berlang 
sung selama 5 hari Itu. Menurut 
kantorberita Djepang , Kyodo”, 

terdiri dari kira2 20 pasal, jang 
menegaskan kewadjiban Dje- 
pan untuk melakukan pemba- 

ran pergganti bagi kerugian? 
maberieel personeel jang 
telah diderita Indonesia selama 
djangka waktu antara tg 8 De 
sember- 1941 sampai tg 31 De- 
sember 1946. : 

Menurut kantor berita tadi, 
penggantian kerugian dengan 
djalan memberikan djasa? itu 

terdiri dari: mengerdjakan ba- 

, bah wa kedua panitia ketjil itu ba 
azas?nja, dan belam 

tjangkan detail dari dua masalah tersebut, 
mulai memperbin- 

Kedua pihak kini mungkin 
sedang mengemukakan pencda- 
patrja masing2 dan menjiap- 
kan kesepakatan sementara. 

Ketua delegasi Indonesi4, Ir. 
Djuanda mengatakan, bahwa 
dapat diharapkan akan diper- 
oleh persetutijuan tentang #aas 
azasnja sebelum delegasi Indo 

neSa pulang ketanah airrja, 
tanggal 15 Djanuari jang akan 
datang sepertijang telah ditan 
tjangkan. Selandjutnja Ir. Dju 
anda tidak man memberi komen 
tar atas berita? pers Djepang, 
jang mengatakan, bahwa: me-j 
rundingan tentang pengganti- 
an kerugian menemui dijalan 
buntu, karena berbeda tafsiran 
tentang fatsal 14 dari Perdjan 

      Suatu pemandangan pada pembukaan perundingan bila-" 
teral Indonesia-Djepang di Tokio. Gambar atas: Ir. Dju- 
anda ketua Delegasi Indo nesig sedang mengutjapkan pi- 
datonja. Gambar bawah: menteri keuangan Djepang ber- 

diri menjambut pidato Ir. Djuanda, 

Perundingan 
Indon.-Djepang 

  
  djian Damaj Djepang mengenai | 

pembajaran ganti kerugian jg. | 
menurut pendapat Djepang be- j 
rupa djasa dan tjara pembiki 
nan barang 

Setelah sumber Djepang mi 

salnja, mengatakan bahwa In 
donesia menuntut pengangku- 
tan barang2 jang dikerdjakah an £ pat, bahwa pesan tahun 
di Djepang -ke Indonesia, ada:   lah sebagian darj penggantian 
kerugian: sedang pihak Djes 
pang berkeras pada 'pendirian- 
nja, bahwa pengangkutan “bu- 

ngan Djepang. Harian? Sovjet   “han2 mengangkat kembali ka- 
pal2 jang tenggelam pengiri- 
man ahli2 tehnik Djepang can | 
melatih ahli2 tehnik Indonesia | 
serta mengganti kerugian dgn. 
djalan memberi perlengkapan2. 
Rentjana usul baru Indonesia 
ifi pada hari Saptu ini akan di 
peladjari oleh panitya2 tehnik 
dari kedua belah pihak. 
“Sementara ini delegasi Dje- 

pang hari Djam'at kemaren te 
lah mengusulkan pembentukan 
suatu komisi bersama, untuk 
mempeladjari sumber2 perika- 
nan Ciperairan dekat pantai2 
Indonesia. Menurut rentjana 
Djepang, komisi ini djuga 
akan menentukan bentuk2 ban 
tuan tehnis jang dapat diberi- 
kan Djepang kepada industri 
perikanan Indonesia dan mem- 

beri nasehat kepada kedua pe 

“Ir. Djuanda menerangkan, bah 

kan sebagian dari penggant'an 
kerugian. Barang2 jang telah 
dikerdjakan Djepang. Indone- 
sia sendiri jang patut mengang 
kutnja ke Indonesia kata Dje 
parig. Tentang soal perikanan, 

Mao Tse Tung 
Ke Moskow?j 
Untuk Ko-erdinir 

Wa Indonesia sedang mengusaf“ Langkah RRT Dan ” 
hakan satu peraturan jang mei & 
lindungi industri perikanan 1 
Conesis jang kurang madju te 

perairan jg berdekatan dengan 
Indonesia, dari armad4 nelajan 
Djepang jang lebih aggressif 
dan lebih tinggi kemadjuannja. 

(Antara). 

Ie 3 Sovjet BE an 

      

  

   RA TUNG hendak mengundju 
ngi Moskou . untuk berunding 
dgn Stalin dan mungkin djuga 
Mae sudah ada di Moskou de- 
mikian afberitakan oleh warta- 
wan diplomatik dari harian 
,Evening News” dari Djum'at 
kemaren. Maksudnja ialah un 
tuk menjesuaikan poitik Rusia 
dan RRT dalam hal perletakan 
sendjata  tertjapai di Korea 
atau djika pertempuran setjara 
besar?2an musti dilandjutkan 

Ada tanda2 pihak Rusia le 

,GADIS KAPAS” 
Patricia Ann Mullarkey se 

orang gadis tjantik dari Dal- 
las, Texas malam Sabtu kema 
ren telah dipilih sebagai “Ga- 

  

Seruan Stalin 
Sebagai Pendahuluan Niat Utk Adakan 
Hubungan Diplomasi Dgn Djepang? 
Ke na DIPLOMATIK Barat di Moskow berpenda- 

pang baru? ini serta reaksi?njadi luar regeri dan di Moskow 
menuadjukkan akan adanja kegiatan politik Sovjet jg bertit- 
djuan utk apabila perlu menga dakan hubungan? diplomatik de 

kan perlunja ada perhubungan antara Djepang dan RRT. 

ms | nja, dimasa sebelum 

#!ABARNJA MAO. ISE (ablam pada itu “menja 

merintah mengenai soal? peri- 
kanan. (Antara—UP). 

Perbekalan 
Sofjan Cs 
Tjakup Utk Dua 

Tahun? 

Mm: RUT KABAR jg &i- 
“Sampaika: kepala ,,Ania- 

ra”, Oleh salah seorang kader 
geroffibolan pemberontak So- 
fjan jg tertangkap di wilajah 
Purwodadi Grobogan bara? ini 
diakui, bahwa perbekalan So- 
fjan ulk melakukan pemberon- 
takan itu ditaksir tjukup untuk 
2 tahun utk .membiajai pengi- 

dis kapas” untuk tahun 1952. 
Djuwita “ini jang berrambut 
warna tjoklat dan bermata bi- 

dist University (sebuth seko- 
lah tinggi Geredja). Ia dipilih 
sebagai jang paling tjantik an 
tara 18 orang gadis tjantik lain 

nja jang mewakili 12 negara jg 
menanam kapas dari California 

hingga Texas. 

—— Radio Vietminh hari Ke- 
mis menjiarkan bahwa pemerin 

tah Ho Chi Minh selama hari2 
Natal telah memrerdekakarn' kem 

bali 246 orang tawanan perang. 
Diantaranja terdapat 12 orang 
opsir. 

  
Tu, umur 21 tahun, adalah ma' 
hasiswa dari Southern Metho- ' 

bih menjetudjui perletakan sen 
djata di Korea. Politik ini, me 
nurut wartawan Inggeris terse 

| but, mempunjai sangkut raut 

dengan tuntutan Rusia dalam 
PBB supaja Dewan Keamanan 
membitjarakan soal perletakan 
sendjata di Korea. Orang duga 
dengan itu Rusia bermaksud 
ambil inisiatif diplomatik dan 
propaganda sebelum rundingan 
di Washington antarg Truman 
dan Churchill. (Antara—AFP). 

— Dengan ' mempergunakan 
tjara hasil penargkapan ikan 
laut di perairan Baubau (Sula 
wesj Selatan) telah berlipat em 
pat kali dalam waktu jang bo 
leh dikatakan singkat. 

  

kut&nja. 

Perbekalan itu berupa emas 
dan mata uang jang dikumpul 

kan dari hasil2 perampokan di 
daerah2 Jain atau sokongan2 
dari pihak lain jang didapat ka 
rena tipu muslihat atau tinda- 
kan kekerasan. Peristiwa jang 
sekarang itu sudah lama diren 
tjanakan dengan membentuk 
kader2 diseluruh Djawa Te- 
ngah jg diketahui djuga oleh 
jang berwadjib sehingga telah 
dilakukan tindakan? seperlu- 
nja. (Antara) 

TEMPAT PERISTIRAHAN 
BURUH 

Pada tanggal 6/1 jag tempat 
peristirahatan buruh di Tjiloto 
Puntjak jang diusahakan oleh 
Kem. Perburuhan akan dibuka 
dengan resmi oleh Menteri Per- 

buruhan sendiri, Dalam upa- 
tjara pembukaan itu kabarnja 

“ akan hadir pula Gubernur Dja- 
wa Bara" dan anggota2 seksi 
Perburuhan Parlemen. 

PESAWAT TERBANG 
ITALIA TIDAK RUNTUH. 

Pesawat terbang Italia dari 
type Macchi jang dikabarkan 
hari Rebo te'aH runtuh dirim- 
ba Sumatera, sebenarnja hanja 
melakukan pendaratan darurat 
diatas pulau Bengkalis, jang 
letaknja barat daja Singapura 
dipantai timur Sumatera,  Me- 
nurut laporan2 terachir . jang 
diterima ' oleh pembesar?  pe- 
nerbang sipil di Djakarta, pi- 
lot pesawat Maner Lutaldi men- 
dapat Juka2 ringan selang pe- 
numpangnja wartawan Mario 
Floretti tidakekurang suatu 

— apa, Te 

Bae 3, 

Anak2: Isapan' 

lap” kanak2. Dituduhnja 

ta paritia Sosial PBB. 

Selandjutnja wakil Byelorus 
sia tadi melempar2kan tuduhan 
bahwa anak2 tadi dikirimkan 

ke Amerikg Selatan, dimana 

mereka diperlakukan buruk 

dan menderita kelaparan. bah- 
Wa organisasi tali mengusir ka 
um pengungsi dan mengerah- 
kan mata2 untuk Amerika. 

Dituntutnja supaja 
kan2 sematjam itu dihukum, 

Koussov menerangkan, bah- 

wa Byelorussia menentang pem 
bajaran sebesar $ 3.000.000 jg 
ditagih oleh komisaris  t'nggi 

PBBsurusan kaum . pengungsi 
itu, Komisaris tinggi ini dise- 
rah urusan2 organisasi Pe- 

ngungsi Internasional tadi se: 
mendjak badan tadi dibubar- 
kan. Koussov mengatakan, bah 
wa satu2nja sebab mengapa or 

ganisasi tadi dilandjutkan dgn 
nama baru, jalah untuk men- 
tjari tenaga jang akan dipakai 

sebagai mata2 oleh Amerika 
Serikat,   

FS 

ee   

kinda- 

Mentjatut Anak2 
Tuduhan Byelorussia Bahwa" Suatu 
Organisasi PBB. Memperdagangkan 

|Diempol! Belaka 
— Kata Wk Australia 

YELORUSSIA HARI Djum 'at kemaren menuduh bahwa 

Organisasi Pengungsi Interrational sfnelakukan pasar ge- 
bahwa organisasi PBB ini mendjual 

kanak? dari kamp? pengungsi di 
france ufz anak laki? dan 30.000 france utk anak perempuan. Tu- 
duhan tadi diadjukan oleh wakil Byelorussia E. Koussov kepa- 

Perantjis dgn harga 40009 

Wakil Australi H. Marshall 

mengatakan, bahwa tuduhan? 
Koussov tadi bohong semata2 
dan sudah berkali2 dibantafi. 
Diambilnja suatu tjontoh me- 

ngenai nasib kaum pengungsi 
tadi. Australi telah memberi pe 
rumahan baru dan kehidupan 
baru kepada kaum pengungsi 

jang telah datang ke negeri ta 

ci dan ini dilakukan atas ke- 

inginan kaum pengungsi sendi 
ri. (Antara—Reuter). 

baru Stalin kepada rakjat Dje- 

sementara itu banjak menekan- 

Misalnja harian ,,Erud” dim. 
tulisannja De Kemis me 
njatakan, bahwa Djepang men- 
dapat sebagian besar dari ba- 

pada negara mana Djepang 
ngirim duapertiga dari expgi 

          

120.000 demikian mr. Wilopo, 

| industri tekstil dalam negeri. 

han2 mentahnja dari RRT, ke |.   
bahwa Djepang segera dapat 
membuka kembali 'perdagang- 

annja dengan RRT melalui 
Hongkong “dan pada waktu ber 

samaan mendirikan hubungan2 
“defactp jang achirnja menudju 
kepangakuan pemerintah RRT. 
Beberapa diplomat berpenda- 
pat bahwa pesan Stalin itu da 
pat memberi dorongan kepada 
kalangan2 Djepang jang me- 
nentang pengakuan. pemerin- 
tah Tiongkok Nasionalis, jaitu 
Suatu tindakan jang menurut 
pers Sovjet hendak dipaksakan 
oleh pihak Amerika. (Antara - 
UP). 

Kemadjuan2 
RRT Ditahun 
. Jg lalu — 

ISIAN RESMI pemeria- 
tah RRT ,,Peoples Daily”, 

katakan dalam tudjuk rentjana 

"menteri optimistis, bahwa anta 
ra Indonesia dan Djepang da- 

  

'olehnja, bahwa hal ini sama se 

  

Harian Umum "— Anggauta S. P. 5. 

Keadaan 

Produksi Tahun Jl: 

PK FADAAN EKONOMI pada 

. po mengingatkan, bahwa pemerintah. beberapa waktu jg lalu 
telah menempatkan pesanan pada” beberapa perusahaan tekstil 

. diku negeri dgn maksud utk memberikan pertolongan 
industri dlm negeri. 5 

»Akan tetapi pemerintah ha 
rus menjediakan untuk ini ba 
han? jang diperlukan, seperti 
benang, bahan2 tjat dan pe- 
ngangkutannja. Setelah semua 

beres, pemerintah masih harus 
memberikan kredit sebesar Rp 

"Mengenai import tekstil, 
menteri Wilopo menerangkan 
bahwa pemerintah mengambil 
Suatu peraturan untuk melin- 
dungi produksi minimum dari 

Perdjandjian dagang 

dgn. Djepang. 
Mengenai perhubungan da- 

gang Djepang menteri Wilopo 
menerangkan, bahwa djika Dje 

  

  

Ha Ha 
pang mempunjai pengertian ter 

1 Fhadap keadaan ekonomi kita, 

pat ditjapai suatu persesuaian 

faham. Menteri menundjukkan, 
bahwa kedudukan dollar Indo 
nesia tidak tjukup kuat, oleh 
karenanja Indonesia tidak da- 
pat memenuhi tuntutan Dje- 
pang dalam perundingan2 da- 
gang baru2 ini. Diterangkannja 
bahwa Indonesia .hanja dapat 
menjetudjui pembajaran dalam 
pound sterling dari kelebihan 
dalam neratja perdagangan de 
ngan Djepang. 

