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djui oleh kabinet! suatu rantja- 
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Pe tangan besar?an terhadap ibu-kota : orea Utara 4     

   

beberapa | serangan itu masih belum berachir, 

Surabaja , . 

map aga ari 1923 akan di, | 4 Nomor Lotre Djatuh 
pungut padjak istimewa atas| ' Disana—Semerang 
pemegang? mobil jg mewah dan Dapat 1 
jg tidak dipakai dalam lalulin- 
tas umum. djatnja disetu- 

i Serangan itu jg ditudjukan terhadap narkasbesar mili: 
perbe 2 lan an pasuka 12 ara mu ngk kin me ne ru ak an 

terbesar jg hingga kini pernah dilakukan oleh pesawat 
Pyongyang. Pada djam ? siang waktu di Korea 

  

ADA HARI Djam'at jelah 
dilakukan penarikan un- 

Gian uang besar bulan ini Pada 
penarikan belum dapat ditarik 
hadiah nomer satu. Penarik2 ter   Dengan demikian maka suc- 

cessie 1901 jg pada th. 1949 
telah dihapuskan oleh pemerin 
tah prae federal akan berlaku 
lagi dengan beberapa peruba- : 
han, Achirnja kabinet menje- 
tudiuj »nula satu rantjangan 
undang2 - tentang penarikan | 
uang perak lama js dikeluar- | 
kan berdasarkan “Indische 
muntwet 1912” dari peredaran 
dan rantjangan peraturan pe- 
merintah. Penundjukan dae- | 
rah2 dj Indonesia dimana uang | 
asing dapat diterima sebagai 

1 

| 

    

alat pembajaran jg sah. 
Sementara itu pemerintah Indone | 

gia berbarap supaja pembitjaraan | 
Indonesia—Belanda . mengenai soal : 
Unie dan Irian-Barat “dapat dimulai 
setjepat mungkin untuk kebaikan 
perhubungan Indonesia—Belanda se- 
landjutnja. Demikian Menteri Mono 
nutu. 

Spj. rundingan dg. 2 
Indonesia tidak berusaha untuk men Belanda segera dimulai. 

achir akan dilakukan pada hari 
Sabtu ini. Beberapa hadiah jang 
besar2 djatuh pada nomor? se- 
perti berikut: 8 

Rp 50.000 Medan 18936 
Rp 25.000 Surabaja 30312 

Surabaja 171373 
Bandjarmasin 

Rp 10.000 Djakarta 109212 
Rp 5.000 Surabaja 34138 

Djakaria — 154907 
Bandjarmasin 

138162 
Padang 192032 
SYurabaja . 28266 
Bandjarmasin 

138505 
Semarang. 119051 

. Telok Betong 74307 
Pontianak 921799 

  

na Colombo. Menteri Mukarto me 
riatakan, bahwa hingga sekarang 

dapatkan ba 

  

: dalam lingkungan 

B Lakukan Pemb 
ND. dahsjst Selama 

“|| Ibukota Utara Merupakan Reruntuk Jg Berasap. ... 
ELOMBANG DEMI GELOMBANG pesawat? PBB jang | 
meliputi hampir semua pesawat pemburu |dlm angk. udara ke-5 pada hari Djum'at telah mn 

    
Perang Korea 

    

jg ikut mengambil bagian dim 

tidak diumumkan tetapi menu 
(rut djurubitjara angkatan laut | 

dan 200 pesawat angkatan laut 
diantaranja turut dalam sera 
ngan tsb. Djurubitjara angka- 
tan udara Timur Djauh di To 
kyo menerangkan bahwa sera 
ngan udara terhadap Pyong- 
yang pada hari Djum'at ini 
adalah “salah satu pengera- 
han tenaga perang jg terbesar” 
dalam perang Korea. 

Komunike angk. 
Ud. ke-5. 

Komunike jg dikeluarkan 
oleh angkatan udara ke-5 di 
Tokyo pada Djum'at petang ke 
maren. mengumumkan, bahwa 
pesawat2 PBB telah menje- 
rang sasaran2 militer penting, 
diantaranja kedudukan2 me- 
riam2 penangkis serangan uda   ra Utara diibukota Korea Uta 
ra Pyongyang dan sekitarnja, 
demikian berita AFP. Menurut 
komunike tsb “gelombang2 be 
Sar” pesawat2 dari kesatum2 
pemburu dan pembom angka- 
tan udara ke-5, diantaranja | 

djuga kesatuan2 dari angka- 
tan udara Korea Selatan dan 
Afrika Se'atan, dan pesawat2 
angkatala laut dari 3 buah ka- 
pal induk ikut serta dalam ge 
rakan pemboman terhadap dae 
rah Pyongyang pada hari Dju 

BN se- tp A 

Beberapa djumlah pesawat | 

serangan udara besar2an itu || 

Amerika, 3 buah kapal induk || 

   
    

   
      

        
     

    

  tuan Latjuba. 

Belum I 
Bantuan 

D 
menerangkan, bahwa Indonesia 

lainkan negara demokrasi. 

“Indonesia”, demikian men- 
teri Mukarto “bersedia mene-: 

Se 

    

   

      
     
     
       

   

  

Dalam perdjalanannja ke Mekka, wakil-presiden Mohamad Hatta 
beserta njonja dan rombongan berhenti sebentar di Karachi, dima 

na beliau disambut oleh P.M. Pakistan Khawaja Naimuddin, duta 
Arabia di Pakistan, El Sayed Al Khatib dan kuasa usaha Indone 
sia Latjuba. Gambar: dilapangan terbang tampak wakil presiden 
segera dikerumuni oleh wartawan2 Pakistan. 

um Masanja 
Kita Tetap Djalankan "Politik? Bebas" 

Jang Aktief—Kata Makarto 
ALAM INTERPIU jang pertama kali dgn koresponden 
UP di Djakarta semendjak ia mulai menduduki djaba- 

tannja sebagai menteri luar negeri Indonesia, menteri Mukarto 

bebasnja jg waspada dan menunggu antara blck serikat dan 
Sovjet. Akan tetapi meskipun menteri Mukarto dgn tegas me- 
nerangkan, bahwa Indonesia tidak akan merjimpang dari poli- 
tik luar negerinja jg bebas akan tetapi aktif, sebagai jg didja- 
lankan dewasa ini, menteri Mukarto berkehendak menegaskan 
pula, bahwa Indonesia bukan merupakan negara komunis rie- 

| rima bantuan dari setiap nega 

Rentiana Colombo, tapi kepada ka 
binet baru? ini ta mengadjukan usul 
supaja sekarang ikut dalam rentjana 
Colombo itu. Dalam pada itu kabi 

Seterusnja dalam interview istime 
wa ja diberikan kepada wartawan 
UP di Diakarta. Menteri Luar-Nege 
ri Mukarto menjatakan .bahwa . ia 

50.000 maat. Selainnja itu pesawat2 » pd 
jet darj angkatan udara ke-5 “ai 
dan pesawat2 pemburu Austra 

telah mengusulkan kepada” kabinet, 
supaja Indoraia ikut dalam Rentja ! 

Mengenai Pembajaran 40 pCt—Kata' 

net belum menetapkan sikapnja ter 
hadap usul tsb. 

Ada 2Interpretasi 
“Jah diperingaikan dengan Su- Di 

Es 5 

Mr. Kosasih: Ketaa Gapindo 

menerangkan kepada Mr KOSASIH. Ketua Gapindo, 
»Antara”, bahwa kini ada dua matjam interpretasi ter- kedudukan 4024 ji harus dibajarkan lebih dulu untuk 

| finiff dari Kantor Pusat 
Import untuk memasukkan barang, sebagai jg hari Kewis jang lalu. Dianggapnja perlu sekali 

Urusan 
diumumkan 

pihak pemerin- 
tah memberi ketegasan jang menghilangkan kebimbangan da- 
Prem besi page et, 

kannja pe rau 
jang harus sudah diketahui umum sebelum diadakannja turan2 baru mengenai pengeluaran idjin de- 

. Sebagai diketahui, surat2 
idjin definitif baru diberikan 
oeh KPUI sesudah importir 
membajar pada bank (devisen) 
40”. dari harga nominal ru- 
piah jo disebutkan pada idjin 
Gevisen jg bersangkutan, dan 
jg mengenai barang2 daftar B 
dan C sesudah menierahkan 
bukti2 indusemen. Pembaja- . 
ran 40” itu dianggap sebagai 
pembajaran sebagian dari pem 
bajaran harga nominal cific. 

Perbedaan interpretasi ity di 
katakan sbb.: 2 

Pihak Bank Negara berpen- 
dapat, bahwa 40” itu akan se 
gera diperhitungkan pada an 
tu melakukan pembajaran har 
ga nominal dific jg isb pada 
idjin devisen itu, sehingga ha 

nja harus dibajarkan lagi 
60”-, tetapi bank2 !'ain, teruta 

Wartawan 
. Mau Mogok 
H ABIAN2 pagi dan sore 

di London terantjam oleh 
pemogokan. ketika Persatuan 
Wartawan Nasionaj Inggris ha- 
ri Kemis menolak tawaran tam 
bahan kenaikan upah oleh Per- 
himpunan Pemilik Surat2 ka- 
bar. Para wartawan itu meng- 
anggap tawaran kenaikan upah 
tadi tidak tjukup. Persatuan 
Wartawan tsb. selandjutnja me 
mutuskan untuk mengadakan 
pemungutan suara untuk me- 
ngadakan pemogokan tgl, 1 Ok- 
tober jad Para pemilik surat2 
kabar menawarkan kenaikan 
upah 12 shilling tiap minggu ba 
gi para wartawan, jang gadji- 

  

“atas Pyongyang, 

pengumuman 

lia memberi periindungan utk 
pesawat pembom demikian ko 
munike tsb. 

'“Komunike fu selandjutnja 
menjatakan, bahwa penduduk 
kota Pyongyang sebelumnja te 

Dollar 
Sumb Pem. Arab | 

Et | 
“ington 

EMERINTAH — ARAB   
Tat selebaran dan oeh siaran , 
rad'o bahwa sasaran? milier Ci j 
Pyongyang pada hari itu akan 
dibom oleh pesawat2 PBB. i 

Limabelas menit sebelum pe 
sawat PBB jg pertama mendja 
tuhkan muatan” bom2njo di 

Radio Seoul ( 
menghentikan siarannj, untuk 
mengumumkan “peringatan 
pemboman istimewa” kepada 
penduduk Pyongyang. Dalam 

itu penduduk 
Pyongyang diperingatkan “su- 
paja sekarang djugg mening- 
gakan Pyongyang karena pe.) 
sawat2 "pembom PBB akan) 
menghantjurkan sasaran2 mili 
ter dikot, itu”. 

Serangan' udara terhadap 
Pyongyang, pada hari Djum'at 
ialah jg ke-5 kalinja dalam bu 
lan ini jg dilakukan terhadap 
'kota jg merupakan pusat urat 
nadi pasukan? Utara itu. 

Seterusnja UP wartakan dari 
Tokio sbb.: Ibukota Korea Uta- 
ra, Pyongyang, malam Sabtu 
merupakan reruntuhan jg ber- 
asap, sesudah pesawat2 ter- 
bang Sekutu pada hari Djum'at 
kemaren melakukan serangan 

  

| Saudia hari Rebo telah : 
msenjumbang $ 50.000 untuk 
mesdjid baru dan Pusat. Islam 
jang sedang didirikan di Wash- 
Ington dengan sumbangan dari 
kaum Muslimin diseluruh dunia, 
Sumbangan itu telah diberikan 
olek Dutabesar Arab Saudia di 
Amerika Serikat Asad Al-Fa- 
guih kepada Dullabesar Pakis- 
tan Mohamad Ali, dalam suatu 
npatjara jang sederhana dimu- 
ka Gedung Pusat Islam itu. 

Dutabesar Ali bertindak sebagai 
pemangku presiden “dari Lembaga 
Mesdjid selama Kamel Abdulrahim, 

Mesdjid Wash- | 

  Dutabesar Mesir di Amerika Seri- : 
kat tidak: ada. Sumbangan Arab 
Saudia ini adalah tambahan untuk: ' 
bagian jg telah ditentukan baginja 
dari. biaja seluruhnja dan pembangu- 
nan mesdjid ini jg ditaksir ber- 
djumlah kira-kira $ 1.500.000. Arab 
Saudia pun djuga  menjumbangkan 
beberapa ribu lembar Kor'an Sutji 
dan sebuah buku bernama ,,The 
History of Islam” jang didjual dan 
perdapatannja - diserahkan kepada 
Pusat Islam itu. Hassan Hosny, 
sekertaris eksekutip dari Lembaga 
itu, mengumumkan bahwa beberapa 
perusahaan Amerika pun djuga 
memberikan sumbangan2 jg' penting. 

Ketika menjerahkan sumbangan 
itu, dutabesar. Assad Al-Faguih me- 
njatakan Adalah suatu  kehorma- 
tan jg besar sekali untuk mewakili 

| negeri jg bebas itu, maka perlu 

udara jg terbesar selarua pe- Pemerintah saja dalam memberikan 
rang Korea. Pesawat2 terbang sumbangan ini kepada Pusat Islam 
Sekutu jg berlandasan di da- baru di Amerika, jang sudah barang 

rat dan di kapal2 induk, selama tentu akan membantu Pn 

| Kemis mengenai import itu 

| bagi kalargan2 ini sudah djelas: 

  

ma bank2 asing, berpendapat, 
tidak harus demikian diartikan 2 
nja, jaitu harus dibajar 1007 ' 
sedang ' pembajaran dahulu 

40”- itu baru diperhitungkan 
kemudian. Para importir Indo 
nesia berpendapat, bahw, dgn 
interpretasi jg terachir ini me 
rekg akan menerima beban jg 
lebih berat dari pada maksud 
jg terkandung dalam peratu- 
ran Lu. (Antara). - : 

Pereturan2 import baru. 
Sementara itu dikalangan2 bank 

dan 'importur pada hari Djum'at 
pagi orang berpendapat, bahwa pera 
turan2 jang diumumkan pada hari | 

adalah 
perlu sekali. Maksud peraturan ' itu 

Menurut anggapan kalangan2 tsb, 
tindfkan2 baru itu harus dipandang 
dalam rangka usaha ugtuk mengada 
kan kesetimbangan didalam neratja 
pembajaran. Untuk ini ada beberapa 
djalan. Satu diantaranja jg - paling 
tepat ialah mendjalankan sematjam | 
politk penghematan dalam lapangan 
import dan mengembangkan eksport. 

Berhubung dengan itu orang meng 
harap. bahwa tindakan baru ini 
akan mempunjai effek jang  berman 
faat. Sedjumlah besar | jang ditarik 
dari peredaran dan dengan demikian 
tindakan itu merupakan suatu dja 
lan baik untuk memperbaiki tenaga 
membeli jang terapung-apung dari 
uang ribuan, sehingga orang tidak 
akan mengadakan lagi transaksi2 jg 
sepekulatif, 5   

  

berita, 

nja tiap tahun kurang dari 800 
pound. 

TIDAK ADA KAPAL 
SELAM DIPANTAI 
IRIAN. 

