
   

   
     
    

      

ritaan baik . lahir 
g kamu ting- 

rena penerangan- 
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anak-tirikan Bataljon 426, 
kamu Sa bertempur    

itu djatuh Husin. D do- 
a Kapten Sofijan telah 

olan pengatjau tersebut. 

maka beberapa orang per- 
Lean keterangannja untuk 

SPA mereka itu telah 
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ja a. Ja dipanggil, tetapi tidak ' 
| mal menantang perang. Anak- anak di: 4 
Una anta : 

w yukti, batjalah an Major Munaw: ar Ko- 
ma: Bataljon 426 jang ditulis dengan tangannja 

sendiri pada Panglima Divisi. (Lihat Bawah). 
rena itulah, maka sedjak tanggal 8 Desember '51, 

berusaha menangkap Kapten Sofijan, te-' 
: jur, Sofijan menghasut seluruh Bataljon 

"un membela. dirin: . Saja mengetahui, bah- 
: . sesungguhnj ja jang mendjadi biang 

&. Aa hati jg pedih saja terpak- 
tindakan keras. 

s Natan. bahwa pemuda- Ja : 
Alt, Kapten Muchjidin dan banjak 

lainnja, jang saja kenal, bahwa Ta. £ 

      
      

    

   

   
   

an-jang sesat, mereka itu mem 3 

  

Ba ta) 2 3 

1 Yan pemimpin-pemim-. RA 

  

  

menggerakkan "pemuda pemuda?” Ta     

  

berontak lari ke Nan 3     
|djembatan2. Di sungai Walen 
|kita ketemukan: Jima majat ter 
| diri dari tiga anggauta CTN se 
crang anggauta TNI dan majat 

  

| Djawatan Penerangan Ketj. 
Karanggede. 

Mereka itu adalah orang2 jg 
| ditjulik oleh gerombolan pem- 
| berontak diselatan Ampel pada 

tg, 20 Januari 1952 jl. dalam   
   2033 fihak Divisi telah bertin- 5 

  “jg salah terhadap “Divisi. Tenaga- 
itu sesungguhnja masih dibutuhkan, 

   

        

   

  

   
   

  

   

   

        

        

   

      

   

    

       

  

   
   
   

  

   
   

umuskan mereka kedalam pem- ' 

dewasa ini kamu berada dalam 
2. terus ikut mengatjau” 

Fr “terbadap Negara 
pada anak-anakku semua, bana 2. 

Pasang jang alhan hukuni Ne- 

& 

Es Ipilbisian rasa was-was! 
1 sekalian meneruskan pembronta- 

: Pee tidak mengerti tudjuan- 

haha 1 Divisi tetap membuka pintu dan 
» Skadakaja, keras kepada mere- 

ja jang Stan cenga'jau, donat Ios 
i dihantfjurkan !!!” 

— Stafkwartier, 25 Januari 1952. 

—» PANGLIMA 
SI PANG. DIPONEGORO 

r: tetapi karena tindakan salah dari se- | 

da 43 

3 Pama. darj pen 
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: Dena 

gun S.E ir Sngas Mnbhnkea (ee — 

e 4: Duwe " (Rage: 2/0 

OA. 2 GK Ke GH at 
au ta kera te ae -51 

Di Any Memakan Dia, BL, 

tag, Perta Ry. le, 

ee AN ea 

perdjalanan naik Bus. Bebera- 

pa orang Pamong Desa jang 
tidak mau membantu kaum 
pemberontak ditjuliknja dan, 

paskan kembali setelah mereka 
itu memberikan beberapa kwin 
tal beras sebagai tebusan. Dju 
ga kaum pemberontak didaerah 
Simo membentuk 

| baru untuk mendjalankan usa 
: ha2 supply dengan “paksaan, 
  

| dan menggunakan tjap Kelura- | 
| han. Dalam pada itu dua buah 
| pesawat terbang AURI mela- 
| jang-lajang diatas kedudukan 
kaum pemberontak dengan me 
njebarkan pamfletten seruan 
Panglima Divisi Pangeran Dipo 
negoro iang ditudjukan kepada 
segenap anggauta  Bataljon 

Segerombolan kaum pembe- 
rontak jang kemarin kita ka- 
barkan berada disekitar Nga- 
blak (timur Magelang) telah 
petjah dan beberapa orang te- 
lah memisahkan “ri dari ge- 

rombolannja dan. me 2 ng per 
    

Razzia jang kita lakukan di 
Magelang pada tanggal 24-1- 
52 jbl. berhatsil menangkap 
19 orang pembantu kaum pem 

berontak dengan diketemukan 
bukti? sendjata dan paka'an 
tentara, Cemikian Komunike 
Div. Peponsente hari ini. 

  

'Radip Peking malam Djum'at 
menuduh, bahwa pesawat ter- 
ag Amerika eSrikat telah me 
anggar wilajah RRT di Man- 
Pa dan disabuah tempat fe 
lah mendjatuhkan 7 buah bom. 
Demikianlah disiarkan oleh Ra- 
ea Peking jang Ta an KH 

To 
  

      

  

      

  
  

   

Tindakan | Patukan2 | 
Pembrsajik Waktu 

.. Pasu- | 

rat dan utara dgu merusak | 

(saudara Hagnjowijoto Kepala 

sementara telah ada jang dite-" 

lurah-lurah | 

.di Kelibia tidak segenting se- 

Idemonstras'2 jang telah terdja 
Idi disana empat orang telah 
|tewas, dan sembilan orang men 

H sebuah tempat perhentian kafi 

|Inas telah mentjapai 100 dera- 

| nja, sedang tanda2 akan turum- 

      

    

        

Burma atas ,,kurang pert   hasiswa. 

   

          

    

      

   

   

   
    

   

Dengan bergaris merihawa, gbetorg serta slogan2 'maha- 
siswa2 Burma di Rangoon baru? ini telah mengadakan 
satu demonstrasi. Mereka an kepada pemerintah 

kesukaran2 jang pada umurnya dinadapi yen nek ma- 

| Nat 

  

   

    
    

      

' terhadap soal2 serta   
  

tiis Ke 

djuga -ponEaNa menteri Tu Inisi 

Kaum demonstran Arab 

dengan menggunakan batang? 

dynamit posz polisi dan pasu- 
kan keamanan ia kira2 
25 km Tengga: ad Tunis: Porisi 

membubarkan kaum demon- 

bahwa padg- hari Kemis pesd- 
wat? djet angkatan udara Pe 
rantjis telah mengadakan pe- 
nerbangan intimidasi diatas 
Kelibig dengan maksud membu 
barkan kaum demonstran tadi. 
Sumber2 jang lajak mengeta- 
hui mengatakan. bahwa Insiden     
perti' telah dchawatirkan. 
UP dapat mewartakan bah- 

wa pasukan2 Perantjis dari Al- 
geria mengalir ke Tunisia. Da- 
lam usaha merebut kembali pos 
polisi di Teboulba, jang sedjak 
malam Kemis dikuasai kaum 
nasionalis, pasukan2 Perantjis 
kerugian 3 orang tewas. Pasu- 
kan istimewa angkatan laut Pe 
rantjis pada hari Kemis menga 
dakan pendaratan di Sousse 
dan Sfax. (Antara). . 

4 orang tewas dim. 
demonstrasi. 

Seterusnja menurut kabar 
AFP dari ,,koa sutii” Kaireuan 
di Tunisia-Tengah maka pada 

dapat luka2. Kaireuan adalah 

lah dan mendjadi pusat 'para 

penganut agama Islam. Menu- 

rut Reuter, tudjuh kali perkun 
djungan kekota ini dapat d'sa- 
makan dengan perkundjungan 
ke Mekkah, 

Kaireuap adalah sebuah kota 
| jang dikelil ngi dengan tembok 
| jang tinggi, sedang dida'lamnja 

. banjak berdiri mesdjid2. Se- 
| djum'ah besar pintu gerbang ine 
| rupakan djalan masuk kekota 

jang berpenduduk 20.000 orang 
bangsa Arab itu. Pada tahun 

1943 kota ini telah diduduki 

Oocih tentara Sekutu. 
Mengenai keadaan di dan ui 

sekitar kota2 Moknin. dan To- 
beulski, AFP mengabarkan, 
bahwa pasukan? Perantjis d'- 
tempat2 itu telah berhasil me 

  
  

   
.nisia mengemukakan bahwa pembitjara'an tadi, 
sung selama 2 djam, mungkin Merupakan pendahukian dari 
diadakannja lagi perundingan antara Prantjis Gan Tunisia. 

da hari Kemis telah menjerang c 

telah minta bantuan. angkatan. SS 
udara dan tank2 Perantjis utk | & 

. 

3000Teni 
Tunisia 

Sm Na Jet Dikerahkan" Untuk Mem- 
bubarkan Demonsitrasi2 . 

Rakjat Tunisia Makin Memuntjak Kedjengkelannja. | 

Mohammad An r 
berlang- 

    

     

   

    
    

    

Darj 'ibu kota Perantiis Reuje 
ngabarkan, bahwa lebih dari 3001 
ang pasukan Perantjis pada saat 

Mi sedang ditengah dijalan ke Tuni. 
Aa, Untuk memperkuat garnisun di 

ku kota Tumsia itu 
“ Pasukan2-ini “akan ditempatkan 

gsung dibawah “perintah pang.- 
Perantiis di Tunisia, 

erre 'Gaubey. Garbey fe.        
#stran. . Diwartakan “kemudian 8 ane3 

Fe nata Perantiis, bahwa: ke. 
adaan. tidak memburuk, 

Untuk: mendjaga segala kemung. 
kinan, garnisun2 Perantiis di- Coa. 
an dan Algiers di A'geria, kini 

n unt setiap wasiu 
O egkanan Ke Tunisia, akan zeta- 
pi kabatnja sampai harj Kemis aa. 
san Untuk ini belum ada. 

Seorang dfurubitiara - pemerintah 
Perkaths pada hari Kemis menerang. 
kan bahwa residen -dienderal sampai 
sekarang baru mengerahkan  kesa.| 
tuang polisi. 

Reaksi di” Tunisia 
Pemimpin nasionalis Tunia 

Habib Bourguiba mengatakan, 
bahwa kegelisahan di Tunisia 
dewasa, ini ' bukanlah  semata2 
mendjadi akibat dari diasing- 
kannja beberapa pemimpin Tu- 
nisia, melainkan djuga disebab- 
kan karena adanja rasa djeng- 
kel diantara rakjat atas nota 
pemerintah Perantjis tertang- 
gal 15 Desember jg lalu. Dida- 
lam nota ini menteri luar ne 
geri Perantjis Robert Sehu- 
man, telah memberitahukan ke 
pada para pemimpia Tunisia, 
bahwa Perantjis menjetudjui 

prinsip, 
mendjadi negara jg berdaulat. 
Keterangan Habib Bourgui- 

ba ini merupakan djawaban 
terhadap pidato radio vesiden- 
djenderal De Hauteclogue. 

Kern kabinet Pe- 
rantjis bersidang. 

Menurut kabitr AFP selan- 
djutnja dari Paris, maka per- 

1 

da hari Kemis telah memanggil 
skernkabinet” Perantjis untuk 
bersidang, guna mendengarkar 

ri Robert Scehuman mengenai 
pertemuan antara residen-djen- 
deral Perantjis di Tunisia dgn. 
Bey Tunisia. Tag 

Par4 menteri kabainja telah 
mempertimbangkan,  langkah2 
mana jg harus diambil guna 
mengatasi keadaan darurat di 
Tunisia sekarang ini. Langkah- 
langkah ini akan Sitindjau le. 
bih djauh pada siaang lengkap   ngembal kan ketenteraman. Pa 

| En Pt an telah dibubar- | 

ORANG TELAH mening- 

9 gal karena gelombang ha 

ya panas jg pada waktu ini me 

himpa daerah2 @ueensland, 

New South Wales, Victoria dan 

Australia Selatan. Deradjat ya 

djat Fahrenheit. Pada hari 

Djum'at hawa panas telah ber 

langsung utk hari jg ke-empat- 

| nja panas belum ada. 

8 Orang jg telah landjut usi- 

anja dam seorang anak telah 

meninggal, sedang ratusan 

kabinet jg akan diadakan pada 
hari Djum' at. 

80. 000 Biri2 .Dimakan Api” 
Wales dan Victoria diterima ka 
bar mengenai panas jg sampai 
109 dan 110 deradjat. 