Soal beras. 
Menteri Wilopo menerang- 

kan, bahwa ia tidak mengerti 
atas dasar apa telah timbul pe 
rasaan gelisah disekitar mening 
katnja harga beras. Dikatakan 

kali tidak mempunjaj dasar. Da 
lam dua bulan jang lalu 'peme 
rintah telah melemparkan 8 ri 
bu ton beras dipasar Djakarta. 
Dalam bulan Djanuari menteri 
bermaksuci untuk memperbe- 

Sar indjeksi keras sampai 6000 
ton. Dengan demikian ia berha 

    berkenaan dengan Tahun Baru, 
bahwa djika pembitjaraan22 
mengerai perletakan sendjata 
di Korea Korea berhasil. maka 
RRT akan meneruskan berusa- 
ha mentjari penjelesaian soal 
Kerea dan soal? Timur  Djauh 
lain setjara damai : 

Selandjutnja dikatakan bah- 
wa pasukan? Korea Utara dan 
Tionghwa dalam 14 bulan bela 
kangan inj telah memusrakan 
lebih dari 49,000 orang anggo- 
ta2 pasukan2 PBB di Korea, 

Dalam djumlah tadi terma- 
suk lebih dari 210000 orang 

Amerika. Kemudian dinjatakan 
bahwa dalam tahun 1951 telah 
cmusnakan lebih darj 2 diuta 
“bandit” jakni kata jang biasa 
nja dipergunakan utk imenje 
but kaum guerilja, dan anasir2 
lain jang anti komunis. 

Rentjana2 pembagian tanah 
telah dapat diselesaikan dalam 
daerah jang didiami oleh lebih 
dari 150.090.000 petani. 

Tadjuk rentjana harian "Peo 
ples Daily” ini, jang disiarkan 
oleh k.b. NCNA, katakan achir 
nja bahwa produksi pertanian 
dan industri termasuk indus- 
tri kapas dalam tahun 1951 te 

lah mentjapai rekord jang pa- 
ling Vinggi dalam sedjarah Ti   ongkok, 

rap dapat menekan harga be- 
ras dalam waktu patjeklik Da 
lam hubungan ini menteri me 

ngingatkan bahwa sebelum 'pe 
rang indjeksi beras setiap bu 
lannja setinggi2nja berdjumlah 
2000 ton. 

Diterangkan lebih landjut 
oleh menteri Wilopo, bahwa 
akan diusahakan untuk menda 
pat harga setinggi2nja Rp 2.10 

sekilo untuk beras kwaliteit ba 
ik Diharapkan bahwa ini da- 
pat ditjapaj achiy tahun ini. Pa 
da achir bulan April dapat di 
harapkarf” bahwa harga seting 
gi2nja akan berdjumlah Rp. 
2.40 “sekilonja. Untuk mentja- 
pai keadaan ini tahun ini akan 
di-import 500.000 sampai 600. 
000 ton beras dari luar negeri, 

disamping usaha meninggikan 
produksi beras dalam negeri. 
Import belas akan dilakukan oleh 

»BAMA jg telah: direorganisasi” de. 
"mikian diterangkan oleh menteri. Se. 
landjutnja pemerintah akan menu. 
tup kontrak2 dengan penggilingan2 
beras, jakNi untuk mendjiamin per. 
sediaan2 beras pemerintah. . Untuk   mempertinggi produksi beras kemen. 
terian Perekonomian telah menjedjia. 
kan kredit bagi kaum tani dengan 
melaluj Bank Rakjat Indonesia, se. 
djumlah Rp. 50.000.000. 

Mengenai reorganisasi BAMA, men. 
terj Wilopo menerangkan, bahwa hal 
ini telah selesai. Sebuah badan ba. 
ru, ig akan menggantikan BAMA, 
berada dibawah supervisie kemente. 
Tian Perekonomian dan berkewadii. 
ban untuk menjelenggaraka trans. 
aksi2 pemerintah,   

Mengchawatirkan 
Keterangan2 Menteri Wilopo 

P3 Ggu-djaman RIS, adalah menguatirkan. Produksi dalam 
tahun jg lalu telah turun dgn . 

| lapangan ekonomi hal ini ada diantara 25 dan 3042. Demikian di 
terangkan. oleh menteri Perekonomian mr, Wilopo dlm suatu 
pertjakapan dgn PlI-Aneta. Dalam hubungan ini menteri Wilo- 

    

Tahun Ke VI No. 250 
MEN 

Ekonomi 

Turun Dgn Sangat: 

dewasa ini, djika dibandingkan 

sangat: dlm beberapa sektor 

kepada 

Mangun- 3 
sarkoro:  . 

Batalkan Sadja Setja- 
ra Unilateral 

KE AN SUPOMO ke 
negeri Belarda sudah tju 

kup lama dan karenanja sudah 
ada tjukup alasan bagi kita un 
tak menarik kesimpulan bahwa   Belanda selala mengular waktu 
dan tidak bersedia berunding. 
Demikian Mangunsarkoro dari 
Dewan Pimpinan PNI jang se 
landjutnja mengharapkan supa 
ja Pemerintah Indonesia mena. 
njakan pada Pem. Belanda sam | 
pai dimana kesediaan mereka 
berunding 

Apabila pihak Belanda tidak 
bersedia untuk berunding, dja 
lan satu2nja bagi Pemerintah 

Indonesia menurut S. Mangun 
sarkorg jalah- bertindak sendi 
ri membatalkan perdjandjian 
UNI setjara Unilateraal dan 
mengumumkan kepada dunia 

luar bahwa Irian Barat telah 
masuk wilajah Indonesia dan 
mendjati hak Indonesia. Tinda 
kan tersebut menurut Mangun 
sarkoro dapat dipertanggung- 
djawabkan dan untuk mengim- 

bangi rentjana pihak Belanda 
untuk memasukkan Irian Ba- 
rat kedalam wilajahnja, dalam 
undang2 dasar negeri Belanda, 
Indonesia djuga supaja me- 
ngadakan rentjana untuk me- 
maSukkan Irian Barat kedalam 
Wilajahnja -dan dimasukkan: U 
UD Republik Indonesia. Demiki 
an S8 MangunsSarkoro. (Anta- 
ra). - 

  

PESAWAT JET BARU. : 
Kanada telah ambil putusan 

untuk yembuat pesawat pem- 
buru jet supersinie (lebih tje- 
pat dari suara) jg akan mem 

punjai ketjepatan lebih dari pa 
da 1000 mil per djamnja, de- 
mikian diumumkan oleh sum- 

ber produksi pertahanan Kana 
da. .malam Kemis. Pesawat2 

pemburu ini buat dipakai sen 
CEri dan mungkin djuga untuk 
didjual kepada negeri lain Pesa 
wat2 tersebut akan dibuat oleh 
pabrik jang membuat pesawat? 
jet C F 100 All Weather jg 
dipakai oleh “angkatan udara 

Kanada. 

  

Perhatian: Tulisan istimewa dari Dr, Sumitro — 

Minahassa — Tjara Baru Utk Menjem- 

buhkan  Tbc — Pelaporan2 ECA Mengenai Indo: ag 

« nesia dil. 

Kenalkan 

Sebagaimana diketahui, 

nan Perserikatan Bangsa2. 

pertama, l   
dakan sidang istimewa untuk 

Libya, 
djahan Italia di Afrika, pada achir tahun jl. : 
1951) telah memperoleh kemerdekaannja dibawah pungk 

Pada gambar: tampak Perda- 
pa Menteri Libya jg pertama . Mahmoud . Bey Muntasser 
(kanan) tengah membatjakan surat proklamasi kemerde- 
kaan, Di sebelahnja keliha tan radj# Idris, radja Libya jg $ 

ar eng 

  
suatu negara bekas dja- 

(achir Des. |,   
    

mengatasi djalan bun 

ru Sovjet itu jg dikemukakan dengan tiba2 oleh menteri luar 
negeri Andrei .Vishinsky: sesudah pidatonja dalam Panitya 
Politik Sidang Umum PBB di Paris pada hari Kemis oleh pem 
besar2 Amerika dipandang sebagai suatu usul ,,jang d 1 
tidak praktisnja hingga tidak perlu diberi perhatian sungguh?”.. 

Sebagai keterangan dikemu- 
kakan oleh pembesar2 itu bah- 
wa, dengan djumlah perunding2 
dari pihak PBB dan Utara jg 
tidak banjak itu ternjata sudah 

Satu Tjara 
5 

Di Hongaria 
Kalau Mangkir. Kerdja, 

Masuk Bui ..,. 
I HONGARIA dibalik ,,Ta- 

bir Besi” kini telah diada 
kan peraturan jang melarang 
setiap orang pegawai meletak- 
kan djabatarnja dengan tidak 
mendapat persetudjuan terlebih 
dahulu dari jg berwadjib atau 
mangkir dari pekerdjaannja. 
Mahkamah Tinggi Hongaria te 
lah meryatuskan bahwa pelang 
gar?2 terhadap peraturan ini 
akan didjatuhi hukuman pendja 
ra satu bulan sampai 2 tahun 
dan selain dari itu mereka ,,di 
didik kembali” pula, Perbua- 
tan? sematjam itu oleh pengadi- 
lan negeri tadi dianggap seba 
gai pelanggaran terhadap disi 
plin bekerdja. (Reuter) 
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Defisit USA 
Tahun Jl 3.470.000.000 Dollar 
EMENTERIAN KEUANGAN Amerika Serikat meng- 
umumkan pada hari Kemis malam, bahwa 

rika Serikat 
000 ketika tahun jg lalu. 

pemerintah Ame 
telah menderita defisit sedjumlah $ 3.470.000. 

Padjak2 telah dinaikkan, tetapi 
pengeluarannja lebih banjak lagi meningkatnja. 

Padjak2 jang telah masuk 
ketika bulan Nopember telah 
meningkat mendjadi $ 4.600, 
000.000, atau $ 1.700.000.000 

lebih besar djika dibandingkan 
dengan pemasukan padjak-ke 
tika bulan Oktober. Hal ini di 
sebabkan oleh kenaikan padjak 
padjak. Has'l2 jang pertama 
dari palljak perdjudian sadja 
menundjukkan bahwa pengha- 
Silan negara telah meningkat 
dengan $ 26.000 untuk bulan 
Ncpember sua'u angka 'ig be- 
Tum lengkap tapi penting arti 
nja. 

Akan.tetapi pengeluaran mili 

ter sadja selama 6 bulan jang 
terachir dari tahun 1951 ber- 

djumlah lebih dari $ 19.000. 
000.000. Pengeluaran pemerin- 
tah seluruhnja berdjumlah $ 
31.000.000.000. Dalam djangka 
waktu jang Sama ketika tahun 
1950, pengeluaran pemerintah 

hanja bercijumlah $ 19.000.000. 
000 seluruhnja. 

  
  

Beaja Persen- 
djataan-USA 
50.000 Djuta Dollar 
KEPALA BAGIAN produksi 

ka Mani Fi na zat eisc 
hari Kent menerangkan bah 
wa produksi pertahanan Ameri 
ka Serikat diduga akan mema 
kan biaja 50.000 djuta dollar 
dalam tahun 1952, Ia meramal 
kan bahwa produksi pesawat 
terbang akan naik 115 persen. 
produksi elektronik 268 persen 
dan produksi alat2 mesin akan 
hampir berlipat dua. Dengan de 
mikian Amerika Serikat un- 
tuk separohnja akan mentjapai 
tudjuan pertahanannja, demiki 
an Fleischmann, 

  

Def'sit ketika bulan Desem- 
ber tadi adalah 12 kali sebesar 
setahun jang lalu. (Antarg — 

  

Pemerintah Amerika Serikat 
berharap dapat terbentuknja 
organisasi keamanan Pas'fik se   

  

liap waktu jang serupa dengan 
| Pakt Atlantik Utara, dalam 
jmand akan ikut serta, sebagian 
besar negeri2 merdeka di Asia 
Tenggara, demikian di dapat! ka 

har dari kalangan jang berkua 
sa di Washington hari Kemis. 

da perentjana siasat Amerika 
katakan, terbentuknja organisa 
si tsb akan berarti pengluasan 
pakt2 Keamanan Amerika de 
ngan Philipina, New Zealand, 
Ausralia dan |) Tg 

skan Bal 

       

    

   

Pena 

  

Kebudajaan Indonesia avisasoh G andolschap 
Stenschappan" 

  

Dalam organ'sasi sematjam , 
itu, kata kalangan tadi je- 

Kalangan jang berdekatan pa-' 2 2 Dat) pang akan mengambil tempat 
jang 'penting, Darj itu kata ka 
langan tadi, evolusi dari orga 
hisasi pertahanan Pasifik itu 
harus berdjalan pelahan2, hing 

jepang mendapat kembali 
   

   
        

  

Amerika Inginkan Terbentuknja Pakt 
kedaulatannja sepenuhnja, bila 
ratifikasi perdjandjian perda- 
maian Djepang selesai seluruh 
nja. Dan keanggautaan dari 
negeri2 Asia Tenggara lainnja 
tlalam organisasi sematjam itu 
akan ditindjau dari perkemba- 
ngan? politiknja, 

UP). 

Pasifik 
Kemudian kalangan tadi nja 

takan, bahwa perkembangan 
sematjam itu kini sedang ber- 
djalan dengan ' memuaskan di 
INDONESIA tetapi perkemba 
ngan jang cdismikian terlambat 
di Indochina oleh perang disa 

sukar untuk memperoleh kema 
djuan, dan menurut “pendapat 
mereka Suatu tindakan oleh De 
wan Keamanan hanja akan 
mempersulit soal2nja hing 2 tis 
dak ada ketentyannja, Pem 
sar2 "ersebut dalam pada KU” 
memberi saran bahwa Vishins- 
ky dapat mempengaruhie dele- 
gasi Utara supaja  menerma 
baik usul2 gentjatan sendjata 
jang terachir dari pihak PBB 
djika ia benar2 menghendaki di 
atasinja djalan buntu dalam 
perundingan2 sekarang 

: Motif terpenting 
Pembesar2 itu, 1 

tuk tidak menjetudjui usut So 
vjet itu, Sesungguhrja mener- 
ka, bahwa motif terpenting ba 
gi Vishinsky untuk mengadju 
kan usulnja itu jalah hanjg un 

orang dari tindakan? anti- 
agressi jang pada waktu ini se. 
dang cibitjarakan oleh PBB 

bahwa tehnik Sovjet jang -ap- 
dah terkenal itu ialah : 

salah2 jang sebenarnfa tidak 
“akan ada djika Sovjets Rusia ' 
sungguh2 ingin menjelesaikan- nga. Demikian pembesar?-tersa 

t Peka   
“nurut pembesar2 Amerika he- 

Beberapa keberatan2. 
Sekalipun “idee” untuk me- 

manan guna menjelesaikan pe 
rang Korea itu sungguh2 mena 
rik, namun djika dipandang da 
ri sudut praktisnja usul terse 
but serba salah segala2nja. Me 

berapa keberatan untuk menga 
dakan komperensi sematjartttu 
jalah pertama, bahwa Soviet 
Clapat menggunakan hak ve'o 

ngenai perletakan sendjata, Ke 
dua, pihak PBB menghendaki 
supaja perundingan2 gentja- 
tan sendjata diadakan pada 
tingkat militer Sedangkan da- 
lam Dewan Keamanan pembi- 
tjaraan2 itu akan dibawa ke- 

delegasi2 PBB dan Utara jang 
djumlah anggauta2nja tMak 
banjak itu terbukti" sudah sa- 
ngat sukar untuk memperoleh 
kemadjuan2 dan”kemungkinaf9 
ini hampir akan hilang sama 
sekali djika pembitjaraang | 
pindahkan ke Dewan Ke 
han jang mempunjai 11 an 
ta itu dlengan pendapat: 
ka jang sangat berten 

      
   
   wa usul Vishinsky « 

menteri luar negeri atarw   
'Kan jg ,/uniek” di 

gara henaknja mewa 
mereka masing2 dalam p 
itu akan lebih mempers 

   

    

  

     

   

      

    

  

hja pembitiaraan, sedangkan. h a. lirnja wakil? RRT, Utara dar 
Korea Selatan itu ak udah ms 
Tupakan masalah pel ig hampir 
tak mungkin diatasi 

Achirnja pembesa 
kan, bahwa Dewan 
lah memerintahkan” 
rea itu akan bera 

  

    

merndjas   na, (Atara—UP). M Ig bersangkutan    (Antara),   

z 
& 

£ ti 
Melantjarkan Pemetjahan Soal, Korea | 

EMBESAR2 PEMERINTAH di Washington pada - hari 
Djum'at menjatakan bahwa Amerika Serikat akan “me 

2 5 1 
tu dalam perundingan? gentjatan sendjata di Korea. Usul Ha 

i
i
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ms 
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tuk memindahkan perhatian 

Dalam pada itu dikemukakan, 2 
   

untu y 
mendesak pertemuan2 jang dra-,- 
matis guna, membitjarakan mal 

ngadakan sidang Dewan KS” 

  

. Amerika Tolak. 5 
Usul Vyshinsky” Malahan: Tidak Akan £ | 1 

6 

$ ta nclak usul baru Sovjet supaja Dewan Keamanan PBB ga 

2 
4 

| 
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sekalipun 441 
memberi alasan2 tersebut un- IN 

£ 

Ca 

  

ye 

.3 
as & 

Kk. 1 
2 

nja terhadap putusan PBB me. 

tingkat politik, Ketiga deigan “4 
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LI SMP. dibuka 
“IV. Udjian 

   

  

Tp ai Udjian tsb, 
| vi. Manu ra | : 

& 2 Dibetulkan pada tgl.: 29-12-51. 
8 : Djam: 10,00. . 
! : Kepala: 

| D,P,P.K. Garnizoen Semarang. 
: “ (Ltd. ACHMADIE MUSTAHAL) 

Lt. ANGGUR-ANGGUR KOLESOM 
| (TJAP PORTRET DAN 5 KOLESOM) 

| Na ek 

PE aa Pangapaa Min hal 12, Pendaki, melamahat Mina 

ag tua atau muda. - 

LK a3 

ea 

seperti: : : 
x—#alf hilangk. hit di muka Panu Kukul Djeraw. dan 

Minjak tangkur adjsib buat jaki2 untuk 
Ne aa : Pakai Luar R. 5,— B. 

