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KEDATANGAN P 

mendapat Ma 2 
sus dgn ben dera2 PAP 

an keluar iIh. penu onal 

nesia ih Uh. penuh dgn. 

  

  

   

    

     
      

Gadis2 sekolah menjerbu ke 
rombongan tamu dan menjampai 

  

  

   
kan bunga persahabatan, disam 
ping sambutan dan penerimaan 
resmi oleh pembesar2 dan pe- 
mimpin2 Leningrad. Suasana me 
riah-riuh segera berobah mendja- 
di suasana chidmat sesaat ber- 
gema lagu? kebangsaan Indonesia 
Raya dan Uni Sovjet. Kemudian 
Presiden - Sukarno dengan di- 
iringi Ketua Komite Exekutif 
Sovjet Kota, N. I. Smi 

    

ngadakan pes 
pengawal ke 

Atas nama Komite  Exekutif: 
Sovjet Kota dan rakjat N.I. Smir- 
nov menjampaikan kata2 sambu- 
tannja atas kedatangan Presiden 
Sukarno dan rombongan. . Sama 
halnja dengan seluruh  rakjat 
Sovjet, kata Smirnov, djuga rak- 
jat Leningrad merasa mendapat 
kehormatan dan bergembira me- 
njambut kedatangan duta2 rakjat 
Indonesia Tank benebebat: Smir- 
nov menjatakan kepertjajaannja, 
bahwa kedatangan aa 
publik Indonesia di. Uni Sovjet | 
pasti akan makin memperkuat 

  

Makan Suap: 
Rp. 40 Ribu 

alus 

an Smirnov. |lam periode revolusion 

m selamat datangnja. 

'Legara. 

je begitu hangat 

membawa salam 

donesia, kini sedan 

kolonialisme. Saja 
dapat  mengundjungi 

rad mendjadi ibu-kandung revo 

volusi besar itu, 

ini adalah 

donesia dan Sovjet, dan saja kin, bahwa a Pan 

mikia, a.l. kata2 sambi den Sukarno. a2 sambutan Pre 

residen da b anja k ian n rombongannja ke 

menudju tempat  penginapannja an sepandjang dijalan jg dilalui 
rakjat berderet-djedjal 
utnja.   

Digandjar Hukuman 
Pendjara 9 Bin. 

BEKAS Direktur ,Jajasan Per|lam kota Leningrad. 
jang dikundjungi sediaan dan Perbekalan Pusat”, 

bdullah P2 : - 

Pengadilan Negeri Djaka 
lah didjatuhi hukuman : 

dalam PE 2 
Dia dipersalahkan melanggar 

pasal 418 KUHP seperti jang ter 

. Pada sore harinja, hari Dium 
at jbL, Presiden dam rom- 
bongan mulai mengadakan kun 
gjungan2 keberbagai objek -da- 

c Pertama? 
ialah pabrik 

mesin Leningrad. Ratusan kaum 
oleh Hakim Mr. G.K. Lim dari | Puruh jegeri Dial menjambut kedatangan 

te ! Presiden jang kemudian menga- iman pendjara Cakan perdjalanan keliling meli 9 bulan, dipotong selama waktu: hat2 bagian? dalam pabrik jang menguraikan sekitar arti sedjarah besar itu. 

Tehnisi Sovjet bersedia 
mengindustrialisasikan In 
donesia.   tjantum dalam bagian “subsidair, 

jaitu ,.sebagai pegawai negeri me 

nerima pemberian ,,hadiah“ se- 

Djawa Timur, padahal ia | 
. menget tahui. bahwa uang tsb. diberikan 

  

diabatannja", jang terdjadi - da 
lam tahun 1955... 

IL tahun 6 bulan. 
p SE at hadiah 3 e' memberikan. bantuan | emberian uang ,.hadiah” sebe baik2nja untuk mengindustriali- sar djumah diatas, dilakukan ka 

tur J.PP., oleh sipemberi dian 

Timur. (Antara). 

  

Karena G 

,Akhbar al Yaun? 
kerintah telah mengamb 

| Company (Compagnie Universelle du 
Suez), dengan dakwaan bahwa kongsi ini 

segala organisasi asing, teri 

  

    

    

MINGGUAN MESIR 

ga    

dan Perantjis dari 
Minggu tadi mew: 

wa pemerintah Mesir tela 
mutuskan untuk menuntut Sue: 
Canal Company, atas dasar ke- 

   

kan uang um- hon "sudah 

    

   pany mempergun 
tuk suratkabar2 Perantjis agar jadakan 

paikan oleh G.A. Kulagin, wakil boga Rp. 40. 000,-” Ea Ketua jae apan pabrik, jang menjata- 

Gabungan Pengusaha Rokok Kre batas terletak diantara Djakarta 
ende 

2 PN eat tjegah tumbuhrj bertinbesa aa Anil at mentjegah tumbuhnja rasa 
meng “Opi “BERGAAA - persahabatan kami kepada rak 

jat Indonesia 
Nan Sa et Sa ea . 'jmta damai itu. Perdjuangan ki 

Untuk kesalahan terdakwa 5. ta bersama untuk 
demikian itu, Djaksa Mr. Loaj dan perbaikan hidup bagi rakjat 
Wang Leng jang mendjadi pe- biasa adalah hal jang membawa 
nuntutumum dalam perkara ini,|kita bersatu. Kami, kaum insi- 
memintakan hukuman pendjara| njur dan tehnisi pabrik mesin Le 

en 5 #ningrad ini, akan gembira: sekali 

Ha 3 - “5.  fsasikan Indonesia. 
rena A. Mariam sebagai Direk| kehendaki demikian, kami akan 

ea : mela sanakamnja dengan 
gap telah .,berdjasa“ .menurun-|ra dan penuh keichlasan. Selu- 
kan harga tjengkeh dari Rp.|ruh pengalaman? tehnis selama 
60,— mendjadi Rp. 55,— per kg.| seratus tahun -berdirinja 
untuk - keuntungan Gabungan|ini kami sediakan bagi pemba- 
Pengusaha Rokok Kretek Djawa| "smnan Indonesia 

5 pekerdja Nina 

      

an bah- menjat 
ah me- misi 

Kata2 sambutan djuga disam- 

an bahwa ,,djarak luas tak ter 

Leningrad, samudera2 - dan 
' - mmemisahkar pegi Ke 

“tetapi tiada sesuatu jang da- 

    

    

jang gagah dan 

perdamaian 

kami se- 

Apabila “di 

gembi 

pabrik 

Terdapat djuga seorang pemudi 
Nikitina namanja, 

    

  

eta-api istimewa jang membawa tamu2 Indones ti, ribuan manusia jang sedjak beberapa saat 
hubungan2 persahabatan, ekono- 
imi dan kebudajaan antara kedua 

Dalam kata2 balasannja Presi 
den Sukarno dimuka mikrofon 
menjatakan "saja menjampaikan 
terima kasih kepad,, saudara2 se 
kalian atas sambutan saudara? 

kepada saja 
latas kedatangan saja dikota Na 
dara2 jg bersedjarah ini. Saja 

1 untuk rakjat 
Sovjet dari seluruh 80 djuta rak 

-|jat Indonesia, salam kepada rak 
Jjat Leningrad. Kami, bangsa In 

Sg da 
1 er, dalam hendak memberikan 

periode membebaskan diri dari tannja, seluruh kaum bu jan: segala bentuk imperialisme Ga hadi amora 
bergembira 

| kota ini, 
karena saja tahu bahwa Lening- 

lusi Rusia. Pistol dimulai re 
volusi js meng 

gerakkan seluruh dunia, Maksud 
kundjungan kami ke Uni Sovjet 

untuk memperkuat 
persahabatan antara rakjat2 In- 

persahabatan ini akan tumbuh makin Kang De 

meninggalkan setision 

menjam- 

   

      

  

   
    

jang menjampaikan kata2 sambu 
tannja jang chususnja ditudjukan 
kepada pemuda-pemuaj Indonesia 

   
   

jang merdeka. 
sangat mengin: 
nja perdamaian, suatu hal jang 

ami anak2 rakjat 

djuga dikehendaki oleh anak2 Indo 
nesia. Hasrat untuk perdamaian ini bersama? Luna Taman 
kekuatan jang tak tergojahkan. 
Kami anak? Sovjet mengharapkan 
wakil2 pemuda-pemudi Indonesia 
berkesempatan berkundjung kene- 
geri kami, untuk mendapatkan pe 
ngertian jang lebih baik tentang 
kebudnjapi, dan kesenian Indone- 

Sambutan Presiden Sukarno, Waktu Presiden Sukarno berdiri 
pidato sambu 

ir pada pertemuan itu seren- tak berdiri dan bertepuk tangan 
riuh menjambutnja. 8 
Presiden mula? menjatakan teri 

ja kasihnja atas sambutan? kepa |danja dan rakjat Indonesia. Sau dara2 menjatakan dengan sebutan 
»Paduka Jang Mulia" kepada saja 
— Gemikian Presiden — tetapi se mendjak hati saja tersekam oleh 
rasa tjinta dan kasih-sajang, saja 
mohon kepada saudara2 djangan- lah memakai sebutan jang demiki an kepada saja. Saja minta sauda 
ra menjebut sadja ,,saudara". 

Kata2 Presiden tersebut telah 

dari pertemuan dengan tepuk ta- 
ngan jang riuh. Benar, saudara2, 
— Kata Bung Karno — dirumah 
rakjat menjebut saja ,,Bung Kar 
no”, dan saja menjebut ,,saudara" 
kepada rakjat bangsku. Izinkan- 
lah saja djuga menjebut ,,saudara 
saudara” untuk saudara? disini. 

Saja merasa sangat gembira saat 
ini bersama2 dengan saudara2 di 
sini. Jang demikian ini bukanlah 
hanja karena telah ada pertalian 
persaudaraan diantara kami dan 
saudara2, akan tetapi terutama ka   
tiwaz di Djakarta sebagai tempat 

m
m
g
 

og 

     

  

ar Bohong 
“hari Sabtu jbl. 

. keputusan un- 

mn miliknja. Se- 
ib akan berhenti 

Kk pula sumber2 
“apabila Inggris 

n bangsa Inggris 

      

    

   

   
aa 

akan 
    

singgah. di Kairo d 
daatana ke India, Me 
““beberapa kali meng 

pertemuan 

  

supaja surat-kabar2 ini ''mengo- mimpin2 Mesir. 

     

     

    

   
   

  

barkan- kampanje. untuk mem- 
fitnah Mesir. Dan uang tadi ia- 
lah diambil dari uang jang tidak 
lagi merupakan milik SCC, kare 
na SCC, telah dinasionalisasikan 
oleh Mesti MewnaIN 

Demikianlah kata . mingguan 
"Akhbar al Yaum'". ea 

Sementara itu hari 
resmi "al Gumhuriyah” me 
barkan bahwa pemerintah 
tak lama lagi akan mengumum 
kan 2 buah undang2, jang mela- 

  

  
  

  

rang penjebaran kabar2 bohong race dengan” tudiua 
atau kabar? je tendenticus mean aa Sunatan 
npenat Mesin ga ane 
Undang2 jg pertama menja 

kan bahwa seseorang warganega 
ra Mesir jg dengan sengadja a, sarZ “bohong & 

nai keadaan dalam 

atau merugik 
pat didjatuhi hul 
antar, 6 bulan      

  

       
   

  

   

   

     
dan denda mita £ "8 
($ 208) dan £M. 500.($ 1.400 

Berita Reuter dari Kairo 
  

achir2 ini memimpin de 
dia dalam konperensi — Londoi 
hari Sabtu mengatakan dalam taj 
nia djawab, bahwa "perlu sekali 

    

      

negeri Mesir | "momonon 
ig dapat melemahkan kepertiajaf 
an rakjat akan keuangan Mesir| 

      

estisenja, dal MIL0 «78 | 
Yati ez Tak Mungkin Timbulkan Perang" 

'H. SIRADJUDDIN ABBAS siap 240.000 orang tentara suka 

“ Seterusnja berita UP dari Kai 
ro mengatakan bahwa pemerin 
tah Inggris telah memutuskan 
untuk memperketjil djumlah ang 
gota staf “ kedutaanbesarnja di 
Kairo. Disamping itu ”diandjur 
kan” supaja keluarga  (tanggu- 
ngan) para anggota staf keduta- 

Tanbesar ig masih ada di Mesir 
Mora ca 4   ekas pulang ke Inggris. 