Di Adelaide deradjat panas 
pada hari Kemis telah turun 
sampai 93 cleradjat. Di Sydney 
dan Melbourne penduduk pada 
malam hari tidur dipantai, Ba 
haja baru timbul pula ketika 
pada, hari Kemis ditempat ne- 
gara bagiin New 
Wales timbul kebakaran 
besar, jang mendjalar dengan 
tjepatnja pada semak2. Anggo 
ta2 tentara clan penduduk dgn 
susah pajah berusaha, supaja   orang jg djatuh pingsan. Dari 

semua kota besar di New South 
Melayu Tanya ja   

  

api djangan mendjalar kepa- 

    

|Lgris berusaha melutjuti 

(mengusir segala pasukan polisi 

ialah pertempuran tersebut ta 

| berpeluru 

ae net ipa emang ee Kn 

P 

Mesir hanja terdapat beberapa 

Pagi hari Djum'at pihak Ing 
dan 

tjadangan Mesir jang ada dida 
erah Terusan Suez Akihainja 

“dalam mana pihak Inggris 

| mempergunakan alat2sendjata 
berat, termasuk merlam2 jang 

2 pond serta tank2 
centurion jang besarnja 52 ton, 
Pertemupuran melawan polisi 
tjadangan tadj berlangsung ki 

ra2 3 djam, Polisi Mesir tadi 
bertahankan diri digedung dja 
watan kesehatan. 300 polisi tja 
dangan menjerah sesudah 3 

djam.   
raPran. . 

Itam mereka selama 4 djam. 

“mempertahankan diri dari djen 

Pantang menjerah. 
Sementara itu pasukan poli 

| siytetap dan pegawai2 pemerin 
tah Mesir jang berada ditangsi 

: polisi dim nta dengan alat pe- 
ngeras Suara oleh pihak Ing- 
gris supaja menjerah begitu 
sadja. 

Pihak Mesir menolaknja. Se 

gerg meriam2 Inggris menghan 

Berita UP mengatakan bahwa 
| polisi Mesir dengan fanatiknja 

dela2 dan atap2 gedung. Tenta 
“ra Inggris menjerbu dengan   bantuan tank2 centurion. Per- : 
“tahanan Mesir ini adalah jang 
paling dahsjat selama. pertem- 
puran2 didaerah Terusan Suez, 
Can mereka baru may menje- 
rah setelah 4 djam. 

Ketika pertempuran tadi ber 
achir, gedung markas polisi Is 
mailia merupakan reruntuhan, 
darah mengalir dari tangga. 
Sekurang2nja 43 anggota ke 

  

“Ir.Djuanda: 
Pembajaran Ganti Ke- 
rugian Sekararg Lain   

ikan kepada pers di Kemajoran 

bahwa Tunisia akan! 

dana menteri Edgar Faure pa- | 

laporan dari menteri luar nege-. 

Sifatnja Dengan Di 
Djerman Dalu 

pADA DJAM 17.00 sore ke- 
maren ketua delegasi In- 

'donesia dlm perundingan? dgn. 
pemerintah Djepang, Ir. Dju- 
anta, telah tiba kembali di Dja 
karta dari Tokyo bersama? de- 
ngan 4 orang anggota delegasi- 
nja. 
"Reni pertanjaan?2 jg dima- 

djukan, Ir. Djuanda menerang- 

bahwa persetudjuan-sementara 
jg telah tertjapai diantara de- 
legasi Indonesia dgn delegasi 
Djepang di Tokyo itu adalah 
bersifat sebagai suatu rekomen   
dasi kepada pemerintah Indo- 
pesia dan Djepang masing? utk 
mempertimbangkan dan mene- | 
tapkan selandjutnja pengesja- 
hannja. 

Mengenai isi persetudjuan-sementa 
ra itu sendiri Ir. Djuanda menerang 
kan bahwa 'ia sendiri sebenarnja 
mengharapkan akan dapat mentjapai 
hasil jang lebih besar, tetapi dengan 
persetudjuan-sementara — ini pada 
umumnja sekarang sudah banjaklah 
usaha? persiapan jang telah terlaksa 
na, Umpamanja mengenai penglaksa 
naan fasal 14 dari perdjandjian per 
damaian dengan Djepang itu, demi 
kian Djuanda,. jang menjatakan lagi 
bahwa pembajaran ganti kerugian 
perang didalam perdjandjian — perda 
maian dengan Djepang ini bukanlah 
suatu pembajaran ganti kerugian pe 
rang jang biasa, seperti. umpamanja 

dengan Djerman dulu. Dan sekarang 
prinsip2 dari interpretasi fasal 14 ini 
telah dapat ditetapkan. 

» Sementara itu mengenai soal per- 

ikanan diterangkan oleh Djuanda, 
bahwa soal ini masih sulit. Tentang 
hubungan ekonomi diantara Djepang 
'dengan Indonesia Ir. Djuanda mene 
rangkan, bahwa didalam soal ini kita 

harus memahamkannja dengan pan- 
dangan jang lebih djauh kedepan 
sebagai kemadjuan ekonomi di Asia, 
dimana barangkali banjak hal-hal jg 
akan menguntungkan pada kita.     

| brik mesiu di New South Wa- 
les bagian tengah. Paberik ini 
telah terkepung oleh kebaka 
ran dari tiga djurusan, dan 
letikan2 menimbulkan bahaja 
akan meledaknja paberik terse 
Rote at 

Persediaan air di Sydney te- 
| rantjam pula. 

Sydney dikelilingi api jang 
menjala2, karena pada djarak 

| 13 sampai 30 mil dari pusat ko 
'ta kebakaran sudah berkobar2 

Ditaksi, bhw djumlah biri2 
jang mati terbakar ada 80.000 
ekor, sedangkan 5.000 ekor ga 
pi Musnah dimakan api pula,   B

B
B
 

"ngundurkan kemakmuran dan 

  

PN 

Selamat 
Pi 

Mengutjapkan : 

“ 

" 9 k v ma " 
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Kerang 2 Ketiil' Inggr. Mesir 
“ Serdadu Inggris Menggasak 300 Polisi Mesir. 

. Armada Inggris Dikerahkan Kedaerah Sues. 

ERTEMPURAN HEBAT telah berkobar pada Djuw'at pagi kemaren antafa Sasa 1 
| Inggris dan pasukan? polisi Mesir di Ismailia setelah pasukan? infanteri Inggris dagu 

» dibantu oleh tank? ,,centurion” dan mobil? berlapis badja mengepung markas besar pa- 
. sukan? polisi Mesir tsb dan menjerukan supaja mereka meletakkan sendjata mereka. 
tang pertempuran jg terhebat selama persengketaan antara Mesir dan Inggris, jang hari 

: Djum' at pagi telah berkobar di Ismailia, dapat disebut disini bahwa djumlah pasukan | |lag- 
gris jg bertempur tadi ada antara 1.500 

ratus anggota kepolisian sadja, jg bersendjata ringan pula 
sampai 

polisian Mesr telah tewas, 
berpuiuh2 lagi luka2. Pada pi 
hax Inggris, menyrut angka2 ' 
sementara 3 orang tewas dan | 
sedjumlah jang belum dikota 
hui mendapat luka2. 

Armada Inggris di- 
kerahkan. 

Sementara itu diumumkan di 
Timassol (Cyprus) pada hari 
Djum'at, bahwa brigade Inggris 
jang sudah berpengalaman jg 
jang ketika ketegangan krisis 
minjak Inggris-Iran teah diki 
rimkan dari Inggris ke Cyprus 
dalam tempo 2 hari jad. ini 
akan bertolak kedaerah terusan 
Suez unsuk memberkuat tenta 
ra Inggris disana, Sementara 
itu diwartakan dari Valet'a 
(Maita) “bahwa semua kapal 
perang Inggris jang kini ada di 
Malta, ketjua'i kapal2 freznt, 
akan dikerahan keperairan dae 
ah Terusan Suez. 

Tidak akan bertindik 

setengah. 
Selandjutnja diwartakan dari Lon? 

on, bahwa pemerintah Inggris harj 
Djumahat telah ambil keputusan 
bahwa untuk menghadapi apa ig di 
Damakan kekerasan Mesir didaerah 
Terusan Suez” itu, tidak bisa di. 
dijalankan tindakan? ig hanja sete. 
ngah2 sadia. Menurut ka'ergan res. 
mi, tentara Inggris bersiap untuk 
mengumumkan hukum militer bagi 
seluruh dasrah Terusan Suez. ..apa- 
b'la pihak Mesir. sendiri tidak me 
mulihkan ketertiban” Harj Djuma- 
hat" pagi kemaren kevala2 staf Ine 
ngris telah diminta menghadiri si 
Jang kabinet Inger's  Sebe'umnia. 
P.M. Churchill setjara perseorangan 
menjetudjuj perintah “kepada ko- 
mandan Inggris didaerah Terusan 
Suez. untuk meluttuti sendiata 
kepolisjan tiadangan  (..Buluk Ni- 
zam”) Mesir dengan djalan kekera. 
san, (Antara.UP). 

Tentara Inggris tak aken 
ditarik sebelum Ismar 

lia tenang kembali. 
Dalam pada itu komandan 

Inggris didaerah Terusan Suez, 
Djehderai Georzs Erskine, ma- 
lam Sabtu kemaren mengumum 
kan bahwa tentara Inggris ti- 
dak akan ditarik kembali dari 
Ismail'a, selama ketertiban be- 
lum dipulihkan dan ,,pasukan 
polisi jang b'sa dipertjaja, ter 
plih dari polisi-tetap Mesir jg 
telah ditawan oleh 'pihak Ing- 
gris.” 

  

PESAWAT TERBANG BUA- 
TAN MESIR JANG PERTAMA 

Menteri pertahanan Mesir, 
Mustapha Nosrat Pasha, mengu 
mumkan pada hari Kemis hah 
wa tidak lama lagi Mesir akan 
mempunjal pesawat terbang 

jang 100”, buatan Sie 
sir, Dikatakan bahwa pesawat 
tersebut diharapkan akan da 
pat mengadakan penerbang?» 
pertjobaan dalam beberapa hu- 
lan jang akan datang ini. 

,Bahaja Churchill 
Bian Mengakibatkan Perang Melawan 
Tiongkok—Kata 
ENNETH YOUNGER, 

lawan Tiongkok. Tuduhan tadi 
Inggris, mengenai djauhnja djandji2 jg mungkin telah dike- 
nsukakan oleh Churchill dalam perundingannja dgn Truman 

di Washington, utk menjokong 
sif di Timur Djauh. 

“Dapat disebut disini, bahwa 
Youngerlah jang dahulu merzn 
dingkan perdjandjian perdamai 
an dengan Djepang bagi Ingge 
ris, dan dia pulalah jang me- 
nandatanganinja Gi San #can- 
ciseo. Ketijemasan tadi telah &i 
kemukakan pula dalam induk- 
kaiangan harian liberal 3g be 
sar pengaruhnja, jaitu ,,Man- 

chester Guardian”, jang berke- 
pala ,,Kembali ke MacArthusr". 

Djandji tentang pembo- 

man Tiongkok. 
Younger mengatakan dalam 

rapat Partai Buruh setempat 
di Saltney, bahwa petjahnja pe 

.ang dunia baru itu akan me- 

s 

demokrasi untuk satu ketutu- 

nan (generasi) lamanja dan 
oleh Sebab itu negara? Barat 
harus mentjegah dilakukannja 
setiap tindakan jang mungkin 
ukan berakibatkan perang. De 
mukianlah kata Youmger berhu 

bung dengan pudjian Ohurchili 
di Washington terhadap politik 
Amerika supaja - menjokong 
Chiang Koi Shek dan djandji- 
nja bhw Inggris akan melakur- 
kan tindakan serentak dan ef- 
fektif, apabila telah tertjapai 

2.000 orang, 

Ba Aea ema an naa 

   

    
    
   
   

    
    

     

   

     

   

     

    

     

    
    

    

  

    

  

Cens   
  

sedangkan pada pikak 

Anggaran Be-. 
|landja 1951 . 
Akan Dirundingkan 

Antara 1 wakil  Peme- 
rintah dan ' Ketua 

Parlemen 
DALAM SIDANGNJA. Djum 

'at malam dewan menveri 
telah merundingkan soal bagai 
mana anggaran belandja negara 
tahun 1951 dapat dibitjarakan 
oleh parlemen se-baik?-nja. Di 
putuskan untuk menundjuk se- 
orang wakil pemeriniah jang 
akan mengadakan" pembifjara 
an? dengan ketua pari emem me 
ngenai prosedure “jang dapat 
ditempuh, dalam perdebatan an 
tara pemerintah dan parlemen 
itu. 

Selain dari ita Satukan sidang 
tadi kabinet telah menjetudjui 
sebuah, reytjana keputusan pre 
siden tentang pembentukan se 
buah panitia untuk menambah 
hasil bumi. Panitia ini diberi 
tugas untuk memetjahkan ma 
salah. penambahan hasil bumi 
dalam arti se-luas2-nja, 

Sebagai ketua "merangkap 
anggota panitia akan bertindak 
Ir. Gunung Iskandar dari ke- 
menterian pertanian, sedang 
anggota-nja ialah Mr, Sutikno 
Slamet dari kementerian keua- 
ngan, Ir. Sutedjo dari kemtnte' 
rian pekerdjaan umum dan teng » 
ga dan tuan Sukartono dariike- 
menterian dalam negeri. Achir 
njg sidang kabinet membitiara 
kan soalg kepegawaian. (Pia). 

BLOKADE TERHADAP 
RRT? : 

Laksamana F cehsetka" ” 
kepala staf bagian opermi 
angkatan laut: Amerika, 
pada malam Djum'at-me " 
njatakan, bahwa angkatan 
laut Amerika mampu dan 

siap untuk mendjalankan 
blokade terhadap 
RRT djika diberi . 
tah demikian, 

peruhdingan2 gertjatai 
sendjata di Korea gagal. 