Menteri urusan daerah 
seberang Australia, Paul 
Hasluck, pada hari Ke 
mis telah  menjangkal 

bahwa dipantai 

Irian telah ada  dili 

hat ,,sebuah kapal selam 

lain negara”. Kepada ma- 

djelis rendah menteri me- 

nerangkan, bahwa berita2 

tersebut telah dipeladjari 

dengan saksama, dan buk- 

ti2 jang membenarkannja 
tidaklah dapat diperoleh. 

  
- irut maklumat markasbesar ang- 
ikatan udara Sekutu telah dite- 

. tapkan terlebih dahulu, dihudja- 

"lebih dari 8 djam melakukan se 
,rangan2 jg terbagi dlm 3 geuom. 
bang, seluruhnja berdjumlah le 
bih 1400 penerbangam-serangan 
(sorties). 40 sasaran jg menu- 

ni bom dan napalm. : 
Serangan gelombang pertama 

mendjatuhkan 100 ton bom dan 
4.000 gallon napalm, serta me- 
hambahkam 17.000 butir amu- 
hisi. Dalam serangan gelombang 

pengertian tentang  kebudajaan 
am”. Lebih landjut dutabesar Al- 
Faguih menerangkan bahwa Pusat 
itu hendaknia melambangkan persa- 
an antara kaum Kristen dan kaum 
Muslimin dalam usahanja melam- 
mentjapai perdamaian dan kemakmu- 
ran didunia. 

KABINET BARU BELAN- 
DA HAMPIR TERBEN- 
TUK? : 

Menurut sumber2 jang 
mengetahui di Den Haag, 

  

  pertama ini ikut serta 420 pesa- 
wat terbang. Gelombang kedua 

mendjatuhkan 240 ton bom dar ' 
menembakkan 12.900 butir pelu 
ru. Menurut maklimat tadi, pe- 
sawat2 terbang MIG 'Jtara ti- 
dak berdaja menghalang-hala- 
ngi serangan tadi. Sebuah MIG 
ditembak djatuh dan 2 buah lagi 
mendapat kerusakan2. Hari Dju- | 
ma'at malam radio Pyongyang 
belum lagi melandjutkan sia- | 
ran2nja. F 

krisis kabinet Belanda jg 
sekarang sudah berdjalan 
lebih dari 2 bulan itu kini 
sudah dekat penjelesaian, 
dan bahwa suatu kabinet 
koalisi achirnja akan da- 
pat dibentuk dibawah pim 
pinan ketua Partai v.d. Ar- 

   

  

  

Wk. Presiden 
Di Karachi 

    

  Sebelah. kiri : ialah 

Russia 

tak akan meninggalkan politik 

ra jg menghormati kedaulatan 
dan sikap netraj kita jg bebas 
itu”. Akan tetapi dengan sege 
ra ia menjatakan pendapatnja 
sendiri, bahwa dewasa ini be- 
lum waktunja untuk menerima 
bantuan dari Rusia, karena 
dengan demikian Indonesia da 
pat mendjadj Tjekoslowakia ke 
dua”. Kita bersedi, untuk me 
ngadakan perhubungan persa- 

habatan dengan Rusia, akan | 
tetapi mengingat apa jg terdja 
dj dengan Tjekoslowaki, dan 
negara2 lainnja dalam keada- 
an Serupa negara tsb maka 
menurut pendapat saj, dewasa 
ini adalah kurang baik untuk 
menerima bantuan tehnik dari 
Uni Sovjet, karena mungkin di 
daamnja akan terdapat sja- 
rat2 jg lebih mengikat dari pa 
da bantuan2 jg diberikan oleh 
Amerika”, demikian ' menteri 

Mukarto. Meskipun demikian 
menteri Mukarto sangat menje 
tudjui diadakannja hubungan2 
diplomatik dengan Rusia. “Utk 
dapat melaksanakan seluruh 
beleid kita da'ram politik luar 

Indonesia menempatkan duta- 

besarnja di Rusia”, demikian 
menterj Mukarto jg selandfut- 

nja menambahkan: “Karena 
demikian saj, telah mengadju 
kan usul sematjam itu kepada 
kabinet”. 

Mengenai perdjandjian perda | 
maian dengan Djepang, menteri 
Mukarto menerangkan bahwa 
Indonesia tidak perlu terburu- 
buru untuk meratifikasi per- 
djandjian tersebut dam, mungkin 
Indonesia akan membutuhkan 
seluruh waktu limit selama ti 
ga tahun jang ditetepkan sete 
lah penandatanganan perdjandji 
am tadi untuk memutuskan apa 
kah Indonesia akan meratifika 
si atau tidak perdjandjian itu.” 

Mengenai konperensi perda 
maan jang akan diadakan di Pe 
king, menteri Mukarto  mene 
rangkan bahwa Indonesia setja 
ra tidak resmi akan | diwakili 
oleh ,,orang2 partkulir” dalam 
konperensi itu. : 

Selandjutnja diterangkam, bah 
wa Indonesia dengan resmi te 
lah membantah bahwa kerusu- 
han2 jang terachir2 ini diambil 
di Serawak adalah atas itang- 
gung djawab orang2 Indonesia. 

Tentang  djumlah “3.100.000 
dollar jang akan diterimakan 
kepada Indonesia oleh 'TCA, 
kalangan2 Kementerian Luar 
Negeri menerangkan kepada 
Antara, bahwa akan diterima 
atau tidaknja diumlah itu ada- 
lah tergantung kepada hasil 
pembitjaraan2 jang dilakukan 
oleh Duta Besar Indonesia di 
Washington dengan pembesar? 
Amerika Serikst. Djumlah ter- 
sebut t'dak diminta oleh Indo- 1 
nesia, tetari adalah jang diper 
nesia, tetani adalah jang di- 
peruntukkan fallotted)  hssi 
Indonesia oleh -TCA, dan. tidak 
mensanduns sosuatu ikatan 
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" PRESOK PAGI TG. 31 Ag. 

sebut Hari Raya @urban atau 
limin, hari-raya Aacha ita di 
Ka ab Hina 2 Ag Ae 

dipesintulikan oleh Tuhan 

Akan tetap: ternjata, bahwa 
Nabi Ibrahim lebih berat mena 
'ati perentah ALLAH SWT se 
hingga walaupun bagaimana 
hesarnja ketjintaan beliau ke- 
pada puteranja akan tetapi di 

| korbankannjalah puteranja itu 

tu pisau telah disiapkan utk 
menjembelih puteranja, tiba2 
datanglah Malaikat Djibril (Ga- 
briel) jg diutus Tuhan untuk 
tjepat2 mengganti putera Ibra 
him itu dengan seekor kam- 
bing, sehingga achirnja bukan 
putera Ibrahim jg tersembelih 
akan tetapi seekor. kambing. 
Dinamakan Hari Raya Hadji, 
karena pada hari ini orang me 
nunaikan 'Ibadah Hadji dj Ta 
nah Sutji, karena climax 'iba- 
dah Hadji itu dilakukan pada 
hari2 kanan kirinja tgl. 10 Zul- 
Hidjah ini dan 3 hari. sesudah 
Idul Adcha ini seselailah su- 
dah kewadjiban 'Ibadah Hadji. 

    

Persamaan hidu p-: 

Ibadan, Hadji, jg masing2 da 
ri pemeluk Islam jg -konse- 
kwen, tentu telah terguris dlm 
lubuk hatinj, sambil berdjan- 
dji walaupun HANJA SEKA- 
LI dalam seumur hidupnja, mo 
ga2 ditagdirkan oleh ALLAH 
mamMpy menunaikannja. Kare- 
ng uniuk  mentjiptakan “new 
life maka masing2 dari kita 
harus melalui fase mu'amalah 
Jaitu tjara menunaikan menga 
tur hubungan jg sebaik2nja 
antara manusia dengan Tuhan 
jg merupakan suatu “treai- 
ment” jg. procedurnja lebih 
komp:it dari pada lain2 ibadah. 
Ibadah Hadji jg disana diprak 
tekkan theorie? persamaan klas 
dan persamaan hidup dengan 
kumpu'nja ratusan ribu um- 
mat jg tidak membedakan su- 
ku2 bangsa, djenis, dan pang- 
kat, semuanja berkumpul di 
satu tempat dengan pakaian 
jg sama (kain ihram ja'ni ka- 
in jg tidak didjahit jg dipakai 
untuk kerodong sambil mem 
biarkan kepalanja tidak ditu- 
tup) terdjemur diterik mata- 
hari jg membakar panasnja di 
padang A'rofah, 

Hari Mengisi Gedung 
Perumahan Negara. 

Satu hal jg perlu didjelas- 
kan disini, bahwa Hari 'Idul- 
Adcha ini mendjelang sesudah 
kita bersama-sama merajakan 
Hari Ray, 17 Agustus bebera 
pa hari jbl, sa'at dan detik2 jg 
dipandang besar 'artinja bagi 
seluruh bangsa kita. 

Djikalay Hari Proklamasi 17 
Agustus dipandang sebagai Ha 
ri Membina Gedung Peruma- 
han Negara, maka Hari Raya 
'Idul-Adcha adalah harj untuk 
mengisi dan memelihara ge- 
dung itu supaja dengan fon- 
dament Pantj- Sila dimana Ke 
Tuhanan JME merupakap, fon- 
dament jg pertama-tama dapat 
disentaysakan dengan pemeli- 
haraan jg saksama. Memang. 
semua dari kita telah mengin- 
sjafi, bahwa bukan main ba- 

lilingi kita, gangguan? mana 
merupgkan puntjak2nja bebe- 
rapa, krisis baik jg bersifat Ia- 
hir maupun batin jg oleh dji     beid Dr. Willem Drees. 

“Malik Akan Pimpin Politik 
'W ARTAWAN UP  Tad Szule 

: pada hari Kemis memperolen 

keterangan2 dari diplomat2 pada 

markasbesar PBB, jang menjatakan 

bahwa mereka mempunjai 

untuk menduga, bahwa sepulangnja 

alasan2 

Jakob Malik — wakil Sovjet dalam 
PBB — ke Moskow pada bulan de- 
pan, ia akan diserahi tugas oleh 
pemerintahnja, untuk menjusan po- 

litik Sovjet Uni terhadap . Timur 
Djauh pada umumnja dan Djepang 
chususnja. Kata para diplomat tadi, 

Djauh 
Malik sudah lama akan dipindahkan 

dari PBB dan diberi kedudukan 

  

Peer 

Lambega Kebua “ah 
Kia. Bataweasch 

yan Kai pan We 1 

ana2 hari Indonesia. W. patriot sedang dilakukan 

RussiaiThd Timur! 
lain, “akan tetapi ' timing”, pene- 
tapan saat, pemindahannja ini pen- 
ting artinja, berhubung dengan ada- 
nja perundingan di Moskow pada 
waktu ini, antara pembesar2 Sovjet 
dengan delegasi RRT jang dipimpin 
oleh Perdana Menteri merangkap 

  

MIE 

4 

' 

& 

Adu 

j 

menteri luar negeri Chou En Lai. 
Jakob Malik adalah seorang ahli da- 
lam hal soal2 Timur Djauh dan 
Djepang dan sebelum Sovjet Uni 
ikut dalam perang Pasifik ia men- 
djadi dutabesar Sovjet di Tokyo. 

  

ri Idul-Adha | 
Meletakkan'Neratja' Sendi? Lahir Batin 

Jang Seimbang 
| (Oleh: Saifuddin Zuhri — Kepala Djawatan 

" Agama Djawa Tengah). 

'Idul-Adeha. Laziw dju 
Hari Raya Hadji. Oleh kaum Mus | 4 

| dirajakan sebagai hari untuk menu- 
ALLAH SWT sebagai 

: .olel untuk mempersembahkan pengor- 
banan, .jaitu menjembelih puteranja jang bernama Nabi Is- 
ma'il (menurut kepertjajaan Islam, dan 
Agama Masehi bukan Nabi Isma'il tetapi Nabi Ischag kakak 
Nabi Isma'il a.s.), Perintah Tuhan itu dimaksud utk. mengu- 

“kur sampai dimana keta'atan Nabi Ibrahim, manakah 
rat, meny'ati perintah atau mentjintai anak. 

dengan tulus ichlas. Pada wak | 

  

   niniabinstisai Shi)   
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MA Tea MN Lean 

Brahikd 1 3 

putra | 

Meluap 
n 

UNGAI Brahmaputra dan 
tjabang?nja membandji 

ri tanah datar Assam, India Ti 

Se Ra MNN Yaa aer PeNanan 

  

1952, bertepatan dgn. Hari Raya 
ga Hari Raya 'Idul-Adcha itu di- 

mengikuti 
oleh Nabi Ibrahim a.s, sewaktu | tenggelam 

lainnja kehilangan rumah. 
mikianlah menurut laporan? jg 
Ion di Galcutta hari Djum.' 
a - 

Sementara itu djumlah pema 
tang. jang hanjut bertambah ba 
njak dam air sungai2 tadi mem 
bandjiri daerah2 lainnja. - Hu- 
djan turun terus-menerus didae ' 
rah ulu Brahmaputra, hingga 
muka air sungai dalam tempo ' 
36 djam naik 35 senti. Perdja 
laman kereta api, lalu lintas de 
ngan kapal sungai semuanja 
dihentikan. Djalan raja teren- 
dam dibeberapa bagian, hingga 
usaha memberian pertolongan 
kepada korban2 bandjir tadi di 

De 

menurut kepertjajaan 

jang be- 

usaha2 untuk mengatasi itu se 
mua, agar kita tidak terbenam 
dalam lautan-krisis jg terus 
menerus. 3 

Menurut hemat saja, induk 
dar, pad, sega'a krisis imi ada- 
lah berupa: djatuh tersungkur 

nja kekuatan batin dan. moral 
serta meningkat pesatnja ke- 
kuatan lahir dan. kebendaan, Pera 
sehingga merupakan dwi-tung- 

gal yang tidak seimbang. Pada- 
. 

Lea Ne (kekuatan 7a- Pad jak PRA 

ir dan batin, kebendaan dan Ta Pp en siun TEA 

Sg r , # 
'rocdani) adalah dwi-tpnggaj jg |: 
harus seimbang, harus sama2 |“ & . 

Harus Tetap Dibajar 

ENJIMPANG dari 

' berat neratjanja laksana dua 
sujap kanan dan kiri. Djikalau 
hanja salah satunja sadja jeng na na 
lebih berat, makg itu merupa- ena NN Ten Tu di imp me Dana Pensiun Indonesia di ' 

sendi? perimbangan jang Bandung, dalam mana kepada 
sangat pintjang, jang sedjak | para pensiunan-pemerintah di- 
riwafat dunia terbentang belum | beritahukan, bahwa untuk ma- 

sa mulai Agustus. 1952 sampai 
dengan Pebruari 1953 pensuin 

  

    

pernah sedjarah mengenal se- 
suatu bangsa dan angkatan 
mentjapai kebesaran dan ke- 
djajaan dengan" sendi2 jang 
pintjang tidak seimbang itu. 