Pil Gumbira istim. buat laki jang tida bisa plesir b 

i 

| 

pa 

  

  

| “AnGI TAN DARAT star wa? Ul “- Kan Dn wE Ae eta aa 
1 Ara BRA WA TENGAH 

 Pembetulan Pengumuman 
No.1: 48/XVV/51. , 

“0 Berhubung akan dipakainja Gedung S.M.A.- Negeri Bo- 
“gdjong, untuk inkwartiering pasukan, dengan ini dibetulkan 

“ Pengumuman No.: 448/XVI/51. tertanggal: 21-12-1951. sbb.: 

Garnz. 
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Sek, Techniek 
4 9.1-1952. 
HI. SR. dibuka 

masuk S.M.P.: 
a) Klas I tgl. 7-1-1952. 

- 

Tentera dibuka pada hari Senin tgl.: 

pada bari Selasa tgl. 8-1-1952. 
pada hari Kemis tgl,: 10-1-1952. 

“b) Klas II — HI tgl. 8 dan 9-1-1952. 
/. V. Kepada mereka jang hingga tanggal: 4-1-1952, belum 

mengambil nomor Udjian, dianggap tidak akan mengikuti 

  

   

| 

ANGGUR KOLESOM 
duduk perut, dan jang 

Perly diminumi sampai 
kandungan : - 

bah air susu Ibu 

kin menurut resep jang 

rupa penjakit 
| Urat? dan lain? bagi 

dan 6 botol sama seka 
ferdapat di TOKO2 OBAT dan TOK 2 P. & D. diseluruh Indonesia. 
Pabrik Anggur, REN AY & Co.” Sur 
keent: ,/YEK SING TONG” Semarate: 

PO THAY. Amat perlu bagi perempuan fa 
lemah. kepala suka pusing sakit mr 

dil. Sakit lemah dalam waktu bunting. 
tpikup agar badan ibu tinggal sehat dan bar 

tinggal waras. 
: GUR KOLESOM SENG HWA. Perlu diminum perempuan sesu- dah bersalin agar tinggalnja darah dalam badan mendiadi bersih, dan ganti darah baru jang sehat? air muka mendjadi segar, menam” 

dan menambah nafsu makan. Terutama bagi pe- sudah banjak beranak ini Anggur SENG HWA sangat 

GUE OBAT REBUMATTEK Ini anggur obat Rheumatiek dibi- 
- sudah termashur turun menurun. Dibikin 

jang obat T 
Kolescm @il. Ing anggur Obat melulu untug sembuhkan se- 

fiampuri (Hongsiep atau Entjok) baik ditu- 
jan badan baik jang cudah lama atau jarnge 

baru Sesudah minum 8 botol teniu nanti kelihatan mandiurnja. 
SEMBUH 

   

mahal dan mandjur. dengan di" 

  

€ 

  

VIRANOL 
Laki? jang kurang tenaga, lemah Sjahwat 

mena Bea abang Jang). ah Penjakit: Badan terlalu tja- 

peh, makanan tidak hantjur, sering marah2, kepala pusing, 

entjok, linu2, muka putjet, kaki-tangan dingin, se 
terang dan berkunang2, penjakit senuw. Ma- 

bikin speciaal PIL VIRANOL buat bikin hi- 
tersebut diatas. : 

bidji: f 25-—. Djuga sedia lain2 Obat 

Impotentie 

tar mata kurang 

Aa Kabah ag jakit2 jan : a g 
Harga: 1 botol diss 30 

Min ak atal, exceem koreng kudis luka2 
SER Aa Premp. jang mendapat penj. Kaputihan 

TABIB WAHID MAWN — Tamblong 40, Bandung 
Hoofdagent: Abdul Aziz — Lolongok 16, Bogor. Azen2: Mohd. 
dasin — Muka Alun? Tanggul. Afd. Djember. Toko Thio Piek 
— Djalan Perniagaan 10 Bogor. 

Puder hitamkan rambut, tangg. tida luntur 

Anggur Obat 

12 
& 

Anggur ipi, 'rasanja enak 
dan menggenggam Idzat2 
kehidupan jang sargat pen- 
ting? bagi . sesuatu, “orang 
punja kesehatan. 

” Dikelsarkan oleh Ce 

Chemicaiien Handel 

IE 'KIM"TIE 
Tinplein 6-8 - Tilp. 1316 N. 

SURABAJA 

sering sesemu- 

Rakjatnja''Sa 

JI agundj 
dapat betjak, tram dan 

didaerah tersebut orang tidak 
mengenal pentjuri2 hotel dan 
tukang2 tjopet. Dapatlah di 
takan, bhw lebih djauh 6 
bepergian dari pusat keamanan 
dan ketertiban lebih terdjamin, 

Daerah kopra. 
Kesan umum jang pertama 

dari si pengundjung tentang 
M'nahasa setelahnja ini .ialah, 
bahwa Minahasa (perkataan ini | 

berarti "mendjadi satu” atau 
"dipersatukan”) adalah daerah 
kopra, Disana terdapat tanan2 
'anaman pohon klapa jang luas 
jang terbentang dari panai 
sampai ke pedalaman dan dian- 
taranja terdapat sawah2 dan ia 

jungi Menado, “ ibu-kota 

bendi2, bis2, jeep dan dehuan. Keaitaani tsb 
Cjuga tak terdapat betjak, karena masjarakat 

kan sangat tidak berarti dan 

makanan tjukup banjaknja (be- 

    

ANG PERTAMA menarik perhatian setiap orang dari kota? besar di Djawa jang me- 
hasa ialah. bahwa di kota isb sana sekali tidak ter- 

am? raya. Sebaliknja ia meliha banjak sekali 
mengingatkan sipengundjung kpd. Padang, dimana 

melaranganja untuk dipergunakan, mengigat 
tidak pula terlihat seorang pengemis. Begitu 

lux? 

  

   

  

      

   

  

   

akan kepen'ingan2 moril dar sosial. Di Me 21 
. pula pembatasan aliran listrik daa djan: malam tidak ada. | 

Djika orang agak lebih lama | tanaman2 “adi di-mana2-pun ti- 
singgah di Minahasa dan berke | dak ada jang terlihat lebih ba- 
Hlng kemana-mana, ja akan | njak daripad: yan “klhpa, 
mendjumpai kenjataan, bahwa kajuali hanja dibeberapa das 
diseluruh Minahasa Sampai plo:frah jang terletak di pantai da- 
sok2-nja adalah aman. Bis2 nau Tendano, terutama di Ton- 
kendaraan2 lainnja pada ma-| dano dan Kakas. Daerah Mina- 
lam. hari mendjumpai keama- | hasa Karema den adalah 
nan sebagai pada siang hari. | daerah jang me port kopra 
Keamanan bagi perseorangan |akan tetapi mengim beras. 
dan barang2 di-mana? ' terda| Disebabkan oleh harga kopra jg 
pat, kedjahatan2 jang dilaku- | tinggi, daerah tersebut kini 

Textil tjukup disa 
rakjat baik, bahan 

na, pakai 

dan djagung, disini disebut 1xi- 
lu) dan rumah2 rajat keliha'an 
bersih, 

Karena sebagian besar dari 
tanah jang luasnja kurang 1le- 
bih 5060 km persegi subur, mu 
ka rakjat Minahasa jang terdi- 
ri dari kurang lebih 400.009 
djiwa jang tjinta akan keama- 
nan dan ketertiban tak perlu 
kuatir akan kekurangan bahan 
mal 

Sentimen dan gunung. 
Jang menguatirkan adalah, 

bahwa rakjat Minahasa berpen   naman2 djagung. Akan tetapi 

  

  

  

  

  

    
PUN UN Ou 
PERTEMUAN PARTAI? 
PEMERINTAH, : 

Kemaren pagi dikantor Gubernur 
telah dilangsungkan pertemuan anta 
ra wakil2 partai pemerintah di Dja 
wa-Tengah dengan bapak Gubernur 
serta beberapa kepala djawatan pro 
pinsi. Menurut kabar2 jang bisa kita 
dapatkan, maksud dari “pertemuan 
tsb. antara lain ialah untuk menga 
dakan feeling, membitjarakan mas- 
alah pemilihan umum dan untuk 
mengkoordinir kerdjasama diantara 
partai2 pemerintah tsb., agar dapat. 
berhasil lebih effektief lagi. 

Menurut rentjana, pertemuan se   
kekolotan R. 10.— 

10,— 

15-— 
10, — 
20 — 
5,— 

sama pramp. 
2 “Es 
5 gr. 

(Pektay) R. 10.— 

Hotel Garut kamar No. 1 Ta- 
Pasar Antri 1532 Tiimahi. 

  

adem — De Nieuwe Winkel, djl. 

3 3 

V HONDER OPERATIE 

      
              
   

Spesial sakit AAMBEIEN 
asir 

Pero: kit KE- 

POMNAN aa liga “Trjotjok 
aa (enkoar Depot 

obat2. .. 

  

  

INSAN     

matjam ini akan diadakan setjara 
periodiek. Mengenai berita selan- 
djutnja, sajang sekali tak mungkin 
didapatkan dari fihak2 jg” bersang 
kutan, karena menurut putusan ke 

maren, katanja segala pemberitaan 
mengenainja akan melalui seorang 
djurubitjara resmi, ialah sdr. Sutarjo 
kepala Djaw. Penerangan Djawa Te 
ngah, tetapi Ningga kini kita belum 
mendapatkan keterangan/pendjelasan 
apa-apa, sedang' waktu kita hendak 
menemui beliau -ke-kantornja, ternja 
ta beliau sedang bepergian keluar: 
kota. Wakil beliau tak dapat pula 
memberikan keterangan apa-apa, De 
ngan demikian, kita hanja dapat 
memberitakan sedikit sadja mengenai 
pertemuan jang penting ini. 

Desas-desus mengatakan, bahwa 
pertemuan penting ini ada djuga 
hubungannja dgn soal2 keamanan 
Djawa Tengah umumnja, djuga me 
ngenai  kekatjauan jg ditimbulkan 
oleh gerombolan Sofjan cs. “Tetapi 
mengenai kepastian apa jg dibitjara 

j kan belum terang, karena tidak ada 
djurubitjara jg menerangkan hasil2 
pembitjaraan tsb. 

SEKITAR MEDJA HIDJAU, 
Telah dihadapkan 10 orang   

Pata 

Pa Paha 
Pula Toen 

  

  

Saksikanlah ! 
sep Rumah makan 

Rodhomatak 
projo 

    

“.
 

  

tetap didalam pasar Habi- 
Singosaren — Sati 

Selalu sedia Ys Cream Soaa. 

“Peng.: WIROWANDI, 

' pedagang “ketjil dan besar di- 
| muka pengadilan negeri, kare- 
na dipersalahkan melanggar pe 
raturan pengendalian harga, 
antaranja tidak pasang tanda 
harga, menaikkan harga lebih 
dari pada mestinja dan djuga 
tidak pakai tjap tera baru. 
“Mereka itu didjatuhi huku- 

man denda dari Rp 500 sampai 
Rp 250. Selain dari ini didjatuh 
kan djuga hukuman pendjara 
14 hari pad, seorang anak Ti- 
onghoa, seorang pendjual kar- 
tjis bioskoop. (makelar), 
PEMILIHAN UMUM Dz DJAWA 
TENGAH, 

bainja akan dikeluarkan oleh ig ber. 
wadjib utk beaja pemilihan umum 
ig akan dimulaj bulan? pertama ta. 
hun ini didaerah2 di Djawa Tengah, 
Djumlah tsb. merupakan voor. 

schot atas beaja' sebanjak Rp. 10,000. 
0005— dan digunakan untuk alst2 
penerangan2 kepadu chalajak seperti 
siaran2, brosur dan pertietakan2 
lainnja, Pb ane das malin)     

SEMARANG 5 DJANUARI 1952 

'|luan Sosial dsbnja, Pembagian 

but nantinja akan ditambah. 
Hal ini tergantung pada banjak 

Itaktun putera dari sdr, D. di 
Uang sebanjak: Rp, 700.000.— ka. 

dapat bahwa pemerintah pusat 

SUARA   MERDEKA 

.PEMBAGIAN BERAS PADA 
UMUM UTK KEDUA 
KALINJA. - 

Pembagian beras kepada u- 
mum, “dalam kota - Semarang, 
akan segera dimulai lagi sete- 
lah pembagian beras jg per'a- 
ma telah dilakukan itu. 

Dapat diterangkan sSelandjut 
'nja, bahwa persediaan beras jg 
akan dibagikan kepada umum 
untuk ke II kalinja ini tju- 
kup. pula setelah dipisahkan 
persediaan beras yntuk keper- 

tersebut sementara tetap 2 Kg 
seorangnja: dan chabarnja ada 
kemungkinan pembagian terse 

nja persediaan beras jang kini 
masih dalam pemeriksaan pada 
BAMA 

Dari- Wali-Kota dan DPD Sema 
rang didapatkan keterangan lebih 
landjut tentang pembagian 'beras ke 
H kalinja ini pada umum, ditetap- 
kan selambat?-nja pada tg. 15 bulan 

Jtiewakan, Karena telah semen- 

  

tidak tjukup menaruh perhati- 
an kepada mereka. Kerap kali 
didengar keluh-kesah: ,,Kita di 

anadk-tirikan Pemerintah pusat 
melupakan kita”, Akan tetapi 
keluh-kesah sematjam itu da- 
pat didengar di-daerah2 jang 

terletak diluar Djawa dan bu- 
kan melulu merupakan keluh- 
kesah Minahasa sadja. 