' Sementara “itu diwartakan dari 
London, bahwa 2 anggota staf 
kedutaanbesar-di Kairo jg didak' 
wa terlibat dalam masalah spio- 

memper 
kan “coup' d'etat terhadap 
iden Nasser, jakni John B. 
dan John Gove, hari Sabtu 

1 tiba di London sesudah me 

     
      

   

  

   

  

“Ireka dinjatakan sebagai persona 
non grata oleh, pemerintah Me- 

   

f 

dari Seksi Luar Negeri Parlemen 
j | menerangkan pada “Antara” di 

inggi, bahwa sengketa te- 

ni Suez tidak mungkin  me- 

nimbulkan peperangan. Negara? 

Barat tahu bahwa Mesir “dapat 
krisis Terusan Suez diselesaikan| sokongan dari negara2 Arab, jg 
setjepat-fjepatya” “gn 

Ketegangan masih besar. Se 
tiap pihak harus berusaha mere| 

berarti saat kerugian bagi me-   dakannja dan menjelesaikan ma! 
salah ini setjara damai, kata Me 
non. Mengenai perundingan Nas 
ser-Menzies Senen ini, Menon 

gara2 Arab akan djadi  hantjur, 

bila perang terdjadi. Bahkan kini 

disepandjang terusan Suez telah 

#3 

kegembiraan bahwa gara? disini salam dari 80 djuta 
Menzies itu datang, dat rakjat Indonesia. Ribuan 'kilome- 

gap pula bahwa pemerintah sg menikahkan saugsrad aer rak 
1 ay imanja.. Se jat Indonesia dan saja telah me' 

1 Mesir. bersgelig. me UAN bawakan salam mereka kepada sau 
5 dara2 dengan melintasi djarak ri- 

buan kilometer itu. 

dengan pe saja djuga membawakan tjinta rak 
jat Indonesia kepada saudara2. Sa 
ja akan gembira dapat membawa 
kan tjinta saudara2 kepada rakjat 

Presiden minta hadlirin semua su- 

riuh. 

an Tass. 

rena saja sendiri adalah seorang 
insinjur, seorang specialis tehnik, |: 
dan karenanja saja bisa memahami 
sepenuhnja betapa besar arti teh 
nologi bagi pembangunan masjara 
kat jang baru, damai dan makmur. 

Presiden Sukarno selandjutnja 

dari kota Leningrad dengan revo 
lusinja dan dalam hubungan ini 
menguraikan pula sekitar peris- 

proklamasi kemerdekaan Indone- 
sia dimaklumkan. Begitulah ma- 
ka saudara2 dapat: memahami — 

| Kata2 ini dikatakan djustru pa | 
da saat panitya 5 negara jang di lamana kapa 

| Iketuai oleh PM Australia Men- lum diket 

lantuk berunding dengan Presi- 

nkan terpelihara- 

Kirim s Cyprus, jang 
    

den Nasser. - 2 

'takan bahwa pengiriman  pasu 

bila timbul djalan buntu dalam 
|perundingan itu”. : an 

Tanpa beritahukan dulu 
kepada A. S.?-   

menggerakkan sambutan serentak 

ria ke Cyprus. 

Dewan Keamanan merundingkan 

ada alasannja.” 
Waktu ditanja wartawan, apa 

rantjis untuk menempatkan pasu- 

membantah berita itu". 

mengumumkan Djum'at j.L, bah- 
wa Dewan Keamanan Kamis jad. 
akan mengadakan sidang tertutup, 
una mempertimbangkan rentjana 
en tahunannja kepada Ma- 
djelis Umum. 

. 26 kapal jg dikerahkan 
angk. perang Perantjis. 

Dalam pada itu kapal pengang 
Ikut pasukan Perantjis jang kedua j 
dalam.tempo 2 hari, hari Sabtu 
bertolak dari pelabuhan Marseille 
ke ,tudjuan jang tak diketahui”, 
dalam pemindahan2 .pasukan2 Pe 
rantjis dari Perantjis & Aldjazai-   kata Presiden — mengapa saja me 

rasa “sangat gembira berada diko: Djum'at jbl kapal “Pasteur” me- 
ta bening 2 dan (enam saja ' ninggalkan Marseille, 
imenjintai Takjat disini. Dapat Sau 4790 serdadu '—. menudju: ke' Al: 
dara2 pahami pulalah meng Nanga ai aa San : ertalian mersamabatan “jang crat Giazair, tapi apakah sedadu? tadi donesia dan rak akan menggantikan serdadu? jang | KO 

ada disana jang telah dikirim ke 
Cyprus ataukah akan langsung 

'Indonesia?, tanja Presiden. Sau- berlajar ke Cyprus, belum dike- 
dara2 berdjuang untuk kehidupan tahui 1 
jang bebas dan bahagia, “untuk 
perdamaian dengan semua bangsa n 
diatas dunia ini. Tjita2 kami, tji- de Lesseps', jang 
ta2 rakjat Indonesia adalah sama, 
untuk bebas, merdeka, untuk me- 
madjukan kenegaraan kami, untuk 
melihat rakjat tidak kekurangan fjananja, mungkin untuk dikerah 
makan lagi, tidak kekurangan pa 1 
Ikaian dan perumahan. Kami djuga 
mentjita-tjitakan perdamaian dan 2 
hidup damai dengan semua rakjat2 (8000 ton) diduga akan bertolak 
Giatas dunia. Dalam pidatonja itu 
Presiden Sukarno djuga menjing 
gung-njinggung soal Irian Barat : "3 
dengan menjatakan kejakinannja, dan kapalbarang jang telah dike 
bahwa Irian Barat pasti akan da rahkan oleh 
pat dibebaskan dengan perdjuang 
an rakjat Indonesia sendiri, dgn ) 5 
persatuan dan sekali lagi dengan Marseille, ada 26 buah. 
persatuan. 

      
   

    

jat L ovjet, jang tidak dapat 
digojahkan oleh siapapun. Apakah 
saudara2, dan apakah kami rakjat 

' Dengan menjebut-njebut konpe- 
rensi Bandung Presiden menjata- 
kan kejakinannja, bahwa perdju- 
angan rakjat Indonesia pasti men 
dapat simpati seluruh dunia jang 
progressif, termasuk rakjat Uni 
Sovjet. Saudara2, kata Presiden, 
tudjuan kita bersama, bukan ha 
nja tudjuan kami sadja tetapi dju 
ga tudjuan“saudara2, belumlah di 
tjapai sepenuhnja. Tudjuan bersa 
ma kita adalah suatu dunia dima 
na rakjat2nja dapat hidup damai, 
bersaudara dan saling mentjintai, 
suatu dunia baru dimana rakjat2 
nja dapat hidup bahagia dan da- 
mai. Tudjuan kita bersama inilah 
jang belum tertjapai sepenuhnja. 
Demikian Presiden Sukarno. Maka, 
marilah kita bekerdjasama untuk 
mentjapai tudjuan jang besar dan 
mulia itu, kata Presiden Sukarno 
selandjutnja. 

Saja telah membawa untuk sau- 

Dan tidak hanja salam, tetapi 

Indonesia. 
Demikian a.l. pidato Presiden 

Sukarno jang sebelum mengachiri 
nja, menguraikan sedikit tentang 
pekik ,,Merdeka” jang diperguna 
kan kaum revolusioner Indonesia. 

ka bersama-sama memekikkan pe- 
kik Merdeka” itu lima kali, per- 
mintaan mana oleh seluruh hadirin 
disambut dengan antusias dan di 
utjapkan dengan semangat dan 

Pertemuan diachiri dengan se- 
ruan2 ,,hidup persahabatan Indone 
sia Uni Sovjet”. . 
“Dari pertemuan ini Presiden men 

dapat sebuah souvenir roda-berpu 
tar dari hydroturbine Kuibyshev. 
Atjara selandjutnja petang hari 

nja ialah kundjungan tamu2 Indo 
hesia itu ke mesdjid dan kemudian 
menikmati pertundjukan konser di 
Leningrad philharmonic. Demiki- 

berangkat kelautan India pada tg. 
7 Sept. jad., telah dibatalkan ren 

kan ke Cyprus djuga. 

pada tgl. 3 Sept. j.a.d. dari Tou 
ton.  Djumlah kapal penumpang 

Perantjis dan kini berlabuh di 

'Southampton — salah satu pe- 
'musatan kapal pengangkut tenta- 

Kapal tadi - ialah "Athos II”. 

membawa 

tadinja akan 

Kapal penjeladjah “De Grasse” 

angkatan perang 

7 Kapal pengangkut ten- 
tara Inggris berkumpul di 
Souhampton. 

Sementara itu 7 buah kapal pe 
ngangkut pasukan Inggris hari 
Sabtu berkumpul  dipelabuhan 

ra jang terbesar dipelabuhan ini 

sedjak angkatan perang Serikat 
hendak menierbu Perantjis  da- 
lam Perang Dunia II 

7 Kapal tadi dipimpin oleh ka 
pal “Nevada” (20.527 ton), ia- 
lah kapal pengangkut pasukan 
Inggris jang paling baru dan pa 

baru satu kali berlajar, jaitu dari 
Inggris ke Cyprus pulang-pergi. 
Sementara itu, djuga pekerdjaan 
pemuatan ' ,,kendaraan2 militer” 
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tara” Sabtu siang menjatakan, 
bahwa berhubune dengan berita2 | 
|jang dimuat dalam mingguan 

ha menerangkan 
ukan2 kepulauan 

kira2 400 km sebelah 
Mon: de” tulis: Peme- 

antjis ,.tidak lagi 

    
ngenai diri Mr. Oei nan 

IN : pegawai tinggi diperbantukan pa 
delta sungai Nil. H: (ida Wk. Presiden Moh. Hatta, jg ndjel bahwa pemerin 

    

  

punjai hubungan dgn persoalan 
Lie Hok Thay, serta berhubung 

crus berlangsung. Bi dengan adania pamflet jang ditu- 
ini berangkat, be- 

soal diatas, maka pihak Kedjak- ia bersedia kirim 1 saan Agung telah mendengarkan 

    
Tjioe, 

Cramer, mengatakan 
'bahwa satu bataljon 
lengkap dari "Royal 

n Regiment” sudah ber 

Harian tadi seterusnja menga Tn 

kan2 Perantjis ke Cyprus itu & 
dapat dibenarkan, sebagai tan- Aus 

da daripada adanja sebuah ren Si 
|tjana jang sudah dipertimbang- Supaja A 
Ikan, jang akan dipraktekkan apa 9 

ia kirim pasukan? 

dengan krisis Te Tik, jang kedua?nja — seperti 
diketahui — dewasa ini sedang 
berada dalam tahanan pihak ber 
wadjib. 