Kesinilah bangsa kita harus 
| meletakkan sendi2 asasinja! 
| Keadilan sosial dan -persa- 

' maan hak jang ikerap kali kita 
dengungkan, merupakan sesua 
tu jang tidak (belum) dapat di 
kedjar. Lantaran, kemadjuan 

. kebendaan jang sifatnja sangat 
, materialistis dan individu. ti- 
| dak ditjentjang (tidak dikemu 
| dikan ) oleh kemadjwan rocha 

nj dan moraj jang sifatmja me- 
meng Satu untuk semua dan se 
mug untuk saty dan mendahu- 5 : t 3 
lukan KITA dari pada AKU." RI. di Djeddah, Dja- nja. :watan Penerangan Agama 
“Si Ke ES 2 "Pusat memberitahuk 

Terus kearah ijita2 'Yahwa musim hadji tahun 
seluruh bangsa. ini adalah Hadji Akbar. 

Djikalan kemadjuan keben- Dapat diterangkan bahwa 
azan itu dimitsalkan sebagai Hadji Akbar itu jalah Aro 
Scbuah kereta-kendrraan - : 
ka Kabar taman dari kita Ba tah, bertepatan pada hari 
jang sudah ada didalamnja, te- Djum'at. 
tapi ada dan banjak lagi jg ' 
masih berada diluarnja jg ha- 
nja dapat memegang kereta 
itu, dan masih sangat banjak 
Jg sedang lari berkedjar-ke- 
djaran untik  mentjapainja, 
serta lebih banjak lag: jg ha- 
nja menonton sadja dari djauh 
dengan perasaan putus asa 

dan iba tati Alangkah uta 
manja, kalau masing2 dar: ki- 
ta pandai mengambil apa2 jg 
tersimpan dalam matjam?2nja 
perajaan, baik jg bersifat ke- dak terkatung2 dan hampa se- 
agamaan maupun jg.bersifat olah2 menghadapi bajangan2 
kenasionalan, agar supaja chik | dan fatamorgana, 
mat ig tersimpul didalamnjs ti! 'ALLAHU AKBAR, ALLAH 
dak terus menerus merupakan , MAHA BESAR! 

rang lux atau obat jg hanja | Tap ada Tuhan ketjuali AL 5 
tersimpan didalam botol jg in "LAH, dan segala pudji hanja 
dah warna dan bentuknjs ha- bagi ALLAH! 

Kartu Terbuka... 
Truman Tak Bermaksud Adakan Ren- 

tjana2 Rahasia Thd Korea 
Masih Jakin Didapatnja Penjelesaian Setjara 

Damai. 

padjak, 
dengan kelebihan pemotongan 
paajak peralihan bulan2 jang 
lampau, maka sekarang diper- - 
maxwumkan, bahwa dari Dja- 
karta telah diterima tilgram" 
jang menjatakan bahwa pemo- 

  
sementara harus diteruskan ' 
sampai ada instruksi lebih lan- 
djut. Pendjelasan tentang hal 
ini akan diumumkan lebih lan- “ 
djut. (PU). : 

HADJI AKBAR. 

Menurut kawat Keduta- 

! 
'   

  

nja mendjadi kepuasan tiap? 
mata (pasifn) jg memandang, 

sehingga sisakit tetap menderi 
ta dan botol-obat hanja men- 
djadi perhiasan kamar belaka. 
Marilah dimulai meletakkan 
sendi2 kekuatan lahir dan ba- 
tin (kebendaan dan agama) 
eng. neratja2 jang seimbang, 
agar uSah. melaksanakan tji- 
ta2 seluruh bangsa berdjalan 
dng. gampang lagi lantjar ti-   

  

mur, hingga banjak orang jang 
Gan ribuan orang 

  

mereka tidak akan dikenakan 
untuk diperhitungkan 

tongan padjak peralihan 1951 |. 

D IDALAM KONPERENSI pers mingguannja pada hari 
Kemis, presiden Truman telah menerangkan bahwa ia 

masih tetap mengharapkan akan tertjapainja penjelesaian de- 
ngan djalan damai di Korea, Diterangkan selanljutnja, bahwa 
tidaklah ada maksud atau rentjana?2 rahasia utk. mengachiri 

   

njaknja gangguan2 js menge- 

peperangan di Korea. ,.Semua kartu terbuka dimedja, dan sega 
la-galanja jang terdjadi senantiasa disiarkan didalam surat? ka 
bar”, demikian Truman, Ia tidak suka memberikan ketera- 

Kepada seorang wartawan jang ingin mengetahui alasan dari 
pengharapan akan tertjapainjapenjelesaian dengan jalan da- 
maj itu, Truman mendjawab: ,,No comment”. . 

Tirai Besi. daklah memerlukan persetudju 
.en presiden untuk mengadakan 
perkundjungan ke Iran, Tru- 

' man menerangkan, bahwa Jo- 
jnes telah membitjarakan soal 
|keberangkatannja ke Iran itu 
| dengan dia. Atas pertanjaan 
seorang wartawan, apakah be- 
,har presiden telah meminta ke 
| pada Jones untuk menjusun se 
buah, laporan mengenai keada- 
an di Iran, Truman mendjawab 
|bahw, ia tidak ada meminta se 
'suatu apa kepada Jones, 

Resolusi American Legion. 
Presiden Truman menjata- 

kan ketjaman pedas atas reso- 
lusi jang telah diterima baik 
oieh American Legion jang 
meminta keberhentian menteri 
luar neger: Dean Acheson, de- 

Atas pertanjaan, 'Truman ' mikian menurut AFP, Dikata- 
mendjawab bahwa W, Alton | kannja, bahwa Dean Acheson 
Jones, manager Cities Service yadalah tokoh jang paling baik 
Oil Company of New York, ti- untuk menduduki pos ini, 

Truman mendjandjikan bah- 
wa kemudian hari ia gkan 
memberikan djawaban atas per 
tanjaan mengapa ig berpendi- 
rian bahwa 'Tirai Besi dapat 

| “digulung kembali” sampai ke 
perbatasan2 Sovjet Rusia, den 
gan tiada memakai kekerasan. 
Truman tidak mau memberi- 
kan djawaban atas pertanjaan, 
apakah ja pernah dengan setja 
ra resmj membajangkan harap 
ar kepada bangsa2 dibe akang 
Tirai Besi, bahwa pada satu ke 
'tika “mereka akan ,,dibebas- 
kan” dari komunisme, 

  
Kundjungan Jones ke 

Iran. 

  

ngan lebih djauh tentang keadaan ditanah semenandjung tsb,
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aa Jang Akan Ulterima 1 
Indonesia Da Exim-Bank 

Terutama Akan Dipergunuakan Utk Projek 
Pabrik Semen Dan. Djalan2 

. 
| Pigeon mts PEMBESAR Export-Import Bank di Wash 1 : si 5 

ington an hari Sea me Pap di- r 

PE s8 donasi dari 100 # Uar er an 
untukkan Ketonea Tua - Den talun ham jang. Tati tin glata :   

    

gah keluarga Jogja. djoenlah itu akan dibajarkan sebelum tahun ini berachir. Demi- 

    

head Kes a 
kian UP dari Washington. Pembesar-pembesar Amerika dan 

eluarga Djakarta, PA Indonesia sekarang sedang berunding ' tentang igeluaran uang jang belum dibajarkan Yu, dan mereka Hanan didak 2 dengan keluarga' Surabaja. (-kam berselisih pendapat, Es 3 

  

   

  

    

  

Bit Andar (eblkii Gari RoOLanson 

ae 
AHLI: KAP IRRP, PICKUP, HOES, DEKKLRED, 

ING untuk MOBIEL & MEUBELS. 
P Pengapon 359 Semarang — 

. muka Pra D.K.A. 

   
  

    

Ini Anggur Kuat terbikin am 
Oa Ta anaa din mahal, Sangar Tapa 

“jang an ipenting untuk tambah # 
. dai Anggur pun tertjampur 

: #Slaxi/peremibuan 1g. 
air muka 

  

berbadan lemah. Kufang da 
kelihatan tua dan lesi fidak horse kaki tangan dingin, bua Pinggang sakit, 

Ne ate Me BN Pa enjakit keleniahar Minurr 
ini Anggur @ Sing. an AN | . 

  

Kaa tempo. sudah. tentu lekas keliatan faedah. 
erempuat, tua atau muda, 

S bagi perempuin jan 
k perut, dan 4 2 Nana lemah, kevala suka pusing 

perut tambah," kal bank 21 Sakit lemah dalam waktu bun 
aji tjukup ibu tinggal sehai 

dan baji dalam kandungan tingggi waras, 
ANGGUR KOLESOM SENG HWA. Perlu diminum perempuan sesu 
dah bersalin. agar tinggainja darah dalam 
dan ganti darah baru jang sehat, air muka mendjsdi seger, menam 
bah air susu ibu, dan menambah nafsu makan, Terutama bagi pe 
Ta aa banjak beranak inj Anggur SENG HWA sangat 

PEN Se aa Ing Anggur obat Rhsumatiek dbi 
ah' termashur turun. menurun. . Dibiki 

na jang mahaj da 
Ta Ini anggur obat met 

badan mendjadi ah 

Uu Untuk sembuhkan se 

(Bongsiep atau Entfjok) baik diru 
an bagan, baik jang sudah lama atau tang | 
an tentu nanti kelihatan mandjurnis 

dan TOKO2 P.&D, diseluruh Indonesia. 

£ Ii n sa 
di TOK O: OBA: 

AS tik 

       

     

      

  

    

   
   

    

   

   

   

      

   
   

    

   

  

   

  

Djawa Tengah, sama sekali 
bukan sebagai 'strafoverplaat- 
sing” tetapi adalah  peminda- 
han routine seperti biasa dila 
kukan terhadap seorang pega- 
wai negeri. Walaupun j3 seba- 
Sai seorang pegawai negeri | 
menerima pemindahannja ini, 
tapi oleh Sujoso disesalkan, 
bahwa putusan pemindahan 

ia. masih harus menjelesaikan 
banjak pekerdjaan dalam Ia- 
bangan pembangunan di Dja- 
karta Raya dewasa ini. 3 

Hari Djum'at petang bertem 
v»at di.Balai Kota Djakarta, 
oleh Walikota Sjamsuridjal di 
idakan malam-perpisahan utk 
Bupati Sujoso, jg akan dikun- 
djungj oleh kalangan sipil mi 
iter kepolisian, kedjaksaan 
serta instansi? lainnja di Dja- 
karta. Upatjara timbang-teri 
na tugas dari, Bupati.. .Sujoso 
kepada. pengganti 

  

kartg. Raya, ian jg akan di 
angkat mendjadi Bupati tetap 
menggantikan R. Sujoso hing- 

ga kini beta, Siketahui. 

  

KANILLA TAIT SHOW 
AKAN MAIN DI SMG? 

Pada tiap2 keramaian, se- 
perti dizaman dahulu umpama- 
aja di Pasar Malam, Pasar 
Sambir dan Jaarbeurs, rombo- 

cetinggalan memperlihatkan 
pelbagai permainannja, antara- 

nja jang digemari masjara- 
ikat “hula2 dance,” dsb. Kini 

| dari pihak jong dipertjaja di 
| dapat. keterangan, bahwa Se- 
marang akan mendatangkan 
rombongan. Manilla taitshow 
tersebut jang. hasij dari per- 
tundjukkan sebagiannja' akan 
Fdiserahkan kepada P.M.I. Gan 
lainnja lagi bagi Sosiale instsi- 
ingen lainnja. Jang kini men- 
djadi persoalan adalah menge- 
nai deviezen bagi rombongan) ex 
mereka itu, untuk ini telah di- 
Hentuk sebuah pena semen- 
ara 

RUMAH OBAT 

Minggu tg. 31 Agustus dibu 
ker rumah obat Rathkamp djam 
8-12. Dari tg. 1 sampai 6 Sep- 
tember dibuka djam 8-19 Sik 
Iang dan Numa, djam 8-17 
Rathkamp, Koo Hwie dan yan 
Gorkom. 
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Oleh Sujoso diterangkan, ba, #3 
hwa dari Menterj Dalam Nege | 
ri ja mendapat ketegasan, bah || 
Wa Putusan pemindahannja ke 

ini dilakukan, djustru diwaktu. 

agan Manilla Taitshow tidak) Iuasan “daerah 

1& Gamble, 

    

ih '   OGOK. 
Itu. sahabat eta Si-Grundel, 

hari ini tidak grundelan, karena me 
mang selain kagak pantas hari Sab-: 
tu menghadap Minggu djual tjome | 

|lan, pun memang hatinja djadi gem 
|bira, sebab ternjata Guru2 anggauta: 
P.G.R.I. tjabang Purwodadi jang, 
antjam mogok sebab sering 

gadji hakoja, urungkan. niat- 

nja sentula. 

'kerelaan bapak2 Guru. Sebab me- 

mang menyrut:..djarwo-dosok”, itu 

perkataan ,,GU-RU" ialah makna di 
gu-GU lan .ditFRUL: .. 
Maka bahajanja lagi, kalau guru 

sampai. mogok, ini artinja "bisa bikin 

peladjaran atau suruh . murid2-nja 
meniru ... beladjar MOGOK ! 

Dan kalau dari. ketjil sudah bela 

| djar MOGOK, besuk kalau besarnja 
bisa. djadi Taha biasa djadi DJUARA 

MOGOK. 
Kalau suami tjuming mogok . tak 

mau makan dirumah, .sih bahajanja 

tjuma ada kemungkinan... piring ter 

bang: tapi kalau sebaliknja sang 

isteri jang djuga bekas murid seko 

lah jang diadjari mogok tadi bikin 

aksi pembalasan tidak mau masak, 

adakan mogok duduk tuntut tamba 

hak uang rumah-tangga, uah. 

tanggung banjak perut main isita 1 

? Mudah2-an' gadji Bapak? Guru 

tidakelagi seriig mogok, supaja tak 

terpaksa adakan aksi mogok, agar 

anak2 djuga tidak lalu beladjar mo- 

k. 
ae Sirpong. 

PEMBANGUNAN DAERAH 
PELABUHAN. 