Jang dikuatinkan pula ialah 
keadaan gunung Lokon, salah 
sebuah gunung api jang banjax 
terdapat di Minahasa, Gunung 
api.ini jang dengan djelas da- 
pat dilihat dari rumah kepala 
daerah semendjak berminggu2 
lamanja telah menundjukkan 
keadaan jang membahajakan. 
Di Menado penduduk, dari su- 
rat kabar dapat membatja dan 
dari radiy dapat mendengar aki 

bat2 jang mengerikan jang di- 
timbulkan oleh perletusan gu- 
nung api Hibok2 jang terletak 
pada salah sebuah pulau dise- 

belah utara dari Luzon di Piii- 

pina. 

  
Pembangunan. 

Rakjat di Minahasa bekerdia 

keras untuk pembangunan. Dae 

rah tsb telah menderita akibat 

pemboman selama pendudukan 

Djepang. MereKa berusaha dgn. 

ala'2 terbatas jang ada pada 

mereka utk. mendirikan rumah 

rumah baru, geredja2 dan se 

kolah2 baru: Diumblah tenaga 

guru di Minahasa sebanjak 
1680 orang dan mereka beker- 

dja dengan alat perguruan IS. 

serba kekurangan. - Kedjadian 
sematjam ini terdapat pula diz 
seluruh Indonesia. akan tetapi 
bagi Minahasa hal ini menge- 

djak zaman sebelum perang di 
sana boleh dikats“kan tidak ada 
seorang pun. jang masih buta 
huruf 
Rumah2 saki" disana kekura- 

ngan obat2an dan alat2 labora- 

Te RE SA ago 

  

Resepsi 
Tahun Baru 
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pardjang ternjata bahwa tjara 

mendalam, 

Menurut pendapat dr. Wedel 

dajam memberantas penjakit 

rakjat ini, penting sekali dipa 
kai zat asam gemuk menurut 

ukuran tertentu “dengan mi- 

njak kelapa sebagai bahan da 

sar. Kuman2 “TBC itu tahan 
asam, akan tetapi dari penga 

lamannja dengan zat asam ge 
muk (vet zuur) ditjampur dgn 
vitamine2 dan malicyl- maka 
tudung kuman terpetjah. 

Dr. Wedel dilahirkan di Ko 
penhagen dayam tahun 1886,   torjum, sedangkan gedung2 tam 

bahan pada rumah2 saki' tadi | 
helum “dapat diselesaikan. Ka- 
rena demikian maka makanan 
terpaksa dimasak dalam dapur 
dapur jang dibuat diluar ru- 
mah2 sakit tadi. Jang sangat 
diderita ialah kekurangan tena 
ga2 “dokter. 
Umpam anja di Terna:e. dan 

    

  

Ha, ra terdapat sebuah ru 
mah sakit untuk orang2 jang 
tenderi-a penjakit naru2, 

tetapi rumah sakit ini pe 
»itu penuh sesaknja dengan pa 
sien2 sehingga ruangan rekrea 
si terpaksa dipergunakan utk. 
pasien2 jang harus berbaring). 
Rumah sakit ini mempunjai 3 
huah alat2 rintsen akan tetapi 
semendjak tahun 1945 tidak 
mempunjai tenaga dokter sen- 
diri Suster-kepala Garungan 
jang memimpin rumah saki: ta   ini djuga. Adapun pembagian tsb. 

kepada umum ini, tidak akan terba 
tas, dan terus akan dilakukan sam 
pai panen baru. 

| Selandjutnja kalangan tsb. tegas 
kan, berdasarkan dari lapuran2 jang 
diterima oleh penduduk jg "menerima 
pembagian beras tsb.,.banjak menim 
bulkan kesukaran2 terutama menge 
nai pembajaran, bila mereka ambil 
beras itu: maka itu oleh pihak DPD 
telah dimadjukan ,,instruksi” kepada 

supaja diteruskan kepada wa 
rung2 beras jg membagikan beras: 
tsb: kepada jg berhak, pembelian 
beras tsb. dapat diambil menurut ke 
kuatan si-pembeli, djadi tidak perlu 
diambil sekali gus, boleh disesuaikan 
dgn kekuatan “membeli si-pembeli. 
Sisa beras jang tidak diambil - itu, 
masih tetap mendjadi haknja pem- 
beli. 

PENGIKUT VERRIPS 
DITANGKAP, 
Baru? ini oleh fihak jang ber- 

wadjib di Semarang telah dapat 
ditangkap $ bernama S. 
Menurut penjelidikan S, terse- 
but adalah salah satu dari 3 
orang pengikut Verrips dalam 
peristiwa ran Javase 
Bank di Surabaja dulu, jang 
hingga kini masih belum ke- 
tangkap. Menurut chabar lebih 
landjut dinjatakan, bahwa S. 

Gi dengan sekuat tenaga utk. 
memungkinkan dipertahankan- 
hja rumah sakit itu, 

' Bekerdja diam2. 
Begitulah di Minahasa ba- 

njak terdapat orang2 jang be- 
kerdja dengan diam2, dalam 
lapangan hygiene kedokteran- 
dalam lapangan ekonomi, Keche 
wanan dan sebagainja, jang de 
ngan tidak 'menggembar-gem- 
porkan djasa2nja dengan” te- 
nang terus bekerdja Mereka ke 
rap 'kali terpaksa ' memutar 
otaknja u:k ' mentjari djalan 
agar pembangunan dalam dae 
rah ini dapat berdjalan dgn. 
sebaik2nja. : 

, Penduduk di Bitung (Kema). 
jang Kelak akan mendjadi pela- | 
buhan samudra bagi Sulawesi 
Utara dipantai timur dari Mi- 
hahasa, jang dilindungi den. 
baik oleh daratan dan pulau 
Lemboh, bekerdja dengan giat. 

Pada pertengahan tahun '5? 
kapal laut pertama dengan ma- 
ximum berat 30.000. ton dapat 
diharapkan berlabuh dipantai 
Bitung dan pada 'achir tahun 
1953 kapal lau" jang besar akan 
dapat berlabuh pula disana, 
Tak djauh dari pelabuhan tsh., 
kurang lebih 6 km kearah uta.   tadi adalah seorang mahasiswa 

sekolah STT di Bandung dan ia 
kembali ke Semarang untuk me- 
rajakan liburan hari Natal ba- 
ru2 imi. Kini ia masih dalam pe- 
ngusutan lebih landjut, 
KETJOPETAN Rp 1400 

Kemaren sore seorang jang 
hendak melihat film di Royal 
djam 19.00 petang waktu ber 
rebut2an hendak membeli kar- 

tjis telah kena ditjopet uang- 
nja sebanjak Rp. 1400—. 
DINAS R.O. 
Minggu 6 Djanuari jang dibu 

ka rumah obat van Gorkom dj 
8—12. Dinas R.O. tanggal 7 
sampai 12 Djanuari: van Gor- 
kom dan Rathkamp djam 8—19 
dan Koo Hwie, Sik Iang, Numa 
djam 8—17, 

Sewaktu hudjan lebat kema 
ren sore kali Langse 
'(Tjandi Baru) jang me- 
luap2 airnja telah mengambil 
korban. Seorang anak, umur 6 

Kalilangse waktu itu bersama2 
teman2nja sedang bergembira 
mandi air hudjan. Mendadak ia 
tergelintjir djatuh ke dlm. kali 
Langse dan terus hanjut diba 
wa air jang mengalir dengan 
derasnja. Hingga kini korban   

djauh dari Airmandidi terdapat 

ra, terdana" setasiun utk. per. 
ikanan tonymen dan karang Air Tembaga”, Di Sukur, tak 

sebuah vabrik tepung jang se- 
dang dibuat dan jang Di di 
Dat berdjalan dalam bulan Ma- 
ret jang akan Gatang. Tepung 
Kopra baniak dipergunakan di 
Amerika dan selain negara ini 
diuga bamiak oleh Eromah, se- 
hingga pabrik ini akan dapat 
merupakan bantuan besar guna 
mengurangi kesulitan? apabila 
kelak harga kopra mendjadi tu 
run. Selama 1 tahun pabrik tsb 

KORUPSI UANG KOTA- 
PRADJA. 

Pagi hari ini pengadilan Negeri 
dikota ini telah memeriksa 9 orang 
bekas pekerdja dari Kotapradja Se 
marang perkara korupsi uang, se- 
hingga Kotapradja dirugikan  sebe 
sar Rp 10.283,17. Didntaranja ada- 
lah mandor S. jang menerima uang 
sogokan, jaitu mendaftarkan 13 nama 
dalam staat gadji padahal tidak ada 
orang2-nja. 

Hukuman jg didjatuhkan jaitu di 
antara 6 bulan sampai 1» tahun 
pendjara, dipotong tempo tahanan, 
sedang mandor S. didjatuhi hukuman 
2 tahun 3 bulan, Seorang diantara- 
nja mendapat hukuman perdjandjian 
(voorwaardelijk) 6 bulan dgn tempo 

mempeladjari ilmu kedokteran 

di Koperhagen hingga tahun 
1912, kemudian beberapa lama 

beladjar lagi di Paris - New 

York dan lain2 tempat. 
Dengan therapi ini dalam ta 

hun 1948 dr Gerlach di Me 
dah mengatlakan pertjobaan2 
iang berhasil sama sekali. Dr 
Wedel berpendirian bahwa da 
lam ilmu kedokteran itu jang 
harus d'berantas semata-mata 

ialah sebab dan bukan sym-. 

tom dari penjakit. (Pia) 
  

akan dipimpin oleh seorang 
Amerika setelah mana akan di 
serahkan kepada badan2 kopra 
kepunjaan bangsa Indonesia. 

Rentjana perairan. 
Rakjat Minahasa berusana untuk 

memperbanjak produksi beras den. 
gan membuat saluran2 perairan di- 
Gaerah jang batasnja terletak pada 
Minahasa dan mengirimkan orang2 
transmigran kesana “antara Jain di 
Mededinding 'Tompase dan lembah 
Dumoga. Disana terdapat 82.000 
hektare tanah jang dapat didjadi- 
Kan sawah dan perkebunan2, jang 
dapat memberi tempat kepada 10.000 
orang. 

Djika rentjana2 perairan jni da- 
pat bsrhasil dalam waktu jang ti- 
dak begitu lama, maka Sulawesi 
Utara dalam hal persediaan beras 
Gapat menghasilkan kebutuhannja 
sendiri. Rentjana perairan tersebut 
telah Siap, uang jang diperlukan 
telah dikumpulkan dan jang kini 
sedang dinantikan oleh alat2 (trak 
tor2, mesin2 giling dan bulldozer2) 
dan pekerdja2. Diharapkan bahwa 
rentjana tersebut akan dapat  dise- 
lesaikany dalam tahun 1953. 

PNI sangat berpengaruh. 
Kemana hampir tak adanja orang2 

ig masih buta-huruf, maka kema. 
djuan rakjat Minahasa setjara reia. 
tif dapat dikatakan tinggi. Dapatlah 
dipastikan bahwa daerah ini meru- 
pakan salah satu daerah jg terma. 
dju dari Indonesia Keadaan tsb 
mempeimudah  pekerdjaan pamong 
ptadja ig sangat tiakap dim mela- 
kukan pekerdjaannja 
berat itu. Dewan perwakilan daerah 
Minahasa terdiri dari 25- orang ang. 
gauta jg dipilih, diantaranja 
Orang dari PNI, seorang dari PIR, 
Seorang darj PSII seorang dari Par 
kindo. dua orang dari Partai Euruh, 
Seorang darj Partai Tani Indonesia, 
Seorang dari. Partai Pemuda dan be. 
berapa orang tak  berpartai. PNI 
merupakan partai ig terpengaruh di 
Minahasa jig susunannja terapih 
pula, Para pemimpin Twapro, tidak 

mempunjai pengaruh atas rakjat. 
Didaerah Ratulangi, Palar Menonutu 
Lapian dan Maramis dan d'mana 
partai PNI berpengaruh, muntjul. 
nja seorang memimpin Twapro tak 
akan dapat disetudjui oleh rakiat 
M'mahasa. Amtara pamongpradia dan 
rakjat terdapat hubungan 'g baik 
dan pemerintahan sipil sangat baik. 

Rakjat 'Minahasa berteguh hati 
Utk menghadapi th. 1952 guna mem 
pertjepat - pembangunan perekono. 
mjan. politik, sosial dan kebuda. 
jaannja dgn bekerdia lebih giat dari 
ig sudah2 dan bekerdja gn hemat 
dan efisien dgn alat2 dan tenaga2 
ig Mada pada mereka. 

akn Dn Teater 

PEMERAS TERDJEBAK, 
Pada Hari Natal ke-2, tg. 26 Des. 

jl di toko meubel di Djalan Mata- 
ram Semarang datang dua orang 
laki2 dan menanjakan apa pemilik 
toko meubel itu tidak simpan kaju 
gelap. Karena memang tidak simpan 
kaju gelap, didjawab tidak ada. 
Mereka lalu tjoba mengadakan ,,kom 

kan kaju gelap 2 truck, karena me 
reka ada pegawai2 dari Boswezen, 
katanja. Lewat beberapa hari mereka 
datang “lagi, tapi polisi sudah lebih 
dulu diberi tahu, Achirnja mereka 
telah ditangkap dan mengaku men- 
tjoba memeras pemilik toko meubel 
itu supaja keluar uangnja dan kalau 
tidak mau keluarkan uang walaupun 
dgn antjaman, mereka akan mendje     tersebut belum diketemukan, 

Du
m 

perfjtaan 2 tahun, 
“ 

  

bak pemilik toko meubel “itu supaja 
dituntut perkara simpan kaju gelap, 

X   

Bertepatan dgn tahun baru dan djuga pemakaian rumah 
djawatan baru, oleh walikota Djakarta Sjamzoeridzal dan 
pjonja telah diadakan suatu malam resepsi. Gambar: di- 
antara tamu2 tampak. pula presiden Sukarno 
jg dgn bebasnja beramah-tamah dgn hadirin. 

MenaklukkanTBC 
Dr. Wedel Mempunjai Tjara Sendiri Jg 
Baik Sekali Utk Menjembuhkan Papi 
kit T8C: Djuga TBC Jg Sudah Landju 

R. P WEDEL seorang tabib bangsa Denmark jg pernah 
mendjadi direktur rumah sakit ,,Ziekenzorg” di Surakar: 

ta dan dewasa'ini membuka praktek di Djakarta, 
tjapai hasil2 pesat dengan pengobatan penjakit TBC setjara 
baru. Selama diadakan pertjobaan?2 dalam  djangka waktu 

  

dgn njonja   
telah men- 

baru ini senantiasa dapat me- 
njembuhkan atau dapat menghentikan penjakit jg sudah 

Mutasi Ting 
gi Militer 
ENURUT pengumuman res 
mi Kementerian Pertaha 

nan dengan surat Keputusan 
Presiden telah dinaikkan pang 
kat Majoor S, Parman koman- 
dan CPM mendjadi Let, Kol. 
dan Majoor Sitompul, Koman- 
dan Brigade ,E” TT VI mendja 
di Let Kolonel 

Dengan surat keputusan Pre 
siden pula telah dipindahkan 
Kol. Gatct Soebroto Panglima 
TT IV mendjadi Panglima TT 
VII dan Let. Kol. Moh. Bahrun 
Kepala Staf TT IV mendjadi 
Panglima TT IV. 

Surat Keputusan tadi berlaku 
mulai darj tg 1 Desember 1951. 

Selandjutnja dengan surat ke 
putusan Menteri Pertahanan te 
lah dipindahkan Let. Kol. Dr. 
A', Saleh K III, SUAD mendja- 
di Assisten II KSAD Let Kol. 
Kosasih Kepala Staf TT VII 
mendjadi Kepala Staf TT IV. 
Let Kol. JW Warauw Koman-   

masing2, ig. 
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promi” katanja sanggup mendatang |. 

dan Pasukan TT VII mendjadi 
Kepala Staf TT VII Let Kol. 