    

   

  

    

  

taljon lagi dapat di- 
lam waktu singkat 

an sebuah divisi lengkap 
jang terdiri dari 17.000 orang da 

'dimobilisasikan, apabila per- 
13 

  

Sementara itu seorang djurubi pat 
tjara kem. luar :negeri Inggris lu. 
mengatakan Djumat jl. bah-j Bat 
wa sedjauh pengetahuamnja, beri- ri ve 
ta jang mengatakan bahwa Ame intinja. 
rika Serikat akan minta  supaja | 

masalah Suez, ,,sama sekali tidak ! Se 

akan dilandjutkan dalam  satu- 
dua hari ini. Demikian Djaksa 

| Agung, jang menambahkan, bah 
wa berita2 iang disiarkan  me- bar alat negara telah dapat men- 

sita surat? dari Kartosuwirjo ke 

pada gerombolannja tentang in 

struksi demikian. 

pertama itu terdiri da 

itu wartawan "An- 
'a mengabarkan 

dari Kairo bagaimana pendapat 
i Mesir mengenai per 

iter Inggris dan Peran 
jukan terhadap Me- 
ina dinjatakan dalam 

   

i rangan, bahwa dalam hubungan 

kah ia dapat membenarkan beri sumber resmi dengan soal diatas, ada kemung 
ta jang mengatakan bahwa peme siapan2 n 

rintah Amerika Serikat tidak di tis jang diti 
beritahu terlebih dulu mengenai sir, sebagai 
keputusan bersama Inggris—Pe- konperensi F 

diawab ,,Berita Minggu” — akan 

lesir, kol. Abdul Ka 
(seorang pemimpin 
esir, disamping Nas 

ciser dan Aly Sabri), dalam konpe 
pers dengan para wartawan 

sia jang sedang mengundju 
tanjai mengenai ke- 
tjahnja perang. 

kan2 Perantjis di Cyprus, djuru peneranga: 
bitjara tadi mengatakan: ,,Saja ti dir Hat 
dak dapat  memperkukuh atau terkemuk: 

Sementara itu markasbesar PBB rensi . Pres,   lan Abdulgani hari Minggu ke- 
maren berangkat utk menggabung 
kan diri dengan rombongan Pres' 
den Sukarno jang sekarang se- 
dang mengadakan perdjalanan ke 
negara2 Sovjet Unie, RRT dar 
lain2. Menteri Ruslan Abdulgani 
meninggalkan Kemajoron densan 
pesawat KLM pada djam 6.30 
pagi. 

Pen. Perlu Bantu 
rakan Koperasi $j 
a Sebagian Pegawai2 Kementerian 

an Dikerahkan Untuk Djawatan 
Andjuran Wk. Fres. Hatta 

hd. Fiatta telah mengulangi an- 

djurannja agar Kementerian Penerangan menjediakan sebagian 
dari pegawaiZnrja jang 16.009 orang Lean aa an 

: “esa membartu Djawatan Koperasi dalam menggiatkan dan melu- 

na aa askan Sembki koperasi, Wakil Presiden berbitjara dimuka 

sebuah resepsi jang diadakan Djun'at malam oleh De 

Koperasi berhubung dengan kongresnja jg. ketiga di Djakarta. an kepada pemerintah RRT. 

K. H. Dahlan ,,Kini Perintah Penangkapan 
Ruslan Abdulgani Jang Perla Ditindjau 
Harus Diketahui Siapa Jang Bersalah Dan Dimana Letaknja — Moh Natsir: 
Hukum Telah Berdjalan Semestinja — KSAD Dapat Pahami Sepenuhnja State- 
mentD.A.—Ada Kekuatan Politik Imperialis AsingDibelakang Peristiwa 13 Agustus? 
KETUA PB N.U. K.H.M: Dahlan atas pertanjaan menerang- 

kan pada ,,Antara”, mengenai persoalan 13 Agustus, bahwa de- 
ngan pengumuman Panitia Ad Hoc dan Djaksa Agung, jang 
menjatakan Ruslan Abdulgani tidak ada alasan untuk dituntut 
ita, maka Ruslan tidak terlibat dalam tuduhan korupsi. Tapi 
walaupun demikian peristiwa 13 Agustus ifu sendiri belum sele- 
sai, karena masih perlu diminta pendjelasan disekitar berita pe- 

nangkapan Ruslan dan apa alasannja ada tindakan utk menangkap 
Ruslan. Sebab kalau Ruslan ternjata tidak salah, maka perintah pe 

  

Inggris dan Peran 
asa ni merupakan .,Pe- 

jang sangat”. Dite- 

     

ng, tapi akan mem 
“diri djikh diserang. 

  

WAKIL/ PRESIDEN Mo 

Pada resepsi semalam nampak 
hadir dar memberikan kata sam 
butannja pula Menteri Perekono 
mian Burhanuddin, Menteri Per 
tanian Eni Karim dan 1 
Djawatan Koperasi Rusli Rahim. 
Tampak pula hadir Ketua Parle 
mer Sartono. 
Koperasi ketiga 

tanggal 1 hingga 

Dalm pidato fatwanja Waki' 
Presiden menjatakan bahwa wa 
laupun di Indonesia sebagian be 
sar dari koperasi2 masih belum 
mendapat status badan 
namun tidak ada 
djadinja ketjurangan atau korup 
si didalamnia. 

mengatakan bhw kwan 
| titet koperasi di Indonesia sudah| 
baik tetapi kwalitasnja masih ha 

lagi. Di Indone 

terdengar ter 

rus diperbaiki 

13.000 koverssi dengan djumlah 
anggauta 12,5 djuta orang. 
Kemudian Wakil Presiden dgn sadja gegabah menerima dan 

mengambil n 
tindakan ig dinjatakan 

. : 5 korupsi. Semuanja 
ling tjepat — jang hingga kinil orang : i 2 Kum. 
Pa aa - bahwa usaha mengembanskan ge menurut saluran hukum. 

rakan konerasi dapat 
bil misalnia Kementerian Pene 
rengan membantu 

gai usaha 1 
guh2 membantu usaha2 pemerin 
tah untuk menjelesaikan dan me   (termasuk djuga meriam2 jang di 

pasang atas kendaraan) dan per- 

Ekor Heboh Dukun" 
Istana Ratu Belanda 

Sekretaris Prive Juliana Diberhentikan 

DENGAN RESMI diumumkan di Den Haag malam Sabtu 

LL, bahwa sekretaris-orive Ratu Juliana, njomnja N. Smitt-Ayis,| 

mulai tanggal 1 September » dihentikan dengan hormat ', dan se- 

bagai penggantinja diangkat nona Marie de Jong (usia 39 tahun). 

Dekrit keradjaan tadi tertanggal 1 Mei 1956, tapi baru diumum 

kan malam Sabtu ibl. 
Kalangan jang berkuasa mene 

rangkan di Den Haag permulaan 
bulan Agustus, bahwa dikalang- 
an istana akan dilakukan pero- 
bahan2, sesudah ratu Juliana me 
mutuskan segala — hubungannja 
dgn. dukun wanita Greet. Hof- 
man. Adanja hubungan ini telah   

rela Mesir, dfsamping tentara 
resmi. Persiapan2 dari  negara2 
Barat berhubung dengan adanja 
sengketa terusan Suez adalah un- 
tuk menekankan kehendak mere- 
ka untuk dapat diterima oleh 
Mesir. Dikatakan, disamping per 
"satuan “diantara negara2 Arab, 

Ireka bila terdjadi peperangan. (maka hegara2 Asia-Afrika djuga 

| Tambang2 minjak mereka di ne- ' bersatu dalam memberikan soko- 
ngannja kepada Mesir hal mana 
berarti djuga blok Komunis akan 
djadi bertambah kuat. Demikian 

menimbulkan kabar2 pers diluar 

1. Siradjuddin Abbas : ,,Sengketa Su- 
H. Siradjuddin Abbas. 

Mengenai statement Perti utk 
| menindjau kedudukan kabinet, di 
katakan bahwa sekalipun  kabi- 
net sekarang bersifat koalisi, te- 
tapi kenjataannja partai2 besar 
hendak mengadakan monopoli 
dan melupakan lain2 partai. Hal 
itu dirasakan Perti, seperti dgn 
pengangkatan — kedutaan2,  pe- 
ngangkatan golongan  minoriteit, 
penetapan anggota2 rombongan 
Presiden keluar negeri, dll, Demi- 
kian, H. Siradjuddin Abbas. 

penerangan dan bimbingan 
lam soal2 koperasi kepad» rakiat ngambil tindakan 

jang sama, harian “Abadi” hari 
Sabtu. muat   laingja dari keterangan panitia, 

Nederland, bahwa antara 
Juwana dan suaminja timbul per 
tentangan paham. 
orang bidjaksana” dalam 

,g0uverncur-gene- 
taal van Nederlands Indig“ Tjar 
a van Starkenborgh Stachouwer, 

eminggu il. mengumumkan ke- 

sutusan pemutusan segala 
sungan dengan 

tadi, dan seterusnja mereka me- 

ngatakan bahwa sama sekali ti- 

dak benar kabar2 seakan-akan ra 
tu Juliana hendak turun 

Greet Horman 

Nona G. Hofmans mulai di- 
panggil keistana ratu Juliana da 

lam tahun 1947, tak lama sesu- 
dah kelahiran puteri 
Marijke menderita cataract-mata 
dan diharapkan bahwa 

puan tua tadi dapat menjembuh 
kannia. Kabar2 pers luar Neder- 
land mengatakan bahwa bertali- 

an dengan peristiwa ini kalangan 
istana Belanda terpetjah dua — 
jang menjokong dan menentang 

Mr. Oei Y. T. 
Tersangkut 

. Lie Hok Thay? 
DJAKSA AGUNG Suprapto 

dalam keterangannja kepada "An 

"Berita Minggu”, berturut2 pada 
tgl. 19 dan 26 Agustus ibl. me- 

pokoknja menjebut2 nama Mr, 
Oei sebagai seorang iang mem- 

djukan atas diri Mr. Oei sekitar 

keterangan2 dari Mr. Oei Yong 

Dalam pendengaran keterang- 
an2 jang dilakukan atas dirinja 
itu, Mr. Oei dengan tegas menja 
takan tidak kenal dan tidak mem 

Hok Thay maupun Ir. Han Swie 

Pendengaran keterangan2 dari 
Mr. Oei, belum selesai dan masih   
ngenai diri Mr. Oei itu selandjut 
nia gkan mendjadi bahan peme 
riksaan oleh Kediaksaan Agung. 
Lebih djauh diperoleh  kete- 

inan bahwa djuga penanggung 

imintakan keterangan2nja. 

  

Menlu Ruslan 
Kemaren Susul 

Sukarno 
MENTERI Luar Negeri Rus- 
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Perang 
Indon.-BId. 
Kini InstruksikanfUtk 

Terus Djalankan 
Pengatjauan 

MENURUT berita jg belum 
- 

resmi di Bandung, makim giatnja 
gerombolan bersendjata 
gangguan keamanan dim waktu2 
belakangan ini ada hubungannja 
dengan pembatalan perdjandjian 
KMB dan penghapusan hutang- 
pihutang Indonesia kepada Be: 
landa, Suatu sumber.” menerang- 
kan, bahwa Kartesuwirjo telah 
memerintahkan kepada gerombo- 
lannja untuk terus 

| keamanan, karena mengira bahwa 
| dengan putusnia ikatan KMB ser 
Th : 2 

| unjai hubungan baik dengan Lie ae Panaann Pn 

dengan 

mengganggu 

Indonesia 
perang 

antara Indonesia dan Belanda, se 
'hingga akan timbul suatu ”va- 
| cuum”, jang akan dipergunakan 
oleh D.I, 

Instansi2 resmi di Bandung be 
jum bersedia memberikan kete- 
tangan tentang adanja 

Kartosuwirjo kepada 
ian D.I. tsb., tapi menurut ka- 

instruksi 

gerombo- 

Mengenai dropping alat dan 
sendjata dari udara seperti telah 
terdjadi di Atjeh dan di Sulawe 
si, diperoleh keterangan, bahwa 
kedjadian demikian pernah ter 
djadi pula di Djawa Barat jaitu 
pada achir tahun 1949 dan 1950. 
Kini masih ada k.l. 6 orang ang 

zgota gerombolan D.I. 

1anan alat2 negara jang meng 

alami sendiri kedjadian  demi- 

kian. 

dalam ta 

Kabarnja, didaerah Djawa Ba- 

rat penjelundupan sendjata itu bu 

kan sadja dilakukan dgn. pesa- 

wat terbang helikopter, tapi dju 

ga oleh kapal2 barkas dan ka- 
pal selam. ,, 

Menurut dugaan,  penjelundu- 
pan itu datangnja dari djurusan 
pulau2 Klapa 

Gan pulau Chritmas. Datangnja 
kapal2 barkas itu biasanja  di- 
vaktu air laut sedang surut se- 

hingga bisa bersembunji  dibe- 
lakang teluk2, dibagian 
selatan Djawa Barat. 