  

| Rehtjana genngaganan gau pera 

mengingat Keadaan 

An Pi eka penahan h me ai 
ketjian dahulu. jaitu Peka 
memperbaiki steiger2 dsbnja dan 

pelabuhan. 
Disamping ini, djuga akan sege. 

ra didirikan beberapa rumah pega 
Wai Gjawatan tsb, antaranja 4 utk 
rumah termasuk klas 6. (klas di. 
ukur menurut gadji tiap orang) 
4.klas 7, 3 atau 4 utk klas 4 1 
utk Kas 5 dan 1 uik Klas 4 Pen 
Kirian perumahan tsb diatas di. 
angan 33 penting. mengingat .k 

" pegawai Djawatan Pela. | 
Aa 
gel dihote12 
berapa rumah dikampung2 . Untuk 

Pein me“ aa AA 

iya aa. Bata Gimana 
orang akan berangkat "naik kapal, 
akan diperluas dg beajanja dise- 
diakan sebanjak” RP 70,660.— 

BNLADJAR KELUAR 
NEGERI 

Pada permulaan bulan Agus- 
tus ini, Procter & Gamble telah 
membuka kesempatan latihan2 
teori dan praktek utk pegawai2 
Incdontsia-nja dan dgn begitu 
membentuk suatu “solongan' 

orang jg mempunjai kesanggu- 
pan dan ketjakapan utk kedu- 

dukam2 | terkemuka di pabrik 
Procdter. & Gamble, di hari ke- 
mudian 

| Suatu rentjana pendidikan ig 
lain telah dilaksanakan pada 
hari Selasa, 12 Agustus jl, keti- 

ka 2 orang. pegawai  Proeter 
Tuan Suwastiardjo, 

berumur 31 tahun, dsn Tuan 
Liem Ing Tjhan,- berumur 35 

tahun, ke-dua2nja, Voorman Pe 
ngepakan jg berpengalaman,.me 
ninggalkan Surabaja utk heper 
gian ke Manila. - Mereka akan 
mendapat traihiog praktis di pa 
“hrik2 PMC di Filipina. dan akan 

.dimos 

Sir-pong “utjapkah saluit atas itu | 

“#ngetahui $ 

memperdalam keadaan dim kom f 

  

   

    
    
     

  

p 

“orang pegawain ja ks entot" Hae 

rik2 PMC “di Bikini. 3 
ia jaan tn, Liem Ing Tih an, 

   
abioe ) 

“mendapat training prak 
Orang tadi ialah tuan Soewas: 

Hehe mane 
HA UANG 

  
H0 Awlambatan Lg basa 

PENA 

  

Melihat Keindahan Tari Bali 
ERTUNDJUKAN TARI- TARIAN dan Diisik Bai” 
ertama di Londen Sela sa malam diachiri dengan ' 

   dang 
seng tangan jang gemuruh, re Kan depan | lima kali Taft 1 
bahkan, sesudah penonton jang pen 

| kan lama melihat dan: menden peran do 
| kian wartawan ,, Antara” di Lon Gen: Penei 

Pte nga pertundju- 
'asjiknja. Dewmi- 

dan jang baik itu 
aan pula dibatja dim, kebanja kan surat? kabar Inggris.  Ta- 

Bagi mereka jang beluih me 
ngenal Bali kebagusan pertun- 
djukan ini dipertinggi lagi o'eh 
“latar-be' akang jang diselahea 
'rakan oleh Djokosimarno seo 
rang angg gota staf kedutaan jg. 

pandai jang selam, a Seminggu 
ini telah mendjagi ,djempo an 
Bali” Perhatian penonton sa- 
ngat tertarik oleh tingkah-laku 

jenaka dari badut Sereg. jang 

Sindirannj, dapa: dipahamkan 

umum, dan dapat menimbuni 
semua. djurang  kebudajaan. 

»Kedjenakaan badut-badut ini 
Sungguh menggelikan hati” 
kata , Daily Worker” dalam 
kommentarnja jang gembira 
pagi kernarin dulu. ,:Kity akan 
menjangka bahwa seorang da- 
ri mereka tentu datang dari 
'Hancashire,” (satu tempat jg 
“terkenaj banjak badutnja). Su 
jatu hal jang Sangot.suKar dira 
sakan oleh para pertofiton jang 

(belum biasa mendengakan mu 
sik Timur, adalah gamelan. 

“| Meskipun bagi jang. telah me- 
perinainan or 

kes Pliatan in Anak: Agung 
Gede MEN deng. sangat bagus, 

se | bagi setengah kritikus musik 
Inggeris, bunji gamelan begini 
satu barang baru. 

»mengiurkan”. 
Kritikus seni ,,/News Chroni- 

cle” mengatakan bhw jg agak 
gandjil pada pendengaran. ada 
lah bunji kendangnja jang ter 
latih ribut diperbandingkan ge   

kidi masih banjak ting. | 
atau: mondok2  dibe. ' 

rakan sedikit dari perari-pena 
ri jang kadang2 hanja seba- 
gai berdiri dengan manisnja. 

| Sebaliknja kritikus miSik Ti 
mes” berpendapat bahwa “ga 
melan jang lebih menasjikkan. 

ian, pakaian, permainan dan t jara memp 
tinggi mwutunja dan lebih mentu askan 
ton jang telah melihat dan men Taak Sentli 
pukan tangan penonton jang le bih hebat m 
wa Kefjak dan Legong tari jan g lebih Pistikati 

  

apa semua 

Ya ea Di TA ndut anu Bak 

jukkan, bah- 

Effeknja san Dina aa 
menerus dan pesonannja ba 
g2ikan sihir, Tentang. tarian- 
nja ia mengatakan, bahwa 
mungkin sesuai dengan jang di 
kehendak, oleh k#Senian Ing- 
geris gerakan-gerakan penari 
penari itii kurang terikat seper 
ti penari India, tetapi meski- 
pun. begitu tidax (kurang asli- 
nja”. ,Dida'am batas jang di- 
tetapkan jang memperlihatkan 
angkatan bahu jane tjepat dan 
gerakan-gerakan lengan dan ta 
ngan seperti kupu-kupu ter 

bang dan perputaran lutut, ge 
rakan kaki sampai kepada Ber- 
ketjil- ketjiy dan lama. penari2 
klassik ini menurndjukkan satu 
bentuk iang sama bagi mata 

orang Barat, tetapi ulangan- 
ulangannja itu tidaklah sam 
pai membosankan “Tarian 

dan musik jang menggiurkan 
dan mempunjai pesona sihir 
ini menebalkan kejakinan 
orang tentang bahagia orang 
Bali jang pernah didengarnja”. 

Bagi orang jg pernah mengun- 
djungi Bali, dan masih mengenang- 
kannja dengan berahinia, jg lebih 
menarik pada penari2 Bali 
tjaranja mereka mendjaga  keseder- 
hanaan seperti biasa dikampungnja, 
sampai mereka mulai menari, .dan 
sederhana lagi bila tarinja selesai. 

Sehabis pertundjukan, Duta Besar 
Indonesia mengadakan resepsi, jg 
memberi kesempatan kepada pemu- 
ka2 Inggeris dilapangan kesenian, 
pers dan politik untuk bertemu de- 
ugan Besi? Bali. Tiap orang an 
tarik oleh kesederhanaan dan si 
jgmalu2 dari pemuda-pemudi Bali 
ini- dan didalam pertemuan- ini.me- 
reka. mepundjukkan . kepantasan me- 

reka mendjadi duta-duta Indonesia 
Ljg membawa perbendaharaan kebu- 
Taj jaannja. 1 TI 

  

membiasakan diri pada tjara2 
pembuatan jg baru utk dipakai 
Gi Indonesia. Atjara latihan ini 
meliputi banjak hal mengenai 
,foremanship”, teristimewa jg 
bertalian den pekerdjaan mere- 
ka pada waktu ini, dan pula un 
tuk mempeladjart methode2 da 

lam hubungan? personil. 
Tuan Suwastiardjo dan Tuan 

Liem Ing Tjhan. diharapkan. 
akan kembali ke Surabaja pa- 
da 30 September 1952. 

HASIL KONP. KEPALA 
DJAW. PERTANIAN RAK- 
JAT DJAWA TENGAH. 

Dari tgl. 21/23 Ag. jl, di Wo 
nosobo . telah dilangsungkan 
konperensi kepala2 Djaw. Per 
tanian Rakjat seluruh Djawa 
Tengah ig memutuskan melak 
ganakan werkprogram Djaw. 
tsb untuk kemakmuran Nega- 
ra, Untuk tahun ini akan dise 

diakan sebanjak 900.000 Kg. 

DS untuk perabukan seluas 
18.000 Ha, sawah,, demikian   

  

  

njak 1.090 ton guna keperluan 
polowidjo. Djuga untuk keper 
luan ianman teba rakiat, 
akan didatangkan penggilingan 
besi, dengan installasinja leng- 
kap. Menurut rentjana .penggi 
lingan tebu dengan mesin itu, 
akan didatangkan paling sedi- 
kitnja 20 buah. 

Harga penggilingan tebu iri, 
kira2. Rp 16:000.— sedangkan 
permintaan penggilingan tebu 
banjak sekali. Selain dari ini 
banjak lagi usaha? jg akan di 
dijalankan oleh Djawatan Per- 

ran Negara. Demikian tidak 
aken ketinggalan memperhebat 
penerangah2 kepada rakjat 
tani. 

Oleh Pemerentah kini telah 
diberikan yang sedjumlah Rp. 
500.000 kepada para demobili- 
san peladjar Solo dan Jogia 
Sebagai Pa anggauta de 

sisi “ peladjar seluruh 
Djawa-Tergah ada Ik. 1800 
orang. Dari. djumlah itu jg ter   ajuga ZA. “disediakan . Ni banjak daerah Solo, (KR). 

  

    
   

    

adalah 

tanian rakjat, untuk kemakmu: 

terluang dan 

Pihak Indonesia telah me 
ngusulkan kepada Bank itu, 

agian dari uang itu 

ndjakan untuk pem- 
Ijalan dan menditikan sa 
erik semen dj Gresik, de 

  

ijatakan setudju. dulu 
denga tiap projek itu Sebejum 
dia mengeluarkan uangnja un- 
tuk menutup, biajanja. Sumber 
jang mengetahui, pertjaja, bah 

| wa besar harapan Bank akan 
menjetudjui dua projek ini. In- 
donesia sangat memerlukan le- ' 
bih banjak djalan dan semen 
urituk pembikinari djalan dan 
bangunan-bangunan  lainnja. 
Dan diduga orang pihak Indo- 
nesia akan mengusulkan, supa- ' 
ja.siss dari djumlah 25 djuta 
dollar itu sebagian besar di- 
pergunakan untuk pembeli. pe- 

kat Surabaja. Tetapi Bank ha | 

  

| “penataan kenikdkaon 
| raan Ailetik P.A:S,I. 

. Djawa-Te an, 

me
m 

pat
 m
a
b
a
 

1m, 

Dua hari berturut-turut ' ja- 
lah.psda hari Rebo" Sabtu dan 
(Minggu. tgl. 30 dan 31-8-ini 
oleh. P.A.S.I,. Djawa.. Tengah 
akan diselenggarakan Perlom-. 
baan Kedjuaraan. Atletik PA. 
SI. Djawa Tengah, bertempat 
di Stadion : Sriwedahari Ho. 
Upatjara pembukaan  Perlom- 
baan tersebut dilangsungkan 
pada hari Sabtu pagi, ini djam 
1.49. 

sawat-pesawat, terbang pengang : 
kut penumpang, dalam pener- 
bangan interinsuler. 
Pasti dibajarkan tahun ini 

Sebagian darj pindjaman itu 
oleh Exim Bank sudan diuntuk 
kan. membeli pesawai kerbung 
Cornvair.  Pembesar-pembesar 
Bank itu mengatakan bahwa 
rantjangan baru mengenai pem- 
belian pesawat terbang, belum 
diterimanja, dan karena itu mej 
reka tidak dapat memberikan | 
komentarnja. Tetapi jahg pas- 

ti katanja, djumlah jang 25 
djuta ilu akan dibajarkan pa- 
da gchir tahun ini. Sebagian 
projeknja bisa disetudjui dulu. 
Sampai kini hanj, satu dari ba 
njak projek Indonesia jang di | 4 

kan lain, tolak oleh Exim Bank jaitu 
pembikinan paberik kapal, Me- 
nurut pembesar-pembesar itu. 
pembikinan kapal diatas dasar 
ekonomi jang sehat, menghen 
dakj industrialisasi umum ig. 
telah tinggi jang kini belum 
dipunjai oleh Indonesia. (An- 

tara) 

  

GEMPA BUMI. 

Dinas seismograaf dari univer 
sitet Fordhan hari Kemis men- 
tjatat gempa bumi jang agak 
keras Dikatakan bahwa pusat 
dari gempa bumi ini terletak di 

nan an rusa Pe " JU an e gs jang b 

| TIDAK ADA SELISIH 
| FAHAM ANTARA 
NADJIB DAN MAHER. 

Perdana menteri Mesir, 

Ati Maher, dan djenderal 
Nadjib pada hari Kemis 

malam . telah mengeluar- 

kan sebuah pengumuman 
| bersama, jg. - menjatakan, 

| bahwa antara mereka ti- 
daklah ada perselisihan fa- 

ham. Dinjatakan, bahwa 
|tiap2 berita jang menjata- 

adalah .,tidak 
benar dan tidak berala- 
san”, 

LAGU KEBANGSAAN 
MESIR AKAN DIGANTI. 

Lagu kebangsaan Mesir 

jang telah berusia hampir 
seabad akan diganti, demi- 

kian diumumkan di Kairo 
pada malam Djum'at. Te- 

lah dibuka sejembara un-   tik menijiptakan an ke- 

  

|Aneka Djawa Tengah | 
SALATIGA. 

Jajasan Gedung 
Nasional. 

Tindakan pertama jg di am- 
bil oleh panitya untuk mendiri | 13276 

kan sebuah  Jajasan Gedung | 
setelah | tan Klepu 348 ekor): babi-tu- 

| 
Nasional di Salatiga 
pada tel. 17 Agustus jl. di ru 
mah wali-kota diadakan malam | 
resepsi telah. mengeluarkan 
"Perijataan Bersima” jg di 
tand,. tangani oleh 136 wakil2 | 
organiSasi/instansi/golongan di 
tempat, jalah mendjual bunga 
dengan pendapatan Rp 190,60, 
lelang bahan? makanan Rp 
300-—: dan 10”, dari penge- 
luaran untuk keramaian Rp 
600.— Dengan uang pokok — 
Rp 1000.— Jajasan Gedung Na 
sional gkan segera didirikan. 
Mengenai tempat untuk mendi 
rikan gedung itu direntjanc- 
kan sebidang tanah "kepunjaan 

Oci Tiong Ham-concern di Dja 
lan Tamansari jg kini masih 

sungguh tepatt 
untuk keperluan itu. 

Hasil perlombaan mem- 
berantas hama tikus. 

Berkenaan perajaan 17 Agus 

tus jl. oleh Djawatan Pertani- 
an Rakjat di Salatiga telah di 

adakan perlombaan memberan- 

tas hama tikus, 'badjing dan 

babi-hutan dalam wilajah ka- 

bupaten Semarang jg meliputi 

ge 

115 ketjamitan. Adapun Kabir 
nja sebagai berikut: Banjak- 
nja tikus jg ditangkap (dibu- 
nuh) ada 21964 ekor (jg terba 
njak diketjamatan Ambarawa 

ekor):  badjing “1597 

ekor (js terbanjak di ketjama 

tan 103 ekor (jg terbanjak di 
ketjamatan Bringin 30 ekor). 
Djumlah premie jg dibajar- 

“kan Rp 2104,20, sedang seba- 
gai extra-hadiah bagi mereka 
jg terbanjak dalam mentjapai 

hasil2 itu diberikan pula 35 
patjol tjap Mata, 70 patjol 
tjap Buaia: 13 buah dandang: 
13 linggis, dan 120 kg. pupuk 
Z.A./Juncea, : 

TEGAL. 

Ketjamatan Waruredjo 
diserang pengatjau. 