(Edy Soekardi Kepala Staf TT 
IVII mendjadi Fgd. Direktur 
Corps PHB Let. Kol Sitompul 
Komandan Brigade "E” TT VI 
mendjadi Kepala Staf TT VI 
Let. Kol. Dr Erie Soedewo Kepa 

la Staf TT HI mendjadi Pa. Dja 
watan Kesehatan AD Let. Kol. 
Taswin Komandan KMK BDR 
mendjadi Kepala Staf TT II. 
Surat keputusan ini berlaku 
mulai dari tanggal 1 Djan. '52 

ES 

ee 
Aira! 

  

HARGA: EMAS. 
Singapura, 4 Djan. djam 17.90: 
Emas murnj 1 tail $ 202 (pendj.) 
Emas murnj 1 tail $ 196 (pemb.) 
Emas perhiasan 1 tail $ 215 
Medan, 4 Djan. diam 16.00: 
Emas No. 1 . Rp. 29,75 
nee NO IA aan Rp. 29,50 
Emas No SL. Rp. 27,175 
Straitsdollar ........ Rp. 5,15 

.Hongkongdollar ...... Rp. 287 
Djakarta, 4 Djan. diam 17.00: 
Emas kwal. AA... 
mna. Kwak, Bu lu Rp. 30,50 
angs: Kawat, Gu Upon Rp. 28:25 
Semarang, 5 Djan. djam 12.00: 
SANA LN ban WAP IOA £ 32 — 
Kemas NO BA... ii pi B1 an 
PR NG DU ne Rp. 29,”— 

Twente kewatir eksport 

tekstil Djepang 
Kechawatiran Twente menge 

nai "tanda2 expansi Djepang 
dilapang ekonomi” dinjatakan 
hari Rebo oleh H. van Heek, 
ketua Lembaga Perniagaan 
dan Perindustrian Twente dan 
Salland YOverjjsel)| Holland) 
Dalam sebuah pidato tahun ba. 
ru Heek menjatakan bahwa 
meskipun dalam tahun jang 
lampay eksport tekstil Djepang 
tidak menjamai angka2 tahun 
sebelumnja, namun kechawati 
ran itu ada. Ia mengingatkan 
kepada “ketika seimbangan jg 
besar" dikalangan perekonomi 
an Eropa, setelah berachirnja 
Marshall-plan. Kepada dunia 
perindustrian ia mengandjur 
kan supaja mentjontoh "djiwa 
dynamis dan hidup dari per- 
usahaan2 Amerika.” 

UANG RINGGIT PALSU. 
Oleh fihak polisi kemaren te 

  

  lah dapat diketemukan dua, lem 
bar uang ringgit palsu JB, sa 
tu di Blakang Kebon dan di ru 
mah gadai Depok. Uang palsu 
ini mudah diketahui, karena 
pembikinannja sangat kasar, se 
dang warnanja terlalu keme- 
rah2an, Kini perkara tersebut 
sedang diusut oleh polisi dan 

'penilikan atas 

Rp. 81,50 

  masjarakat diharap supaja le- 
bih berhati2, 

  

Sekolah? Asing . 
Akan Dilakakan Pe- 
nilikan Atas Buku2 

:Jg Digunakan Sbg 
s Peladjaran 

ENTERI P.P.K Mr Wong 
M sonegaro Calam pertjaka 
pan dg beberapa wartawan me 

Ir nerangkan, bahwa ia telah me- 

njiapkan suatu peraturan untuk 
mengadakan penilikan atas se- 
kolah sekolah partikulir ,asing. 
Peraturan itu berupa penetapan 
Menteri, Menurut, peraturan 
tersebut, dimasa datang Peme- 
rintah akan dapat mengadakan 

buku2 peladja- 
ran jang dipakai disekolah2 
partikelir asing. Lag 

Penilikan atas sekolah2 par- 
tikelir asing pada waktu ini 

| terasa sangat perlu diadakan 
dengan segera, mengingat te- 

Ilah terdjadinja -pertengkaran2 
mengenai sekolahan Tionghoa 

|diantara golongan RRT dan , 
Kuomintang dikota Djakarta. 
Dan menurut Menteri Wongso- 
negoro salah satu tudjuan pe- 
netapan Menteri itu ialah un- 
tuk menghindarkan tercdijadinja 
lagi pertikaian2 jjang serupa 
itu. 

Dalam hubungan ji oleh Menteri 
Wongsohegoto ditegaskan, bahwa pe- 
raturan tentang penilikan atas seko- 
lah2 partikelir asing itu tidak di. 
tudjukan semata2 hanja kepada se- 

kolah2 Tionghoa melainkan kepada 
sekolah2 partikelir asing pada 
umumnja. Terdjadinja pertjektjokan 

diantara golongan RRT. dan 
Kuomintang tentang "beberapa seko. 
lah “Tionghoa disi, hanja meru. 

pakan salah satu sebab jang mem. 
pertjepat diadakannja peraturan ter- 
sebut. 

  

Pertandingan tja- 

tur Gong. 
Pada tanggal 7 Djanuari jg 

akan datang PERTJASO' (P-r- 
satuan Tjatur Solo). akan me- 
njelenggarakan  Pertandinzan 
Tjatur Gong jang ke III ber- 
tempat di Rumah Makan ?ak 
Amat Sriwedari. Pertandingan 
tersebut akan di-ikuti oleh 
anggauta2 sendiri. P" 

Djuara @Tjatur Goig ke. 

narigkan oleh Mohammad Mar- 
lims 

Robinson djuara olah- 
raga 1951. 

Djuarg tindju kelas perte- 
ngahan Sugar Ray Robinso# 
tlh dinjatakan sebagai djuara 
olahraga tahun 1951 oleh pem 
batja2 dari madjallah tindju di 
Amerika. Pala musim semi ta 
hun jang laly Robinson telah 
kehilangan kedjuaraannja dise 
babkan kalah dari djuara Ing- 
geris, Randolph Turpin, tapi 
dapat merebut kembali pada 
tanggal 12 September dengan 
kemenangan tehnis k.o. 

Habis pesta diang- 

kut ke rumah-sakit. 
21 orang anggauta dari San 

Diego State College  football- 
team pada hari Rebo jang lalu 
telah kena ratjun makanan Se- 
habis berpesta pora merajakan 
kemenangan dari team Univer 
siteit Hawai, demikian UP ka- 
barkan 'dari Honolulu. 

4 buah ambulance mundar- 
mandir dari Hotel Moana, tem 

Diego itu ke rumah sakit di 
Honolulu. 

  

  £ 
Saptu 5 Djan 52, 

17.00 Pembukaan, 17.05 “Taman 
Kusuma oleh pak Djangkung, 17.30 
Pengumuman dan warta daerah, 
18.00 - Obrolan pak Patrol, 18.15 
Lagu? Indonesia oleh Melati Kusu- 
ma, 19.00 Tanda waktu warta beri- 

ta, 19.15 Penerangan rakjat oleh 
Djapen Kota, 20.00 Sari warta beri 
ta, 20.05 Siaran pemerintah, 21.00 
Berita bhs. Djawa, 21.15 Manasuka 
O.K. Chung Hua jazz, 22.00 Warta 
berita terachir atjara esok hari, 23.00 
Tutup. 

Mingga 6 Djan. 52. 
6.55 Pembukaan, 7.00, Tanda wak 

tu warta berita, 7.15 Pengumuman 
dan warta daerah, 9.30 Kebaktian 
umat Keristen geredja Protestan 
Djomblang, 10.36 Ketoprak Eko San 
toso. tjerita Babad Madura, 13.00 
Yanda waktu, pengumuman, 13.19 
Warna warni O.K. Satria, 1445 
Tutup. NE 

17.00 Pembukaan, 17.30 Pengumu 
man dan warta daerah, 18.00 Pemu: 
da dan pembangunan, 18.30 Peladja 
ran njanji, 19.00 Tahda waktu warta 
berita, 19.15 Langgam dan kr. aseli 
O.K. Panorama, 20:00 Sari “warta 
berita, 20:05 Laporan mingguan oleh 
Sunarto, 20.15 Irama djuita Indone? 
sia dgn piano dan biola, 20.40 Po, 
djok studio, 21.00 Berita bhs..Djawa, 
21.15 Klenengan: mat-matan Karawi- 
tan studio, 22.00 Warta berita ter- 
achir atjara esok hari, 23.00 Tutup. 

PEMBETULAN. 
Pada halaman muka harian 

kita kemaren, pada berita sese- 
lah kanan atas jang berkepala 
»Rentjana Perburuhan 1952” 
terselip beberapa kesalahan. 
Beberapa perkataan pada per- 
mulaan berita jg tertulis ,,per- 
undingan2” sebenarnja harus 
»perundang2an”, 

“ - 

dan ke II berturut2 telah dime " 

pat penginapan pemain? San ' 

  

Ki #4 

    

  

      

-.   
   



— letaknja terpentjil 

! 1 demikian maka kotak- 
aa Seat kesong!! 

tua : 

“Perumahan Rakjat 

“hanja 710.000 m2 sadja Angka 

-dengan 4 buah setasion. Dise:-- 

“terdapat.15 buah lift, jang cc: 
“Jam tempo satu diam bisa rec- 
“Iajani 2 

“Belanda. diadjarkan di 

Indonesia sedjak tahun 1950, 

Propaganda 

ngtnai pesan 

Kaum Progessip 
- Sambut Gambira"Pernjataan Stalin, 

Kata Pravda 
Komentar Pihak Amerika: ,,Propaganda, 

Belaka”...... 

Tahun Baru Stalin kepada-rakjat Dje- 
HASAN PRAVDA hari Rebo jl, dalam komentarnja ine. 

h kepuasan 
lah disiarkan 

, bahwa Sovjet Uni aka 
maian di th, 1952 dan jakin ba 
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HANJA SEEKOR GADJAH 

tul 

     

dan dua ekor matjan tu- 

ka... Demikian dikabarkan oleh 
PTI dari Cuttack (Orissa — In 
dia) dimana Kini utk pertama 
kali diadakan pemilihan umum, 

nj It: 
“Selain itu 200 wanija di Bom 
bay dalam suatu rapat memu- 
tuskan, tidak akan memberi- 

kan suara kepada kandidat? js. 
dipilih olsh suami atau orang? 

2 

Russia Membangun 

da ne TAHUN 1951 di 
kota Moskow telah didiri- 

kan rumah? baru jang menje- 
diakan tempat tinggal bagi pen 
duduk seluas 735.000 m2. se- 
dangkan menurut rentjana jg. 
akan dibuat dalam tahun itu 

ini berarti bahwa semendjak ta 
hun 1950 luas tempat amar 
telah bertambah dengan 200. 
000 m2, atau tambah 330.000 
m2? djika dibandingkan dengan 
tahun 1949 

Dalam tahun 1951 telah didi- 
rikan 24 buah gedung sekolah 
baru, jang menjediakan tempat 
bagi 20.640 murid. Disamping 
itu telah didirikan taman ka- 
nak2 dan taman-baji (,,purse- 
ry”) jang memberi tempat un- 
tuk kanak2 dan baji 5.321 
orang. : 

: 4 
Ketjuali itu djalam kereta lis- 

trik dihawah tanah telah diper- 
pandjang lagi dengan 6,7 kr 

Sion-bawah-tanah jang terbessr 

sammnai 100000 re 
ng. Djumiah penduduk 

Ow jang sekarang mem 1 
nakan gas ada 85X. (Antara —- 
Tass) 
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Guru2 Islam : 
Djuga Tidak Setadju 
Pemakaian Bahasa 

Belanda - 

D'PALAM RAPATNJA pa- 
da tanggal 30- Desember 

di Bandung, pengurus besar 
PGI antara jain telah memu- 
taskan untuk menolak bahasa 

SMA 
dan Perguruan Tinggi dan me 
nolak bahasa tsb. didjadikan 
bahasa pengantar di Perguruan 
Tinggi, Dalam rapat pleno itu 
selandjutnja diputuskan un 
mengadakan kongres PGII jang 
pertama dalam bulan April di 
Bandung GP djuga akan me 
ngadakan konperensi pendidi- 
kan jang akan dihadiri oleh pa 
ra ahli? pendidikan dari orga- 
nisasi tsb, (Pia). 

  

—.Duta besar Turki di Lon 
don, Cevat Acikalin, pada hari 
Djum'at ini akan meninggalkan 
London, setelah mendjadi duta 
besar di Inggeris sedjak tahun 
1945.Acikalin, jang pernah dju 
ga mendjabat duta besar Turki 
di Moskou, akan memimpin ke 
menterian luar negeri Turki. 
— Sekretaris djenderal PBB 

Trygve Lie hari Rebo menerang 
kan, telah menerima surat2 ke 
pertjajaan dari wakil Pakistan 
jang akan duduk dalam Dewan 
Keamanan PBB. Nama wakil 
Pakistan tersebut ialah profes 
sor A. S. Nokhari. Apabila pro 
fessor A. S. Nokhari berhala. 
ngan, maka ia akan diwakili 
oleh penasehat kedutaan Pakis 
tan, Mohammej Asad. 

— Sekurangnja sembilan 
orang dari kesebelasan univer- 
siteit San Diego hari Selasa ke 
na tatjun 'makaman ketika me. 
reka mengadakan djamuan ma 
kan untuk merajakan kemona 
ngar. atas kesebelasan uiversi- 
teit Hawai. Segera mereka di- 
angkut kerumah sakit. Apa jg 
mereka makam belum dapat di 
ketahui dengan pasti. 
— Menurut suatu kabar res 

mi jang didapat pada hari Se. 
nin dr Omar Malik diangkat 
mendjati duta Pakistan. jang 
pertama untuk republik  Djer 
man. Sebelum itu dr. Omar Ma 
lik mendjadi duta Pakistan utk 

  

      

da 
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“sekali, 

c rentjauanja berkepala ,Perdjbangan basi 
na” katakan, bahwa umat manusia jang aa 

menjambut siatemengt Stalin js. 
(oleh KB Djepang ,,Kyodo” baru? ini Dinjata 

n terus berdjoang bagi perda. 
ha kekuatan2 perdamaran 

Dengan mengemukakan kon- 
trak antara keadaan jang maks 
mur serta gembira di 
blck Sovjet dan kealaan jang 
sangat buruk di negeri2 kapi- 
talis harian tadi selandjutnja 
katakan besar penderitaan ter- 
atama dari rakjat jang menga- 
lami terror gi daerah2 pendu- 
dukan Amerika di Djerman Ba- 

.rat, Djepang dan negeri lainnja 
dibawah tekanan kaum impe- 
rialis Amerika, jang disiksa 
oleh pengangguran, setengah- 
kelaparan atau kelaparan sama 
sekali. Kemudian Pravda nja- 
takan pula, bahwa pers Dje- 
pang setjara luas telah meng- 
umumkan tentang pemberian 
hadiah Stalin kepada Prof. 
Oyama, berkenaan dengan sta- 

tementnja. jang menjatakan pen 
tingnja untuk adakan perda- 
gangan antara Djepang dan 
RRT. 