  

  

  

- 

Di perairan Labuhan Bilk (Su 
matera Timur-Selatany tangga! 18/1 
ig lalu telah ditahan o'eh pihak 
polisi sebuah kapal asing, kareng 
memuat getah lebh dari surat izin 
Kelebihan getah itu sedjumlah 
ton, sedang djium'ah getah tersebut 
dalam surat izin hania 75 ton sal 
ifa, Getah itu kabarnjia kepuniaan » 
seorang saudagar “Tionghoa, ie SE: 
dianja hendak dianckut . ketua” we £   

menteri negara Inggris “ketika 
zaman pemerintahan Buruh, malam Djuwat kemaren 

telah menuduh bahwa PM Chbur chili melakukan politik jg bers 
bahaja, hingga mungkin dapat menimbulkan peperangan mes 

  gentjatan sendjata “di Korea, 
tetapi kemudian dilanggar oleh Alexander, 
pihak Utara,    
  

djenderal Kana da. 

geri dengan mela'ui Lahuhan Bi 

    

Kenneth Ycurger 

membahajakan ketjemasan di 

politik Amerika jg lebih agre- 

Seterusnja Younger menge- : 
mukakan, bahwa 14 bulan jang 
lalu. 

Clement Attlee — ketika Ytu 
masih Perdana Menteri — telak 
memperingatkan. Amerika su ' 
paja djansan sampai membom 
Can memblokade Tiongkok dan 
djangan mengidzinkan Chiang 
Kai Shek untuk mengadakan. 
ekspedisi kontra-revolusioner ” 
terhadap Tiongkdik darat, untuk 
meringankan tekanat? di Korea. 
Sekurans2nia, kata Younger, 
Churchil telah mendapat ke- 
sempatan baik sekali @ntuk 
mempengaruhi politik Amerika 
Djuga - harian » Manchester. 
Guardian” telah#Ynemperingat- 
kan, vada hari cadjatuhkannj 
bom2 Amerika atas kota Tior? 
kok jang pertama pada saat itu “ 
pula Kremilin (Sovjet Uni)" me 
lihat djalan terbuka 'baginja: 
mungkin tidak segera, akan tes 
tapi semakin lama semakin mu- 
dah. (Antara-UP). 

Lord Alexander 1 nga 

kin menteri Per: 

tahanan, 
Seterusnja didapat keteras 

ngan di London dari kalangan 
jang lajak dipertjaja pada ma 
lam Sabtu, bahwa PM Chureh!ll 
akan meletakkan djabatannja 
Sebagai menteri pertahancn 
Inggris dan akan menjerahkan 

nja kepada Field Marshal Lond 
bekas gupernur 

| 

 



   

  

    
    

ho ada    

  

   

  

di Tiongkk 

   

  

Ti |ajustru musim kering telah ber 
: Be dengan musim - hdjan, 

    

  

   hoa pada dahulu kala me- 
akai sang naga sebagai pe: 
mpamaan dari air, ja'itu. se- 

'epekong air.” jang bise 
n hudian, Pun dalam 

rita Tionghoa atjap- 
ut2 - bahwa naga: itu 

gang peranan sebagai tu-. 
1x membawa hudjan. Semasa 

. Tiongkok masih adi pemerin 
tahan radja (kaisar) bila ter- 

a5 da 
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200. SIE KING POON 

Siamat o Tahun Baru IMLIK 2503 pada para 

ONDEKDELEN & ACCESSOIRES 

» ,MAART" 
ram 113 Tel. 2208, Semarang 
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Ta
 

BJ
 

  

mkan, bahwa : kaan 

erah Kota Besar Semarang 

PADJAK PERSEROAN 
'Pjanuari 1951, telah didjalankan berda- 
)Undang2 No. 22 tahun 1948. e 
berlaku lagi Verordening Gemeente Ca- 

: Vennootsehappenbelasting” tgi. 2-2-1923 

tersebut diatas 

rang, Bodjong 148. 
'. Semarang, 15. Djanuari 1952. 
Dewan Pemerintah Daerah Sementara 

Kota Besar Semarang. 

k Kepala Daerah: 

HADISSCEBENO SOSROWERDOJO. 

# Ska 

r 

| PERUSAHAAN KIMIA 

»UNICUM-FA" “ Bodjong 95 — Telf. 1638 — Semarang. 

  

-. 

4 Titogwes 
aghaturkan selamat tahun baru Imlek 2503. Kepada sekalian 

. Dig La 

GWAN SENG HOO 
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Taun Baru Imilik 2503 pada segenap Para 
s dan Familie. 

» TAN 
N TIANGWI 18 

“GWAN dan Personeei. 

DE EXPRBSSE” 
r 82, Telepon 1480 
nur 25, Telepon 484. P.f. 1-1-2503. 

  

»Naga peras Air?, ea 

lain dari itu, seperti dike- | 5 
vi, naga itu memang hidup-j 
didalam air. Boleh djad' 

itu, maka orang 

| makai svmbool 

tu sudah 
da ke : 

  

    

nudjan besar itu o 
ling ka tjosi” atau ,,Naga 
pas at 13 Th ah 

  

oleh bangsa Tionghca disebut | 
,Hay Long Ong” atau radja | 

' 

naga dari 'dut. Seorang Sin 

loog | (ahli pengetahuan ' te 
   

   

  

man. Dr. Sehlegel, menuturkan 
bahwa 2chli2 ilmu fa'ak Tiong| 

tu membikin almanak, 

ngi' pada satu bintang di satu 
bagian dari langit mereka mes 
namakan begitu karena naga 
itu mun'jul saban tahun di mu 

| sim semi. Menurut Dr. Sehlegel 
' kedjadian itu kira2 sudah 16 

“ribu tahun sebelum hitungan 
' Masehi, Pembatja dapat meng- 

  
tang dari bangsa Tionghoa itu: 
sudah tua sekali, beberapa Kali 
lebih tua dari bangsa Eropa. 

Arak-arakan Lang-liong. 
Sudah mendjadi naluri bagi 

bangsa Tionghoa, sesuatu pa- 
Iwai atau arak-arakan tidak 
akan mendjadi ramai apabila 
tidak ada lang-liong, jaitu me- 
ngarak sang naga, di depan na- 
ga ada berdjalan sebuah benda 
bundar sematjam bola jg. di- 
namakan ,,Tjoe”. Sang naga 
selalu mengikuti  djalannja 
Tjoe itu, seolah-olah hendak 
menjambarnja. Benda bundar 
inai diumpamakan matahari di 
musim semi (menurut tjerita 
belasan ribu tahun jg. lalu) dan 
naga itu adalah ,,bintang Na- 

ga”. Pada masa" itu memang 
tampaknja seperti bintang 
naga”  mengedjar” matahari 
dan kemudian ditelannja. Ini 

adalah sedikit dongengan ten- 

tang arak-arakan lang-liong. 

Bendera Naga, bendera 

Kebesaran. 
Dari djaman purbakala se- 

hingga sekarang bangsa Tiong- 
hoa tersohor sebagai bangsa ta 
hi karena Tiongkok adalah ne 

geri pertanian. Sudah baraag 
tentu mereka "memberi penghar 
gaan besar sekali kepada hu- 
djan, kaiena hudjan itu dapat 
membikin subur tanam2an di: 
sawah2 terutama padi. Dan hu 
Ajan menurut anggapan mere- 
ka' adalah diterbitkan oleh Na 
ga. jang membawanja (menje- 

rot) dari air laut katanja. Dari 

Penunggu (Tepekong) laut, ung 1 disebut 

tang Tiongkok) bangsa Djers | 

koa di djaman purbakala, wak | 
selalu |. 

memberi nama Naga Biru La-): 

hitung sendiri, bahwa ilmu bin. j 

     

      

  

     
    

  

    

  

  

    

     
        

  

    

        
   

dengan pemerintah 

mungkivkaz 
rat atas dasar j: 
 Kudjuan? ini adalah : 

Persetudjuan2 tersebut ada- 
lah mengenai soal2 jang beri- 
kut: 1. biaja2 pendudukan jg 
selama ini harus dipikul o-eh 
Djerman, akan diganti dengan 
kewadjiban memberikan sum- 
bangan wang bagi keperluan 

jang ditempatkan didaerah 
Djerman, 2. pembatasan2 atas 
produksi Djerman jang seka- 
rang Imi akan dirobah, djurubi 
tjara itu dalam pada itu tidak 
mendjelaskan, bagaimana pem- 

batasan? jang diadakan atas 
produksi badja dan alat2 sen- 
djata. Djerman sekarang ini 
akam dirobah, 8.diserahkannja 
tanggung djawab kepada peme 
Pnl na Barat atas ber 
kunja beberapa undang2 j 

dikeluarkan oleh pemerintah 
pendudukan, pasal ini kabar- 
nja ialah men undang? 

sukang Sekutu jang ditempat- 
kan didaerah Djerman dikemu- 

tu Mahkamah arbitrage untuk 

ham antara Serikaz dan peme 
rintah Djerman mengenai penaf 
siran atas persetudjuan2 Ini. 

Beberapa soal jang telah 

     

Djurubitjara itu menjatakan, 
bahwa-pemerintah Djerman Ba 
rat telah dengan sepenuhnja   sebab itu maka mereka anggap 

|rikan berkah paling besar. ke 
pada rakjat (kaum tani) lebih 
besar dari berkah jang dapat di 
berikan Kaisar. MaKa itulah se 
babnja sampaipun sang Kai- 
sar menghargainja dengan me 

dera kebesaran (hendera Kai- 
|sar) dan semua tjap (stempel) 
resmi inclusief stempel kera- 
diaan pada dahulu ka'a mema 
kai gambar Naga. Dalam tjeri- 
ta buku2 kuno - pemerintahan 
radja jang bidjaksana selalu 
diiumpamakan dengan - Naga 
dan hudjan jang dapat membe 
rikon kesuburan pada tana- 
man $ bat ch 

Ukir-ukiran Naga. 
Sebagai diketahui symbool da 

si Tiongkok adalah Naga. Buat. 
| membikin agar keturunan (ge- 
nera.ie) muda djangan melupa 
kan nalurinja, maka gedung2 
Tionghoa Kuno pada tiang2nja 

ada jang diberi ukir2an naga, 
sampaipun tembok2 porceisin 
dari gedung kuno sengadja di 
ukir pakai gambar2 naga2 jang: 
batu2nja speciaal didatangkan 
dari Tiongkok.  Peninggalan2 

  
dapat menjaksikan di Klen'eng2 

dan gedung2 kuno seperti. di 

| Lombok Semarang. Bukan ini 
sadja, sampaipun tempat tidur, 
medja kursi dan Iain2 perkakas 

Iumah tangga banjak jang Ji 
pahat ukir2an naga2an., 

Hal ini mungkin orang2 tua 
kita di djaman  dahutu kala 
“itu beranggapan, diika keturu- 
nan muda kita hanjax jang 
»ke'iup” angin barat, djangan2|   

s|nanti lupa kepada adat isti- 
' adat| naluri dan kebesaran Se 
| Juhurnja sendiri, maka perlu di 
| berinja 
halus itu. : 

Dan ukir?an  djaman dahulu 
kala i'u sehingga sekarang te 
tap tingga! hidup” tidak lun 
tur walaupun kena hudjan dan 
nanas puluhan tahun, ini pem- 
hatia dapat melihat sendiri ja 

  

Iri artja naga2 borce'ein diatas 
genteng dari klenteng di Gz. 
Lombok, 

adalah sang: Naga jang membe | 

" antiek sematjam itu pembatia | 

klenteng ,/Tay Kak Sie” di Gg.| 

speringatan” setjara | 

menjetudjui pembentukan mah 
kamah arhitrage itu. Dan me- 
Ingenai undang2 Serikat jang 

“pemerintah Djerman Barat dan 
mengenai status kemudian hari 
“dari. pasukan2 Serikat djuga 
sudah hampir “ditjapai kata 
sepakat, demikian djurubitjara ha 

belum ditjapai persetudjuan pe 
'nub, akan tetapi dalam perun- 

tjapai kemadjuan. KOP): 

di New Delhi dari Kalimpong, 
Ipasukan2 RRT hingga kini ma- | 
sih terus mengalir ke Tibet. 