Pada tg 27 Agustus 1952. pada 
Pik. djam 2230 Ketjamatan Waru. 
redjio. Kabupaten Tegal (dekat, 
perbatasan Kabupaten | Pemalang) 
diserang oleh segerombolan L 
ngstjau. Polisi Ketiamatan mem 
rikan perlawanan sehebat.hebatnia, 
walaupun ' kekuatan. tidak seim. 
bang, Tembak-menembak  tedjadi 
hingga diam 0230 dan sedfang 
alggauta Polisi . gugur. . Pengatiau 
melakukan perampasan milik pen. 
duduk dari desa? Waruredjo, ' So- 
Kalila dam Kedajakan, Asrama Poli. 
si Ketjamatan, kantor dan rumah 
Tjamat. kantor Kenaiban, kamtor   

t Tidak 1 

Djawatan - Penerangan dan lum. 
bung. desa. isi padi. djbakar, habis 

kemudian bala “bantuan 
Tentera tiba “ditempat tersebut. 
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mempunjai- "merek jang dipaherkan diatas tutupnja, : 
Periksa pembelian Tuan dan berhati? terhiadap 
Sarang tirgan,           

  

  &     

  

. Hngin bukti? Silahkan 

m
e
 

Tjap ..BOEAJA“ 

Tuan2 praktekan sendiri, 
baru akan dapat. kenjataannja. 
dengan 100 pCt. kapuasan! 

Pusat pendjual: 

KONG DJIN TONG 

LELANG 
Selasa 2-9-52.di KARANGASEM 11 diam 9 pagi. Perabot ru- 
mahtangga bagus dan. banjak sekali 3 jam 5 Tuan G.J. Sip. 
Kesempatan melihat: SENEN 1-9-52: 4—6 sore, 
Dapat menitipkan barang2 setelah ada Pan To Las 

  

Pekodjan 105, Telp, 1885 Srag. 
  

    
$ 

  

Taman Pendidikan 

,MARDI. LUWIH” 

Mangkubumen — Solo. 
ma ma ut 

    

Rumah? sakit, Rumah2 makan, 
Sekolahan? masak dan rumah? 
tangga, telah banjak memban- 
djiri pesenan kita punja KOM- 
FOR ARENG JEHA”. 

Pan AT Mega” areng, 
pakerd aan. 

g blon Heri abi silat 
Na bikin pertjobahan. 
PUAS!! 

BOUW INDUSTRIE H. Mij. 

»ACTIVUM” v/h Oranje Dorp 

Bulu 2 telp. 1232 Semarang. 

PASTI   
  

“kvane pendaftaran 4 Rp 10— | 
Uang kursus sebulan & Rp 15,— | 

Bukti2 jang telah -njata !|   
    

La 

yi ape Bea KAIN La , » 3 

Be uh : , “ JANG SUDAH TERKENAL 
Nelian Udji— Awet Muda — Tetap Ditjinta! | kursus TERTULIS. : si Sewa Kam .aWmapei 
Djika Tuan? selalu minum: SB. — 2:Th, Terbikin dari bahan j jang ter- : 

ARAK HAI KAU PIEN S.M.M.:— 2 Th. pilih. Banjak mengandung Vi- 
tamiene. Baek untuk kageha- 
tan dan bisa di simpen lama 
tida gampang rusak. : 
Di kluarkan oleh: 

Pers. MIE , TAYANG” 
Lemah Gempal 130 5 

SEMARANG. 
Boleh dapet beli dimana Toko2 
dan Warung2. 

  

Dengan rasa penuh kegembiraan kami beritahukan, bah- 
wa, pada tanggal 19 Djuni tahun Masehi 
Kemis Wage tanggai 27 "bulan 
HAN telah meanugrahi kami 

1952 atau hari 
Ramadhan tahun 1883 TUu- 
dengan anak kembar, keduanja 

peran dan 3 kami beri nama: 
Y HARUNDANI ROCHMARIANI 

& Era SITI HARUNDIAH ROCHMARIATI, $ 
Ibu dan anak-anak ada dalam sehat wal afiat. 

Dimohon do'anja guna keselamatan mereka selandjutnja. 

v AN NB NA PAK Kpn 
Keluarga 

G. P. H. HADINEGORO. 
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w 

hun ini. Tstapi dim 
terachir. aa tak | tampak ta 

  

        

   

  

Nas itu. Se Peking 
Ugeporaagan Korea masih belum 

. Oleh karena itu, besar 

  

dan ekonomi. Teruta- 
| Na otii di'ingat bahwa di- 

: ata 16 orang anggauta mis: 

Hg in2, 
“djalaman (Geologie dan Kementer 

£. Chun u ha-j isan Bahan Makanan 

  

e-| mepundjakan bahwa - peran- 
& HB onalang ekohomi R.R. 

: unilak Njanaka waktu 

  

| jang telah diwdu 
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s Peking itu ada tudjub orang 

strasi mel imbas ekonomi. 

Uap 4, Pembesar terkemuka. 

3, Jang, djuga men- 

, ketua dewan 

tsb. tadi, dan 2 kaya sudah 
lama  mendjadi kawan-sedja- 
batnja Chen Yun. Mengenai ke- 
dua pembesar tsb. dapat dite- 
rangkan bahwa mereka ber- | 
dua memangku djabatan2nja 
jang tinggi dlm. pemerintahan | 
R.R.T. hampir semendjak wak- : 

telah mengambil bagian waktu 
: Demon :” Komunis Tiongkok | 

Manchuria, | Ban tat-: 
ban pekasrbitilian RRT. af: 

bentuk, keduanja pun memang- | 
ku djabatan2 js. sekarang itu. 

bana Soal2 militer djuga 
T akan dirundingkan. 

Turut sertanja pembesar2 ' 
mltiter RR. jg. berpahgkst 

f tinggi dlm. missi itu pun mem- 
ena petundjuk bahwa Chou : 
- Lai dan kawan?nja sedang 
engharapkan bantuan militer 

J5. SabgehI-Desdrnja dari Rus- 
2 termasuk Gjuga - bafituun 
buat membentuk satu pasukan 

— udara jg. modern bagi R. R. T. 
Pembesar? militer R. R. T. jg. 

Hi tinggi jg. ambil 
itu ' adalah 

  

bagian dim. missi 
2 . Gjenderal Su Yeu, jang setjara 

“resmi benar hanja berkedudu- ! 
kan “og. wakil chef-staf, teta- 
LP IE ja melampaui 
'pangkatnj Bana, $ a chef-staf 
tenter# tk djen- 
deral Hsu Shang Chien. tidak- 
lah berkedudukan di. Peking. . 

ideral Hsu Shang Chien 
itu sudah lama berkedudukan 
di Taiyuan, propinsi Shensi, 
karena sebab? jg. tidak dite- 
rangkan. Setjara resmi pula, 

. tugas djabatan djenderal Hsu 
Pa Chier itu diserahkan ke- 
pada djenderal Nieh - Yung 
Cheng, acting chef-staf. Tetapi 
dim. prakteknja, tugas chcf- 
staf itu telah dilaksanakan oleh 
djenderal Su Yue tadi « 

Si Niat RRT membuat 
10.000 pesawat terbang. 
Turut sertanja Lizsu Ya Lou, 

air-komodors dari pasukan 
udara R. R, T. dim. missi itu 

n telah menarik perha- 
dgn. “berita2 

ngatakan bahwa 
minta bantuan 

buat. bentuk. pasukan udara 
K bea carj ri 10.009 pesawat 

ain anggiuta dim. missi' 
RRT. " termasilk “Gjuga lak- | 

samiaha- Lo Sheng Psu, wakil 
panglima-perang besar dari pa- | 
sukan Id te RRI: "urut ser- 
tanja c h lama 2 itu di iduga 

    

      

   
     

        

  
  
    

    

Dien Ona | pol 
tik KR. Na “Wbulag 
jl memberik: petundjuk2 jam 
mengandung arti2 penting, dim. 
membtiat 

na-rentjana missi' 
Moskou itu, Pertama-tama jang 
tampak dari background itu 
ialah perobahan aiejara luas 

intah P' ada KE Na “ ah Peking 7 Augustus 
, jaitu 2 -. 

tai kementerian haru. Kese- 
mua kementerlang itu bertugas 
dilapangah ekon: la 
rian-kemente 

   dagangan Lis? Negeri, F 
terian Perdagangan, Kemente-) 

sineas Itasla nan, Kini 

Na : 
'awvar-mena war” #pabila perund gan men- 

Kaya 1 

  

Pelantikan 7 komeuta. “itu 

  

refitjina IdlastrtanBeN ja Inas, 
sebagai satu persiapan amiliter 

   

   

  

      

      

   

    

Peking sudah menjusun suatu 

  

      

  

ba nganggap bahwa 2 bi 
(mengandung arti penting, 

BR. (berangkat k6 Moskou pat p pa- | 
Y sesudah ' 

     

r2AT SP 
an Pi Naa Rar Selan 
djutnja dapat pula isebut n: 

  

   
Wang Ngon Sheu, men 
San Industri Berat, 

Anggaran belandja RRT 
bergantting peda bantuan 

- Russia 2: 

Djuga para, Suatu Hemandangar: Neta   niarap berlindung diri. 
bahwa missi R.R.T. itu teruhi: 

      

    

  

       

  

       
    

      

   
   

Buriker Hu", 

|. dahsjatnja satu bom napalm #didjatuhkan oleh PBB atas" daerah 
| “Korea Utara. Sebelah - maha paanpak 2 orang Bebadjarit PBB me” 

! 

Korea, ketika "abi   
  

da 9 hari 

    

|Pu tidak menjebutkin 
|dim. dollar dan sen, melainkan ' 

pemerintah R.R.T. mengumum- | 
"(kan anggaran belandjanja. un- 

  

gara akan 41.6675 lebih tinggi : 
aa penghasilan fahun | 
1 Dalam laporannja menge- | 
pai anggdrah-belatidja tadi, 6 
menteri urusan keuangan Po Ih , 

angka? ' 

percentase2sadja. Tetapi ia te-     
   

. Chou En Lai. 

tu jg. bersama'an. Ketuanja (Chou En Laj Gan kawan2nja 
membawa rertjana dk 
-. ke Russia, bukan sadja buat 
dapat persetudjaan Moskou, 
'telapi djuga untuk dapat ke- 
pastian bahwa Russia akan 
memberi perbantuannja jarg 
sebesar-besarnja untuk perlak 
sanw'an rentjana tsb. Penin- 

| djau-penindjau jang sudah ke- 
kebiasa'an2 komunis 

Iberpendapat, bahwa rentijara 
indusrialisasi itu, (jg. mung- 
kin tak begitu disukai oleh 
Moskcu sendiri), telah disusun 
oleh wakil P. M. Chen Yun dan 
wajil ketua Dewan urusan Ke- 

.nal baik 

uangan dan Ekonomi Li Fu 
Chan. 

Seorang pembesar urusan 
ekonomi jainnja jg berkedudu- 
kan penting dan ikut seria dlm 
missi RRT itu adalah Sung 
Shao Wen, sekretaris-djenderal 

Dewan Keuangan dan Ekonomi 
dari pemerintah RRT. Sung te 

ilah diangkat kepada diabatan- 

ng jang baru tu pada tg1 7 

meng enai 

P.I, Anefa. bahwa penda   
Dari pemandangan2 umum 

tadi ternjata bahwa para ang 

gauta berusaha untuk menda- 

maikan golongan tsb dan beru   
al | mi mengenai 
1 mendjak beberapa harj kongres 

      

analisa mengerai| J 
maksita2 tudjuah dai rentja-| 

R.RT. kel 

ala dilantik 7| 

saha pula untuk mentjegah ter 

djadinja perbedaan2 dalam pen 

dirian masing2 guns memperta 

:hankan persatuan. Kgrena per 

| bedaan9 dalam pendirian kedua 

golongan tersebut terutama me 

ngenai politik luar negeri par- 

tai, mak, kongres akan berusa 

Rlha untuk mengadakan kompro 
masalah ini, Se- 

sibuk menjusun politik Iu 
partai Kalangan2 Ma 

Bana bahwa anta 
olongan itu masih se 
pat kemungkinan 

: tlnja kesulitan2 dengan 
(konsetewensi2 jang mengawatir 

"kan, apabila dalam politik luar 
"negeri partai itu tidak ditentu 

    

    

ESIDEN TJIREBON. Wali- 
kota Tjirebon, Djaksa Tire: 

bon dan wakil Kantor Urusan Aga- 
ima propinsi Djawa Barat hari Sela 
sa jl. telah mengeluarkan pengumu- 
man bersama, dalam mana antara 
“lain dinjatakan, bahwa undang2 no. 
122 th 1946 tentang peraturan pen 
daftaran nikah, rudjuk. dan talak, 

£ | tidak" diketjualikan bagi warga Ke- 
|sultanan Kasepuhan di Tijirebon. Per 
nikahan jg selama ini tidak didaftar- 
ikan dalam waktu 3 bulan harus di-   “daftarkan kepada instansi2 jg oleh 

    
   

      

Tiada Perpisahan 
| Sukiman.Natsir. 
Kau Umum Dim Kongres KP 
mi Berusaha Mendamaikan2 Golongan Tsb. 

ALAM MUKTAMAR Masjumi pada Kemis pagi terah di 
adakan pemandangan umur atas laporan Meh. Natsir 

beleid dewan executif 
lampau. Kemis malam dewan tersebut memberi Ijawaban2nja 

'atas pemandangan? umum ini, setelah mana akan dilakukan pe- 
mungutan siara, Menara kongres 

pat2 1 dapa 
seolah-olah dalam Natan aa 

perpisahan antara anggauta2 Masju 1 H3 

disebut golongan Sukinian-Natsir, sama sekali tidak 

||lah menjebut djuga bahwa dim. 
(tahun 1952 R.R.T. akan mem- 
|'punjai anggaran-belandja jang 

    

seimbang, walaupun pepe 
gan Korea berkobar terus, Pun 

ia telah mengatakan, bahwa 
| perekonomian R.R.T. adalah 

Beberapa penindjau2  berpensapat, 
bahwa turut sertanja beberapa orang 
menteriZ dari kementerian? RRT ja 
baru dilantik itu, menundjukkan bah- 
wa penjelenggaraan anggaran be- 
landja RRT untuk tahun 1952, seba- 
gian besar bergantung pada bantuan 

jang diharapkan dari Rusia. Turut 
sertanja' 3 orang pembesar tinggi da 
ri Dewan Keuangan dan Ekonomi 
RRT dalam missi itu, oleh sebagian 

penindjau tsb. dianggap pula seba 

gai tanda, bahwa peperangan Korea 

mungkin telah sargat” merugikan 

kenangan RRT, sehingga  perbantu 

an Russia sangat diperlukan. 

Penundaan pengembalian 

2. Port Arihur? 
seni .bahan tawar menawar 

jg. dianggep mungkin akan diper- 

gunakan Chou En Lai supaja men- 

dapatkan perbantuan Russia jg. di- 
harapkan itu, adalah soal penundaan 
pengembalian Port Arthur dan pe- 
rusahaan  kereta-api “ Changchun. 
Menurut perdjandjian Moskou-Pe- 
king dari 14 Pebr. 1950, baik Port 

J Arthur maupun perusahaan kereta 
api Changchun itu harus. diserah- 
kan kembali oleh tentera pendudu- 
kan militer Sovjet pada athir tahun 
1952, setelah dibuat perdjandjian 

  
beritahukan keputusannja 'yu- 

  perdatiatan dng: Djepang." 
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partai selama tahun jang 

menerangkan kepada 
beberapa Kana, Ne 

Natan ak Aha ang 

'kan batas ' objektif jang tidak 
boleh dilampaui. 