(Cocos ielanden) 

pantai 

Apakah sekarang masih ada 
senjelundupan demikian masih 

belum diketahui. (Antara). 

A.S. TUDUH R.R.T. MENEM- 
BAK DJATUH PESAWAT 

» PATROLINJA. 

Malam Saptu pemerintah A.S. 
menuduh RRT telah menembak 
djatuh pesawat patroli angkatan 
laut Amerika Serikat didekat 
pantai Tiongkok minggu ig lalu 

Wan dan akan menuntut ganti kerugi- 
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K. Suwirjo Ramalkan Timbulnja 
  

nuh Matjan 

  Ftax dan ,,Paul.” - 

Dokumen ini berupa seputjuk 
surat jang tidak bertandatangan, pertanian“ sebagai 

dialamatkan kepada seorang jang kundjungannja. Seterusnja doku 

tidak disebut dan berisi instruksi? |men tadi mengandjurkan supaja 
untuk mengadakan kontak antara | pembitjaraan? 

inggota2 komplotan miata2 tadi. 

Dokumen tadi mengatakan bah 
wa salah seorang dari anggota2 
komplotan tadi biasanja mengun 

Gjungi flat tempat kediaman ke 
luarga Swinburne pada kira2 penerangan Mesir. (Antara-Reu-   djam 2 siang, sambil membawa ter). 

A. ST. SJARIFKUDDIN seorang petani di Lubuk Basung 
kabupaten Agam sewaktu bekerdja dalam kebunnja Kemis 
sang jang lalu, telah berhasil membunuh seekor harimau jang 
akan menerkamnja. Sewaktu ia asik bekerdja dalam kebunnja, 
tiba2 Ia diterkam harimau dari belakang, dan waktu ia ber- 
balik langsuhg ja melawan harimau itu dengan parang jang 
ada ditangannja. Kemudian harimau jang telah menjingkir 
itu datang lagi dengan kuatnja, tetapi A. St. Sjafruddin telah 
makin siap, hingga ia dapat menewaskan harimau tersebut, 
dengan mendapat sedikit luka2 ditaagannja. 

Peladjar' S.G.A. Dila- 
rang Pakai Kudung? 
ULAMA2 dan pemimpin2 organisasi Islam di Solok, 

dalam minggu ini akan mengadakan suatu pertemuan untuk 
membitjarakan tindakan direktur SGA Solok jang tidak mem- 
bolehkan peladjar2 wanita memakai badju kurung dan pakai 
kekudung disekolah. SGA Solok untuk tahun peladjaran1956/ 
1957 ini telah menerima peladjar baru tiga kelas, diantaranja : 
terdapat bekas peladjar SGB Muallimin, SMP Islam dan lain- y 
lain, dimana umumnja wanita2 itu telah biasa dengan pakai- 3 
an tersebut, dan berat untuk merobahnja. Direktur SGA tsb. 
telah memberi tempo pada peladjar2 tersebut untuk merobah Ta 
pakaian mereka sampai September ini. 21 
Te EA LA ALA LL ALA ALA bebe ee eeebela aana 

»Bawalah Telor Busuk 
UtkKeluargaSwinburn" 
Code Spionase Inggr Di Mesir Terbongkar 

DEPARTEMEN PENERANGAN Mesir malam Saptu jang 
lalu telah mengumumkan nasK3h dari salah satu diantara doku- 

men2 jang telah disita oleh polisi Mesir, bertalian dengan kom- 
plotan mata2 Inggris jang dipimpin oleh J. Swinburn. Dokumen 
tadi tertanggal 25 Agustus, menjebut-njebut nama2. Swinburne, 

beberapa butir telur dan hasil 

Komplotan” tu ,,drbubuhi “latar 

belakang berupa musik“. Achiw- 

nja diperintahkan supaja sesudah 

surat ini dibatja maka harus le- 3 

kas2 dibakar. Demikianlah me 3 

nurut pengumuman 

Ledakan Sekuat1000 | 
Djuta'Bom | Atoom 
Perledakan? Hebat Terdjadi Di Matahari : 
SUATU PERLEDAKAN raksasa di matahari dengan kekua tan kira2 1090.060.000 bom atom hari Djum'at diberitakan oleh 

Observatorium Swiss. Prof. Max Waldmeier dari sekolah politeh- 
nik di Zurich iang menjelidiki keadaan dimatahari itu menerang- 
kan bahwa nerledakan itu dimulai pada pukul 12.25 GMT dan 
pada pukul 15.99 GMT masih terus berlangsung. Menurut pro- fesor ini, Inasnja daerah jang diliputi perledakan tadi adalah 5 

| kali luas bumi ini. Tetapi verledakan itu tidak membahajakan 
umat manusia disini. (Antara-Reuter). ' 

»Tarzan" IndonesiaBu- 
Dgn Parang 
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antara anggota 2 f 
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konklusi 

Dalam pada itu dapat dihar 

terhadap me 
reka io betul2 koruptor. Demiki 
an Kjai Dahlan. 

lah berdjalan semestinja 

pendapat ketua 
umum Masjumi Moh. Natsir sbb: 

,Saja memahamkan, bahwa se 

Djaksa Agung sendiri telah men- 
Jengar dan memeriksa  proces2 
verbal jang dibuat dalam peme- 
riksaan oleh polisi terhadap Piet 
de Oueljoe dan Lie Hok Thay. 
Djaksa Agung djuga telah men- 
dengar keterangan2 dan  meme- 
viksa | surat2 jang  dimadjukan 
oleh Menlu Ruslan Abdulgani ke 
padanja. 

Berdasarkan pemeriksaan atas 
keterangan2 jang timbal-balik itu, 
Djaksa Agung telah mengambil 
keputusan bahwa tidak ada ala- 
san untuk mengambil tindakan 
aukum — terhadap “sdr. Ruslan 
Walaupun: belum ada satu kc 
tentuan dalam perundang2an ki 
ta bagaimana procedure mengha 
dapi satu tindak-pidana atau 
sangkaan tindak-pidana pad, di 
ri seorang jg berkedudukan seba 
gai menteri, tetapi dengan apa 
io telah diusahakan dengan pro- 
cedure jg telah ditempuh itu, hu 
kum telah berdjalan menurut sa 
lutan jg semestinja, dengan ha 
sil sebagaimana jg.telah diterang 
kan oleh Djaksa Agung dan pe 
merintah. Saja rasa, dengan de 
mikian masjarakat sekurang2nja 

Berhubung dengan itu, hendak ysesuaikan pula dengan 
nja masjarakat djangan begitu | dari Major Isman jg duduk dalam 

panitia jang dibentuk kabinet un- 
terhadap (tuk mendengarkan 

| sebagai diri Menteri Luar Negeri Rus- 
diselesaikan lan, maka KSAD dapat mema- 

hami sepenuhnja statement Djak 

masjarakat jg sung|s 
y luarkan pada 

mengenai persoalan diatas,” De- 
mikian diterangkan oleh  djuru- 
bitjara Angkatan Darat, Letnan 
Kolonel Pirngadie: hari — Sabtu 

Moh. Natsir: Hukum te bagi kepada pers. 

  dapat merasa lega”, keterangan 
Moh. Natsir. 

sepenuhnja 
Djaksa,     

me
si
mn
am
na
 

dalam dan terus-menerus, dan di 

KSAD dapat memahami ngulangi keterangannja, 
statement |terhadap anggota2 Angkatan Da- 

laporan 

keterangan2 

a Agung Suprapto, jang dike- 
tgl. 31 Agustus 

Overste Pirngadie jg tidak/be- 
Sementara itu, mengenai hall fum bersedia memberikan ketera- 

ngan2 lebih djauh sekitar soal 
ini, atas pertanjaan2 selandjutnja 
mengulangi keterangannja bebera 
pa waktu jang lalu, jakni bahwa 
dalam usaha penjelesaian  me- 
ngenai apa jang disebut “peris- 
tiwa 13 Agustus”, KSAD telah 
mengambil oper persoalan “tsb. 
dari Kolonel Kawilarang sebagai 
Pemegang Kekuasaan Militer Pu- 
sat ketika itu, 

Daiam hubungan ini sebagai 
mana telah dikabarkan, ' KSAD 
telah mengadakan 
rapat dengan para Menteri serta 
insiansi2 ig berwadjib untuk me 
neliti semua hasil 
ig ada sampai sekarang. 

hubunga, jg 

pemeriksaan 

Sebagaimana diketahui, dalam 
panitya jg dibentuk pemerintah 
guna mendengarkan keterangan2 
dari Menteri Luar Negeri. Rus 
lan Abdulgani, selain duduk wa 
kil2 Perdana Menteri, Menteri2, 
Djaksa Agung dan lain2, djuga 
duduk Major Isman sebagai wa 
kil dari KSAD, ig dianggap ba 
njak mengetahui persoalan ini. 
Demikian diurubitjara Angkatan 
Darat, 

Anggota2 A.D, iang di 
tuduh tersangkut. 

Menurut djurubitjara A.D. itu 
selandjutnja, soal2 lain jang tim- 

Thay, akan dilandjutkan  penje- 
bul akibat persoalan Lie Hok 
lesaiannja. Overste Pirngadie da 
lam hubungan ini sekali lagi me- 

bahwa 

rat jang tertuduh tersangkut dim 
»Berdasarkan penelitian jg men persoalan Lie Hok Thay, oleh 

KSAD telah diambil tindakan2, 

  

nangkapan itu sendiri jang periu 
jang dalam hal ini salah dan dimana letaknja kesalahan, demikian 
Kjai Dahlan. Ia menambahkan, bahwa sekarang masjarakat me- 
sunggu tindakan pemerintah leb:h Jandjut. Selandjutnja dikata: 
kan, bahwa peristiwa 13 Agustus tiukup menggemparkan, baik 
didalam maupun diluar negeri, berhubung dengan adanja konpe- 
rensi London, dimana Rustan sendiri jang mendjadi ketua dele 
gasi Indonesia. Kedjadian itu sedikit banjaknia telah mengurang- : 
kan nilai dari delegasi kita. 

5 Sebagaimana telah dikabarkan, ' 
tindakan2 tsb. dalam tingkat se- 
karang ini ialah berupa tindakan 
tindakan administratip ,,krijgs- 
tuchtelijk.” 

S. Mangunsarkoro ten 
tang penjelesaian "Per. 
istiwa 13 Agustus”. 

Sementara itu dalam pertjaka- 
pan dengan “Antara” Wakil 
Ketua I PNI S. Mangunsarkoro 
katakan, bahwa peristiwa 15 
Agustus merupakan tindakan ic 
tidak berdasarkan hukum “ dar 
sebenarnja didjalankan olek 
orang2 jang terpengaruh  olek 
sentimen dan maksud politik. 

Dikatakan, bahwa gedjala “ jc 
demikian itu merupakan satu ha 
jang harus segera - diberantas 
djustru pada waktu kita ingit 
membangun negara hukum. Ada 
lah satu hal jang menggembira 
kan, pada waktu itu pemerintal. 
bisa menolak bahaja jg mengan- 
tjam negara dengan adanja tin- 
dakan jang tepat dari KSAD 
Andaikata tidak bisa di-elakkar 
dapatlah kita gambarkan, bahw: 
pengiriman delegasi kita ke Lon 
don pasti gagal dan prestige pe 
aerintah serta negara kita dja 
tuh dimata dunia internasional 
demikian Mangunsarkoro. 
| Ia katakan selandjutnja, bahw: 
itu semu. djusteru pada waktt 
Indonesia ingi, ikut membantu: 
agar bisa tertjapai  penjelesaiai 
sengketa Suez atas dasar jg si 
hat, baik dipandang dari katj: 
mat. kemerdekaan bangsa2 dis 
luruh dunia maupun kerdjasam: 
bangsa2 ig sebaik2nja. 