Berita2 itu menjatakan, ba- 
hwa sedjumlah besar serdadu2 

R.R.T, telah tewas karena ke- 
dinginan. 2 

99 

3 ANGGUL Asli di Djepang 

md kini mulai populair xem 

bali. Tak terketjuali pula ya- 

dis2 Djepang jang modern Je- 

wasa ini lebih suka memakai 

sanggul asli. Oleh Karena “u 
gadis2 Djepang iang te ah ter 

'landjur memotong rambutnja 

setjara barat, kini toh keliha- 

lan memakai sanggul Djepang 

tsb. Mereka memakai ,, sanggul 

salsu”, Pun dilihat dari sudut 
ekonomi hal ini menguntung- 

kan. Membuat rambut supaja 
keriting dg. ,,permanent-wave” 
seperti diketahui mahal ongxos 
nja, Pada hal sanggul palsu cas 
.pat dipakai dan tidak akan ru 
sak selama 10 tahun, zonder 
"permanent wave” dll, 

& 

     

m Barat 
6 : chi? US A-Inggris-Perant

jis 

anti-kartel: 4. soal status pa 

dian hari: 5. pembentukan sua | N : Pnusul ke Kantor Agama, tetapi 

D0 disetudjui. 

| harus dipertahankan terus oleh 

itu: Selandjutnja dikemukakan, 
bahwa mengenai pasal2 lainnja 

dingan bari Rebo jl. telah di- 

   
    
   

       
   

     

L RUB INJARA. kementerian Juar negeri Perantjis me- 

8 ajatakan pada malam 
kat, Peran!jis dan Inggris kini sedai:g merundingkan 5 per- 

Kemis jl., bahwa Amerika Seri- 

Djerrcan Barat, jang dimak- 
| sudkasi untuk mengachiri status pendudukan dan untuk me- 

irkan Djerman Barat ikut serta dalam pertahanan Ba- 
ar jang sama. Meprurut djurubitjara itu, perse- 

tambahan dari persetudjuan umum jang 
telah tertjapai mengenai nasib Djerman dikemudian hari. 

Pak Pengulu . 
Managkir.... 

Temantenpja Uruna.... 
IKABENA Pak Pengulu vle- 

8. Sir, maka sepasang he- 
manten di Kampung Redjosari 
Kelurahan Gilingan Keljamanan 
Bandjarsari Solo, baru? ini ter 
paksa gagal tak djadi di. 
kawinkan ' Penganten  ter- 
sebus  jalah anaknja Pak 
M. bernama S. jang akan 

bernama J. Perkawinan seha- 
rusnja djatuh pada tanggal L2- 
1 jl. djam 08.00 pagi. Akan te 
tapi apa td'ah terdjadi? Pada 
hari itu sedang tamu? telah da 
tang guna menghormat hari 
bahagia bagi kedua kemanten 
jg akan kawin hari itu aan dja 
muan telah tersedia 
Sang “Pengula hingga diam 
8009 masih belum menampak- 
'kan diri dengan iiada memberi 
eterangan      

   

  

$ Modinipembantu terpaksa me- 

Sang Pengulu tidak ada, djuga 
tidak ada keterangan. Djan 
11.06 modin-kalurahan sendiri 
pergi mendjemput - ke-Kartor 
Agama, tetapi pun tidak Carat 
menemukan Sang Pengulu ka- 
rena belum datang. Achirria 
kalena telah tidak lagi 
nunggu, temanten lelaki sendi- 

ri dg. diantar. beberapa orang 
pemuda datang  ke-kaluara 

ihan dan minta agar diantar ke- 
Kantor Agama jg. bersangiu- 
AN. 3 

Ditengah djalan, dimuka Fa- 
sar Legi, mereka ketemu 
ngan Pengulu jg. 
harus meningkankan itu skan 
tetapi temanten lelaki sudah ti- 
dak mau dikawtikan, karna 
telah djengkel. 

Hal itu oleh temanten lelaxi 
tidak akan didiamkan begitu 
sadja, akan tetapi akan didja- 
'dikan perkara, demikian tul's 
pembantu ,,Suara Merdeka” di 

  
am 

: Solo. 

Menurut berita2 jg. sampai | 
CHAMADIE INDRADJAJA 
DITANGKAP. — es 

Chamadie Indradiaja, anggota De. 
wan Pelwakilan: Rakjat Daerah Se, 
menta'ra  Provincie Diawa Barat, 
baru2 #ni-telah ditangkan o'eh pihak 
Ig berwadib di Ti:rebon: Demikian 
berita ig didapat ,,Antara” dari k 
langan Tesmi, 1   
   

Dapat diterangkan, bahwa di 
seluruh Djepang ada 100 peng 
usaha sanggul palsusitu dian 
lara mana 30 ada disekitar ko 
ta Tckio, Pengusaha2 sanggul 
palsu itu baru2 ini mengatakan, 
bahwa gadis2 modern Djepaag," 
jang dulunja lebih senang ber- 
pctong rambu: seperti Doris 
Day Jane Powell dl, itu bax 
njak jang menginginkan ber 
panggul dan memesan sedjum- 
'ah sanggul2 itu kepada merce- 
ka. Djika 1800 .,8.reng” (buns 
delan) rambut jang dibutuhkan 
untuk 1 modelj sanggul dikar- 
Ajakan dg. tangan, satu model 
kwaliteit jang terbaik dapat pe- 
lesai dim. 1 minggu, : 
Dalam pada itu dalam mas- 

sa-produksi ,,pabrik2 sanggul 

  

. Ingan politik, 

  

kawin dengan seorang lelaki |. 

tetapi 

ma 

sebetulnya 

Tedi oo 

2 

tara Kedua 

K 

la di Karachi. 

Tudjuan utama adalah, utk 
merapatkan persaudaraan an- 

tara bangsa Indonesia dan Pa- 

kistani jang seagamAa, teruta- 

ma dilapangan kebudajaan, jg 

nanti djuga akan Maan 

erhubungan jang. baik dilapa 

1 : Aha. sosial 

dan: lain-lainnja. Mohamad 

Natsir didalam pidato sambu- 

Itamnja menerangkan. bahwa 

| bagi Indonesia dan Pakistan, 
dua bangsa Asia jang baru 

| mentjapai pemulihan kemerde 

kaannja sesudah Perang Dunia 
“kedua, dan pada waktu bersa- 
maan perlu ada perhubungan 
dan persahabatan jang baik 

dan akrab”. 

  
Pangkal jang bersamaan. 

Apalagi karena Indonesia 
dan Pakistan sekali gus, bersa- 
ma bangsa-bangsa Asia lain- 
nja, masuk kedalam gelang- 

gang dunia jg baru menderita 

ben'jana perang jg teramat dah 

sjat didalam riwajat ummat 
manusia. Dan djuga kini Pakis- 

tan dan Indonesia berhadapan 
dengan . dunia jg. terbelah dua, 

kita Natsir, jang kedua pihak 

sama mengadjak dan mentjari 

temawm untuk memperkuat bari- 
sannja masing-masing, jang ka- 

tania untuk melindungi perda- 

maian jg sedang diantjam oleh 
pihak jang dihadapinja”. Sete- 
lah Natsir menguraikan ,,keko- 
songan jang diderita manusia, 
karena tidak .adanja ideologi 
luhur, jang tidak berdasarkan 
kebendaan dan persaingan, ia 

mengatakan Indonesia dan Pa- 

kistan beruntung mempunjai 
pangkal jang bersamaan, jang   Harapan Natsir 

| Sebagai penutup pidato sam- 
hutannja, Mohd. Natsir meng- 

harap perhubungan dan  ker- 

djasama dalam lembaga ini 

tidak merasa butuh mentjari 
i 

TETLIKOIN 
BIS-KOTA AKAN BERDJA- 
LAN DGN. .,BADJU BARU”. 

Perdjalanan Bis-Kota jang semu- 
la direntjanakan akan dibuka untuk 
umum pada “ permulaan bulan 
jad. ini, terpaksa ditunda beberapa 
hari lamanja, jaitu menunggu selesai 
aja persiapannja. Untuk umum diten 
tukan 7 bis dan untuk pegawai Ne 

geri serta anak2 sekolah 11 bis. Bagi 

bis umum akan diadakan sepesial bis 

jang kleurnja pun berlainan sekali, 

demikian djuga pekerdja2 bisnja akan 

ditambah dgn orang baru. Selain 

dari itu mereka djuga akan. diperbai 
ki upahnja dan akan diberikan gadji 
bulanan. - 

MASIH TINGGAL L.K 600 
KORBAN BANDJIR. 

Beberapa hari berselang, Djawatan 
Sosial Semarang telah memberi ban 
tuan bahan makanan kepada korban 

'bandjir dalam daerah kota Semarang 
sebanjak 2000 porties lebih. Kini 
oleh Djaw. tsb. hanja diberikan ke 
pada mereka jang masih belum kem 
bali ketempat kediamannja sebanjak 
Lk. 600 porties sedangkan 
telah kembali kerumahnja masing2. 
Sebagian besar dari l.k. 600. orang 
jang belum kembali itu, adalah dari 
daerah desa Redjomuljo dan Mlati- 
hardjo, jaitu sebanjak. I.k. 500 orang. 

Kemarin atas- permintaan  Guper- 
nur Budiono oleh Djaw. Sosial telah 
dikirimkan sebanjak 300 lembar tikar 
dan “ drum sebanjak 600 liter 
tjah tanah kepada 
jung, barang2 mana akan diserahkan 
kepada korban? -bandjir. 

    

    
jig. besar dapat menghasilkan 
10 sanggul sehari. Harga mt- 

nurut kwaliteit antara 5000 
yen sampai 13000 yen. Dapat 

dilihat betapa tinggi harga 
sanggul palsu itu. Maka oleh 

“sebab itu tidak sedikit djuga 
jang membelinja dgn. pembaja- 
ran berangsur2 (menjitjil) — 
Mengapa harga demikian ting- 
ginja? Keterangan para pengu- 
saha ialah karena bahannja 

fa tinggi harganja. Terutama 
DAA Maia rambut inaiusia 
jang harus di-import dari. Ko- 
reaselatan. 1 Kan atau 3,2 
pounds rambut tadi berharga 
antara 3a.00- yen sampai 

right), 

lainnja | 

mi- 

'-etjamatan: Sa- | 

—Pakistan Erat- kam Hubungan 
Ft Persahabatan Jg Akrab Dan Baik An 

h Negeri Perlu Ada— | 
Kata Natsir 

EMIS MALAM jl. dgu. bertempat di Gedung Perte- 
muan di Medan Merdeka Utara, Djakarta, telah dires- 

mikam pembentukan Lewbaga Kebudajaan Indonesia—Pakis- 
tan, jg banjak mendapat perhatian, djuga dari perwakilan? 
seperti dari Mesir, Arabia, India, Inggeris, RRT dil. Setelah 

dibatjakan sebagian dari'Alkur'an oleh Tamar Djaja, maka 
| oleh ketua panitia penjelenggara, A. Gaffar Ismail, diuraikan 

tudjuan dari pembentukan Lem baga “Kebudajaan Indonesia— 

Pakistan jang djuga akan diikuti oleh badan serupa itu pu- 

Pa 
ideologi dan pandangan hidup 
jang didasarkan atas materia- 
lisme, dan turun naiknja pasang 
perekonomian”. 
akan memadjukan penunaian 
kewadjiban dan menumbuhkan 

tjinta dan hasrat bagi tiap ang- 
gotanja, untuk mendjadikan 

usahanja isi dari ideologi luhur 

jang menuntut pelaksanyan. 
Kuasa-Usaha Pakistan di In- 

donesia, Dr. Hamdani,” dalam 

pidato sgambutannja djuga me- 

negaskan baiknja dan perlunja 

perhubungan baik dan pertu- 

karan kebudaja'an antara dua 

bangsa, jg. dalam tahun-tahun 
jang lewat telah memperlihat- 

kan simpati satu kepada jang 

lainnja. Dan simpati Pakistan, 
kata Dr. Hamdani telah diper- 

lihatkannja dengan berbagai 

tjara, seperti pengakuan  Ies- 

mi, pemberian bantuan sewak- 

tu Republik Indonesia diserang 

Belanda dan banjak lagi jang 

lain. 

Persatuan dinjatakan dg. 
perbuatan. 

Dengan adanja Lembaga Ke- 

budajaan Indonesia Pakistan 

ini, persatuan Kedua negeri ver 

sahaba' den seagama ini akan 

dpt. dinjatakan dim perbuatan, 

dan selandjutnja tiap badan, 

seperti perhimpunan pemuda, 

wartawan, pengarang dil. dapat 

berhubungan jang serupa itu 
pula di Pakistan. Demikian Dr. 

Hamdani. 
Hamka dalam pidatonja me 

' nguraikan sedjarah Islam pur- 

bakala dan perlahan-lahan ia 

turun sampai kezaman seka 

rang ini jang maksudnja mera 
patkan persatuan batin antara 

Indonesia dan Pakistan. Sete- 

lah beristiraha, kemudian diba 

'tjakan sadjak Igbal, pudjangga 

| Pakistan, dan sjair Hamzah 
Fansuri pudjangga Islam Indo- 

nesia Atjeh 

  
BERITA? SINGKAT 

(DLM KOTA. 
- Menurut kebias#an tiap tahun, 

2 hari sebelum Sintjia, di Gg. Baru 
diadakan pasar malati untuk membe 
ri kesempatan njonja2 rumah berbe 
landja keperluan Sintjia. Tadi malam 
pasar malam demikian . berlangsung 
ramai dan berachir baik berkat ban 
tuan polisi lalu-lintas dan recherche. 
Banjak tjopet2 ditangkap dan dikum 
pulkan di pos polisi. 

— Dua pendjahat, satu membawa 
pistol dan jang lain pisau belati tadi 
malam djam 9.30 masuk rumahnja 
YST di Kp. Melaju. Permintaan 
uang tidak dikabulkan dan dalam 
kamar mereka tidak dapat. ketemu- 
kan barang berharga, achirnja ambil 
uang dari dalam latji medja jang 
hanja...... Rp 1,50. 