Ta boleh merangkap 
Daiam kongres tersebut se- 

(Jandjutnja telah dikemukakan 
usul supaja anggauta2 dari de- 
wan executief djangan lagi me 
aa djabatan menteri, 

a kinj anggauta2 dewan 
Cara ut diperkenankan duduk 
dalam kabinet, Anggaran dasar 
partai jg telah disetudjui oleh 
dewan partai pad, harj Kemis 
pagi belum dabat disetudjui 
oleh kongres. Beberapa anggau 
ta2 Masjunti dalam kongres ma' 
sih menghendaki diadakannja 
beberapa amandemen. Usii2 un 
tuk mengadakan amandemen | 
ini telah diadjukan setjara ter 
tulis dan sebuah panitya telah 

lis 
HER 

Maajel 

  

Pemilihan2 Umum 

prmurnran LIBERAL 
: na menteri Shigeru 
aa an madjelis rerilah    
muilihan? umum jang ak 

Bri da: Beteretartar kabinet men 

“da mengenai soal pembubaran 
berlaku pada ' hari 

AFP, dalam pada itu. me- 
ngabarkan, bahwa dekrit radja 
jang akan menjetudjui dengan 
resmi keputusan pemerintah 

Yoshida itu baru akan dikeluar 
kan pad, Kemis sore. Keputus 
an pemerintah dalam pada itu 
telah diberitahukan dengan res 

mi kepada ketua madjelis ren 
dah, "sehingga dalam pemberita 
annja mengenai Soal in AFP, 
mempergunakan istilah ,,tin- | 
dakan jang : sakan “tiada 
dengan proklamasi radja jang 
akan merupakan soal baru da 
lam prosedur parlementer Dje- 
pang”. Kabar lebih landjut me 
njatakan, bahw, Yoshida mem 

tuk membubarkan madjelis ren 

Gah ini kepada pemimpin2 Par- 
tai Liberal dan pemibesar2 pe- 
merintah separtai dalam satu 
rapat darurat jang diadakan pa 
da Kemis pagi dan ben 
an minta persetudjuan para 
anggota kabinetnja dalam si- 
Gang darura: jang diadakan ke 
mudian, 

Apa Yoshida terus djadi 
P.M. ? 

Oleh karena diatuh berdiri- 
njs, pemerintah Djepang itu ter 
gantung dari sokongan madje- 

'lis rendah, maka keputusan 
Yoshid, ini dengan sendirinja 
berarti, bahwa pemerintahnja 
harus mengundurkan diri. Da- 
lam pada itu belum diketahui 
dengan pasti, apakah Yoshida 
akan berusaha mendjadi perda 

Ina menteri lagi ataukah akan 
menjerahkan pimpinan peme- 
rintahan kepada Ichiro Hatoya 
ma jaitu perdana menteri Dje 
pang jang diganti oleh Yoshi 
da sewaktu ia dibersihkan” 
oleh djenderaj MacArthur da- 
lam tahun 1946. Keputusan pe 
merintah Yoshida ini berarti 
bahwa Yoshida harus menje- 
lenggarakan suatu pemilihan 
nasiona| dalam waktu 40 hari 

sesudah madjelis rendah dibu 
barkan, Dan dari sekarang su 
ah dapat diramalkan, bahwa 
pemilihan jang akan datang 
itu akan merupakan perdjuang 
an jang hebat sekali kalau me 

ngingat, bahwa pemimpin2 po 
litik dan pemimpin2 militer jg. 
baru sadja ditjoret dari ,daf- 
tar hitam” tentu akan saling 
mengadu pengaruh. 

Sekitar pembubaran ma- 
djelis rendah. Djepang. 

SeteraSnja mengenai pembu- 

Djepang 
Mulai 1 Oktober Jad. 

Yoshida Toh Akan Berkuasa Lagi? 

ngumumkan ketentuan ini segera 
Asetelah kabinet menjetudjui keputusan perdana menteri Yoshi- 

madjelis rendah ini, jang mulai | 
“Kemis ini djuga. Kalangan jang me-|' 

ngetahui menjatakan, bahwa Yoshida pada hari Senen ji. telah 
baik sekali dalam segala lapa-, memperoleh persetudjuan kaisar Hirohito dlm. hal ini : 
ngan. 

& 

ra tanggal 25. Djuli 2 

Rendah 
Bubar 

Akan Diadakan 

Djepang dibawah pimpinan 
Yoshida pada hari Kamis telah 

dan menetapkan tgi diadakan- 
an dafang pada tgl. 1 Oktober 

  

. langgaran 
Jang Dilakukan Oleh 
Penerbang2 Amerika: 

Selama Sebulan Diatas 
Daerah Tiongkok 

EPUBLIK Bakjat Meng Tiong 
R kok pada hari 

nuduh, bahwa dim. waktu diri 21 

  
Agustus jl. t 
militer Amerika telah ennpada D 
kan 422 ngan ,provoka 
t1?” diatas daerah Tiongkok. ter ' 
masuk pemboman atas pangka- | 
lan udara Manchuria. Antung. ' 
Radio Peking dalam siarannja 
pada hari Kemis menjiarkan be 
rita dari ibu-kota  Manchuria, 
Mukden, jang menjatakan, bah 
wa 2 orang telah mendapat Ia | 
ka? ketika pesawat? Amerika | 
pada tanggal 15 Agusius jl. ! 
mendjatuhkan 4 buah bom di ' 
atas kota Antung, ” 

Dikatakan pula, bahwa angka 
tan udara Amerika di Korea da 
lam bulan jang lalu telah meng 
adakan pelanggarem2 lagi ter- 
hadap daerah udara Tiongkok 
Timur Laut dan telah pula men 
djatuhkan bom2 atas beberapa 
kota. Selandjutnja berita itu me 
njatakan, bahwa pesawat?" Ame 
rika telah mendjatuhkan bom2 
pula diatas daerah disebelah se 
latan Peng Hsi vada tanggal 16 
Agustus jl. (Antara — UP). 

  

  

jakni 285 dari 466 suara. Ka- 
um opposisi dalam madielis ter 
sebut terdiri dari 67 progres- 
sif, 30 sosialis kanan, 16 
sosialis kiri 22 komunis dan 
sisanja adalah wakil2 partai2 
ketjil. Keputusan Yeshida un- 
tuk membubarkan madjelis ren 
dah, menurut pendapat kalang 
an politik di Tokio, bermaksud 

menggontjangkan kaum opposi 
i dan kaum liberal jang menen 

tang Yoshida. Kaum liberal ini 
berdiri dibelakang Ichiro Hato 
ama jang Calam tahun 1946 
telah menjerahkan pimpinan 
partai Liberay kepada Yoshida. 
Hatoyama kini bermaksud me 

mimpin Jagi partai Liberal, 

Yoshida akan. tetap 

berkuasa? 

Kalangan . politik tadi  selandjut- 
nja berpendapat, bahwa setelah pe- 
milihan, partai Liberal akan tetap 
berkuasa, sekalipun mungkin dengan 
kelebihan suara tidak sebanjak  se- 
pecti sekarang. Menurut kalangan   baran madjelis rendah Dje- 

pang dapat ditambahkan bah- 
wa ketua partai Liberal Dje- | 
pang Yoskida “berkuasa semen 
djak tanggal 16 Pebruari 1949.     ditugaskan untuk memberi ben 

tuk jang tetap. 

negara telah ditundjuk. Menurut ke- 
terangan' kalangan Kantor Urusan 
Agama propinsi Djawa Barat jg me 
ngikuti keadaan Tijirebon itu, berbe 
da dengan  Kesultanan2 ' Kanoman 
dan Katjirebonan, jg mentaati tiap 
peraturan negara, maka Kesultanan 
Kasepuhan tidak. demikian halnja. 

Ini ternjata bukan sadja dalam hal 
mengenai peraturan2 kotapradja Tjt 
rebon, tapi djuga mengenai peritu 
ran2 negara jaitu undang2 no. 22   tahun 1946, ig menetapkan, bhw ti- 
ap ia ig kawin, talak dan rudjuk 

  

“wat jg telah ditandjuk. Int oleh pa- 

daitu mempunjai 

Dalam madjelis rendah partai ' 

harus mendaftarkan diri kepada pegas 

ra warga Kesultanan Kasepuhan ter 

hnjata tidak didjalankan. Mereka itu 

didalam 3 desa 

disekitar kraton Kasepuhan dan seo- 

bertempat tinggal 

lah olah mempunjai ,dubbel-bestuur” 

" larah2nja sendiri, 

penghuluBnja sendiri untuk mendaf- 

tarkan nikah. talak dan rudjuk ' itu. 

matsit 

| jang. anti. Komunis, akan 

  Kantor2: Urusan ' Agama ' kabupaten 

itu, bekas menteri luar negeri Shige- 
pemimpin ' partai progressif 

mertrtpa- 
kan lawan jg penting bagi partai 

, Liberal dalam pemilihan tanggal 1 
| Oktober ig akan datang. Kabarnja 
Shigemitsu “disokong oleh orang2 

“ini mempunjaj Suara terbanjak ' Amerika. Tetapi para penindjau see. 

  

  
asepuhan Merupakan,,Dubbelbestuur” D ” Dit) 

Tiirebon dan propinsi Djawa Barat 
telah beberapa kali mengadakan per 
temban dengan ' pihak Kesultanan 
Kasepuhan untuk menjelesaikan ita" 
setjara damai, Tapi pihak Kasepu- 
puhan tetap memeyang teguh kpd apa) 
ig disebutnja adat lembaga jg asli” 
mereka, dengan alasan, bahiwa rjara 
ask 'itu meringankan beban. rakjat. 

Menurut “ hasil penjelidikan, dida- 
lam prakteknja pembajaran ' pendaf- 
taran untuk kawin « menurut “adat 
lembaga asli itu lebih mahal dari- 
pada jg ditetapkan oleh negara, Pa- 

  

: Hikn 

#'bangsa/ummat itu 

Hari Idil Adh-ha" : 

lah & 
  

  

(Oten: H. Munawar Chalil). 

BBAGAMANA KITA "masing telah maklum, bahwa be 
Suk pagi” sena 10 bola Diulhudjdjah adalah Hari Raya 

bahasa Arab disebut ,.Idil Atdh-ha” Hari. 
satu Cari kedua, hari-raya Islam 

mektdjaci hari-raya Nasional bagi 
onesia,  Riwajat sebabnja hari-raya »Gurban'” ini, kira- 

an kurang perlu kami tulis lagi dalans Harian ini, karena pa- 
Ga umumnja kaum Muslimin telah maklum. 

s 
rda”. 

Raya ,Gurl ad sah 
Sa 

  

   
djelaskan — sekalipun dengan 

  

Filsafahnja Prakti 
Di gala dewasa 
Di mendjadi mode uns 

ta berpesiar dengan mobil2 me 
wah buatan Juar negeri. Berbaa 
rengan dengan : ini penduduk 

bang | Holiywood kini mempunjai ting 
kah laku jang baru lagi. Dewa" 

Jang perlu kami mobil? buatan Ingsris, Peran- singkat — pada hari ini, seke Su dar unjuk menji ng. kedata: Hari Raya Gurban be- ul (Gjatam raja jg. terpentin 
suk hafi, jalah falsafah” dan hikmah» jang Pakar dung dlm, Hollywood 2 aa dan 
riwajat £ sturban” aa g kiranja baik direnungkan Oleh para ka. Bana ini kini telah meinim- 

| wan pemba: keaban Muslimin pada umumnja, pada dewa bulkan stelsel kaste jang baru. 
sa ini. Umpamanja pemilik Bok merk 

Ourbah Harus didasar 
kan atas Tagwa. ' 

.Tidaklah akan sampai kepada 
AELAH dagingnja dan darahnja (bi 
natang ternak jg disembelih itu), teta 
t ig sampai kepadaNja jalah ,,tag- 

dari antara kamu kepada-Nja”. 
Talag Al Hadj ajat 37). 

Inilah bunji dari arti . ajak "jang 
“berkenaan dengan ibadah kurban bi 
natang ternak jang disembelih pada ' 
hari raya GR 4 (dari tg. 10 s/d | 
tg. 13 bualan Had ji), jang harus 
dikerdjakan oleh para pemeluk Is- 
lam jang mempunjat kelebihan reze 
ki (kemampuan). Dalam ajat djelas 

'i dinjatakan, bahwa jang akan sam 
pai kepada ALLAH itu jalah sifat 
evtagwa” jang dilakukan oleh kaum 
Muslimin. Tagwa, biasa diartikan 
dengan »fakut kepada ALLAH”. Te 
gasnja: Mengerdjakan Perintah2Nja 
dan meninggalkan tjegahan2-nja. De 
ngan ajat ini dapat kami ambil ke 
simpulan, bahwa pengurbanan jang 
akan sampat kepada ALLAH itu, ja 
lah pengurbanan jg didasarkan atas | 
.takut” kepada-Nja. Oleh sebab itu, 
ibadah ,gurban” jang berupa ae 
njembelihan binatang ternak pada 
setiap tahunnja itu, adalah mengan 
dung kepentingan dan ,,hikmah” jg 
besar. Sajang, kepentingan dan hik ' 
mah ,gurban” itu, kini tidak begitu ! 
diperhatikan dan direnungkan oleh ! 
kaum Muslimin, sehingga dirasanja | 
sebagai tradisi atau adat-istiadat jg | 
tidak berdjiwa. : 

Menolong kaum lemah. 
Dari antara sifat ,,tagwa” ke 

pada ALLAH, menurut pim- 
pinan ilahi jang seharusnja | 
kita renungkan dan kita laku- 
kam dengan seksama. jalah me 
nolong kaum lemah dan jang se 
dang menderita”, 

Sebagai adat kebiasaan, 
orang berhari raya itu tentu 
bersuka-ria, berhias, berpakaian 

jang serba baik, memakan dju 

adah jang lezat tjita rasanja 
dan meminum minuman jang 

enak dan segar. Tapi dim. pada 

itu, hendaknja 'kita masing2 

ingat, bahwa pada saat ini dine 

gara kita ini — terutama diko- 

ta2 besar — masih beribu-ribu 

anak2 dan orang2 tua laki2 dan 

perempuan jang mafih dalam 
keadaan jang menjedihkan. Me 

reka — djustru — pada hari 
raya gurban ini kesedihan jang 

| mereka rasakan, Genderang ha 

ri-raya dan keramaian jang ter 

djadi disekeliling mereka memi 

lukan hati dan mengiris djan- 

ig mereka. 

  

Kemenangan tergantung 
pada kaum djembel. 

| Pjukuplah kiranja apabila 

mereka masing2 itu pada hari- |. 

raya gurban ini hanja kita beri 

sepotong atau sekati daging da 
ri bagian daging kurban? Puas 
kah kiranja mereka dengan pem 
berian itu? 

Pertanjaan ini bagi para ka-|' 
wan jang berfikiran sehat ten: | 

Tidak tu dapat mendjawab: 
akan tjukup dan apa lagi sam- 
pai puas. 