Suatu propaganda 
kata Washington 

Lebih-landjut dari Washing- 

ton dikabarkan bahwa kala- 
ngan diplomatik dan resmi di 
Washington hari Rebo meng- 
anggap pesan Stalin kepada 

rakjat Djepang itu sebaga' 
Suatu bukti akan adanja pro- 
paganda Sovjet, jang telah di- 

duganjad akan giadakan sedjak 
pihak Komunis gagal dalam 
usahanja untuk menghalang- 
halangi penanda tanganan per- 
cjandjian perdamaian Djepang 
dit Frisco bulan September jl. 
Mereka tegaskan, sementara 
Stalin ,,pura? sedih” terhadap 
jang- katanja kaadaan jang 

buruk di Djepang dan menjata- 
kan simpatinja terhadap rak- 
jat Djepang, ia terus membiar- 

kan propagandis2 Rusia untuk 
terus menjerang pemerintah 
Djepang dar orang2 militer 
Djepang jang adakan kerdja- 

sama dengan Amerika Serekat. 
-UP) Ant Ant 

MAN INCHON., 
io Pyongyang - hari Reho 

'akan, ' bahwa seorang 
“anita Tae Son Hi, telah .pim- 

n pesawat2 terbang Utara jg 

ada harj Selasa melakukan 

€mboman  Inchon di Korea 

mbil menerangkan, bahwa 

pemboman itu sangat berhasil, 

radio Pyongyang tersebut se- 
landjutnja mengatakan bahwa 
"tidak satu apa dapat mengha 
langkan “penerbangan wanita 

ini jang semangatnja jang me 
njala-njala telah membantu sa 

pgat berhasil pemboman tadi”. 

-f 
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Secrang penerbit madjallah . di 
« Amerika, Miss Ca:lotte Knjght 

ig menujju ke Korea untuk me. 

agikuti perkembangan2 kedia. 
Gian disana, -baru2 inj telah me- 
Demuj ketjelakaan, Helicopter 

jg ditumpangi oeh Miss Knight 
tsb. telah terdjungkal dalam 
perairan Korea, Gambar atas: 
anggauta2 Marjne USA jg kebe- 

twan ada ditempat ketisiakaan 
mengerahkan pertolongga.. Bas 
Wah: Miss Knight sedang dila- 
Tik darj dalam air dengan mem.- 

pergunakan tali, 

  
Nuri!Pasha: Sikap In 

' kalangan jang berdekatan de 

| ngan PM irag pada hari Rebo, 
ERDANA MENTERI Irag 
Nuri a8-Saig Pasha telah 

mengatakan kepada Bowker, 

kepala bagian 'Timur-Tengah 

dari kem, luar negeri Inggeris 

bahwa sikap Inggris dajam 

sengketa antara Inggris dan 
Mesir itu adalah salah samu 

Demikianlah menurut 

  

iga Hari Netal 
—-Dl,rospitaal 

  
negeri2 | 

Pada 

velt Hospitaal (New : 

dan dimuka tiap2 penderita 

lah bintang film terkenal,   
ENASEHAT 

dio Colombia mendesak agar 

memperingatkan pula supaja 
hatikan agar bangsa Amerika 

sa militeristis, 

demikian Dulles 
jang kemudian menambahkan 

bahwa kesulitan2- dunia tidak 
akan mungkin disclesaikan de- 

tinggi itu”,   ngan djalan mempergunakan 

kekerasan militer dan antja- 
man. 

Keamanan jang sedjati da- 

lam 100 tahun jang telah lam- 

pcu dapat didjamin di Amerika 

berkat kekuatan militernja j9. 
sedikit sadja dan oleh” kenja- 

| taan, bahwa kita tidak tjukup 

| kaja untuk membeajai  penge- 

| luaran? jang banjak”, demiki- 
dn Dulles jang selandjutnja Se- 

kali lagi mendesak agar Ameri 

ka pendaknja lebih baik bertin- 

dak dengan djalan memperbai- 

ki ahlak daripada mempergJu- 

nakan kekerasan. 

Dalam huburgan ini Dulles 

menundjukkan akan hasil jang 

besar jang dapat diperoleh de 

ngan tertjapainja perdjandjian 

perdamaian engan Djepang. 
Menurut Dulles Rusia telah me 
ngadjukan usul jarg baik seka 

tentang pengiriman bahan2 men 
tah, akar tetapi ,,terbukti bah 
wa rakjat Djepang ternjata me 
nundjukkan sikap . jang lebih 
tjakap lagi dengan menolak 
usul Rusia itu”. 

Bagi Amerika adalah Luk 

sekali untuk memutuskan agar 
dalam tahun 1952 ini rentjana 
rentjananja bantuan. internasio 

nal jang diperuntukkan bagi 
negara2 jang kurarg makmur   

  

tetap “Gilandjutkany” demikian 

  

- 

      
| Diterangkan seterusnja Nuri 
|as-Saia Fasha mengatakan ke- 

| pada Btwker bahwa usul pem- 
bentukan komando pertahanan 

Timur Tengah jang telah dia- 

djukan “oleh 4-negara itu telah 

menimbulkan perasaan marah 

    

   
hari Natal jang lalu para djururawat dari Roose- 

York) berkeliling seluruh .hospitaal 

lagu hari Natal: Pada gambar: salah seorang pasien ja- 

Gary Cooper: ia tampak se- 

dang dikelilingi oleh djuru rawat 
lilin2. 

hankan pimpinan dari dunia Merdeka selama pes 
lihan umum diadakan di Amerik,, Disampingnja itu 

Kita tetap harus berusaha 
melaksanakan tjita2 kita jang : 

. Optimistis : 

li untuk diterima oleh Djepang j 

E gi 1 si 3 

3 $ . "3 

& & 

2 
— 

    

Ishi jg dulu tergabung didalam 

- 

Bangkit Kembali 
Kliak ,,8ig Business” Djepang | Mitsui 

Dan Mitsubishi Menggalang Ke- 
an Utk Hadapi Konkurensi 

(4 luar Negeri 
— Oleh: Amir Lahiris PANA, Tokyo. — 

On MITSUBISHI SHOJI jarg bersama Mitsui jg 
" pada waktu sebelum perang memegang peranan sanga: 

penting dalam dunia perdagangan Djepang, pada wpktu ini 
sedang berusaha bangun kembaji. Pada permulaan Djepang 
mulai diduduki 6 tahun jl dan djendedal Mac Arthur membu- 
barkan  Concern2 perdagangan Djepang jg besar, kekalutan 
jg timbul karenanja adalah demikian hebatnja, hingga tak 
seorangpun bisa mengira, bhw. Mitsui ataupun Mitsubishi 
akan kuasa bangun kembali. Kini kedua concern terbesar 
ig Mena yeran5 menggeN$$am dunia dagang Djepang itu, 
Gengan pesat menvdju kekuatannja jg semula, 

Langkah2 pertama menudju 
ini telah dimulai beberapa wak 
tu jl. dan pada pertengahan No 
vember Mitsubishi telah mengu- 

mumkan langkah2nja itu, Se- 
mua firma2 petjahan . Mitsubi- 

   
  

Andjuran 
. Koalisi 

alam Susunan Pe- 
Mitsubishi Trading Coy tadi Dalam h M 2 e 
menjafakan pada tg. 15 Novem| .merentah Mesir 
ber-itu bahwa mereka telah an 

Kumpulkan 230.000,000 yen da Daan KETERANGAN ig.   sakit mereka menjanjikan 

tersebut jang membawa 
4 

Suara Baru Dalles 
Amerika Djangan Banggakan Kekua- 

tan Tetapi Harus Memperbaiki Achlak 
ISTIMEWA dari kementerian luar negeri 

Amerika John Foster Dulles pad, hari Selasa ..malam 

dalam kampanje pemilihan jg. diutjapkan dimuka tjorong ra- 
Amerika hendaknja memperta- 

Amerika hendaknja meimper- 
djargan sampai mendjadi bang 

Pers Russia 

  

Perang Dingin Timur- 
Barat: Sudah: Berachir 

Katanja 

Ta RENTJANA pers/| 
Sovjet pada hari Selasa 

menjambut Tahun Baru dengan 
optimistis dan menjatakan, ba- 
hwa perang dingin antara Ti 

»perdamaian dan” hari kemudi- 
an masih menjertai kita?” Ma- 
djalah Novoe Vremya menga:a 
kan, bahwa situasi internasio- 
nal telah berubah sedjak Vi- 
shinsky mengutjapkan pidaro- 
nja di Panitia Politik Si 
Umum PBB dan setelah  dite- 
rima baik larangan pemakaian 
bom atoni, : ' 

Meskipun semua masaalah2 
masih djauh daripada  penjele- 
saiannja, tetapi bahaja perang 

telah terhindar. Perang dingin 
telah selesai dan hubungan2 
ekonomi antara Timur dan Ba- 
rat.telah normal kembali. Di- 
tambahkannja,. bahwa penan- 
da-tanganan Pakt Perdamaian 
tidak akan mengachiri ekploi- 
tasi kolon'al ataupun melenjap 
kan bahaja perang untuk sela- 
ma2nja. (Antara-AFP). 

mo Ie nm 

Dulles tadi, jang menambahkan 
utjapannja dengan mengata- 
kan: ,,akan tetapi sebaliknja 
Amerika harus mengawasi agar 
djangan sampai buruhnja tetap 
akan memberi pertolorgan2 ke 
pada negara2 lainnja. Lazimnja 
perbuatan amal sematjam itu 
lama kelamaan tak akan mung 
kin dipertahankan bagi fihak 
Sipemberi dan bagi: sipenerima 
karena merusakkar moralnja”. 

Perdjandjian sedjati 
— di Korea disangsikan 

Mengenai keadaan di Korea Fos 
ter Dulles mengatakan adalah .ke 
lihatan. tidak mungkin “bahwa” di 
sana akan dapat 'tertjapai perda 
maian jg sedjati jang akan menga Chi'i semu pertentangan? politik” 
Akan tetapi iang tampak ialah tan 
da2. bahwa pertempuran2 sengit di 
Korea itu akan berachir, karena ti 
dak ada salah suatu partai pun da 
ri kedua partai jang kini dapat me 
neruskan pertempuran? tadi dengan 
tidak menderita kerugian? jang sa 
ngat besar. sehingga keuntungan? 
ig mungkin ditiapai oleh karena 
nja mendjadi sangat terbatas sa 
dja” demikian Foster Dulles me 
ngachiri pidato radionja. (UP) 

  

GERILJA SERANG 
PERKEBUNAN,   Segerombolan kaum gerilja 
pada hari Rebo telah membu 
nuh dua orang anak Tionghoa 
dan seorang  anggauta polisi 
Melaju ketika mereka menje- 
Te Man perkebunan ka- 
ret di daerah Y P dipro- 
pinsi Johore di nya amuki 
an diumumkan oleh kalangan 
resmi di Singapura. Selain dari 
itu seorang  anggauta polisi   “lainnja beserta seorang penge 
bun Tionghoa menderita luka2. 

ggr. Dim Sengketa Mesir Salah 
dikalangan negara2 Arab. Li- 

banon, Syria Irag dan Saudi 
Arabia kabarnja “dalam prin- 
s'pnja” menjetudjui usul 4-ne 
gara tadi, tetapi tidak dalam 
bentuk sebagai jang telah dia 
djukan itu. 

Nuri mengemukakan saran 

dimaksudkan sebagai an- 
djuran supaja di Mesir diben- 
tuk pemerintahan koalisi pe- 
mimpin partai nasionalis Mesir, 
Havez Ramadan  Pasja pada 
hari Rebo telah minta bantuan 
kepada radja Farouk ,,sudi kira 
nja memanggil semua partai? 

Iam organisasi tsb. Dan “ak be 
|rapa lama lagi diumumkan bah 
wa lagi 1 firma jg berkapitaal 

"150 djuta yen menggabung di 
| dalamnja, Laporan seterusnja 
menjatakan, bahwa segera 3 

| trading .company lain diambil 
L“over.oleh Mitsubishi concern 

mur dan Barat telah berachir, | 
,Pravda” menjatakan, “bahwa |-dorcng 

h 

berada di India, ketika membu- 
Ika Perhimpunan . Persahabatan 

hlah membuktikan 

dengan kapitaal 300 djuta yen. 
Dengan timbulnja kedua con- 
cern ini dengan pimpinan dan 
pegawai2nja dari zaman sebe- 
lum perang :. Djapang mengha 

rap keadaan ekonomnja akan 
mendjadi lebih stabil 

Dalam kekuatannja jg seka- 
rang ini jg tentunja. belum da- 
Pzt mendekati: kekuatannja se 
belum perang. maka kedua con 
cern ini an barang tentu ber 
harap bahwa konkurensi dgn. 

utk, mengadakan pertemuan 
dim. suasana dewasa ini jang 
penuh dengan kesukaran? itu”. 

"Dewasa ini Mesir diperintah 

oleh partai Wafd dari perdaha 
menteri Nahas Pasha”, demi- 
kiar Ramadan Pasja. Ia selan- 

djutnja mengatakan, bahwa ka- 
rena terpetjah belahnja par- 
tai2 Mesir, maka Inggris men- 
dapat keuntungan. Menurut pen 
Gapat- saja adalah lebih baik 
djika.semua partai2 tadi dikum   padagang2 luar negeri tak akan 

begitu membawa bahaja, Mere- | 
ka mengatakan, bahwa berkon- | 
kurensi dengan firma2 luar ne- | 
geri dgn memperketjil konku- ' 
rensi dalam negeri sendiri akan ' 
kerakibat dimungkinkannja 
Imengeksport barang2 bikiman | 
Djepang. dengan harga jg' Sa- | 
hgat palut-atau meng eksport 
istimewa atas permintaan 'luar 
negeri dengan harga. ig.rendah. 
Maka dari itu dengan mengga- 
bungkan...firma2 itu kedalam 
satu gabungan akan kuatlah 
Djepang menghadapi Konkuren 
si duar negeri 

Factor,.Kuat jg lain -jg men 
timbulnja- kembali ga- 

gan firma? itu om 
nja larangan um jg 

n can dilarangnja kedu- 
dukan penting dalam corpora- 
tion baru dipegang oleh pengu 
rus2 ig lama sebelum perang. 
dan djuga 2 tiadakannja atu- 
ran pemerintah Djepang atas 
Aan ari firma2 Nala me- 

luaskan struktuur organisasi- 
nja selama itu tidak berarti 
timbulnja kembali ,,Zaibatsu” 
Djepang. (big business cligue) 
Timbulnja concern2 itu jg disi 
arkan dalam surat2 kabar Dje- 
pang pada tg. 15 dan 16 No- 
vember 1951 telah disetudjui 
oleh pemerintah Djepang 
Aturan inipun asalnja adalah 

dikeluarkan “oleh pemerintah 
pendudukan Mac Arthur. 

    

    

  

    

HUBUNGAN INDIA-RRT, 

Hubungan antara. India dan 
RRT telah diadakan sedjak 
abad pertama .sebelum Lahir 
Nabi Isa, demikian kata Sardar 
K. M. Pannikar, duta besar In- 
dia di RRT. Pamnikar, jg. kini 

India/RRT katakan, bahwa se- 
buah benda kuno dibuat dari 
tanah liat jang-digali di negara 
bagian India, Uttar Pradesh, te- 

akan hubu- 
ngan tsb. : 

Pemakaman 
Litvinov 

JENAZAH LITV n NOV : Da aa Ta . Lag NENNAP jara 

  

  
munia masuk tentara dan mendjadi ' 

Litvinov terlahir pada' tg. 17 Dju. | 4 1876 di Polandia Rusia” Orang 
tuanja adalah otarg Jahudi. Walau 
pun memperoleh pendidikan baik na. ' 

  
seorang revolusioner jang bersema. ngat. Iitvirof memperoleh. pengala man jg Yuas di Eropa Barat waktu hidup sebagai orang buangan dari   Rusia dibawah Tsar setelah 'a her 
hasil melarikan diri dari pendjara di 
Siberia. Waktu itu ia terutama ber. diam. di Swiss dan Inggeris dima 
ja ja menikah dgn Ivy Low daiam | 
th 1915. Dalam tahung 1941—194g 
ia ada duta besar Soviet di Was 
hington, Lebih dahulu bertahun? ja 
ada menteri duar negeri Soviet. Uni, 

  
robah bentuknja dan supaja ' 
negara2 Arab diberi kelongga | 
ran untuk m jukan usul 
usul mereka tentang hal perta 
hanan, Kalangan tadi mengata 
kan pula, bahwa semua negara 
Arab jang telah menundjukkan 
perhatian ' mereka terhadap 

'supaja usul 4-negara- tadi di Lusul 4-hegara tadi -masih te 

    

“ez, Saran Nuri Pasha tadi ka 

pulkar “untuk menghadapi per- 

dioangan Mesir, demikian Ra- 
madan Pasja mengachiri kete- 
rangarinda. 