Penjelesaian soal Suez dengar 
baik, merupakan  djuga kepent: 
ngan Indonesia sendiri dalam 
menghadapi kerdjasama  interna 
sional jad. demikian dikatakan 
nja. 

Ikut sertanja- kekuatar 

Dikatakan tebih djauh, bahwa 
gagalnja pengiriman delegasi pa- 
da waktu itu berarti pukulan ja 
sehebat2-nja terhadap — maksud 
Indonesia itu. Kalau dilihat segi 
politiknja, maka mungkin sekali   bahwa dalam usaha penggagalan 

  

Menlu Ruslan Abdulgani jang 

  

   

   

              

   

    

     

    

            

   

                      

   
    

   

    

   

   
    
   

    
    

      

    

    

    

ditindjau. Harus diketahui siapa 

1 

tu ada kaki tangan kekuatan 
.mperialis asing jang memainkan “ 
peranan. . 

Dengan pemberian keterangan 

setjara spontan meminta 'kesem- 

patan untuk didengar, kini orang 
nendapat kepastian tentang sifat 
tindakan usaha penggagalan itu. 

Sepandjang pernjataan panitya 

Menteri2 bukan anggauta PNI di 
sertai Djaksa Agung,  ternjata- 
lah, bahwa sama sekali tidak ada 
Uasan untuk melemparkan tudu- 
zan terhadap Menlu Ruslan Ab- 
dulgani. Dengan begitu njatalah 
engan terang benderang, bahwa 
eristiwa 13 Agustus itu adalah 
tindakan politik belaka, jg bisa 
nengakibatkan djatuhnja kehorma 
an pemerintah dan negara. 

Dikatakan, bahwa amatlah di 
jajangkan djika dalam “hal: ini 
ada seorang panglima (Kawila- 
rang) jang terlibat, bahkan me. 
rupakan pemegang peranan jg 
itama. Hal itu semua harus men 3 
dapat perhatian pemerintah, agar" 
supaja dibelakang hari tidak akan 
terdjadi lagi. 

Djangan sampai diperkuda ' 
Mengenai adanja gelagat jang 

sehat dari pihak pemuda untuk 
ikut memberantas korupsi dapat " 
ah dinjatakan kegembiraan. Su- 
lah semestinfalah menurut Mas 
ngunsarkoros masjarakat membe- 
“ikan  simpatinja pada usaha 
pemuda2 itu. 2 

Agar usaha pemuda jang baik 
itu tidak bisa diperkuda oleh ke-' 
kuatan politik subversif, jg akan 
mendjatuhkan negara, maka se- 
baiknjalah instansi pemerintah jg 
bersangkutan — memberi bantuan 
pada pemuda2 sebanjak 
kin, dan mengadakan koordinasi 
agar semuanja didjalankan mes 
nudju kedjurusan jang baik, dan 
tidak melanggar hukum. Sebab 
bagaimanapun djuga pemberanta- 
san korupsi dan penjakit lainnja 
dalam negeri kita tidak bisa me- 
ninggalkan hukum, untuk menes 
gakkan kedudukan negara - kita" 
sebagai negara hukum, demikian 
Mangunsarkoro. (Antara) 1



    

   

  

   
   
   

  

   

  

      

     

    

   

      

  

  

ankar 
asukkan 

kesu- 
anak- 

     

  

    

h Pr 
dianggap men 
Gedung Pn 
nur Djawe Tengah 
ro, Dengan aa 
una ba 

un PN 3 

ruh murid S.R.? Deng 
an Jajasan tersebu 
badan teta, 

  

       

     

- TJILATJAP 
- ADJUKAN 7 ra TUN- 

Dari Tijilatjap ngapadny N bah 
wa dalam rapat anggauta /KBKI 
seksi Perkebunan karet Tjiseru/ 
Tjipari, jg dilangsungkan pada 
isl. 26/8 jl, telah - mengambi         

       
     

         

     

    

     

      

    

    

     

      

   

  

   
      

              

diri pengisian lowongan 

“ “fjiseru/ Tjipari, 
nja peraturan 1 
waktu tjuti hamil bagi 

. wanita, pembajaran u 
fikasi th. 1955, 

menuntut 

“pula, bahwa seksi Tjiseru/ Tjipa 
. Ti bersiap sedia untuk 
-aksi solider terhadap perdjoa 
ngan Mesir mengenai nasionali- 
sasi terusan Suez. Seperti diketa 
hui, perkebunan tsb. adalah mi 

 lik Inggris. 

PEMALANG 
(LATIHAN OPR. ' 
|. Baru2 mi sepasukan OPR Ik. 

mendapat bekal berupa beras ser 
ang lauk-pank rata2 Rp. 

— dan para keluarganja jg. 

u igar OPR dapat mem- 
gunakan sendjata dalam per 

uran jang sesungguhnja dan 
nam nangaft jang tebal 
rasa tanggung djawab' ter 

2p keamanan. desanja. 

LATEN 
DIHUKUM 6 BULAN. 
toredjo al Pito lurah desa di 
Sidohardjo ketjamatan Polan 

- Djatinom - Klaten te 
| pehdjara 6 

na menghabiskan 
|. sebanngak 

masih 

       

       
           

   
    

     

      

          
   
     

    

    

      

Te ang diperiksa @ 

    

polisi Polanhardjo, Djojowi 
Partosoedarmo, 
Soeratmo. $ 

| Sidang pengadilan ini dib 

Djoewari      
         

  

  

    

     
     
    

        
   
   

    

   

      
    

  

    
     

Soebekti, djaksa Moch. Said! 
| diokoesoemo dan Panitera Pengl 
'ganti Soedarsono. Dim.  peme- 
iksaan perkara ini perhatian 

4 
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Dena onar as. 

   

    
     

  

    

maupun para 

1 1 ex 
di S.R. dapat : di- 

   tsb. berdasarkan atas uang 

EN). Padjo: 

Indonesia dan Uni Sovjet 

an uang tadi 
nkan 

0 setahunnja. 
san sebulan Rpe Ia. 
dikatakan berat bagi 

. : orang 
mentjintai soal pendi- 

betul2 harus difikir- 

h jtutannja itu ber 

il |ter Guardian” di Londgi 

    

  

mewudjudkan 

stidak. ntangkin”. Demikian berita Reu- 

  
sini telah 
serta 4 oran 

Idjarakan dan: I 
jang akan dita 

dengan 

Sabek    

    

bar, menjatak 
bahwa ia akan 

   

  

hi ada dalam keadaa 
ngan Israel. 

Sementara itu harian " 

n 
  

  

  
ra berperang djika missi | 
ke Kairo menderita kegagalan. 

Dalam sebuah  tadjukren 

  

» Keragaman 
“| Politik Antara” Indonesia 
kn | & Rusia Tak Mungkin" udah menegaskan. Amerika S 

Nan NJONJA PUDJOBUNTORO, Ketua Seksi Kuar Negeri Pare 
3 temen jang kini berada di Sianila dalam perdjalanan pulang dari Djepang menerangkan di Manila, | bahwa keragaman politik antara 

  

      

(jk Cabin” 

  

  

  

: ukarno Mereb 
4 

      

   
   

  

   

   
    

    

Lama Dikenal 

  jalanan Presiden ke 

rakjat Moskou....Tempat2 jang 

  

WARTAWAN ,,ANTARA" 
Moskou mengawatkan, 

hari di Uni Sovjet maka Presiden Sukarno 

Karno Hampir ,,Tenggelam" Dite- 
2 Rokjat. “Nama Bunc 

Di 
ung j£arnoy Sudah 

Rakjat Rusia 
Sukrisno jang mengikuti per 

bahwa setelah tiga 
telah merebut hati 

dikundjunginja selalu dibandjiri 

ut 

Polisi 
KAMBING 
di Bandung meng 

karena ongkos “mx 
ekor kambing lebih mahal | 
pada biaja seorang tahanan, | 
ituk makan se-ekor kambing | 
tsh rumput seharga Rp. 5.—,$ 
dangkan untuk makan 

  

Seore 

  

   
    

    
     

   
      

penduduk jang menjambutnja dengan hangat. Rakjat Moskou 
dapati direbut hatinja karena Presiden Sukarno dengan ramah- 
tamah menghampirinja, ber-tjakap2 dengan mereka dengan pe 
Iyantaraan djurubahasa dan menanjakan bal-ihwal mereka, se 
dang kepada anak2 Presiden menundjukkan Sikap ramah-tamah 
nja jang menawan hati. 

Presiden hampir tengge- ,karno disambut oleh pedjabat2 

  

   
   
   
   
   

tahanan hanja disediakan 
Rp. 3,50 sadja. 

Lihat kenjataan ini, 1 

pun ikut sedih dan hanja 
ngelus2 dada (bukan dadanja $ 
kambing lhooo) sadja, bahwa te 
hanan orang lebih murah das 
tahanan kambing, Meskipun da: 

   nja sudah bersiap utlk dgn sege 
Menzies 

    

     

    
               

  

          

      

      
   
   

   
   pengaruh ita hari Djun'at me- |t r “Serikat | Mobil “Fuji Cabin? Teka “Dobd da" bentin eva Mo- 

ngatakha bhw Inggeris t Da Apakah bil beroda tiga ini mempunjai mesin berkekuatan 5! P.K. dan       

mm 
“operasi militer itu | 

   
serangan dgn Mesir sadja? 

R 

agatakan. bahwa menteri 

rikat tidak bisa ikut: dalam: pep 
rangan. (Antara-UP). 

“ Cox 
makaf kekerasan. 

   

lekas se 
esai dan murah, tidak berlang 
kung lama dan mahal? Apakah 
sudah pasti dapat membatasi pe| 

Mengenai pertanjaan jang per 
tama, harian tadi selandjutnja me 

luar 
negeri AS, John Foster Dulles, 

Cordier jakin krisis derusan 
Suez dipetjahkan tanpa me 

Dalam pada itu M. W. Cor- 

    

    

   

  

   

  

   

   
   

   
    
    

   

    

   

  

   

"dapat ditumpangi 4 orang dg. ketjepatan paling tinggi hanja 60 km 
ae djamnja. Rerangkanja dibuat dari bahan plastik, hingga sa- 
ngat ringannja. Tampak seorang wanita dengan mudah dapat 
mengangkat mobil tersebut, pada saat mesinnja masih tetap ber- 
djalan terus. Kini pabrik mobil "Fuji” giat menghasilkan mobil 
tersebut baik untuk keperluan dalam negeri maupun utk di-export. 
Harganja kurang dari 600 dollar ataw Rp. 18.000.— 

RusiaLedakkanLagi Bom 
Atom Jgel Lebih Besar 

Tapi"Persiapan? Rusia Ini Tak Akan Robah 
Rentjana Pertahanan A.S. Kata Eisenhower 

  

t 

c 

#Itelan” oleh «ribuan rakjat jang 

pe. P3 lam ditengah2 rakjat. 
Pada Rebo malam Presiden Su 

karno hampir tenggelam di- 
tengah? rakjat Moskou jang mem 
bandjir mengerumuninja, sehing 
ga polisi jg mendjaga keamanan 
lalulintas tampak repot ' sekali 
membuat. pagar” penahan, su 

paja Presiden Sukarno tidak ,,di 

penuh semangat hendak menja 

'takan perasaan persahabatannja 
kepada tamu agung dari Indone 
sia itu. 

Dengan susah pajah sekali ber 
puluh “anggota — polisi berhasil 
meloloskan” Presiden dari ke 
pungan rakjat, sehingga ia naik 
mobilnja menudju tempat pengi 
papannja di Kremlin dengan di 

(ikuti oleh tepuk tangan riuh, 
tanda persahabatan dari — rakjat 
Maskau. 