Padahal kemenangan suatu 

kaum lemah, kaum sengsara 
jang pada umumnja dikatakan 
kaum djembel, sebagaimana 
Nabi kita saw. parnah ber-£ 

—lohtisar Peraturan Dinas Untuk Semarang 
Bagian Bulan September 1952 

sabda, jang artinja: ,/Tidaxlah 
kamu akan diberi pertolongan 
oleh ALLAH dan tidaklah kamu 
akan diberi kekajaan, melain- 

kan lantaran kaum lemah ka- 
mu. 

tjukup mendjadi saksi, 
keimenangan suatu golongan/ 
ummat 

kaum djembelnja. Dan sedj ng 
rah Kemerdekaan Negara 
nesia jang telah kita tjapai ini 
dalam hakekatnja adalah seba 
gaian besar dari pertolongan 

dan bantuan kaum lemah. rak- 
jat-djelata — dan/atau kaum 
djembel. Oleh sebab itu, untuk 
kepentingan bersama dan nega 

ra, mestinja golongan mereka 
itu harus dibantu, ditolong dan 

diadjak kerdja bersama-sama! 

Mengatasi Krisis Gezag. 
Untuk mengatasi ,,Krisis Ge- 

zag” jang kini sedang terdjadi 
disekitar Negara Indonesia,- jg. 
oleh Bapak Negara telah dinja- 

“berpendapat, bahwa" kaum 
  

muanja 
progressif tidak akan - memperoleh 
fjukup suara dalam pemilihan “se! 

an antjaman. j 
« Sshida. - IK ki 

hingga mei 

da “serasa tanggal 26-8 di Tjirebon 

oleh seorang ahli filsafat nega- 

takan dengan Bea tera te- 
rang-, itu bagi pendapat dan 
Ipatidangah kami jalah FJHAK 
ATASAN harus mengerti ke- 
pentingan FIHAK BAWA- 
HAN! Ini adalah satu-satunja 
djalan. 

Jakni, para pengemudi Nega- 
ira ,,harus berkurban” terlebih 
Gdulu untuk memikirkan kepen- 
tingan jg. dihadjatkan oleh fi- 
hak lapisan bawah jg. dibawah 
'asuhan dan pimpinannja. Ka- 
mi berpendapat jang sedemi- 
kian ni berdasar atas satu 
tamsil-perumpama'am jg. per- 
nah dikemukakan dan ditulis 

Jaguar membunji klakson 
mobilnja dan wel ai-lambai- 
kan tangannja apabila ia men 
djumpai mobil Jaguar lainnja, 
baik ia Mengenal maupun tidak 
para penumpang mobil Jaguar 
jang ia djumpainja tadi, Demiki 
an pula halnja dengan para pe- 
milik mobil2 Hillman - Minx. 
Akan tetapi orang djarang se 
kali melihat seorang pengeda- 
ra mobil Jaguar melambaikan 
tangannja kepada seorang pe- 
ngendara mobil Hillman, Tara 
na mobil terachir ini harganja 
lebih rendah daripada mobil 
Jaguar, 

Demikian pula seorang pemi 
lik mobij MG buatan Inggeris, 

meskipun mobilnja itu buatan 
lebih bua dari th. 1949 jang ke 

  
ra, jg, antara lain berarti seba- 
gai berikut: 

sa ini banjak sekali terdapat 

tjis dan Italia di Sunsel Boules' 

  

(aja an kepada 

tergantung | 

-
 

£ 

Memang dalam sedjarah telah |: 
bahwa | 

itu tergantung paral 

  

»Alkissah adalah sekumpu- 

lan orang berlajar dengan se- 
buah kapal. Untuk mendjalan- 
kan kapal itu dibagilah peket- 

anak2 kanal, 
Imasing2 mempunjai tugas ig: 
tertentu. Ada mw'alimnja, ada 
djurumudi dan ada jadi tu- 
kang mendjalankan mesin2 dan 
lain2 menempati ruang-tempat 
tugas kewadjibannja. Karena 
'djauhnja perdjalanan dan be- 
ratnja pekerdjaan masing2 
anak kapal merasai tjapai ig. 
amat sangat, Orang2 diruang 
atas asjik dengan tugasnja, lan 

orang2 dibawah dekat mesin! 
mandi keringat, kepanasan dan 

kehausan, Untuk melevaskan 
lelah dan dahaga, orang2 di- 
ruang atas dengan mudah da- 
pat menjauk air dari lavt.. 
Akan tetapi anak kapal jang 
ciruang bawah harus neman- 

djat keatas atau berteriak m:n- 
ta diberikan air kepada orang 
diruang atas, barulah menda- 
pat air. 

  

Jg. atas harus perhati- 
kan bawah. 

Aturan jang mesti selalu diturut 
didalam kapal itu, hendaklah orang 
diruang atas selalu memperhatikan 
anak kapal jang diruang bawah, ka 
lau2 ada teriakan minta sesuatu da 
ri bawah, untuk segera dapat diurus 

kan... Kalau. tidak... demikian, ..nanti 
ada anak kapal jang kepanasan di 
ruang bawah itu, » karena “terlalu 
hsus dan panashja, ia mehtjari dja 
lan mengambil sir dari dinding ka 
pal, sebab ia tahu dari sana ada de 
kat-air. Ia gatal tangan mengorek 
dinding kapal. untuk metidapat' “ir. 
Kalau terdjadi demikian, nistjajalah fa 
kapal tadi akan karam tenggelam 

  

  
Kota Tjirebon, dengan ini kami 
Minalajdin-Walfaizin, Wasalam 

| warna biru-tua (mobil2 Jaguar 

ngan nama tsb) kepada suami 

Chusus untuk TJIREBON, 
KEPADA: Langganan Harian ,SUARA MERDEKA" di 

mudinja berada diseblah kiri, 
bersikap pura? tidak mengenal 
seorang bintang lajar putih ig 
mengendarai sebuah mobil MG 
buatan Amerika. Diantara bin- 
tang2 lajar putih jang terkenal 
jang mempunjai mobil Jaguar 
ialah Hamphrey Bogart, Calrk 
Gable dan Steward Granger se 
dangkan bulim lama persejang 
Elizabeth Taylor telah mengha 
Yiahkan sebuah “”Jag” jang ber 

' di Hollywood Jazim disebut de 

nja Michaci Wilding. berkenaam 
dengan hari ulang tahunnja. 
Aa PA KARNA Kasam TEMA KAA, 

“dan binasalah mereka semuanja. 
Anak kapal jang diruang bawah, 

djanganlah sampai gatal tangan me 
ngorek dinding kapal, hendaknja 
orang2 jg. diruang atas selalu me 
nimbakan air, dan setidak2nja' sela 
lu mendengar2kan, kalau2 ada teria 
kan dari bawah jang meminta air, 
Dengan demikian terpeliharalah per 
satuan dalam kapal itu dan selamat 
lah perdjalanan mereka. 

Demikianlah ibarat 
ngendalikan — Negara: Sekalipun 
orang2 didalam 'negata itu telah. 
mempunjai tugas sendiri2, tetapi 
jang kebetulan bertugas disebelah 
atas, hendaknja selalu mengerti ha- 
djat para kawannja jang ada dise- 
belah bawah, agar mereka ita tis 
daklah berbuat jang tidak ditagin- 
kan oleh semuanja, jalah teriggelam 
dan hantjur-binasatja negara. Dja- 

di, untuk keselamatan negara jahg 
kini sudah dinjatakan setjara” tegas: 
Krisis Geng 
pengemudi/ "pengendali negara selalu 
memperhatikan dan sanggup ber: 
kurban” untuk kepentingan jg di- 
hadjatkan oleh penduduk lapisan ba- 
wah. 

Dengan demikian krisis Gezag: 
kan lenjap, dan keselamatan nega- - 

ra akan terdjamiti, insja Allah! 

orang me- 

. 

memberi selamat IDUT-ADHA, 
, 

Toko..,,ARFAN“ 
  

DATANG DARI. 

  diadakan pertemuan antara Resi en, 
Walikota, wakil2 Kantor Urusan 
Agama kabupaten dan propinsi, Djak: 
Sa dan utusan2 Kesultanan Kasepu- 
han. Walaupun diberi pengertian 
tentang keadaan sekarang, tapi da- 
lam pertemuan itu pihak: Kasepuhan 
tetap berpendirian memegang ' teguh 
kepada adat lembaga asli'itu, sehing 
ga terpaksa Residen bersama - dgn 
instansi2 “ pemerintah 'lainnja : menges 
luarkan pengumuman ' bersama ter-   sebut ' diatas, " (Antara). 

  

Djl. Djagabajan 225 — Tjirdon. 

   
. BERANGKAT KE: 

SENEN. 
Surabaia 07.25. — 07.55 Djakarta (Ci 
Djakarta 09.15 — 09.45 Surabaia. (CY.) 

! : Denpasar 
Djakarta 16.00 — 16.30 ' Surabaia (Cv. y 
Surabaia 16.10 — 16.45 Djakarta (Cv. ) 

SELASA. 5 
Surabaia — 07.25 — 07.55 Djakarta (Cv) 
Djakarta 08.40 — 09.00 Surabaia. (Cam) 
Surabaia — 11.50.— 1210” Bandung (Can) 
Bandung 15.30 — 16.00 Djakarta (Can) 
Djakarta 16.00 — 16.30 Surabaia (Cv. ) 

REBO. 4 
Surabaia 07.25 — 07.55 Djakarta (Cv. ) 
Djakarta 08.40 — 09.10 Bandung (Can) 
Djakarta 09.55 — 10.15 B'masin (Can) 

Makasar 
Band 12.25. — 12.45 Surabaia (Can) 
Surabaia 15.49 — 16.00 Djakarta (Can) ” 
Djakarta 16.00 — 16.30  Surabaia (Cv. ) 

KEMIS. : TA Ta # 
Surabaia 25. — 0155 Djakarta (Cv. 
Djakarta 08.40 — 0900 Surabaia pa 
Surabaia 11.50 — 12.10 Bandung (Can) 
B'masin 12.19 — 1280 Djakarta “(C.47) 
Bandung 15.30 — 16.00 Djakarta (Can) 

L. Djakarta 16.00 — 16.30 Surabaia (Cv. ) 
DIUMNAT, : 1 

Surabaia 01.25 — 07.55 Djakarta (Cv. ) 
Djakarta 08.40 — 09.10 Bandung (Can) 
Bandung 1925 5 1A45 Surabaia (Can) 
Surabaia . 15.40 — 16:00 Djakarta (Can) 
Djakarta 16.00 — 16.39 “ Surabaia (Cv. ) 

SAPTU. Pa 
Surabaia 07.25 — 07.55 Djakarta (Cv. ) 
Djakarta 08.40 — 09.00 Surabaia (C.47) 
Surabaia 1190. — 1949 Bandung (C.4T7) 
Bandung 15,30 — 16.00 Djakarta (C.47) 

: Djakarta 16.00 — 16.30 Surabaia (Cv. ) 
MINGGU. ak : 

Surabaia 07.25 — 07.55 Djakarta (Cv. ) 
Djakarta 09.55 — 1015 B'masin (C.47) 

1 Makasar 
B'masin 12.10 — 12.30 Djakarta (Can) 
Djakarta 16.00 — 16:30 Surabaia (Cv. ) 

Cv. — Convair Kantor Pasasi, 
Can. — Dakota kursi Seteran 52, 
C.47 — —“ Dakotabangku Semarang. 
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tjinta dlm. usia 65 th. 

  
     5 SS abu minuman jang 

mempuaskan para peminum! 

Dapat beli di Toko-toko Obat- 
Henghga dan P. & D. 

DKAMIRING 
Coiffeur 

Kauman No. 27 

Pindah Dj. Pontjol 85. 
Pen 

  

Sarang Mata2 
Di Kanada 

Hendak Tjuri Rahasia? 
Militer Mean 

  

   
   

   

  

   

  

    

    

    

          

   
   
    

    

  

   

  

    

    

  

    

    
   

   
   

     

    

  

      “ tentang Sean ini, Kedua 
" orang tsb. an telah mene- 

| rangkan kepada redaksi surat- 
kabar tadi, bahwa mereka di- 

— minta oleh agen2 Rusia untuk 
Teripgessir2en keterangan? ten- 

£ pe ustrian rangan 
Fx dan pertahanan kepedanja. 

i Menurut karangan jang ter- 
muat didalam suraikabar 
Montreal Gazette” tu maka 

| pernjataan? kedus orang tadi 
telah dipeladjari dengan penuh 
ketjemasan oleh para pembe- 

— sar pemerintah jang. bersang- 
| kutan, Mereka pada waktu ini 
sedang menjelidik identitet da 
ripada orang? jang tersangkut 
didalam gerombolan tadi. Ke 
dua orang tersebut diatas ite- 

— Iah menerangkan djuga, bah- 
wa gerombolan mata2 jang di | 
maksudkan itu telah didirikan 
kira2 tiga tahun jang lalu dan 
terutama ierdiri dari pengi- 

— kut2 komunis jang pura2 men- 

| djadj pelarian, untuk dapat di- 
yuluskan oleh kantor penjaring 

“an imigrasi Kanada di Djer- 

mal. 

WA 

  

— TETAP TJALON PENG- 
GANTI RADJA MESIR. 

Amir Muhammad Ali, sau- 
| Cara sepupu bekas Hai 
rouk dari Mesir, hari 

. telah ditetapkan lagi salaaat 
— tjalon pengganti 
Djuga sebelum Ahmad Faud, 
radja Mesir jang sekarang, di- 
lahirkan, Muhammad Ali jang 
sudah berusia 77 tahun dan 
var beristeri itu mendjadi 
Na Pa radja. Kepu- 

Mamgaman kepada 
Naa Ali oleh Amir 
Abdul Muneim, ketua dewan 
mangkubumi Mesir dan keme- 
nakan Amir Muh. Ali, pada 
hari Kemis ini, 1 
PAK TANI MARAH. 

Para petani jang meluap-luap 
kemarahannja pada hari Senin 
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radja Mesir. | it 

   

#5 

La Ne Na mn 
: 

2». SOMUwIDAGDO 
Kepada para Tn./Nj./Sdr, diutjapkan terima kasih -ba- . 

- njak2 atas bantuan bersifat apapun sampai achirnja 
| Djenazah dimakamkan di Titang Tegalgondo. 
$) Allah s.w.a, berkenaan melimpahkan segala karunia-Nja. ' 
5 Jg. berduka tjita: & 

dromartono, Solo. 
k.M, Nitimartono naa 
R.M. Hen 

Bien 
Majangkoro 
Erlangga 
Pud 
Parikesit. 

Rd, KADARMAN 
Kommissaris Polisi 

. Dj. Lapang no. 3 
Pekalongan. 