— Karena njerobot djam tangan, 
S. dan KS. oleh hakim dihukum ma 
Sing2 tiga tahun, selain itu mereka 

ditambah hukuman lagi masing2 dua 

setengah tahun perkara pentjurian di 
Tjitarum. S. dan T. karena meram 
pok di Kr. Bendo dihukum masing2 
tiga tahun. M. dihukum 21, in. ka- 
rena melakukan kedjahatan terhadap 
seorang Tionghoa di Tambaklorok. 

— 12 orang (pranakan TH) dian 
tara 19 orang pengikut PBH tg. 23 
jl. jang diadakan di Gg. Gambiran, 
telah lulus. 2 

| — Minggu tg. 27 Djan. djam 19.30 
| di Gris Bodjong, KPU/C akan me- 
| ngadakan tjeramah oleh sdr. Sarino 
Mangunpranoto tentang kupasan Ia 
poran dr. Schacht. Udjian para siswa 
KPU/C dalam bulan Pebr. adaiah: 
tg: 6 Pengantar ilmu hukum oleh m.. 

LA. Djajadiningrat (djam 6.30—7.30), 
tg. 13 Sedjarah oleh pak" Sunarto 
djam 7.45—845, tg. 22 Tata Negara 
oleh mr. Gouw Soey Tjiang  djam 
745-845, 

SEORANG POLISI GUGUR 
DLM. TEMBAK-MENEMBAK. 

Baru2 ini didesa Kumpulredjo Ge- 
tasan (Salatiga) telah terdjadi tem 
bak-menembak antara pihak polisi 
dan gerombolan pengatjau. ' Dalam 
tembak menembak itu, seorang ang 
gauta polisi bernama Samsi gugur, 
sedangkan karabijnnja dirampas oleh 
pihak pengatjau, 1 

Bantuan dari pihak polisi lainnja 
segera datang, dan pihak pengatjau 
melarikan diri. Belum diketahui kor 
ban dari pihak pengatjau. Menurut 
lapuran gerombolan pengatjau itu 
adalah dari gerombolannja Multajat 
Sujud cs. 

PEMBIKINAN ARANG SE 
TJARA BESAR2AN, 

Oleh Djaw. Kehutanan baru? ini 
telah diusahakan pembikinan arang 
setjara besar2an didesa Tjikiperang, 
jaitu dari kaju trantjang dan kaju 
bako. 

Hasilnja sangat memuaskan se- 
dangkan kwaliteit arang ini lebih 
baik dari pada arang jang banjak 
didjual di Smg, jaitu arang Kesam- 
bi. Adapun tjaranja pembikinan 
arang tsb adalah dgn menggunakan 
.mijlers”, satu systeem baru pemba- 
karan arang dengan  kapasiteitnja 
Lk. 150 stapelmeter kaju bakar: ra- 
ta2 untuk 1 Xtapelmeter menghasil- 
kan seberat 90 Kg arang. Arang tsb 
segera akam disebar dalam daerah 

    

   
padam. 

Satu firma di Berlin-Barat - telah 

menerima . pesanan . membuat . obor 
Olympic jg istimewa, jaitu tak bisa 
padam meski dimasukkan 
air satu menit lamanja. Tg. 23-Djan, 

obor2 itu telah dikiritu ke Norweg:a. 

Firma' tsb. “di tahun 1936 peroah 
membuat 5000” bi 

   itu, untuk Olympiade di 

  

    

   

Bi nat 
HARGA EMAS. 

Djakarta, 25 
Emas No. : 
Emas No. 2 .. NP. 
Emas No, & | La0u mena. RP, 2856 
Singapura, 25 Djan. diam 17.00: 
Emas 'murnj (pembeli) 
Emas murni (pendjual) 
Emas perhiasan 

Djan. 

  

' Setudj 
Bung Hatta Djadi For- 

mateur Kabinet 

  

kan kepada pers mengenai per- 
bandingan. perwakilan? partai 

Alm parlemen semenfara RI se- 
karang ini, bahwa ja sanga! se 
tudju selekasnja diadakan pe- 
milihan umum. Dan pencilihan 
amum jiti hendaknja diadakan 
setjara langsung, dan bukan 
bertingkat. Anna 

Ditanjakan pendapatnja ten 
tang berbagai sifat kabinet, Ju 

suf- Wibisono menerangkan bah 
wa zakenkabinet tidak demo- 
kratis. Kabinet jang sekarang 

(Ini meskipun perbandingonnja 
didasarkan pada parlemen seka 
rang, masih bisa dibilang le- 
gaal dem'ikratis. Dan kabinet 
presidentil dikatakan tidak se 
suai dengan Undang2 Dasar 

(RI. Ditanjakan apakah ia setis 
( dju kalau Drs,Moh. Hatta di 

  
suf . Wibisono ' menerangkan, 
bahwa ia setudju dsal formil 
diletakkan djabatannja sebagai 
Wakil Presiden. TA 3 

RUMAH OBAT 

R.O, Numa djam 8—12 Dari tg 
28 Djan, sampai 2 Pebr..jg d- 
buka R.0. Koo Hwie dan vari 
Gorkom djam 8—1900 Sik 
Iang, Numa dan Rathkamp 
diam 317007 Si 

SRI SULTAN TIBA DI SMG 
Dengan pesawat terbang pagi hari 

ini telah tiba" di lapangan terbang 
Kalibanteng (Smg.) dalam perdjala- 
nan dari Medan ke Jogja, Sultan 
Hamengkubuwono. Sri Sultan disam 
but oleh Guberrur Budiono. Atas 
pertanjaan, - maksud" perdjalanannja 
itt adakah hubungannja dengah soal 
keamanan, Sultan mendjawab' keper 
giannja ke Medan itu semata-mata 
hanja untuk soal PON III jg akan 
diadakan d! Medan nanti. Siang hari 
ini Sri Sultan. melandjutkan perdja, 
lanannja ke Jogja. 

MANGKANG DAERAH 
( BUAH2AN, 

Mangkang jang letaknja Ik. 15 km 
sebelah barat Semarang kini direntja 

| nakan untuk mendjadi daerah buah? 
jan "untuk karesidenan Semarang. Dj ' 

  
. desa tsb. jang terutama ditanam ialah ' 
. djeruk, mangga dan djambu. Pertani 
an rakjat jg ditudjukan kepada peru 
sahaan tarah kering, kebun pertjoba 
an dan kebun buah?an terdapat di 
Mangkang itu dar djuga Sumberre- 
djo, sedang kebun pembibitan di 
'Gambilangu. Perusahaan tanah ke. 
ring didaerah. itu ada 87.293 ha., 
'kebun pertjobaan dan kebun" induk 
buah2-an 6822 ha., kebun pembibitan 
seluas 1.115 ha, sedangkan kebun 
benih ada 1.017 ha. 

Berhubung dgn rentjana daerah 
itu akan didjadikan daerah buah2an 
jang bagus, maka direntjanakan pula 
|mendirikan pabrik” kaleng (tempat 
buah2-an) di Kaliwungu. 

Rombongan, DPD Seksi B jang 
kemaren menindjau daerah tsb. kemu 
dian melihat keadaan” tamibak2 di 
Tegalredjo. Luas tagibak ada 180.51 
ha., merupakan milik pepduduk, (105 
orang). Hasil terutama dari tambak2 
disini ialah udang, rata2 menghasil- 
kan Rp 300. sehari, Dengan ada- 

meluap dan kerugian ditaksi 
njak Rp 5067,50. Ke 

  

ma 

— Pada tg. 23 Djan. sdr. Padmo 
karjono, pegawai Djapen Nogosari 
(Bojolali) telah ditjulik orang dan 
nasibnja belum diketahui. 

»WEDAN4” DI DITANGKAP. 
Berkat ketelitian jg. dilaku- 

kan oleh organisasi uda 
rakjat Madjenang, maka Npada 
hari Selasa telah dapat ditang- 
kap.salah seorang ,,wedana” 
D.I. bernama ,,W” jang pada 
waktu sedang bermain kartu 
didalam rumah seorang pendu- 
duk didaerah Madjenang, Ia 
telah mengakui djabatannja se- 
bagai ,,wedana” D.I. di Madje- 
nang. 

Beberapa hari jang Talu te-   seluruh Djawa Tengah dan akan di- 
djual untuk umum,   40.000 yen. (Pana-Tokyo-Copy- 

    

lah tertangkap djuga seorang 
»kepala polisi ,,D,I,”, 

Obor je tak hi a 5 

kedalam ' 

masukkan “dalam kabinet, Ju-, 

Minggu 27 Dion. ig dibuka 

aja bandjir baru2 ini tambak2 telah 
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BA AR TERAS 
K0. SATU KAMAR-DEPAN 

, untuk kantoran, 
Dua (KAMAR-BELAKANG 

untuk menginap, 
“Hlkar halaman (erf) jang luas 
untuk menaruk 3—4 otobis. 

“Letaknja “ didjalan -raya - Bo- 
, Bulu, Randusari. Pen- 

“drikan, Pontjol, skarang ogah 
F Sa ae 
“Ongkos sewa ah. berdamai. 

| “Lebih suka jang ada telepon. 
. Surat2 harap dialamatkan ke- 
aa 

M. DUKI 
na Postbox 69, Djakarta. 

“Toko ROTI dan BUNGA 

MOnnu 
5 Dj. Mataram 359 (Kr. Dari s5). 

: SEMARANG 

PK 1112508 

  

  

Ik: diantero 

. Filiaa: 

   

  

  

| Benat didjual atas Inducemeni dari maan : . $ 

Custom Deluxe - Ford 

  

Sedan 9 

G Bb aian kesempatan ini 
Lana terbatas - 

“aa HANDEL m3. 

     
— Ford Importeurs Djawa!Tengah 

- ' Bodjong 76 — Telf. 2000 — Semarang. 
'Kesunean 23 — 'Telefoon 600 — Tjirebon. 

—MENGHATURKAN DIPERBANJAK TERIMA KASIH 
F3 Kepada Tuan2, Njonjah2 dan sanak 

7 

memberi Sumbangan jang berupa bunga dll. tanda 

1 Tan Djie Bik 
"3 Pu kepada Polisi Lalu Lintas Semarang dan segenap anggau- 

. “ tanja jang telah mengatur Lalu Lintas dengan sempurna kami | 
(haturkan terima kasih. 5 
AP Hormat kami 

TAN DJIE BIK 

     

Menghaturkan Slamat Tahun 

Baru Imlik 2503, Kepada Se- 

genap Para Langganan. 

Pabrik Limun 

Jarilu 
PU. Bimo: 

  9. Djl. Karangtempel 197 

5 GG 3 Telp. 1895 
MN Le | SEMARANG. 

  

P.f. 1-1:2503 
Hari SAPTU tg. 26 45 hari,  SENEN tg. 28 Jan. '52 1 hari 

TUTUP TOKO 

sMERAK 

KRANGGAN. 

Juwelier Semarang 

  

ANGKATAN DARAT 
STAF PEREEKALAN / ANGKUTAN TENTARA 

DAERAH PERAWATAN IV. 

Pengumuman 
0. No: 9/AMI/1/5212 

Untuk men tjegah kekeliruan pendapat chalajak ramai, 

maka diumumkan bahwa embalage's perminjakan PAT -.DP. 
IV (@rums -jerrycans) jang telah Siafksur tidak akan didjual. 

Harap umum maklum adanja. 

Daerah Perawatan IV 
Djawa-Tengah. 

Wk. Pa. P. A.T. 

SUPANGKAT, Kapt Inf. 