Ini terdjadi didjalan raja di 

muka Kedutaan Indonesia pukul 
10.30 setelah selesai resepsi jg 
diadakan oleh Dutabesar  Palai 
untuk menghormat Presiden Su 

    
   
   
     

ter dari Manila Djum'at malam. Mendjawab pertanjaan warta- 
wan2, njonja Pudiobuntoro — menjatakan, bahwa politik bebas 
Indonesia menolak penggabungan baik dengan blok Sovjet mau 

| Dita da Hadiah 
Rp. 10 Riba 

Dikabarkan selandjutnja, bah- 
wa njonja Pudjobuntoro berada 
di Manila selama seminggu un- 
tuk mengadakan kundjungan ti- 

cak .resn', didalam perdjalanan 
pulang dari Djepang.  Ditanja 

pendapatnja mengenai soal na- 

sionalisasi Suez, ia 'menjatakan, 
bahwa baru? ini Parlemen Indo- 
nesia telah mengambil sebuah re 

solusi menjokong  nasionalisasi 

Yap Tjwan Bing Utk 
(ssBuka Rahasia Pe. 

merasan 
MENJAMBUNG berita ten- 

.Ikan pendapatnja bhw krisis te- 

Ditawarkanj Oleh Drs. fan pemerintah Irlandia tentang 

“Itam soal krisis terusan Suez itu, 

pra 7 matjam tuntutan kepa 
“da pengusaha, jg antara lain ter 

formasi 
Buruh tetap diperkebunan karet 

ada|'£ 
ig menetapkan 

buruh| 
aran uang grati- 

pembagian ba 
han pakaian kepad., buruh dilnja. 

— Dalam rapat tsb: diputuskah 

. melakukan 

| jang sudah2”. 

gerakan seren-$ 

Jah | Mat njonja Pudjobuntoro. Demi 

    
desa Sidohardjo, Sastropoernomo 

    
Tentara Semarang jang 

Ba P |Mx. Subyono telah mendjatuhkan 
pimpinan hakim Mr. Bambang hukuman 3 tahun 4 bulan pendja 

: Dirjra potong tahanan terhadap ter- 

me-| 

SH Ai sebuah pistol kepada seorang ka- 
imum sangat besar. |... Iwan tetapi jang oleh kawan itu 
TX 1 Ipistol tadi dibuat melakukan ke- 

|djahatan. Permintaan djaksa ta- 
dinja 3 tahun dan 3 bulan pendja 

U|sebuah tu 2 

Isuk kota Semarang dari 

ajterusan Suez dengan “ djaminan 

Ilpelajaran bebas bagi semua ka- 
pal asing. Njonja Pudjobuntoro 
kembali ke Djakarta pada tang- 
gal 3 September dengan pesawat 

melalui Singapura. De- 
mikian berita Reuter dari Mani- 

Ila Djunfat malam. 

  

    

Kesan njonja Pudiobunto 
“16 tentang Djepang. 

Selandjutnja UP mengabarkan, 

bhw njonja Pudjobuntoro selama 

|di Djepang mendapat kesan, bah 

wa rakjat Djepang terutama ka 
am pengusahanja ,,sungguh2 mem 

butuhkan” penjelesaian tuntutan 

parmpasan Indonesia. Ia katakan, 
bhw sesudah penjelesaian soal 

pampasan.iti maka hubungan 

ekonomi antara Djepang dan In- 
dJonesia mungkin dapat diperluas, 

| 26 orang dari Ketjamatan pelikan tetapi ia ambahkan, bah- 
£ Saki Tan pia wa belum ada tanda2nja akan 
'29-8156 telah berangkat ke lat |tertjapai persetudjuan, walaupunf 
-han untuk 4 hari didaerah perbal soalnja telah dibitjarakan sedjak 

tasan Kab. Pekalongan sampai| 1951. 

OPR jang al Ne. itu Hubungan Indonesia — Pi 
lipina supaja lebih erat. 

Selandjutnja njonja Pudjobun: 

paja hubungan antara Indonesia 
dam Pilipina ”lebih erat/ daripada 

|. Untuk menghormat anggota: 
Parlemen wanita itu maka Kuasa 
Usaha Indonesia di Pilipina Mr. 
Tjokroadisumarto semalam telah 
(mengadakan djamua, makan di 
tempat kediamannja jang antara 
Ilain dikundjungi oleh Senator 
Francisco Delgado, anggota Kon 
gres Miguel Cuenco, Ketua Seksi 
Luar Negeri Senat dan Parlemen 
masing2 Senator Claro M. Recto 
|dan Senator Damocao Alonto. 
Delgado, Cuenco dan Recto me 
nurut rentjana djuga aka, menga 
dakan diamuan makan menghor 

(kian berita UP dari Mani'a. 

Karena Memin- 
(eka Pistol 
Utk Kedjahatan Prdj. 
Nur Sugondo”Dapat 
000. Hukuman 

. DALAM sidang Pengadilan 
| berlang- 

letkol. sung Kemis jbl. Hakim 

dakwa peradjurit I Noor Sugon- 
do, anggauta Detasemen Sub Sis- 
ensi Resimen Terr. IV Ungaran. 

la dipersalahkan  memindjamkan 

Pada pertengahan Pebruari jl. 
1 pick up milik paberik ro- 

A akan ma 
sebelah 

ampai ditempat kira2 10 
i kota mendadak telah di- 

@leh sopirnja. Sopir ber 

Sukun” di Kudus e.   
  

   
   

  

   

    

   
   

    

   

  

   

  

         

   
    

       

   

  

    
    

  

   

        

   
   

  

    
   
   

  

    

    
   

     

  

    

'seajum 
tu itu 
tempat duduk. 

10 tadi. Dalam pada itu Noor Su 

4 akan diperiksa 
a me|Negeri Smg. 
utjuk | 

  

diketahui sedang ditodong dengan 

de ian atas perintah ma- 
djikan 'Tasiman jang waktu itu 

buah pistol oleh salah seorang 
ri 2 orang jang kira2 sedjam jl. 
iterima sebagai penumpang jang 

. dikenakan pembajaran. Se- 
dah Tasiman, sopir dan kenek 
uruh turun itu kendaraan te- 

arikan oleh penumpang2 jg 
budi itu bersama2 uang 
ah Rp. 57.100,— jang wak | 
ditaruh dibawah kasuran 

Belakangan perampok2 jang ber 
Abusyo dan Jusup itu ter- 4 

: dan antara lain menga- 

m dari peradjurit Noor Sugon 

d0 mengakui bhw dari memin 3 
in pistol tadi ia hanja me- 
“Rp. 6.000,— - dari kedua 
kawannja itu. Kedua orang 
nenodong tadi erkaranja 

oleh Pengadilan 

Membunuh” anak ditengah   
        

    

  

   
    

Iwa serat itu Drs. Yap menerang 
jkan, bahwa — orangnja nampak 

toro menjatakan keinginannja sa 

: | (Antara). | gris-PerantjisDiCyprus 

belam diumuamkannja, tetapi ti- 

nai hal tsb sebelumnja, 

menasionalisasi Terusan Suez da 

hari 

dari Amerika Serikat dalam kon- 
perensi 

ngatakan bahwa Mesir menurut j 
persetudjuan Istanbul 1888 seka- 
rang atau nanti tidak boleh mem 
bahajakan hak negara2 lainnja di fe 
Terusan Suez. 

Eisenhower membatjakan 
ment jg telah dipersiapkan lebih 

ia dan presiden Nasser dari Me- 
sir dalam memakai kata2 "inter- 

tang pemerasan tjara baru terha 
dap "seorang dokter Tionghoa” 
di Bandung, jang mula2 namanja 
dirahasiakan oleh polisi,  seka- 

rang sudah diketahui umum, bah 
wa jang mendjadi sasaran itu 
bukan seorang dokter melainkan 
scorang apotheker jaitu Drs. Yap 
Tjwan Bing. Kepada "Pikiran 
Rakjat” Drs. Yap Tjwan Bing 
menerangkan, bahwa aneh sekali 
djika ada jang mentjoba meme- 
rasnja Rp. 25.000,— sekarang 
kontan-kontanan. Djika didjaman 
sebelum perang ia disangka kaja, 
beralasan djuga. ala 

Yapi sekarang -apa aarti peru! 
sghaannja jang sudah tidak' da 
pat -dikendalikannja karena 'ong 
xOS: penjelenggaraan jang tinggi. 
Dua apotheeknja telah “didjual- 
nia. “Belakangan dimilikinja pe 
rusahean “baru ,lokomitif“ dgn 
Rp. 75.090,— dengan uang pin 
dijaman dari bank, Demikian ke 
terangin “Drs. Yap. 

Mengenai signalemen — pemba 

“galak matanja, hitam, — badan: 
sedang, tulang rahangnja “agak 

Drs. Yap sangat ingin menge, 
tahui siapa pemeras atau kom- 
piotan jang ada dibelakanenja” 

serta mengatakan: .,Rp. 10.000,-f 
ala baja- cash bagi orang 3g 

dapat - mengusutnja.  Andaikata 
perlu saja akan djual apa2 un 
tuk dapat membajar itu". 
Mengenai tuduhan  korruptor 

seperti terijantum dalam surat 
itu, Drs. “Yap Tiwan Bing tam 
|bah heran, kar na menurut peny 
lapatnja hanja pegawai negeri dal 
Dat mendjadi korruptor. (Antara) 

A.S Terima Di- 
ngin Sadja 

Adanja Persiapan2 Ing- 

BERITA2 jang mengatakan, bah 

patkan di pangkalan Inggris di 
Cyprus oleh kalangan2 resmi di 
Amerika Serikat diterima dingin, 
tetapi pemerintah A.S. selandjut- 
nja menolak untuk memberikan 
ulasan sefjara resmi tentang per- 
sefudjuan Inggris-Perantjis untuk 
berasma:sama .memakai pangka- 
lan tersebut. $ $ 

Amerika Serikat diberitahu me 
ngenai persetudjuan itu sesaat sc 

dak diminta pendapatnja mengc- 

Para pembesar di Washington 
hari Kamis mengatakan, bahwa 
politik Amerika Serikat terus me 
nginginka, perundingan2 lebih 
landjut dengan usah. jang dju- 
djur untuk mentjapdi penjelesai- 
an setjara -damaj dalam sengke 
ta internasfonal jang ditimbul 
kan oleh tindakan Mesir dgn. 

lam bulan jang lalu. 
Demikian diberitakan oleh kan 

tor berita Inggris Reuter pada 
Kamis. dari Washington. 

Seterusnja presiden Eisenhower 

pers hari Djum'at me- 

Dalam konperensi pers itu 
state- 

ahulu mengenai jang dikatakan- 
ja suatu salah-mengerti antara 

asionalisasi.” (Antara) 

d 

mengandar- | 
carena kurang 

d 

(anggota pimpinan Pertjetakan Ne 

| Besoes -ditahan dikantor besar 

kan pemeriksaan2. - 

wa pasukan? Perantjis akan ditem |wa dalam usaha pengusutan jang 

Kementerian Penerangan. 

hubungan 
Thay, ialah bekas Menteri Pene- 
rangan, Sjamsuddin St. Makmur, 
Direktur Djenderal 
Negara De @uelju, 
belakang ini Kepala Urusan Pe- 
gawai Kementerian 
Besoes. 

pakbola antara dua kesebelasan 
Pendjelasan Eisenhower, |luar-kota Medan 

v.s. kes. Untemungkuf) jg dilang 
sangkan di Untemungkur 
matan Sibolga pada hari Minggu 

|jang menjedihkan dimana pendja 
ga gawang kes. 

nangkap bola 'iang ditembakkan 
kearah gawangnja. 

mungkur tsb. sedang menghada 
pi suatu serangan dari kes. Sam 
bas dan pendjaga gawang jang 
malang itu dengan sangat baik , 
nja telah dapat menangkap bola 
jang ditendang sangat 

kearah gawangnja 
' ah meme | Mendadak Ia djatuh tertelungkup 

staf Detasemen Terr. IV, karena 
dipersalahkan telah 
kan truck tetapi 
hati2nja telah njertmpet seorang| tak berapa 
pengendara sepeda sedemikian ru 

menghembuskan nafas jg peng 

Jier, pembantu. eksekutif sekreta 
ris djendral PBB, Dag Hammar- 
skjoeld, malam Djum'at mengata 

rusan Suez akan dipetjahkan |.tan 
(Ipa memperganakan kekerasan”, 

Hal ini olehnja dinjatakan da 
tam konferensi pers. di Dublin. 
Ta sedang mengundjungi Dublin 
utk mengadakan  pembitiaraan? 

jang lalu dengan bom atom jg. 