“ana Lillahi Wa Inna Nlaihi Rodji'un. 
# | Telah pulang kerachmattullah pada tg. 22/ 

.. 4-00 dirumah Kauman Ps. Legi Solo. paman kam 

3 IA 

      

ijg te   
|IBUKA PRAKTBK | 
  

- 

5 

Utjapan fertaaa 
Mengutjapkan terima-kasih seban 
pak2/Tbu2/Saudara2 He ganja ser 

|rawat jang telah melimpahkan segala pertolongan dan budi- 
8 fana pada waktu sakit, meninggal serta "pemakaman Isteri, /Ibu 

- Ikami: A 
: : Rd. AJU KADARMAN 

Pekalongan, 27 Agustus 1952. 
Rd. Kadarman 
Oeti 
Poppy 
Teddy 

jak- -banjaknja kepada. 
ta para Dokter dan. Djuru- 

  

Mulai 1 September 1952 5 

Keel — Neus — Oorarts. 

Pandanaran 29 Semarang. 

'Djam Bitjara Mulai: 
10.00—11.30 
1D 00— 6.00 

   

    

Ba-| 

 Ketjuat: Saptu Sore, Minggu 

dan Hari? besar. 

    

S. RAHAT 
TABIB 

Seteran 109 —, Telf, 1123 
SEMARAN . 

Tabib jang 
Indonesia dan dapat banjak pu- 
'djian. Specialist untuk Wasir 

Penjakit. ZONDER OPERATIE 
(Pagi 9—12 

Dj. ngan La. 57 
  

  

  

Anrkn , 
WARNA f 
MODEL 

Model 13. 

s3 

  

   
Model16. 1. Ro.12.90 

: IT. Rp.13.20 

    
  

a
a
 

lam 
Ttg Pemakaian Satu 
Buku Sedjarah Diseko- 

lah Landjutan 
FRONT Muballigh Is- 

lam Pusat Makasar dim 
rapatnja baru? ini telah mema 
djukan protes melalui Pemerin 
tah Pusat Djakarta terhadap 
buku sedjarah Indonesia kara 
ngan Frater Amator dan Aan- 
silaen untuk sekolah? landjutan 
katolik jang diterbitkan oleh 
penerbit Versluys N.V. (Amster 
dam, Djakarta) tahun 1952. 

, Menurut protes tsb, isi buku 
Uu — terutama mengenai aga- 

ma Islam di Indonesia — pada 

bertentangan dengan adjaran 
dan sedjarah perkembangan 
agama Islam jang sebenarnja 
dan menghina nabi Mohammad 
dan agama Islam serta dapat 
menimbulkan kegemparan dim 
kalangan ummat Islam. 

Pada Pemerintah didesak su- 
paja menarik buku tsb dari per 
edarannja dan melarang diadjar 
kannja disekolah2 sebelum di- 
cbah isinja sehingga sesuai de 
ngan, sedjarah dan adjaran2 Is   telah Mae un ang seorang tu- 

an tanah disuatu dusun dekat 
Teheran disebabkan perselisih- 
an upah, Dari daerah lain2 dite 
rima djuga laporan? 

- kerusuhan2. Dibeberapa daerah 
kabarnja para petani — ag 
bakari 1ekangA,. 

  

   

  

    

     

mengenai . 

lam jang sebenarnja. Demikian 
isi ratan tsb. (Antara). 

  

Pasanglah Adpertensi doa! 
Matan 

. »SUARA MERDEKA": 
  

    

  

SOLO Mulai 
MEA as 

The : Sward 

  

   

  

bjam 
— Pedang Pusaka Monte 

  

.Roy.Rogers 48 

George Mi Untowery 

  

“&. 28 8— 52 s/d M. B. 

af Monte Gristo. : 
Paula Coin — 

4,30 — 7.00 — 9.15 
Cristo Mnatjul, bergerak lagi. 

  

1 OK WITH ME 

  

NO, YUH pon, YANCIAN 
: Kena DROWN 

N HANG—AN' YORE 

Te I CANT HELP YANCY NN 
FROM HERE ...NOT WITH 
THAT LOCOEP BAT 
WNGER SET ON 
PROWNING "EM BOTH/ 

    

    
  

— Yancy, Tangkap tali ini! 

   
   

    

      

gelam dari pada diganturg. 
dan kamu bersama? aku. 

— Glub—p 

wal oleh Bat W 

    

   
— Tidak, kamu tak akan tang. 

kap tali itu. Lebih baik aku tang. 

(Yaney dalam ke. 
adaan pajah karena ditekan keba. 

inget). 

— Dari tempat iNi aku 
tak dapat menolong Yan. 
cy McOClure.. 
disebabkan usaha Bat Win. 
ger menenggelamkan, me 
reka berdua. 

halaman 55 sampai dengan 60 : 

Mubaligh Is-! : 
Protes... 

  
| 
| 
| 

sukar sekali, Toe ega 

to Obat Ad A p Ag 

Pa anta 2». Obat Keputian of 
2 tidak tjotjok bulan 4 

Distributors : | orang perempuan Rp 100.— 
3. Obat Kuat orang 

Haimsen Verwey Laki? Rp 100.— 
dan Rp 50.— 

aya oven 

pg 
8, 

# 

“A73 7 
TE 

  

  
ai 

Dunlop N. V. 
Djuga dapat beli 
Toko2 di INDONESIA 

  

Ta ONLY ONE THING TO po, 
TRIGSER ...GET GOING) 

1000 PEMBELI 
mendjadi 

1000 LANGGANAN 
Djamu Njonja Meneer Sema- 

rans terus menerus membikin 
tiap Pembelinja mendjadi Lang- 
ganan jang tetap. Ini disebab- 
kan oleh kerna Djamu Njonja 
Meneer dapat membuktikan ke- 
mandjuranja. Untuk sakit ke- 
pala, pilek, pusing dan segala 
sakit urat-kepala, minumlah 

DJAMU STROONG 
Lebih mustadjab, lebih sedap 

dan lebih halus. Mintalah Daf- 
tar Harga 1952.    

NA TA Lu Ag 

NJONJA MENEER 
2ea aa 

SEMARANG 

Toko Pedamaran 90, tilp. 900. 
Agen2 Depok 36B, Mataram 
414, 697, 682, 210, 942, Lemah- 
gempal 52, Petekan 35, Darat 
33, Pontjol 88, Dj. Demak 12, 
Labuan 14, Gg. Tjilik 19. 

ZONDER OPERATIE 
4 Spesial sakit AAMBEIEN 
(Wasir) orang Laki korang 
koewat (Peloe)' IMPOTENTIE, 
orang Perompoean sakit KH- 
POETIAN dan tida Tjotjok 
Darah. 
Tanggung bisa bikin baek. 
Segala waktoe kita bisa kirim 
gbae, 
IL. Obat Sakit Aambeien 

  

KB. Surat2 harap disertai 
usang Rp 2.50 buat balasan. 
Dam bitjara: Pagi 8—1 

Sore 4 
| Minggu tutup 

AMIRODIN 
Depan Koesoemojedan 85/A 

& » Lo 
. EL TN San aa Daan 

diantero   
     

   

ytanja ada satu ajatan. Trigger Alol 

(du. MKERTEN Semoga 

  

paling terkenal al 

— | (Kambeien) ASTHMA KEPU- | 
| TIAN, IMPOTENTIE dan lain2 | 

4 

| 
9
m
.
 

Y D.M.B. 

AR RAR 

  

  
  

(NX. Pacific Motors Coy. Ltd, 
Bodjony 67 - 69-71-:Semarang Phones: 2I3I & 1615 

kami angkat sebagai DEALER dari mobil 

MORRIS dan WOLSELEY 
utk DJAWA TENGAH 

Mascotte Trading Coy. N. VW: 
4. Hajam Wuruk 

KE RE 

Bersama i ini kami peranakan bahwa: 
   

   
   

  

Djakarta     
  

      

Pekerdja'an Berat 

Mendjadi Ringan. 
#Apabila badan sehat kita da- 
pat bekerdja dengan giat dan 
penuh semangat. Untuk kaum 
buruh baik laki2 maupun wani- 
ta perlu sekali saban minggu 
minum: 

Tailor KONG HIEN 
Bodjong 34— Telp, 1187 

SEMARANG 

  

  

Dj 'a.m'u 

Malam Minggu 
THE LIEM 

  

  

  

TAILOR 

Untuk menambahkan keseha- FOR EVERY NEW STIJLE 
Itan dan hilangkan segala rasa 37 SETERAN 
#lesu dan malas. Kalau minum SEMARANG. 
'Djamu ini seminggu sekali 
akan selalu tinggal tetap segar Han — 
bugar. 

Ibapat beli di: GED. OPTICIEN: 
AMERICAN 
: OPTHOLMOTICAL 
' Montir-montir Model Baru. 
| Katja-katja complete. 
'Harga Tanggung Melawan. 

|. Shanghai Ontical Go. 
Pekodjan 82 — 'Teli. 1125 

SEMARANG. 

  

  

    

  

  

aman MEA Lag MAA La Mn LN Ma Mn ama La 

,Utjapan Terima-Kasih 
Dengan perantaraan ini dihaturkan banjak-banjak terima 

kasih kepada: 
Sri Paduka Ingkang Sinuhun P.B. XII, 
Sdr. Dr. Mangoendiningrat, 
Sdr, Dr. Prabowo, 

? para Djururawat Rumah Sakit Pantirogo, 
para handai taulan sekalijan 

jang telah memberikan bantuan Gan perhatian berupa apapun 
djuga atas wafatnja ibu: 

B.R.Aj. TRANGGONOROEKMI 
pada tgl. 17-VIII-1952 jang baru lalu. 

Harap dimaafkan segala kesalahan dan kechilafan men- 
diang ibu tersebut dan semua familie. 

1. Famili.G.P.H. Hadinegoro . 
2. Famili G.R.A. Purnomohadiningrat. 

  

Baru : terbit : 

»Chic”" Applicatie & Borduur 
Disusun oleh Achli Borduur dan Modiste 

No. 1 Memuat tjonto2 bungah untuk rok prempuan. 
No..2 Memuat tjonto2 untuk pakaian anak2. 
No. 3 Memuat tjonto2 untuk badju kebaja. 
No. 4 Memuat tjonto2 untuk kasur sarung bantal, 

taplak medja, saputangan d.l.I. 
Harga rata? & Rp. 6,— per buku $ 
Harga per stel 4 buku (No. 1 — 4) Rp. 22,59. 
Luar kota tambah ongkos kirim 1004 

- Buat djual lagi dapat potongan beat 

Toko Buku ,,GLORIOUS- 
Sidodadi 3 — Semarang. 

CITY CONCERN CINEMAS ———. 
LUX 5.-7.-9. tinggalini Malam & Besok (u. (Sep, um.) 
WALT. DISNEY'S Greatest star and Song show 

»"Melody:Time” le b Technicolor 
Film Ya untuk tua dan muda 

Matinee Minggu Pagi dj. 10 

Senen malam premiere Hans Nielsen - Tilly Lavenstein 

LUX ju. za» CHEMIE und LIEBE 

Grand Ini Malam D. M. B. (u. 17 tahun) 
4.30-6.45-9.00 P, Ramlee — Pn, Musalmah 

  

  
  

  

  
  

aa 

001 TAS Yi 
| ssdan "TANGIS" 

Haa Matinee Minggu pagi djaw. 10 
H1 
ROYAL 2-19. Ini Malam D. M. 5. (fu. 17 tahun) 
Lea Derek ff“ Lee |. Cobb — Jody La 

  

,Ihe, Family Secret” 
Aa kedjadian jang menjesalkan seumur" “hidup Meng ket 
TU enek dan Mengharukan | Pn na 
« Matinee Minggu pagi dj. 10 
  

: NORA 5.—7.— I.—. Ini ' 'malam Pengabisan (u. 13 th.) 
Jackie Cooper Gale Storm «« Patricia Marison 
WHERE ARE jYouR (B a d G: i Tr D. 

CHILDRBA ? 

Mulai minggu pagi Margusrite Chapman-Caneron Mitchell 

aa 1 FllghtiTo Mars" 
"UX j (Color by Cinecolorl 

lu. Segala nan "TERBANG KA PLANET MARS" 

maa -—-   
  

Hala: ANTARA “SENJUM   

  

SATU SEN PUN TAK NAIK 
Dengen tulus kita menasehatkan tuan djangan bli 

teturutan mabok memborong barang2 sekena-kenanja 
met ak Belilah semata-mata barang jang paling dihu- 

tuhkan. 
& Kalu barang jang tuan butuhken itu kebetulan 

Pe SR ik adalah Katja Mata, maka kita dapet memberi 

Djaminan kepada tuan, bahua kita tak pernah 
bermaksud atau lakuken kenaikkan harga, ka- 
rena kita mempunjai persedia'an besar jang 
sampai tjukup. 

  

Dibuka: Setiap hari djam 8.00 — 16.00 
terus menerus 
Hari Saptu djam 8.00 — 12.00 

Pada tiap2 hari Minggu dan hari besar ne 

Fa. W. KLEIN OPTICIEN 
SEMARANG. Bodjong 23   

  

HALLO2 , PARA - RADIO - MONTEUR. 
Djika Sdr.2 akan menambah keuntungan, blandjalah selalu 

matjem  onderdelen, lampu2 dsb, di Toko iang paling murah, 

sebab korting istimewa hanja dibrikan di: 

Buka 

8— 
Minggu Tutup 

Z Erkende Service dealer: Philips — Erres — N.S.F. 
GANG PINGGIR 140 )blakang pos polisi 

)Sebandaran Smg. 
Pemilik BARU: Liem King Hwie, gedivl. Radis technicus. 
directeur: Cursus Kilat Radio Monteur, Radio-Hospital ag 

  

Mam La AN aaa Pase Tg AA Na EL Sa Ab na 

BARU INI KALI TRIMA ! !! 

. Juwoliar - - Moroger 

    

    

   

jang sudah lama dinantikan. 

DAMES POLSHORLOGES 

datometer (pake tanggal) 

Antimagnetic — Shockproof. 
Model istimewa. 

Persedia'an terbatas. 

TRIMA REPARATIE, 

dikerdjakan oleh AHLI. 

Se #ARANG: 
Kranggan No. 25:, Tilp. 1603. 

  

»MERAK" 

    

mem ea 
  

  

  

Djaga'an ini Malam D: w.B. 5-7 -9.— Iseg. umur) 
1 HA Aa 

Cho Swa “Rainbow As You Wish" gn 
Marisee: Miaggu bagi I0.— an 

ORION VALIANT FRLMS present Metro- » MG M presonts 
mamaku Richard Valentina pole Sa » GALA NEW MUSICAL 

5.00 . - Ta TecanicoLor 
Hn Gan CORTESA “5.00 Te 

0. 6 Lo -— 2g fp 

“700 SHADOW 4 7.0) —8 
d8g OF THE La 2 2 

. »9 & 

Matinse': Minggu pagi 10.— Matinee: Png pagi 10. — 

REX 

BESOK PAGI 

| djam 10.00 uk 

Malam D. M.B. 

5. — Ty Go 

(13 tahuo) 

    

  

Ioi Malam Pengabisan : 
5. — Tama Oom (17 tab.| 

— Fzio Pinza Javet en 
»Stricily . Dishonorable" 

  

SELALU SEDIA PERHIASAN2: 

MAS —- INFAN — BERLIAN 
Kwaliteit ditanggung, model2 menarik hati! 

  

KRANGGAN  UJETAN 2? SEMARANG 

Druk, VII No, 584/1II/A/118 
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RADIO-SAMPURNA 
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