  

Menghaturkan Selamat Tahun Baru 2503 
Kepada LANGGANAN2 dan KENALAN2 | 
Perusahaan 'Chemische Wasserij 

Sa r 8 

I MEXPRES", 
Gang Lena 32 

yaa sa 

NT Handel Mi Khay Seng 
ayat No. 8 — 

P.f. 1-1- 2003 DIRECTIE en upAanata 

MAAN. 
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| - AA | 
  

    

Sea aa ra 

ELECTRISCHE STENCILINRICHTING” ts, 

PAGCIFIC 
Bodjong 44 Telf. 786 Semarang 

P.f. 1-1-2503. 
#eik 

          

Ha smara 

      

Kepada Langganan Baru 
mulai hari ini dikirim nomer perkenalan sampai 1 Pebruari 

1952. k 

Silahkan segera mentjatatkan nama dan alamat pada: 

| Mercury Spon Sedan 1951 Ta | 

pamili sekalian jang sudah | 
$- memperlukan Maysong dan Santjong, memberi bantuan tenaga : 
|. dan pikiran, 
| ketjintaan atas meninggalnia Suami, Saudara, Papah dan Papah | 

#. mertua kami 

dengan keluarga. | 

ta ANGGUR OBAT KOLESOM. 2 

Staf Perbekalan / Angkutan Tentara | 

4. yaa KOLESOM saman Ba. Perlu 

      

  
: Dea AYSTAV, sutera-buatan TooTAL jang termas- He EN (har, adatah tjita jang indah sekali, karena & at warnanja jang segar dan tenunan jang halus, 

Pula dapat dipertjaja baik kalau Aitjutji , maupun untuk dipakai, Djuga LYSTAV — Tuas “ mendapatkan mereknja tertjetak pada sisi : kain — memakai . Waminan-TOOTAL Jang 
: termashur. » 

Selain dari pada itu, LYSTAV pun memakas tanda TEBILIZED jang berarti, bahwa ini ai Celah diudji tidak mengisat — »finishiag toueh" Eh bagi bahan pakaian, jang sean inna pt dalam segala hal, 

— LYSTAV 
A TOOTAL PRODUCT ”” 

TOOTAL DAPAT DIBELI LAGI! 
(Berhubung dengan keadaan, “belum dapat dibeli disewa tempat 

“ dan persediaan tidak selalu teng ada,p 5 

memar @ Importic: HOPPENSTEDT semasa 

  

VIRANOL 

Impotentie (Tjong Jang). Alasan Penjakit: Badan terlalu tja- 
peh, makanan tidak hantjur, sering marah2, kepala pusing, 
entjok, linu2, muka putjet, kaki-tangan dingin, sering sesemu- 
tan mata kurang terang dan berkunang2, penjakit senuw. Ma- 
ka dari itu, kita bikin speciaal PIL VIRANOL buat bikin hi- 
langkan bahaja penjakit2 jang tersebut diatas. 
Harga: 1 botol viranol 30 bidji: f 25.—. Djuga sedia lain2 Obat 

Zat hilangk. hit. di muka Panu Kukul Djeraw. dan - 
kekolotan R. 10.— 

Minjak tangkur adjaib buat laki2 untuk 

Pil Gumbira istim. buat laki jang tida bisa plesir 
sama pramp. R. 15.— 

   

Tae Mena rambat, San Hen 2 pr Pe NO, 
&x : 5 gr. R. 20— Minjak gatal, exceem koreng kudis No R. 5— Bil Aali buat Premp. jang mend at penj. Kaputihan 

(Pektay) R. 10.— 

Hoofdagent: Abdul Aziz — 16, Bogor. Agen2: Mohd. 
Jasin — Muka Alun? : Djember. Toko Thio Pick — Djalan Perniagaan 10 Bogor. Hotel Garut kamar No. 1 Ta- sdam, — De djl. Pasar Antri 1582 Tjimahi. 
  

ANGGUR-ANGGUR KOLESOM (TJAP PORTRET DAN 5 KOLESOM) BEAN 

  

data Oni De dah bersalin. agar ti ja darah dalam bersih, 2 mepalnda darah Sura badan mendjadi 
rr teng ep Jaka maa dan makan, Terutama bagi pa rempuan jang sudah banjak beranak 2 ini Anggur SENG HWA sangat 

Nana obat Rheumatiek dtbi- 
r . Dibikin 

baru. 

merasa Ar aakOn OBAT dan TOR O3 D. & apat di AT dan TOK D. Pabrik Anggur, REN AY & Co.” Muribaja. Meoluruh Indonesia. srent: ,,/TEK SING TONG” Semarang 
sem It ri 

PERUSAHA'AN ROTI Nan 

»SANITAS" 
OJL. MATARAM Tn 2g SEMARANG 
P.f, 1-1-2503 

    

  
  

Extra strong buat Laki2 jang kurang tenaga, lemah Sjahwat 

Pakai Luar R. 5,— B. R. 10,—) 

TABIB WAHID MAWN ig 'Tamblong 40, Bandung | 

    

  jettaah 9 

He 
| mor wan FA TANoRr 

ap Widosari 1. 

SEMARANG. 

(TPL 1-1-2508:       
  

  

   

     

    

   
    

PL 1-1-S08 
A.GAO 

    

    
  

   

lebi 
ajeb 

PUSAKA
 Ya bi h banyak 

e 

mianja, 
) 2 

tenaga-   
Miiroa PUSAKA ini ba segar dia gurih: 

“. Ijobalah PUSAKA sekarang djuga! 

Hania dari bahan tumbuh?'an 

1 
“4 

| . ta'lebih mahal. 

   
    

NT BEP 
Tata Sai 

51 PUj/r -04: 2 

  

P U S 9 & A.. MARGARINE - 

lebih enak dan lebih banjak vitamin dan bahan 
berguna jang dikandung, sedang harganja pun 

2 TAN tenaga Kn 

  

    
   

    
v 

menolong menambah 
nikmatnja dan 
lezainja kuweh? 

       
     
     
           Agar lauk -pauknja 

    
    kering - empuk 

Digoreng dengan PUSAKA pa kering. 
empuk, pun keraknja mendjadi berwarna 
kuning - emas.  Menggoreng dengan 
PUSAKA lantjar se gala: galanja. 

   
      

      

        

    

   

    

  

    

  

Sedap rasa rotinja 
. PUSAKA menjunglap roti biasa men- 

    

djadi santapan djamuan. Anak -auak 

    

gemar benar akan itu: djuga para.    
   

tetamu. 

    

    

  

   
   

    

   

        

       

  

    

  

DJUAL 
: Yg 

P.f£. 1-1-2503 

KEMBANG API 
Harga Rp. 3,— per. Dess 

Toko & Perussba'an ARENG 

»tiem :Tiang Hok" 
Kranggan Timur 75, Semarang. 

     

     

ZLONDER OPERATIE 1 
Spesial sakit 'AAMBEIEN 

(Wasir) orang Laki korang 
koewat (Peloe) IMPOTENTIE 
orang Perompoean sakit KE- 
POETIAN dan tida Tjotjok 
Daran. 
Tangong bisa bikin baek. 
Segala waktoe kita bisa kirim 
obat2. : 
1. Obat Sakit Aambeien / 50.—   

Toko Mas tian Semar '- 
Kranggan Wetan 31 A Semarang. 

TIAP HARI MINGGU TOKO TUTUP 

2. Obat Keputian of ti- 
dak tjotjok hulan 
orang perompoan ... 
Obat Kuat orang 
Baki ea Ae 

T.B. Surat2 harap ' disertai 
uang f 2.50 buat balasan. 
Djam bitjara: Pagi 8—1 

  

  

    

  

  

    
  

  

  

  

P.f. 1-1-2503. 
Sore 4—8 
KE tutup 

| BEbasana CITY CONCERN CINEMAS #5 Depan Koesoemo SOL Th 95/A 
| LUX Ioi Malam PENGHABISAN Jseg. umur) 
6.30 — 8.390 The Wonder of Wondershows 
GRAND Walt Disney's Technicolor Musical Fantasy 

( Irama Avpeka 5.-1.-9.-Make Mine Music' "Wi Be : 1 (Is 
MEN (aka Um GD -— “Reka Talak premiere 
Deanna Durbin 
Edm. O'Brieo srOr The Love Of Mary” 1 P99 LM” 

4 BESOK MALAM PREMIEkk | / 
ROYAL Film INDONESIA Paling Baru | Dji. Mataram 485 
130-6.30-8.30 5 Mana aa » (Gadis | SEMARANG. Grand ,Ke Masa 6 | Se Mm Oa nangan Me aa ia 1-1-2508. 
INORA INI MALAM DOD. M. B. fu. 13 tahun) 3 
5-7 9.» BAGIAN Ke 26 TAMAT | 

Penghabisan Buster CRABBE '” — Jean ROGERS | 
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Dgn.” Bintang2 Fred Astaire 

Ini Malam DM. BB, 

Ka   'aggur tai, rasanja enak 
dan menggenggam dzat2 
kehidupan jang sangat peb- 
tiag bagi sesuatu orang 
punja kesehatan. 

Dikeluarkan oleh: 

Chemicalien Handel     DONESIA   Tatausaha ,,Suara Merdeka" : 
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K Die 1 

sekarang berlatih di sa 
Io. Diumumkan Hg 

apa T divisi AS. dl 

      

  
uh pada politik luar 
ang akan ditempuh 

Tenan demikian tulis 

Keadaan Asia 

& Tenggara. 

Fi na mengenai keke- 
watran di Birma tsb dibare- 
ngi oleh .berita ci Washington 
mengenai keterangan John Fos 
“ter Dulles, penasehat kemente 

rian luar negeri USA dan terke 
'nal sebagai “arsitek” perdjan- 
|djian damai Djepang kepada 

Selasa jl, bahwa “sebaiknja 
ada suatu pakt keamanan jg 
meliputi seluruh daerah Pasi- 
fik” Djuga hari itu disiarkan 
-kabar mengenai dipersendjatai 
Nig kembali Djepang Menurut 

| “kalangan jang mengetahui” di   
. Tokio, hingga bulan Oktober jg 

vi |akan datang Djepang — tentu 
nja dalam hubungannia den 
perdiandjian keamanan-bersa- 
ma dengan Amerika Serika: — 
akan mempuna' 10 dipisi, dian 
tarania 5 dipisi berlapis bad'a 
dan dalam rentjana. 5 tahunnja 

  

   

    

   

   
   

2 Bagi Boleh 

Ta 

        

  

   
   
   
   
    

    

   
   

    
   

    

   
   

      

   

   

  

     

   

    

      

    

    
        

    

  

    

     
    

Meta 
ERDANA MENTERI Nederland, W. Drees, pada hari Ra 

menjerukan epada Amerika Serikat Can negara? 
, bekerdja sama dalam membantu daerah2 

engan melalui: :Projek2 bantuan tehnis, utk 2 kekatjauan? politik Gidaerah2 itu. Dika- 

Asia mempunjai pengaruh?bnja Ci Ame 
spitnja, 

3 

Karenanja kata Drees, men 
| djadi tanggung djawab setiap 
bangsa di Amerika dan- Eropa 
untuk mentjegah djangan sam 

|pai timbul kekatjauan2 itu, de 
ngan djjalan memberikan ban 

Ituan tehnis, Drees berbitjara 
di Balai Perguran Tinggi di Ma 
ryland, jang memberikan pada 

ia nja gelar doktor dalam ilmu 
hukum.  Selandjutnja dikata- 
ikan bahwa Belanda mengerti 
sungguh2, bahwa dinegara2 jg 
baru sadja memulai memper- 
kembangkan politik dan pere- 
'konomiannja terdapar keingi 
nan jang besar untuk  mem- 

(peroleh kemadjuan lebih lan- 
(djut. “Kita sungguh2 tidak 

e | menghendaki dilandjutkannja 
| hubungan? sebelum perang, jg 
jada antara negara2 
bekas tanah2 djadjahannja” ka 
ta Drees, "tetapi kita meng- 
Ihendaki ikut serta alas dasar 
(persamaan dengan lain2 nega 

ata | r, dalam melaksanakan tugas    

    

   
   

— untuk memadjukan dunia”. 

Tak boleh mengiks. 
Drees menegaskan, brw tak      

   
    
   
   
     

        

  

   

   
   

     

  

    

   

  

   

  

   

  

Nai oleh 

boleh diadakan ikatan2 pada 
ntjana bantuan itu. dan tak 

boleh merupakan ikut tjampur 
negata2 asing dalam soal 

. pan ekonomi. Da'am pa 
ia mendesak kepada ne 
jang terbelakang, supa 
ijiptakan sjarat2 sede- 

Pa utk memungkin- 

kannja bantuan teh 
lain2 bentuk kerdja 

ternasional. « 
(Antara-UP) 

UGIAN AMERIKA 
PETJAHNJA 

urut pengumuman jang 
kementerian 

pertahanan Amerika Serikat   hari Rabu, djumlah kor- 

jang diderita oleh Amerika 

di Korean sedjak petjahnja pe- 
rang Korea adalah sebesar 

94.644 orang. Djumlah iri me- 
lipati korban? jang tewas, Ju- 
ka2, ditawan dan hilang Kalau 

ndingkan dengan djumlah 
# termaktub dalam pengu- 

an minggu jang lalu, ma- 

angka tersebut menundjuk- 
Pu kans kenaikan sebesar 261. 

  

Ipanitya.luar negeri senat hari : 

dengan : 

  

  

gang. laka RRT 

Mj di Birma Utara itu tidak 
berdiri sendiri Pjuga hari itu 
pemerintah Perantjis di Hanoi 
dengan resmi mengumumkan, 
bahwa dalam 4 rulan jang bela 
kangan ini pasukan2 Ho Chi 
Minh telah mendapat 4.000 ton 
Isendjata buatan Sovjet Rusia, 
| RRT Tjekoslowakia dsbnja. Ifi 

mau, semua Situ akan- dibarengi oleh keterangan djen 
deral Eisenhower djuga hari 
Selasa itu di Paris bahwa 
“sungguh tidak beruntung ka- 

dipandang sebagai suatu insi- 
den kolonial.”. Ia melihat peris 

tiwa Indo China ini sebagai 
satu facet sadia dari persoal- 
an “komunisme” di Asia Teng 
aa dan dunia umumnja, jg 
harus ”diperangi bersama”. 
Kalau ini dihubungkan dengan 
berita2 mengenai keadaan di 

Malaya jang tetap keruh dgn 
berita2 mengenai Thai jg ibu- 
kotanja mendjadi pusat intri- 
ge internasional, keadaan di Bir 

ping kerusuhan2 jang masih 
sering terdjadi, dan berita2 me 

lau2 Sovjet Rusia dalam mem 
bantu India dalam NM most 
Kashmir jang ach'r2 ini akan 
Aapat “memikat” India, maka 

kit mengenai keadaan di Asia 

Tenggara dimana Indonesia 

merupakan satu bagiann'a, dan 

berusaha melakyikan politik Ju 

ar negeri jang/,,bebas”. 