Bantuan luar negeri 
kepada Mesir? 

Harian Kairo ,Al Misri” sementa 
ra itu mewartakan, bahwa Italia 
dan Swedia telah menerima baik pe 
san Mesir utk membuat kapal2 pe 
rang bagi angkatan laut Mesir. Di 
kabarkan selandjutnnja bahwa utk 
keperluan ini kementerian angkatan 
Igut Mesir telah menjediakan se 
djumdah 30 djuta pond. Mesir, 

Akan tetapi U.P. hingga kini be 
pemastian 

(UP) 
lum dapat memperoleh 
akan kebenaran berita tadi. 

  

LIBIA DJADI ANGGOTA 
BLOK STERLING. 

Kementerian keuangan Ing- 

gris mengumumkan pada ma- 
lam Kemis, bahwa mulai tgl-3 
Januari Keradjaan Libia jang 
baru dibentuk itu, akan meru 

pakan bagian dari daerah Ster 
Ing. Menurut pengumumapr ta 
di, keputusan ini di ambil sete 
lah tertjapai persetudjuan an 
tara pembesar2 Libia dan pe- 
merintah Inggris. 

  

   
1 

S TALIN KINI ADA dimedan peperangan Korea, Kg 

ia bertempur pada pihak Amerika Serikat dengan 
pangkat kapten Nama ketjilnja ialah Grustav, Ia berasal 
dari San Francisco, Orang tuanja berasal dari Swedia, 
Selama ini ia menerangkan kekanan, menerangkan ke- 
kiri bahwa ia bukanlah keluarga dari Stalin jang ' ters 
mashur itu. ,,Sungguh mengherankan,” kata Kapten 
Gustav Stalin, ,,betapa orang mendjadi tjuriga, pada 
“saat mereka mendengar nama saja Ketika saja tahun 
jl mengundjungi Stockholm, ibukota Swedia, saja ber- 
hari2 lamanja diikuti oleh polisi rahasia.” Kata . Gus- 

| tav, ,saja tidak akan merckok pipa atau membiarkan 
kumis saja mendjadi pandjang” ' 

300 Ton DDT 
Hanja : Mentjukup! 10 Pci. Kebutuhan ' 
Kita: .Pemberantasan Malaria Harus 
Dilakukan Oleh Ahli2 Indonesia Sendirl 

Dr. Suparmo Puas Atas Kundjungannja 
Ke Amerika. 3 

ai 
a
a
 

  

  

    

  

    
   

   

IDE. HT. SOEPARMO Kepala Djawatan Pemberantasan 
Malaria Pusat jg dikirim ke Amerika Serikgt oleh Pe- | 

merintah Indonesia dengan bantuan ECA telah kembali di . 
Indonesia, Dr. Soeparmo berdiam di Amerika Serikat kl. 3 

” bulan dan-selamy itu ia telah mengundjungi berbagai : t 
dan objekt?2 penjelidikan' kesehatan terutama rantasan 

penjakit malaria, Kepada Antara Dr. Soeparmo menerangkan 
kesan?nja, bahwa berkat penerimaan jg baik dan bgatuan jg 
banjak jg diperolehnja dari kalangan? dan instansi? jang ber 
sangkutan di Amerika Serikat, maka program penindjauannja 
jg luas itu dapat didjalankan denggn tepat, : 

kundjungannja ke 

Mutasi Di: 
plomat2 Kita 

DD JURUBITJARA Kemente- 
rian Luar Negeri kema- 

ren membenarkan, bahwa R. 
Sukardjo Wirjopranoto telah di 
tetapkan mendjadi Duta Indone 
Sia buat Republik Itali dengan 
berkedudukan di Roma, Menge- 
nai pertukaran Duta Indonesia 

buat Mesir, djurubitjara tsb. 
masih belum dapat memberikan 
keterangan lebih djauh, Hanja 
diterangkannja bahwa djika- 
pun benar bahwa Hadji Rasjidi 
nanti akan digantikan oleh 
orang lain sebagai Duta Indo- 
nesia di Mesir maka penggan- 
tinja ind bukanlah Mhd, Kafra- 
wi, Sekretaris Djenderal Kemen 
terian Agama sekarang 

Seterusnja diketahui pula. 
bahwa Hasan Basri Haznam, 
kepala seksi pasport pada Ke-     menterian Luar Negeri telah 
ditetapkan buat mendjadi kon- 
sol pada kedutaan-besar Indo- 
nesia di Amerika Serikat. Dan 
sebagai penggantinja di  Dja- 
karta telah. ditundjuk Rogo- 
hang dari staf konsulat-djen- 

deral Indonesia di Hongkong. 
Inilah permulaan Gari rang- 
kaian mutasi jang akan ber- 

langsung pada perwakilan2 In- 
dones'a diluar negeri didalam   tahun ini. sshagaimana telah 
diterangkar «'-h Menteri Luar 

Negeri Subard'o baru2 ini. 
(Antara). 

  

DjepangMauDikte - 
DimSoai2 Pembajaren Kerugian Perang 

Ketjaman ,,/Morning Times”. 

ARIAN ,,MORNING TIMES” jang terbit di Manilla, 
pada hari Selasa telah memuat sebuah induk karanga:: 

mengenai perundingan? antara Indonesia dan Djepang jg. kini 
dilangsungkan di Tokio, dimana harian tersebut menjatakan 
“rasa tidak puasnja dengakh sikap jang diambil oleh Djepang. 

Harian tersebut menjatakan: ,, Menuru! tandanja, Djepang te- 
lah merasa dirinja tjukup kuat untuk menidikte segala keten- 
tuan mengenai pembajaran ganti kerugian”. 

,Tafsiran pihak Djepang ter 

hadap pasal 14 (perdjandjian 
San Francisco) jang sekarang 
pun sudah hampir2 tidak  me- 
muat pembajaran ganti keru- 
gian, rupa2nja menundjukkan, 
bahwa Djepang mengira dapat 
menarik “kesimpulan bahwa 
pembajaran ganti kerugian itu 
sama sekali tidak perlu dila- 
kukan. Selandjutnja banjaklah 

Itanda2 . jang menundjukkan, 
Isampai berapa djauhnja Dje- 
pang bermaksud untuk “ikut 
memikul beban2 dunia merde- 
ka sebagaimana jang — me- 
mang agak menggelikan — di- 
harapkan orang dari mereka. 

Petundjuk jang terachir ada- 
lah berupa permintaan kantor 
berita Kyodo kepada perdana 
menteri Stalin, supaja membe- 
rikan suatu keterangan ten- 
tang Djepang, dengan mana pe- 
Imimpin negara Rusia itu men- 
Apar kesempatan untuk mela- 
ku an propaganda terhada 
Amerika Serikat. Pki amat ia 
kantor berita Kyodo itu dika- 
takan bukan sama dengan kan- 
tor berita Domei dari sebelum 
perang, hanjalah dimaksud utk 
menimbulkan  bajangan,  se- 
akan2 pekerdjaan dilakukan 
oleh orang2 lain dengan sema- 
ngat jang baru”. 

»Pada waktu ini di Djepang 
belum dapat dilihat adanja ke- 
hiran kembali sematjam jang 

terdapat di Djerman, dimana 

tap menjokong tuntutan Mesir 
supaja pasukan2 Inggeris me 
ninggalkan daerah Terusan Su 

bernja bukannja dikemukakan 
setjara resmi, melainkan. setja 

ra “sambil-lalu” ketika ia me 
ngadakan pembitjaraan tidak 
resmi dikementerian luap nege 

  
  Fi Inggeris, (Ant-UP), 

neo-fasisme telah bergiat”, de- 
mikian harian tersebut, ,,akan 
tetapi dasar2nja ada, dimana 
leong jang ' sekarang “sedang 
mundur kebelakang itu - dapat 
berpegang djika diberi kesem- 
patan. Kesempatan ini pasti 
datang, djika orang tidak sa- 
ngat hati2 sekali? GJ-P.). 

PERISTIWA WILLIAM 
OATIS. 

Suatu sumber delegasi Ame 

rika pada hari Rebo menjata- 
kan, bahwa Amerika Serikat 
bermaksug mengadjukan peris 
tiwa William Oatis kepada Si 
dang Umum PBB. William 

Oatis ialah koresponden Asso f 
ciated Press di Praha jang tlh 
didjatuhi “hukuman pendjara 
oleh pengadilan di Praha atas 
tuduhan melakukan spionase 
pada tahun jang lalu. Diduga, 
bahwa delegasi PBB mungkin 
akan mengadjukan soal tsb da 
lam Panitya - Ketiga dari Si- 
dang Umum jang tidak lama la 
gi akan bersidang untuk mem | 
bitjarakan masalah2. kemerde 
kaan penerangan 
Epen   

  

| »»tuk Satu tahun tidak mentju 

Mengenai . 
Amerika Serikat itu, Dr. Soe- 
parmo selandjutnja: menerang- 
kan, bahwa tjara -pemberanta- 
san dan pemeriksaan penjakit 
malaria di Amerika . Serikat 
setjara ilmu pengetahuan me- 
mang berada pada tingkat jg. 
tinggi. Sekalipun demikian, me- 
nurut Dr,  Soeparmo, pembe- 
rantasan penjakit malaria di 
Indonesia ini, harus dilakukan 
oleh dokter2 Indonesia sendiri 
dan tidak perlu 'ahli2 luar ne- 
geri datang menjelidiki “keada- 
an di Indonesia dan tidak per- 
lu pula menggantungkan diri 
pada penjelidikan2 diluar ne- 
geri. Pengetahuan jang ada 
pada dokter-dokter Indonesia 
telah tjukup untuk memberan- 
tas ma!aria di Indonesia : dan 
naik turunnja penjakit malaria 
itu tergantung pada dokter2 
Indonesia sendiri. 

' Pemberantasan mala- 
ria di Indonesia, 

Menurut Dr. Soeparmo. Ke- 
menterian Kesehatan tlh "mem 
punjai rentjana tertentu menge 
nai pemberantasan penjakit ma 
laria ini. Jang perlu didjalan 
kan mulai sekarang jalah meng 
giatkan pelaksanaan : ada 
rentjana itu.. Untuk Ka 0 
ini. telah -diterima-bantuan-da 
ri ECA berupa alat2 dar DDT 
sebanjak 300 ton untuk tahun 
1952. Selain itu diterimaepula 
bantuan. berupa . 3. orang ahli 
pemberantasan penjakit mala- 
ria .dan dalam sedikit hari lagi 
ditunggu  kedatangannja -se- 
orang ahli lagi. Menurut. Dr. 
Sceparmo, djumlah 369 ton itu 

' karena dengan djumlah jg 
“ak itu, hanja 109 dari 

2 “ang dapat diberant 
Seluruh kenn'suan. Indoresia 
memerlukan 3600 ton Singalan, 
Gjurf oh, ini. dapat disenupa, 
maka dalam 'emno kll/h lain 

akan 

  

   
da 

rentjana pemberantasan "hwa “4 
pat selesai, Pengelvarax Yatik 

  
pemberantasan ' 'malaria' selu ' 
ruhnja ditaksir kl 10 djuta ru 
pisah. SN 

ema Menurut Dr, Soeparmo, 
penjemprotan DDT di Indonesia 
telah selesai sama sekali, ih | 

   
itu. maka pelaksanaan rentiai 
migrasi ke Lanfpung telah yd: 
mulai. U. uk mengikuti 'p 5 
ngan penjelidikan pemberantasan tr 
larfa diluar negeri. maka oleh 
menterian Kesehatan akan dikirim 
lagi seorang dokter Indonesia keluar 
negeri. Oleh ' Kementetjan. Kesehg 
tan pada waktu iri sed 

Lampung dan dgn mebisifa. malssia 

     

garakan kursus? pemberantasan pe njakit malaria ig lamarja dua. ta 
hun, jaitu' di Djakaita. . Surabaja 
Jogja dan Makassar Gjunttmm- 
murid kl 40 orang. Pada”. aehir 
nja Dr Suparmo menerarekan, bah 
wa. usaha menggiatkan pemberenta 
san penjakit malaria di  Irdonesia ini herrlaknja mendapat babtuan «& 

penunanga darj seluruh dokter jo 
&. K5 Ta 5 

dgn 

  

  

Tiga Ahad berturut? rom-4 
bongan waterpolo "Tiohgioa 
dan Brantas (keduanja da- 
ri “Surabaja) bertanding 
“utk merebut-piala berupa 
beker jg disediakan oleh 
Direksi Brantas. Achirnja 
keluarlah sebagai djuara 
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bubabun apa Mau Aang 
"“" maka pada 

- 1-8dan9 Djanuari 
TOKO dan WERKPLAATS kami . 

“gan Kemapah” 
gema rasa 9 kuweh. 2 

Aa Wa bua 

: —. kering- empuk 
— Digoreng dengan PUSAKA artinja keri 
empuk, pun eraknja en 

ining - emas. dengan 

“- 

oren 
PUSAKA lantjar segalegalanja, 

  tg 

Sedap rasa rotinja 
PUSAKA menjunglap roti biasa men- 
djadi santapan djamuan. Anak - anak 

PESAWAT PEMOTRE£ SIKONTA": gemar” benar, akam ituj djuga para 

| Ben atian Pe. 

Demobilisant. 