Eisenhower mengatakan, 
tidak mengetahui tentang besar 

nja bom jang baru diledakkan itu 
karena hal ini masih diselidiki 
Oleh panitia tenaga atom AS. 

Tetapi pengumuman bari Ming 
gu jang lalu mengatakan bahwa 

diakuinja oleh umum. Dalam pa POM atom Soviet jang ditjoba 
da itu ia jakin bhw bahaja ms- Itu mempunjai kekuatan  diba- 
makai kekerasan sudah sangat Wah satu megaton. Satu mega 
sekali berkurang (Reuter). ton adalah sedjuta ton dinamit, 

sidang Madilis Umum PBB jane 
(Saru, jaitu jang akan dimulai 
dalam. bulan November iad. 

Kata Cordier, PBB netral da   
tapi, bersamaan dgn ini terdapat 
nula kepentingan? PBB seperti 

  

6 Terdakwa ,,Peristiwa Pa- 
kis“ “Digandjar Hukuman 

| Antara 3.8 Th. Pendjara 
SIDANG PENGADILAN Negeri Surab 

sungkan Djunrat pagi dibawah pimpinan Ha 
dan Djaksa R. Mujoso, telah memeriksa perkara 
Ikis” (pembongkaran rumah Har Surabaja) jg. te 
5 Mei 1956 jang lalu, dan dalam taraf pertama H 
kan 6 orang terdakwa masing2 bernama Maliki, Tasrip 
Sutrisno, Matsalim, Samadi alias Man Krusuk, Ge 
Dukmw'in. “5 23 

& 

     

   

  

'$ Terdakwa perfama  dipersalah- 
xan pada tanggdl'5 Mei djam 

Y1400 sewaktu .terdjadi kerusu 
aan dikompleks:rumah2 rakjat d, 
Pakis, dengan sendjata  tadjam 
iclah menganiaja seorang anggo 
a polisi Seksi I jang sedang ber 
lugas mendjaga keamanan, « ber 

  

, M. Besus 
. Ditahan 

ia | 

PRESIDEN EISENHOWER dari Amerika Serikat dalam 
konperensi pers hari DjunYat mengumumkan bahwa di Siberia 
Uni Sovjet telah diadakan pertjobaan atom baru jang lebih be 
sar pada hari Kemis.Eisen hower mengkritik karena pertjoba 
an2 atom Sovjet itu dilakukan setjara rahasia seperti dalam ma 
sa perang, seperti djuga pertjobaan jang dilakukan hari Minggu 

kejilan. 

Menurut Eisenhower 
menarik perhatian, 

am2 seperti dlm masa perang. 

'tjobaan2 atom baru Sovjet it 

tidak berobah, 
Eisenhower achirnja mengata 

perdamaian adalah 

kat. 

Sovjet. 

tang pertjobaan atomnja 

berita U.P. dari Moskow. 

Moskow itu ditegaskan, 
pertjobaan2. atom tsb.,   «Dituduh 'Tersangkut 

Perkara Lie Hok Thay 
»ANTARA” mendapat kabar, 

hw Kepala Urusan Pegawai Ke 
menterian Penerangan, M. Be- 
soes, sedjak 2 hari jl. telah di- 
tahan oleh pihak berwadiib. Pe 
nahanan atas diri Besoes dilaku 
kan atas tuduhan tersangkutnja 
ia dalam perbuatan2 korupsi 1g 
menurut tuduhan dilakakan oleh 

nama Tanu, sehingga tembus ke 
Daru? dan menjebabkan tewasnya. 
ierdakwa melanggar fatasal 170 
KUHP. 

Terdakwa Tasrip alias Sutris 
10, Matsaiim dan Samadi alias 
Man Krusuk dituduh pada saat 
itu dengan setjara bersekutu dan 

kekuatan bersma, telah memba 
kar dengan sampah dan api dua 
truck Kotapradja serta sebuah 
truck polisi, hingga terbakar ha 

Dan Pemerintah menderita 

kerugian 3 x Rp. 10.000,— — 
25. 30-000,—. 
Sedang terdakwa Oentoeng di 

persalahkan memukul dengan be 
si pada sinder Kotapradja jang 
sedang bertugas bernama Pona/ 

isri, jang kemudia, mati dikere 
jok penduduk Pakis: dan  Dul- 
mu'in  dipersalahkan ' memukul 
katja2 truck Kotapradja dengan 
seputjuk besi... $ : 
Dalam pemeriksaan tsb. semua 

gara, Lie Hok Thay, jang seba- 
gaimana diketahui, dewasa ini sc 
dang berada dalam tingkat ye- 
ngusutan sedalam2nja oleh pihak 
berwadjib. 

NIS: 

polisi Djakarta.Raya, dan terha- 
dapnja kini sedang giat  dilaku- 

Dalam hubungan ini lebih 
djauh diperoleh keterangan, bah- 

sedang giat dilakukan dalam hu- 
bungan persoalan Lie Hok Thay, 
pihak berwadjib telah mendengar 
kan 'keterangan2 dari banjak 
orang. dari berbagai pihak seba- 
gai saksi, antaranja dari pegawai 

bersalah dan menjatakan, bahwa 
mereka  melakuka, perbuatan 
tsb. karena 
Idris (wakil Rukun Kampung Pa | 
kis dan kini ditahan — Red.), 
hingga perbuatannja itu dilaku- 
kan denga, tak sadar. , 

Setelah keterangan2 saksi dide 
ngar, achirnja masing2 terdak 
wa didjatuhi hukuman sbb.: 

Malikin 8 tahun, Tasrip alias | 

Sebagaimana diketahui, orang? 
jang hingga kini ditahan dalam! 

persoalan Lie Hok 

Pertjetakan tahun, Samadi alias Ma, Krusuk | dan paling 152 tahun, Oentoeng tahun 
dan Dulmu'in 1 tahun pendjara, 
semuanja dipotong tahanan. 

Tuntutan Djaksa masing2 se- 
bagai berikut: ' 

Penerangan, 

Seorang Keeper 
Tewas Akibat 
Tangkap Bola 
PADA suatu pertandingan se- 

Sutrisno, Matsalim dan Man Kru 
suk masing2.3 tahun, Oentoeng 
3 tahun dan Dulmu'in setahun 
pendiara. $ 

Tainnja. 
Sementara itu sampai kini ma- 

sih 7 orang lainnja jang ditahan 

terdakwa mengaku terus terang | 

diperintahkan oleh | 

SEMARANG 1 September 56: 
24 djual R 
, beli 
22 karat: djual 
| TA beli 

Sutrisno 2Y4 tahun, Matsalim 21 

ialah Moh. 

. tia) dan tjalon anggota 

Di Uni Sovjet pertjobaan2 

dikatakan 
tadi. 

pemerintah Uni Sovjet jang di 

PBB 

kai 
sim semi tahun 

djata2 atom dan 
hentikan segala 

inai soal2 
tan sendjata. 

, Demikian 
irintah Uni Soviet. 
An 2 AN Ai Na. LA MM La 

Hn HARGA “MAS. 
Chusus untuk Suara Merdeka. 

karat: 

lam peristiwa Pakis. Diantaranja 
am tokoh R.K.K.S, 

(Rukun Kampung Kota Suraba: 
1 J Konsti- 

tuante PKI. Pemeriksaan di Pe- 
Malikin 9 tahun, Tasrip alias ngadilan Negeri Surabaja masih akan ditentukan lebih landjut. 

Sebagaimana diketahui, keru- 
'Suhan2 di Pakis jang membawa 
korban tadi timbul, ketika fihak 

Masih ada 7 terdakwa Kota-Pradja bersama2 Polisi Su- 
rabaja melakukan tugas putusan 
K.K.D. untuk membongkari ru- 
mah-rumah liar dan kemudian di   (kes. Sambas |polisi, karena dituduh ikut tjam- 

pur dan sebagai biangkeladi da- 
Ketja- 

ang lalu telah terdjadi peristiwa 

Untemungkur 
elah mati sekonjong2 ketika me-   TENTANG pertandingan an- 

jtara kes. PSSI dengan kes. Avan 
gard, jang dilangsungkan di 
Kharkov pada tanggal 29/8 jang 
lalu dan berachir dengan angka 
2—1 utk kemenangan pihak tuan 
rumah. 

Ketika itu gawang kes. Unte 

kemarin, lebih djauh Tass men- 
tjeriterakan djalannja — pertandi- 
ngan tersebut sbb.: 

Setelah peluit, tanda pertandi- 
ngan dimulai, diberikan oleh La- 
tyshev, seorang wasit internasio- 
nal dari Moskow jang ditugas- 
kan utk memimpin pertandingan 
tersebut, pemain2 kes, PSSI mu 

derasnja 
tetapi itu, # 

engan bola masih dalam peluk 
nnja. 
Kemudian di, muntah2 dan 

lam. begselang pen 
jaga gawang jang malang ini 

d 

abisan. Menurut keterangan jg.   djalan. pa sehingga 
1 | Selanajutnja dalam sidangnja |nja. Peristiwa ini terdjadi dide- 

: 3 Aa ru Pengadilan 'Ten- (kat bengkel KPK Bulu Semarang : 
dan mend tara Semarang telah mendjatuh- |dan korbannja ialah seorang. mu-           

    gerombol 
     

   

  

# 

kan hukuman   4 bulan pendjara rid klas VI SR disitu. Tuntutan pekerdjaannja sehari-hari adalah | Atas diri kopral Tumin, anggauta Djaksa tadinja 6-bulan pendjara. penderes getah, 

lai mendemonstrasikan — tehnik 
dan taktik permainan, jang oleh 
djago2 sepakbola Sovjet  Unie 

iperoleh, pendjaga gawang tsb 

bonntnia mselaah    

tentang oleh rakjat dikampung 
| itu. 

disebut ,,tehnik dan taktik sepak 
bola daerah Selatan”, 

Pertandingan berdjalan tjepat 
.dan seru, Serangan2 jang sengit 
dilantjarkan berganti2 oleh ke- 
dua belah pihak, : 

Dalam pada itu, pendjaga ga- 
Sebagaimana telah “dikabarkan “wang masing2 kesebelasan telah 

memperlihatkan permainan jang 
safe”, 
Pihak tuan rumah, dgn peran. 

taraan tendangan pemain muka 
Duikov, berhasil membuka score . 
alam pertandingan tersebut, se- 

telah usaha pihak PSSI dalam 
menembus pertahanan pihak Ja- 
wan sia2, 

Tetapi 3 menit kemudian pute 
ra-putera Indonesia berhasil dju 
ga membuat kedudukan mendja 

adalah 
sedangkan 

para diplomat Sovjet di seluruh 
dunia membitjarakan soal  ke- 
mungkinan menghapuskan sendja 
ta2 atom, Uni Sovjet terus mela 

karno “dan antara Jain dikundju 
ngi oleh |Ketud Presidium So- 
vjet Tertinggi, Perdana Menteri 

Bulganin, Sekretaris  Djenderal 
PKSU. Kruschov, Menteri Luar 
Negeri Shepilov dan pembesar? 

tinggi Uni Sovjet lainnja dan 
korps “diplomatik. 

Rakjat Uni Sovjet sudah 
lama mengenal Sukarno 

Lama sebelum kundjungan Pre 
siden Sukarno sekarang ini rak- 
jat Uni Sovjet sudah tahu akan 
kedatangannja dan  mengenalnja 
dari pers dan radio. Selain itu 

kota tersebut, demikian siaran ra- 
dio itu, (Antara), 

Di Leningrad 500.000 Rak 
jat sambut Sukarno. 