Persoalan dunia. 

Kalau “peristiwa pasukan2 
nasionalis Tiongkok di Birma 

Utara itu hanja merupakan sa 

tu facet sadja dari per.stiwa 
Asia Tenggara, maka jo terse- 

but terachir inipun hanja meru 
pakan satu facet djuga dari 
-persoalan dunia sekarang jang 
sedang ramai d: 'bitjarakan atau 

didesakkan -  supaja cEbi- 
tjarakon di. PBB dimana In 

"donesia mendjadi. satu dari ang 
gauta2nja. Persoalan Eropa Ba 
rat,dan jang pal ng penting ba 
gi Indonesia disamping persoal 
an Asia Tenggara jalah perso 

alan As' a Barat dan Afrika 

Utara: Iran, Palestina, Mesir, 
Tunisia. Terhadap Mesi, Indo 
hesia tlh -menundjukkan s'kap 
dengan mengakui Radja Fa- 

  
| rouk sebagai Radja Mesir dan 
Sudan, dan menurut kabar2 

jang terachir kaum nasiona- 
1s Tunisia jang ada di Paris 
sudah mendekati pula wakil2 
Indonesia untuk mendjadi. pelo 
po, mendesakkan supaja soal 

Tunisia di bitjarakan di PBB. $ 

Bagaimana sikap Indonesia da 
lam hal ini belum diketahui. 

Soal Tunisia adalah soal Pe 
rantjis, tetapi djuga soal nega 
ra2 Arab. Dalam hal ini pada 
satu ketika Indonesia pasti ha 
rus memilin pihak. Negarg2 
Arah senantiasa membantu per 
djoangan Indonesia. Dalam pa- 
da itu ,,pukulan” jang pertaraa 
— Sekalipun tidak langsung da 
ri pemerintahnja — jang dibe 
rikan oleh pihak Perantjis ter- 
hadap Indonesia ialah (akan) 
diumumkannja tulisan2 Wester 

ling oleh sk Prantjijs jang ber 
oplaaig 440.000 "Le Figaro”. jg 
sedikit-banjak tentu akan mem 
pengaruhi publieke op'nie dine 
geri itu terhatlap Indonesia, se 
dang sebaliknia Indones'a sen- 
diri tidak “berkuasa” mentje- 
gah pengumuman2 sematjam 
itu atau melakukan tegen-pro- 
paganda. Menurut kabar, copy- 

right tul'san2 Westerling itu 
dulu sudah dimiliki oleh Ope 
ra Mundi di Brussel dan kare 
na "dijasa” beberapa orang In- 

en akan: berda- 1 n 

Berita mengendi pasukan? tj n 

lan perang Indo China hanja 

tsb diatas disam- |. 

ngenai kekewatiran Barat, Tani | 

kita mendapat gambaran sedi-. 

  

    

   

  

   

       
    

mM ENTERI PERBURUHAN 

buruhan jang kini sudah 
men, menegaskan, bahwa 
pati matjam: 
pekerdjaannja, 
mengakibatkan pula 

nja pergerakan buruh 
tjapai ketentuan? hukuay 
perburuhan, 
maupun. jang Kagak ge hukum. 

Eksperimen 
B.Sugeng 

Berhasil Baik Di 
Djawa Timur 

  

EPERTI diketahui, dalam |: 
pelaksanaan ' Maklumat Pe. 

mere tg. 14 Nov. 1959 ter- 
Gapat barjak tenaga pedjoang 
jang tidak mau melaporkan diri | 
kepada pemerintah? daerah se 
tempat. dan hanja suka berhu- 
sungan. dengan pendjabat2-ten- || 
cara, Tjara “bekerdja jang ami 
sian itu dapat diterima oleh 
Panglima Divisi Browidjojo 
(Djawa Yimur) dar dengan per 
setaCjuan Pemerintah Yusat di 
mulailah penerimaan -tenag 
pedjaas ng tersebut oleh Divisi 
I .jan— dalam kalangarnja sen 
diri lazim disebut eksperimen | 
kKoronei Bambang Sugeng”. 2 

gilan kolone: Bambang Sugeng 
Itu ada 15530 orang jang dalu 
ditempatkan dalam 2 kamp, jg 
bersendjata 
orang “tempatkan di Probo- : 
iinggo dan jang tidak bersen- 
djata 6 iTuban. j 

Kini jg berdjumlah 800 orang 
itu disatukan dalam sebuah ba- 
taljon jang dinamakan Batal 
jon 529 jang setelah melalui 

| fase2 seleksi, hergroepering dan 
status CTLN. telah masuk da- 
lam index-formatie Angkatan 
Darat sementara langsung di 
bawah komando Divisi dan se- 
karang telah dapat diserahkan 
kepada komando Brigade seper 
ti kebiasaan, dalam hal ini ke 
pada Brigade IV. Penjerahan 
tsb akan dilangsungkan den 
upatjara sederhana pada tgi 
26-1 iad di markas “Bataljon 
529 Probolinggo. 

Dengan demikian. terlihat. 
bukti hasil “daripada pelak- 

  

mur. ( Antara), 

: haru BOLEH MEM- 
BUAT ALAT? SENDJATA. 

Djerman Barat akan diboleh 

Ijata serta mesin untuk perta- 
ma kali, sedjak aehir perang 
dunia ke-2, demikian diumum 
kam oleh komisariat tinggi Se- 
rekat di -Djerman hari Rebo. 
Diumumkannja pabrik di Nu 
renberg dibolehkan untuk mem 
buat 3 djuta butir peluru utk 
senapan. 
  

Figaro”. telah mengumumkan 

tulisan2 itu, ataukah kabar2 
itu dimaksudkan akan ad, pe 
ngaruhnja dalam per8oalan pe 
rundingan di Nederland dan so 
al2 Tunisa, sampai sekarang 

belum diketahui. Mungkin seka 
li djuga dalam hubungan ini 
baru2 ini dikabarkan bahwa 
Westerling akan berusah, per   

dustrial peace), ketiga imendirikan dasar? hukun 
salam 1 jang sehat dan kuat, dan keempat men 

untuk ' menjelesaikan perselisihan? 

baik perselisihan jang ga an, 

Djumlah jg memenuhi pang” 

sedjumlah - 800 : 

sanaan Makluma, Pemerintah 
tx 14 Nop. 1950 di Djawa Ti. 

ikan untuk membuat alat2 sen. 

den dalam 

   
    

   
   
   
    

   

  

Nelrakan Menteri Teggpin Kasre: 
Iskandar kana dalam 

  

tjakapan Gengan s mengenai rentjana undang? per 

2 " dibitjarakan dalam bagian? di parle 

rentjana undang? itu bertudjuan am 

pertama perlindungan bagi kaum buruh dalam 

kerdua djaminan sosial bagi kaum buruh jang 

tertjapainja keselamatan “produksi (in- 
bagi tivabul- 

  

ka sa mene- 

rangkan bahwa dilihat keada 

jan negara dewasa ini, dipan- 

dang dari sudut pembangunan 

ekonomi dan dari sudut mentjip 

takan kexedjahteraan sosial, ke 

Jadaan systeem produksi dalam 
negara adalah sangat precair 
(genting). Meskipun systeem 

produksi itu masih kolonialis- 
tis, namun harus diakui pula, 

bahwa produksi sekarang amat 
penting artinja bagi negara dan 
'rakjat dan buruh pula”. Dalam 
menudju kepada “pembangunan 
.ekonomi nasional, maka seba- 

“sjarat jalah, bahwa kita ha 
La sanggup  menjelamatkan 

(productieproces dlm masa per- 
alihan ini” demikian Menteri Is 
kandar Tedjasukmana. 

|.han penting. 
ditegaskaknja. bahwa dalam 

gan imi maka factor perbu 
Bea ““kangat penting, 
olzh karen | itu menteri berpen   Capa:, b a jang primair dan 
urgent ekatang ialah adanja 
Ka ng-indangan perburuh-    

Tae SNN pnoces tetapi 
djuga se nja mendjamin ke 
cedjahteraan sosial bagi kaum 
buruh, dengan pedoman mentja- 
ri batas antara “ kemungkinan2 
ekonomis dan harapan #asional 

(het economische mogelijke en 
nationaat wenselijke). Itulah 

sebabnja”, demikian Menteri 
Perburuhan, ,,maka saja berang 
gapan, bahwa pada masa ini 
perlu: segera diadakannja - un- 
dang? jang mengatur perdjan- 
djian kerdja dari undang2 raene 
tapkan upah”. (Pia) 

Seterusnja didapat » kasar, 

'ijuga, bahwa Kementerian Per 
buruhan kini telah siap dengan 
rentjana undang2 jang menga- 
tur pelepasan kaum buruh, de 
mikian diterangkan oleh mente 
ri Perburuhan “Iskandar Tedja 

    

   

akan bersifat uniform dan in- 
tegraal dan bermaksud mentje 

(gah adanja pelepasan jg tidak 
adil, dengan Nana Pan N 5 
teem idjin penglepasan. ja 
na ini pula akan menghapuskan 
adanja Giscriminatie jang seka 
rang masih berlaku dalam hal 
NE buruh. Sa 

Meaget—abta T 

TRUMAN yAsTk 
DITJ. ? 
Tidak ada kesangsian ea 

|bahwa presiden Truman aka, 
ikut ditjalonkan sebagai prosi- 

Nopember jang akan datang. 
Demikian Jehn Mangle. seorang 
anggauta dari badan pekerdja 
Partai Depag meng Pane 
pada hari Rabu. Pernja 

    

kan pertjakspan dgn. ,,Gedung 
Putih” dengan perantaraan tel 

Menurut taksiran tentara k88 A. 
S, maka antara tanggal 15 dan 20 

| mengambil bagian dalam 

  

7. . ma dua 

. torat Perantjis telah terdjadi 

2 

Kemudian rgmbongan itu me 
njerang gendarmerie. Akan te- 

tapi ditempat ini mereka men- 
dapat sambutan berlainan se- 

|Ikali. Dari belakang pintu dan 
Il djendela2 dilepaskan temba- 
Ikang dengan senapan, 
per dan senapan mesin. sehing- 
ga menimbulkan banjar kors 

“iban diantara para penjerang 
itu. Keamanan dan ketertiban 

Ni baru dapati dikembalikan sete- 
lah marinir2 dari kapal ,,Elan” 

jang dengan tiepat  didatang- 
kan dari Sousse, mendarat dan 

per- 
tempuran itu. 

Teboulba diduduki 
“kaum demonstran 

Seterusnja menurut kabar 

ari Tunisia kaum demonstran 

Arab pada hari Rebo malam 
telah merebut kekuasaan dide- 
sa Teboulba dengan kekerasan 

dari pihak Perantjis, . Lebih 
djauh AFP mengabarkan, bah- 
wa 'Perantjs berniat untuk 
mengembalikan kekuasaannja 

itu. pada hari Kemis. Didalam 
kerusuhan? jang telah petjah 
pada hari Rebo diantara pihak 
penduduk Arab dan. kepolisian 
Perantjis, tudjuh orang telah 
,ewas sedang banjak lagi jang 
luka2. Perkelahian katanja te- 
lah t'mbul, ketika polisi Peran- 
tjis merntioba membebaskan se 

orang petani bangsa Perantjis 
dari tangan penduduk Arab 
jang telah menawannja. Desa 
Teboulba terletak pada djarak 
kira2 30 kilometer d'sebelah 

selatan kota Sousse di Tunisia 
Tengah. 

Bangsa Jahudi 
gelisah. 

Dari kota Sfax di Tunisia 
Selatan AFP seterusnja me- 
ngabarkan, bahwa sepandjang 
harj Rebo suasana dikota ter- 
sebut tegang. Penduduk bang-   Faktor perburu- ' 

sukmana. Rentjana undang2 mi 

diberikan setelah ia : Maa 

sa Jahudi disitu merasa Ciri- 
nja terantjam dan mentjari 
perlindungan dibagian kota 

jang didiami oleh bangsa Ero- 
pah. Di Sousse, pada hari Rebo 
telah dimakamkan korban2 jg. 

Gjatuh pada kerusuhan2 hari 
Selasa d'kot4 tersebut, Pada 
sebuah desa didekatnja, kaum 

- maksud menjelamai ( demonstran merampas sebuah 
gudang gandum. Diibukota Tu- 
nisia, suasana pada umumnja 
adalah tenteram, akan tetapi 
kadang2 bis2 kota dilempari 
batu karena mana beberapa 

UANG PALSU BEREDAR 
DI SOLO. 