Bean Nan Pela 
Demobilisan seluruh Indo 
dengan mengundang utk 

.pre-advies 2. l. Mr. 

toro dan kepala Kantor Uru : 
Demobilisan Peladjar Pusat 

dojo. Usaha2 jang kini 
Gidjalankan oleh PPI 

dikantor besarnja Gilang 
kan upatjara pemberian 

Gjazas kepada 9 orang jang te 
Julus dalam udjian kursus 

s jun. Pemberian idja 
ukan oleh direktur Dr 

ijnenburg. Rembo- 
h lus sekarang ini 

MESIN TIK ,,OLYMPIA - PORTABLE" : 
25873 35349 62997 75505 84012 

MESIN DJAHIT TANGAN »HUS@VARNA": 
83573 

ARLODJI TANGAN AUTOMATIC Laki SELECTION”": 
: 19740 33613 49288 53404 85234 95384 OGAAL 

TENNISRACKET MAXPLAY - REDFLESH: 
16632 26318 27642 37968 38578 Tan - BA 

2 5 BADMINTON SET: 5 5 
15194 43718 51311 84034 84917 90812 102938 105654 105805 

— RADIO B.LN. ATAU ERRES KY 450 U: 
28535 43498 48732 59869 69040 76967 89530 98171 100984 

SEPEDA ,,HIMA” / ,MANSONIA" : 
16841 19401 22854 30255 32385 40837 
46865 48205 66890 77722 80923 105953 

—. SATU STEL THEESERVIES UNTUK 6 ORANG: 
16665 20028 21901 23262 40367 68623 70276 76209 93964 104920 

: KOOKPLAAT LISTRIK: 
26936 44715 68284 71748 79614 83977 85506 96385 97181 

SETRIKA LISTRIK: 
21099 28815 39701 42347. 52708 60288 62611 73143 
81250 89396 90318 101622 : 6 

SATU SET PARKER ,,51”: 
15903. 22621 41333 43001 44484 59364 16022 
84593 88940 92904 97041 105682 Pn 

SATU SET SHEAFFER SENTINAL DE LUX: 
28521 35928 41647 42304 42438 

45434 48373 57068 58138 61749 80052 87627 

SATU BLOK TEXTIEL: 
48504 59878 66470 69142 75655. 77074 82804 139326 

88185 99926 100789 105193 107142 

ARLODJI TANGAN WANITA 17 BATU: 
13739. 13839 14672 17961 20095 21468 23949 24753- 44101 
51923 59413 67490 75701: 76646 85122 90166 Na 108840 

ARLODJI TANGAN LAKI - LAKI AUTOMATIC: 

11903 23601 25285 26630 27323 31121 
38129 48610 48992 49798 64425 68075 77226 86398 
91942 94008 99480 101297 102894 

LAMPU PETROMAX . »VERITAS”: 

20477 31148 34994 36129 37098 40947 46509 
52140 52770 “58012 60156 61804 71113 72215 - 

88806 90559 97476 97908 101247 104909 

TU STEL DJAS HUDJAN (UNTUK TUAN/NJONJA): 

- 

25001 

34775 
595 90146 

28284 28590 
86665 88840 90427 93617 95030 109742. - 
ARLODJI TANGAN LAKI - LAKI 17 BATU: 

10454 
28707 
39727 
58232 

26628 
84046 

28846 32292 32551 33209 33701 
44462 46228 49007 49947 50869 
65098 67344 68370 72826 72965 

73652 74594 75507 76072 76088 77375 80260 81946 85422 86165 

88157 93239 94678 96452 97047 - 97759 103604 109046 : 

28317 
38712 
53286 

26859 
35680 
52909 

26281 
33905 
52896 

25865 
33703 
52221   

1 83575 

1107083 

57850 

“106771 

. SATU DOOS ISI: 1 ARROW HEMP, 1 HEMD BIASA, 
1 TOOTAL DAS: 

10195 14537. 14750 
23314 23434 23634 24386 26330 22612 
43465 44246 44634 45132 46423 40626 

56332 | 

72365. 73394 73438 80263 82284 82616 

98455 101379 101997 105727 106388 

KAIN: 21 

65554 78412 49990 
10767 24387 63651 92422 
78189 56298 39148 44365 61243 
73551 39036 102554 87586 83430 
75258193928 98392 51293 28715 
54478 52870 85217 81421 37079 
65698 43424 39596 48101 60580 
96968 30440 18060: 52949 10587 
84296 31187 71341 21690 33130 
19430. 83318 52147 95953 105888 
12827. 37974 16659 13110 90948 ! 
29428 87387 46884 64791 102934 56835 

21165 
38869 
53907 
72227 
93143 

18082 
38070 
52655 
71825 
86282 

16138 
31135 
49772 
68216 

32344 
52063. 
68813 
83894 

ni 
66548 

68172 51507. 72163 
55396 
56848 
49882 
50400 
48477 
17589 
96189 
107125 
52845 
104325 

88915. 
58564 
55021 
85425 
32750 
23360 
75783 
26855 
70482 
AMP 
49481 

19916 
15953 104797 

47023 
46311 
52810 
35389 
82925 
97878 
46061 
72118 
107201 

17887 24421 

75236 
84594 
67638 
64623 
109589 
63125 
92562 

37642 

34149 
86004 
79611 
76217 
68264 

11930 14839 15474 21212 23584 - 
37508 51560 53529 57784 59930 GPRUA 75679 

10679 17447: 18288 20693 21549” 

Ke Tenaga RADIO PHILIPS & ERRES, ketjil dan besar 

58351 60060 63910 63997 680632 

B 
15975 Na Plaat INDONESIA modern, M. Sagi, Kamsidi dll. 

68719 88753” 3 3 Fa No pusaka epih banjak akan | D tetamu, 2. 

23 Mar rgarine , PUSAKA ini Pelan, segar dan Ha 
2 lebih enak dan lebih banjak vitamin dan bahan 

berguna jang an sedang harganja pun 
ta'lebih mahal. 

- Miobalah PUSAKA sekarang diuga ! 

Han a dari Kaksii Wadan 

Dari bahan Indonesia—oleh tenaga Indonesia 

untuk rumah tangga Indonesia 

at Ka 
“ang 

  

Inna lilahi Waimnalilahi rodjiun 
Telah gugur Wk. LK.M. 415 Tegal pada tgl. 27/12-51 di IN 
Magang, 

- PEMB. Letn. Redjoutomo 
sn arwahnja diterima oleh Tuhan dan ditempatkan 
Tu aing sebagai mestinja. 

, Se '- a/n. Keluarga PKM. 415 jang berdukatjita. : 

PK 415 5 
Ltd. Opa RT 

Baki: 

Rr. Sri Hisjatie Sudidjo 

dengan 

Sujono Wirjosudiro 

Djakarta 2S i 
—— — 31-12-1951. 
Makassar . 

ee | 
PL AE ii 

'ADA SEMUA SAHABAT? DAN 
NGAN2 KAMI SAMPAIKAN 

SELAMAT TAHUN BARU 1952 

“NN. »SERIBUSATU CONCERN” 

' MASKAPAI DAGANG INDONESIA 

DG. SELURUH TJABANG2-NJA. 

Baru terima 
“RADIO ,MULLARD” th. '52 9 lampu balans eindtrap, 
harga resmi Rp. 2900,— : 5 

RADIO BLAUPUNKT jg. istimewa basnja, kuat dan ter- 
-nama (semua pembeli senang, servicenja ditanggung 1004, 
surat bukti pudjian boleh saksikan). 

model baharu. 

— RADIO AUTO, pengeras suara compleet dg. Me en 
— dan pickup. 

: ME BUIZEN (neon) — ro1Ler, strikaan, kipas angin dil. 
'ONDERDEEL RADIO lengkap dg. harga, melawan. 

PLAAT GRAMOPHOON Doris Lay, Bing Crosby, Andrew 

.. RADIO SUCCESS 

IMPORT — SALES — SERVICE 
NN “ Nae Tn 

NIA 
th 

BARU BUKA DIDJUAL LEKAS 
42989 35077 
23197. 103485 
82716 86907 
07799 49283 
52001 74078 

26209 

42200 
52498 
80442 
31729 
36023 

23005 
40465 
81837 
59973: 
155953 
80328 

29350 
98379 
62437 
58793 
51558 

17093 40881 66500 59157 - 
22068 102864. 107770 98791 
24555 10983 66739 52561 
76104 88060 37941 103659 
98074 55480 21536 79203 

86248 
78308 
82761 
73508 
33414 

(1 CHEVROLET Autolet 

1 CHEVROLET Track 1945 
3 ton dabbel band, Yoko MAYA-DEWI 

—. Nonongan 3 — Soto 
Baru trima: 

“42 zit, 

2 

DITJARI adres pemudi ' 
GUNARTI 

' Dim. 1948 peladjar Nusantara 
Klaten, 

Seorang kawan lama ingin ber- 
temu. 
Surat dialamatkan Adm. 
no. 3/1020. 

INI MALAMZID. M'B 
'Metropole 5.-.-9.- (13th) 
gs Clifton Webb —  Joanne Dru 

»Mr. Belvedere Rings the 'Beil" 
.# Satu film jang sangat lelutjon! & 

Rex PA. La, Oi aa (17 tahun) 

  

|Jeanne Crain — Ethel Waters 

“Ethel Barrymore Dj 
“| William Lundigan Pinky 
  

ORION : 5.—7.—9.-— (17th) 
ae POWELL — Ann SOYHERN 

Nancy Goes To Rio”) 
M-G- M's. TECANICOLOR 

Djagalan 6.45—9.00 (17th) 

S.M.! 

  
  

Losman's Vigosen Tablets. — Obat ini menamt: kan 
rah sungsum, manik dan na pas, 1 
naga baru. Sangat berguna “bagi orang Lelaki 
rempuan jang badan lemah dan berpenjakit. 

b) Losman's Emmenagogue Tablets. - : 
Obat pendapatan baru untuk: Orang perempuan da 
bulan tidak tentu, darah kotor mengumpet, perut beras 

kit, kurang darah, muka putjat, kepala pusing dan ping: linu pagal! Awas! Perempuan hamil dilarang minum. 
») Kasta s Leucorrhoea Tabiets. 3 

rguna sekali buat perempuan sakit k utihan (Pekta: A 
D Losmar's Syphilis Tablets. “ : 

Berguna sekali buat membersihkan darah 'kotor. 
») Lgumnn s Sanjal Cystol. 

stlmewa buat penjakit kentjing jan bernanah Twitjin '. 
) Losmar's Chocolate Laxative &i 2 t ut 

Obat urus2 jang muda dipakainja untuk bersihkan kotoran 
dalam perut. 

&) Losman's Hemorshoidz Pil. 3 
Obat jang adjaib untuk bawasir atau ambeli, 

h) Pan Calosion Tablets. 
ntjurkan riak, legakan napas, hilangkan sega : 1) Pena, s Neuring Pil. ' Ta ba 
stimewa buat mengobati otak lemah, pikiran tid H» Losman's Anti Pollution Tablets. ? Tn tentu. Obat adjaib buat hilangkan besermani atau k) La s Deafness Pil, 
bat untuk orang tuli atau kuran 

1) pa s Rheumatic Pil. ana ngan 
. Obat untuk sakit entjok atau Rheumati ke. 1 5 Bisa dapat di Toko2 Obat Tionghwa. » | 

Semarang: TIK SING TONG, Pekodjan: D jokja: TIKAN TON 
SOLO: DJIB SENG HOO, Ketandan 15: Salatiga : RO NING 

PENGUMUMAN ” 
Untuk memudahkan chalajak 

2 pe Tana. di i disediakan dalam djumlah banjak" 
gal-bagai ala Lpen Aa ng te'ah djadi (tings GABUNGAN REKONOMIAN PAK ga INpokes 
( GAPERI) Pihesna Bandjaran, Bandung. Alat2 
terdiri dari: Sirib, Djala, Sair lambit, Lambit-pemantjing kurung, kodja slendang, dalam berbagai- bagai ukuran dengan 
harga jang dapat ditjapai oleh setiap orang. & 

bongsiat. 

Petjinan 
Pa 

ramai dalam hal kebu 

- Pesanan dan/atau permintaan daftar harga daa 7 paikan kepada gabungan tersebut diatas aan llatas dengan perantara kantor kami. na 
DJAWATAN 

Djl. Lengkorg 

PERIKANAN DARAT DJAWA-BA 
Besar No. 56 — Bandung. 

  

  

2... 5 

Ditjari oleh: 
$ N.V. SPAAR- & DEPOSITO BANK NISP. 2 Tjabang Semarang: Karangtempe) Selatan No, 2 — Tilp. 99. 

untuk SEMARANG — SURAKARTA — 
DJOCJAKARTA — KEDU : 

ADJUNCT INSPEKTEURS 
Gadjih tetap plus omzet provisie 2 

KEPALA AGENTEN: Omset provisie, : - 
anja mereka jang sanggup bh sekerdja dengan actief, dapat 

lamar dengan surat atau datang sendiri di Sia ar 
KA $ Ke i kantor 'kami dari 

hal aon Id sea CITYCONCERN CINEVAS memes 
LUX 7.— 9— Ini Malam DO, M. Br fu. 17 tahun) 

: Joan Fontain te 

s1 vw Y' wMenarik dam 4 | #8 Patric Knowles' Menggemparkan " t 
GRAND 5.—7.— 9. Ini M.lam sB. da tahun) 
Faith Dowerigue Vendetta" : 
Bintang baru alm, 

Pembalasan dari anak prempuan Corsica! Gempar | 

  

1 Teu Bakwagen 
ton. 

1 FORD Twoseater 
Masing2 berdjalan dan keadaan 

bagus. Bisa lihat di: 

37423 22961 
27887 20109 | 
47813 20173 15015 990302 
29513 66764 108062 49285 
67203 51735 54908 48039 
38872 37287 109167 22507 
69395 85707 43875 72689 
34154 

Sevan nevan — ka ta linnen 
— Immitatie wol — 1004 wol 

dukke 

Kembang dan Paibo: 

"17404 43982 60797 93301 
45866 72353 100838 80896 
35698 64212 57732 69210 

113088 66194 64753 28981 
81709 105459 39476 54482 5 
92983 59353: ken na 57776 t 

77815 
30086 
14953 

Royal 5.-7.-9.- Ini Malam PkKEMIERE Ju. 13 tabun) ! EPISODE kE Ji. (TAMAT "3 
COLUMsIA sUPER-SERIAL 

,&tomman versus Superman” 
LEBIH HEIBAT — LEBIH GEMPAR! 

INDRA 6.30 — 9.00 INI/MBLAM Ji tebu) 
,Atomman ve:sus Superman' EPISODE Ke 1 
ROXY -7.— Im Ini Malam D.M.B, 

sSOei Tiem Kam San Tji'" 

48136 
99892 
20701 
34240 
98589 
32107 

24658 69823 Film MESIR jang Terbesar ! 

»El Kol Yo Ghani": 
“BENGKEL SIAN Lagu2 merdu-Tarian2 mengiburkan. 

Kr. Stay Gg. n No. 30 Extra: hidangan istimewa !f 

5 Sg »Kedjajaao Islam" 

“Roy Rogers 434 
(The Glvrie of Hala 

Taoon, Doc, You IJ0T 7 ana 
WHAT Pen Bea an His OTHER 

9 orang djuga. 
tiga akan dibu 

han bulan Pe 
          
  

  
  

Ntar What 
PL TRYIN?! T 

| Bor wHOD 

DOC, YOU. AIN'T 
1 SuUpposeb Tuk 
WE A PistoL 
'WHEN YOU 
SHOOT, HOLD 

IT ST 

TAKE THAT, ROSERSr 
Hey J SOME BOP 1S 
Tn : 

IL MGAT HIT ROY., eremani 3 
(EM NOT MUCH ORA HAND” H 

WITH SIX- GUNS / 2 lu. 13 tahun 

(OUW PEH TJOA) 
7 

  
A £ 

). ARTHUR RANK Oreangsane 
sialt U voor 

Aa HAHA WANAMAKER 
II LA PADOVAN |     

  PN Naa LN Kej Le) 

"ul 
| 

SEMAR EDWARD DMYTRYI 

Ons Tagalike Grooai 
(GIVE.US "ing BAY) ma 

  

«- Terimalah ini, Rogers! 
Hey!! Ada seseorang menem- 
bak! 

—» Groamn! 

— Dokter Stitch, tembaklah lekas untuk Akan 2 Roni | Itulah. 
mengapa Roy tadi memberikan sendjata itu kepadamu. 

— Aku takut bahwa aku akan malahan mengenai Roy... karena 
ARK, tidak begitu pandai mempergunakan sendjata sematjam ini ! 

— Dokter, Barra Hb 
kan pistol itu, djika kamu se- 
dang ' menembak ! Peganglah 
Crat2 supaja tidak meleset !! 

— Saja berusaha berbuat de 
mikian! | Siapa jang telah kena 
tembakanku, Willie? Roy atau 

kah Wallaby Karns? 

    

T MUTLAK : BERES - 

NE MASSA 
| POTONG MEMOTONG ak Da ea : , : Aa L 8 Aa" 5 : 

TENGAH No, 
— SEMARAN 

Berdjuang untuk sesuap masi Suatu drama film ng realistisch dan sangat 
mengharukan Ggs $ 

yang PA Dm aa Tes naa ai 
La Dn Do HN     105 
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