Dari pihak jang berwa- 

djib diperoleh keterangan 
bahwa di Solo kini 
beredar uang ringgitan 
(Rp. 2,50) palsu. Kertas 
ringgitan palsu tsb warna- 
merahnja lebih tua dari 
jang aseli, sedang angka? 

nja tidak begitu kelihatan 
njata. 
  

Tidak terketjuali Djakarta 
pun mengalami akibat tu- 
runnja hudjan lebat hari 
achir2 ini.. Akan tetapi 
meskipun demikan penghi 
dupan berlangsung seba- 
gaimang biasa, seperti ter 
lihat pada foto ini. 

    donesia dinegeri itu tidak djadi |g' ke Indo China, jang akan Djanuari kerugian pasukan? bentol 
Sean Len Mena sebagai pangka ht sajuman Aan ana. orang Tb 

ajarkon ut 'pembatalan” | lan operasinja terhadap Indone | 'am i termasuk 2. 
ini tak diketahui. Apakah ,,Le Isia. (Ant). | an Besa Bin 1.80! KE Tuka2 dan   

ALAM SUATU PERTEMP URAN setj 
m diantara lepih dari 5 

ota benteng Moktes jang letaknja 90 mil 
orang telah iewas. Kemudian dikabarkan dari 

| dalam ,perang jang tidak diproklamirkaw” 

II tour jang berpakaian putih me njerbu miarkas besar polisi 
| | sengan. sekonjong-konjong sehingga tiga orang tewas dan 

repol- | 

teiah 

  

ag Tak Diproklamirkan 
- 3 5000 Nasionalis Arab Menggempur Benteng Prantjis D 

| Mokr ngi-— keboulba Disebut Kaum D Ta 
Sekitar Henbobang Di Tu 

00 orang nasionalis 

pada hari Rebo, 
dan 
dua 

Ka 1 

orang telah mendapat luka2. 

Menurut AFP, maka mendje- 
lang malam hari Rebo, pendu- 
duk diseluruh Tunisia. menu- 
tup pintu2 . rumahnja,. Patco- 
li2 polisi giat mendjaga ke- 
amanan. 

Sidang kabinet. 
Sementara itu Kabinet Pe- 

rantjis jang baru terbentuk itu, 
pada hari Rebo telah bersidang 
untuk menindjau  djalannja 
perkembangan di Tunsia. Se- 
landjutnja telah diperhatikan 
ijuga reaksi2 kalangan2 Tu- 
nisig atas keterangan mengenai 
daerah tersebut jang telah di- 
berikan oleh perdana menteri 
Edgar Faure dimuka parlemen 

pada hari Selasa. 

Djawaban Tunisia. 

Achirnja AFP mengabarkan dari 
ibukota Perantjis, bahwa delegasi 
menteri2 Tunisia di Paris, pada hari 
Reba telah mengumumkan isi dja- 
waban jang telah diberikan atas per. 
tanjaan residen djenderal Perantjis, 
Jean de- Hautclogue, kepada Bey 
Tunisia, Berhubung dengan ' penga- 
duan Tunisia pada “Dewan Kea- 
manan, residen djenderal telah me- 
nanjakan, apakah 'Bey “ menjokong 

aksi ini. Didalam djawaban delegasi 
Tunisia itu “dinjatakan,”bahwa Bey 
telah memberikan” perintah kepada 
perdana menterinja untuk ' mendja- 
wab pertanjaan tersebut. Djawaban 
tersebut ditandatangani djuga oleh 
perdana menteri, Mohhammad Che- 
nik. ,,Dengan ini ternjatalah dengan 
djelas, bahwa Bey menaruh persetu- 
djuan sepenuhnja atas kebidjaksana- 
an pemerintahnja”, demikian kete- 
rangan tersebut, jang  achirnja me: 
njatakan, bahwa Bey menaruh pula 
kepertjajaan sepenuhnja atas para 
menterinja. (AFP) 

disebelah Tenggara 

nissia. da 

ya teratur jang pada hari Rebo berlangsung sela- 
Arab dan pasukan? Perantjis 

Tunisia, sekurang?2nja 20 
Twisia bahwa pertempuran jang paling hebat: 

itu jang kini sedang mengamuk didaerah protek- 
4 serombongan anggota Neo Des- 

gendarmerie. Polisi disergap 
orang 2 dilarikan. 

Tank2 
Russia. 

Mesir Akan, 
Membelinja Pe 

KALANGAN jang mia 
hui di Paris mengat 

pada hari Rebo bahwa menteri 
luar negeri Sovjet, Andrei. Vis 
hinsky. telah kembali ke Mo 
kou dengan membawa permin- 
taan Mesir supaja dij 
Kan membeli alat? sei 
sia ae mi dan sendiata ato. 
ma alangan tadi meneraAg 
kan bahwa permintaan 
ini diadjukan oleh menteri Juar 
negeri Mesir, Salah Pas- 
ha kpd. Vishinsky pada waktu 
Pa ng aman makan tak 
resmi oleh sekretaris Sandar 
Lembaga Arab, Abdulrachr 
Azzam Pasha dalam : Minggu . 

Dikatakan bahwa Meat 
jang telah berangkat ke Mos 
kou dari Paris pada malam Re 
bo, mendjawah permintaan ini 

dengan djandji untuk menge- 
mukakan soal tadi kpd. Krem- 
lin. Salahuddin Pasha kemudi- 
an djuga membitjarakan. per- 
mintaan Mesir itu" dengan Ja 
cob Malik. Kalangan tsb menga 
takan bahwa Mesir telah mem 
beri tahu kepada Rusia bahwa 

Mesi, ingin beli sedjumlah be 
sar alat2 sendjata baik setja 
ra cash maupun setjara pertu 
karan dengan kapas, Diduga 
bahwa 'pembitjaraan2 tentang 
Soal ini akan dilandjutkan den 

melalui saluran2 diplomatik. 

Sa 

  

  

  
  

" Peluru 

Zuster 

M 
berilah: dar bahwa kini kabinet 

Sementara itu Wartawan 

kita di Cairo kabarkan, menu- 

rut parket Mesi, dan menurut 
keterangan? para saksi, tewas- 

nja zuster Anthony (Amerika) 

di Ismailia tanggal 19-1 jang 

lalu ialah karena peluru Ing- 

geris. Sebagai telah dikabar- 
kan, pihak. Inggeris mengu- 
mumkan, bahwa jang membu- 

nwh jalah orang Mesir. 

Keterangan diatas diberikan 
Oleh 2uster Yvonne dan zuster 
Catherina Debono jang ketika 
itu bersama zusier Anthony 
sedang di kuliah: sebelum itu 
mereka tidak melihat orang? 
Mesir disitu, atan orang2 lain 
jang mentjurigakan. 

Kena peluru dari luar. 
»Kalau patriot Mesir jang 

membunuh zuster Anthony — 
kata mereka — tentulah kita   
  

  
  

  

P OLISI MESIR pada hari 
Rabu inj terpaksa mem 

pergunakan kekerasan untuk 

menguasai sepasukan wanita 
Mes jang mengepung kantor 

“Barclay's Bank”. ,,Peradju- 

rit”2 wanita itu kemudian di- 

angkut kekanto, polisi dengan 
2 buah lorri. Wanita2 tsb ada 

lah anggota organisasi wanita | dari kantor, 
“ 

t    
Srikandi Sungai! | 

Mesir, "Bint al Nil”  (puteri2 
Nil), jang mendapat perintah 

dari pemimpin mereka untuk 

mengepung semua kanto, bank 
dgn mendjaga pintu2 masuk 
dengan maksud untuk mendja 

ga, djangan sampai ada client 
jang masuk dan djangan sam 

pai ada pegawai jang keluar 

  

1. 

Sebelum itu organisasi wani 
ta jang dipimpin soleh Doria 
Chafik itu telah mengumum- 
kan maksudnja untuk menga 
dakan kampanje memboikot se 
mua kantor danbangunan Ing 
gris dengan djalan mengepung 
nja satu pe, satu. Disamping 
itu para peradjurit wanita itu 
membagi-bagikan surat selebar 
an kepada orang2 jang akan 

c
c
 

N 

VE ai Mulai Beraksi 
memasuki kantor bank tersebut 
Surat selebaran itu antara Jain 
berbunji: “Kita akan menga- 

lahkan Inggris dimedan per- 
tempuran. Dengan ini kita telah 

mulai mengaclakan boikot eko | 
homi. Marilah kita bersatu me 
lawan penindas." 

Seterusnja Menteri dalam ne 

geri Mesir, Fuad Siradjuddin | penuhi, 

    

  

Pasha, pada hari Rebo mengelu 
arkan perintah supaja anggota2 
organisasi ,,Puteri2 sungai Nil” 
jang telah ditahan itu dibebas- 
kan dengan segera. Menteri da- 
Ilam negeri telah mengundang 
pemimpin ' organisasi tersebut, 

Doria Shafik, untuk mengada- 

'kan pembitjaraan. Undangan 

ENTERI DALAM negeri Mesir, 
menerangkan pada hari Rebo, bahwa waktu perotes sudah” 

N 5 IYEKOSLOWAKIA ! 

| Wanderville. Ia telah diper 

Inggris 
ulah Jang Mendhabisii Nawa 

Anthony 
: Mesir Sudah Habis Kesaharannja. 

Fuad Siradjuddin Pasha, 

Mesir sedang mempertimbang- 
kax tindakan2 jang akan harus diambil terhadap Inggris. Ia 
selandjutnja menundjukkan kepada lapuran ketihaa aka 
ka, dalam mara dikatakan, bah wa masih belum diperoleh Ke- 
tentuan tontang pihak jang melepaskan tembakan jang telah 

' mengakibaikan kematian suster Anthony ketika terdjadi keru - 
suhar2 di Ismwailia pada hari Sabtu jang lalu. Hal ini adalah 
suatu langkah kearah kebenaran, karena sebelumnja Inggris 3 
telah mempertanggung-djawabkan Mesir dan smuhgkin 
orang2 Amerika, jang pertjaja., : 

xx & N 

Semua jang 
nuh” Zuster Anthcny kena pe-. 
luru ketika keluar pintu dibal- 
kon. Penjelidikan itupun, me- 
nundjukkan, bahwa psluru jg. 
menembus zuster itu masuk di- 
susut djerdela baikon, dimana 
zuster tersebut menghembus- 
kan nafas" jang " penghabisan, 
dan datang dari djurusan djem- 
batan pabean jang didjaga oleh 

bak2. Penjelidikan  dokterpun 
menungjukkan, bahwa luka 
pada zuster itu disebabkan oleh 
peluru jang datang dari 
bukan dari dalam sekolah. 

Menurut penjelidikan parit 
kedjadian adalah sbb: 

Pada hari itu terdjadi leda. 
kan dahsjat ditempat tentara 

PER 
(Ie: 

     

    
   

  

Ismailia. Ledakan ini 
memarahkan serdadu2 ngan 3 
ris, dan mereka lalu me 
bak-nembak dengan 
kearah penduduk dan rumah: 
Bisekenh saja. Mereka mrene 
bak dengan semua sendjata 
ada pada mereka, 2 
meriam2. Tank2 dan auto2 ber. 
tapis badja turut menembak- 
nembak. ' Akibatnja, 25 or 
Mesir mati dan luka2, amun 
zedung rusak. Salah satu TG 

ol 

  
peluru2 jang dihamburkan 
serdadu2 Inggeris inilah jang 
membunuh zuster Anthony. De- 
mikian keteranos- parket Me- 
sir. (Antara). 

  

PENARIK 

Pemerintah Tjekoslo 
menuntut dipanggilnja Tu 

  

se militer Belgia di 

untuk meninggalkan 
didalam "tempo 15 hari. 2 

RRI SMG. 25 DJAN, Pt. 
17.00 Pembukaan, Tros" Lag u2 

Tionghoa oleh CHTGCS, 17.30 Fdliyu 
muman dan warta daerah, 18.15 Per 
tanian oleh Insp, Pertanian" Rakjat 
Djawa Tengah, 18.30 Lagu2 Arab, 
18.40 Adzan, 19.00 Tanda waktu 
warta berita, 19.15 Dari hati ke hati, 
20.00 Sari warta berita, 20.05 Siaran 
Pemerintah, 20.30 Hidangan Matu- 
lessy, 21.00 Berita bhs. Djawa, 21.15 
Manasuka O.K. Chung Hua Jazz,   ini oleh Deorjia Shafik telah di- 

mb Si Aa pin Kh ah da 

22.00 Warta berita terachir atjarg 
esok hari, 23.00 Tutup, 

— ya 

A
h
 

es
 

e
k
a
 

SE
 

sa
ya
 
a
 

..
 

rboleit- 
jata Miui 

Bea, 3 

2 Dad 

invveris mendiara pabean di : 

Sa ja. 

   

  

      

        

           

  

      
        

            
      

       

    

    

    

   
   

      

    

     

    

   

      
       

   

  

   

    

     
    

    

  

     

    

   

     
          

        

            

  

               
        

        
          

              
          
          

        
      

      
      

          
      

        

  

   

  

    

    

  

    

   

    

   

  

   

    

   

  

     

     

aGa disitu dibu-. - 

serdadu2 Inggeris jang menem- 

OA 2 

termasu! 

   
   

    

    

    
    
    

   
    

      