Lebih djauh diberitakan bhw 
500.000 rakjat Leningrad telah 
menjambut dengan meriah tamu 
agung Indonesia itu. 

Dalam upatjara penjambutan 
distasiun kereta api Leningrad 
kari Djunyat pagi itu presiden 

orang jang | 
4. ME-Nger 

     

lam pada itu ada djuga sih orang 
sanja hanja.... ehs 
ceeeek belaka, j 

    

  

  Sukarno mengutjapkan terima ka 
sih atas sambutan jang meriah 
itu. 

Olehnja dikatakan merasa gem 
bira berada di Leningrad, kota 
permulaan  meledaknja revolusi 
Oktober. Selandjutnja presiden 
Sukarno menjatakan  kejakinan- 
inja bahwa persabahatan antara 
URSS dan Indonesia akan makin 
bertambah kokoh adanja. 

Saja datang membawa salam 
persaudaraan RO djuta rakjat In 

1 masih dalam revo 

lusi melawan segala ms tiam im 

perialisme- dan kapitalisme”, ka 
ta presiden Sukarno. 
Sebelumnja presiden Sukarno 

berpidato maka seorang pembe- 
sar setempat dalam pidato sam 

butannja menjatakan kejakinan 
aja, persahabatan antara kedua 

bangsa akan mendjadi semakin 
kuat oleh kundjungan. presiden 

Sukarno dewasa ini. 

Untuk menghormati tamu 
agung Indonesia itu, maka kesa 
tuan2 kehormatan angkatan da 
rat dan laut "mengadakan defile 
dan kesatuan musik angkatan da 
rat menambah meriahnja sambu 
tan itu. 

Disepandjang djalan jang 3 ki- 
lometer pandjangnja, jaitu dari 
stasiun ketempat penginapan ta 
mu2 luarnegeri dimana Presiden 

donesia. jang 

Semarang, 
bhw 3 pertandingan 
berlangsung dgn ramai, 

masing2 
lasan jang dapat dikatakan seim- 
bang. 

ngat 

Pada tgl, 

atjara 

kekuatan 

Dapat 

! SEGI TIGA DI REMBANG. 
14 s/d 16 September 

1956 di Rembang akan diselengga 
rakan pertandingan sepakbola be 
sar dengan mendatangkan kesebe 
lasan Chung Hua Djakarta 
Chung Hua Malang dan Ta Chung 
Sze.. Semarang. 
ngan 

Menurut 
pertandingan tsb 

sbb.: Tgl. 14-9 Ta Chung Sze — 
Chung Hua 
Chung Hua Djakarta 
Hua Malang dan tgl, 
Hua Malang lawan Ta Chung Sze 

dibajangkan, 
tadi 

Djakarta: 

29 

  

spori | 

dan 

ketera- 

tgl... 15 
Chung 

16 Chung 

akan 
mengi- 
kesehe- 

Undian Uang Be- 
sar Djakarta 

Hadiah dari Rp, 150.000.— 
213978 
(Semarang) 

Hadiah dari Rp. 125,000.— 
300055 
(Djakarta) 

Hadiah dari Rp. 75.000.— 
402733 
(Bandang) 

Hadiah dari Rp. 50.000,— 
141868 
(Surabaja) 

Hadiah dari Rp, 25.000.— 
123086 222275 
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kukan pertjobaan2 dengan sen- 

djata2 itu tanpa lebih dulu mem 
berikan pengumuman, setjara di 

risalah2 jang ditulis oleh Sukar- 
no seperti "Indonesia  Menggu- 
gat”, "Menudju Indonesia Mer- 

Sukarno menginap, dalam hu- 
djan berintik2 rakjat berdjedjal2 

(Semarang) (Surabaja) 
Hadiah dari Rp, 10.000,— 

21387 269408. 458264 168667 

Atas pertanjaan, apakah per- 

akan mengakibatkan Amerika Se. 
rikat merobah belandja pertaha- 
nannja atau mengadakan peroba 
han dalam rentjana pertahanan- 
nja, Eisenhower mendjawab bah 
wa dalam hal itu tidak akan di 
adakan perobahan karena terus ditoko? buku dan di kios2 di 
beranggapan bahwa maksud2|Moskow dan tidak lama lagi di para pemimpin Sovjet, tetap seluruh Uni Sovjet. : 

"kan, bahwa unsur pertama dalam 
| mendjamin dan mempertahankan 

dipertahan- 
sannja keamanan Amerika Seri- 

Pengumuman pemerintah 

Hari Djum'at pemerintah Uni 
Sovjet djuga mengumumkan ten- 

pada 
tgl. 24 dan 30 Agustus, demikian 

Dalam pengumuman resmi di 
bahwa 
seperti 

djuga pertjobaan2 jang dilakukan 
sebelum itu, bermaksud menjem- 
purnakan sendjata2 atom Sovjet. 

itu 
dilaksanakan ditempat jg sangat 

“tinggi dan karenanja dapat me- 
ngurangi bahaja debu radio-aktif." 
Bom-bom jang ditjoba itu djuga 
sedapat mungkin memakai sedikit 
bahan2 jang radio-aktif, demikian 

dalam pengumuman 

Seterusnja ditegaskan, bahwa 

bimbing oleh politik damai, ber 
kali2 telah mengusulkan kepada 

supaja -sendjata2 atom dan 
hydrogen dilarang tanpa mema 

sjarat apapun, dan dalam mu 
8 1 ini pemerintah 

Uni Sovjet telah mengusulkan su ngi mesdjid. Pad. paja negara? jang mempunjai se, itu Imam Masdjid Moskow men 
hydrogen meng ' doa, moga2 perdjalanan Presi- ni e pertjobaan dgn. den berhasil baik dan selandjut sendjata2 itu tanpa menantikan 

tertjapainja persetudjuan menge 
lainnja dalam perlutju 

pengumuma, peme 

  

deka”, "Lahirnja Pantjasila”, pe- 
dato2 Sukarno pada tgl. 17 Agus 
tus 1955, pedatonja di Konperen 

si Asia-Afrika, pedatonja dimuka 
Congress Amerika Serikat dan 
dimuka National Press Club di 
Washington telah diterbitkan ke 
dalam bahasa Rus dalam satu 
buku. Buku itu kini dapat dibeli 

Uu   5 Kundjungan Presiden ke 
pelbagai objek. 

Selandjutnja dikabarkan, bah- 
wa dihari kedua Presiden kun- 
djungi pameran permanen perta- 
nian dan industri Uni Sovjet jg 
menundjukkan kemadjuan2. dan 
hasil2 Uni Sovjet dalam pemba- 
ngunan untuk perdamaian ' dan 
kemakmuran rakjatnja. : 

Sementara itu sedjak hari per- 
tama diadakan pembitjaraan2 in- 
formil dengan Voroshilov ' dan 
pemimpin2 Sovjet lainnja jang di 
hadliri oleh. pemimpin2 partai 
Indonesia jang menjertai Presiden. 

Pada hari ketiga Presiden Su- 
karno dengan rombongannja me 
ngundjungi paberik pes. terbang 
“Ilyushin” jang letaknja ditengah 
tengah kota Moskow. Kira-kira 
10.000 buruhnja menjambutnja de- 
ngan hangat. 

Presiden Sukarno mendapat ke 
san baik setelah menjaksikan 
pembuatan pesawat penumpang 
Ilyushin dari permulaan sekali 
sampai djadinja. ' 

Kemudian Presiden kundjungi 
museum senilukis, melihat2 be 
kas istana Tsar2 dan tempat. ker 
dia dan tempat tinggal Lenin di 
Kremilin. 

Sorenja Presiden   mengundju- 
kesempatan 

nja mengharapkan persahabatan 
jang kekal diantara rakjat Indo 
nesia dan Uni Sovjet. 
Sebelumnja itu Preside, ' me- 

ngandjurkan supaja umat Islam 
Soviet hidup rukun dan damai 
dengan segala golongan pendu 
duk lainnja di Uni Soviet, sedang 
Dr. Sukiman menjampaikan sa- 
lam umat Islam Indonesia. 

Pada hari Kemis tengah ma 
lam Presiden dan rombongannja 
dengan menumpang  kereta-api 
telah meninggalkan Moskow me 
nudju Leningrad untuk kemudias 
berkeliling di Uni Soviet dan ke mudian kembali ke Moskow p2 
da hari Minggu tgl. 9 Septem 
ber. 

Presiden Sukarno dan rombong 
annja hari Djum'at telah tiba di 
Leningrad dengan menumpang 
kereta api istimewa. Demikian be 

"Ta menambahkan, bahwa korup 

lonial dan bermaksud menantjap 
Kan kolonialisme di 
Dia tidak sadja berdosa dan ber 
chianat pada bangsa dan 

  

  
hanja dilakukan untuk pemberan 
tasan korupsi an sich, maka hal 
itu adalah terlalu sempit, demi- 
kian dikatakannja. 

Ia membenarkan, bahwa ada 
terasa kesan2 seolah2 ribut2 da 
lam usah, pemberantasan korup 
si sekarang ini hanja untuk mem 
belokkan perhatian 
darj soal jang lebih pokok dan T 
besar. 

Tegasnja pemberantasan korup 
si harus dilakukan dalam rang- 
ka dan merupakan ,,onderdeel” 
dari rentjana pembangunar selu 
ruhnja. | 

Ia menerangkan lebih djauh,! 
bahwa i. bisa memahami adanja 
korupsi ketjil2an jang dilakukan 
pegawai, karena tidak imbangan 
nja penghasilan dan keadaan 
tingkat hidup..Tapi korupsi jang 
dilakukan untuk hidup berlebih 
lebihan Haa h: sangat terkutuk. 

7 

rama Sendja. 
A. 

14 
si2 jang terdjadi sekarang dan 
terkutuk itu sifatnja komsump- 
tief dan .berbahaja. Ia hanja 
menghabiskan apa jang ad, dan 
sama sekali tidak menghasilkan 
sumber2 penghasilan baru. 
Dalam pertjakapan lebih Ian 

ra 
19 

kuman 15 tahun pada Kapten 
Schmidt, menurut ,,rechtsgevoel” 
adalah tidak sefimpal denga, do 
sanja. , 

Ia mengatakan, bahwa telah ba 
njak patriot2 jang mendjadi kor 
ban. Disamping- itu banjak pu 
la jpatriot2 kita, “erlepas dari 
pada ideologie jang dianut dan 
apakah ia salah. a-au tidak seper 

ra 

ga 
21,   

telah harus mengorbankan dji! 
wanja. Maka atalah idak adil ka 02 

Indonesia. 

raj 
rak laa   rita Reuter dari London jang me 

ngutip siaran Radio Moskow. 
Stasiun kota tersebut dihiasi 

dengan bendera2 nasional Indone 
sia dan Uni Sovjet. Presiden Su- 

i   
r 

PSSI Demonstrasikan »Taktik Daerah Selatan” 
di sama, 1—1, hasil tembakan 
penjerang PSSI, Ade. Keduduk- 
an ini dapat dipertahankan hing 
ga waktu turun minum. 

Setelah babak kedua dimulai, 
pemain2 kes. tuan rumah berka- 
li-kali melantjarkan serangan? jg 
berbahaja, tetapi baru setelah 
pertandingan | babak kedua itu 
berdjalan 20 menit, keeper da- 
pat dipaksakan menangkap angin 
utk kedua kalinja. 

Usaha pemain2 PSSI utk me- 
njamakan kedudukan tidak ber- 
hasil, karena / serangan2 ' jang 
mereka lantjarkan banjak — kali 
dapat dipatahkan oleh barisan 
pertahanan lawannja, 
Kedudukan 2—1 untuk keme- 

k 

ni 

dunia 

Demikian Chaerul Saleh. (Anta 

nangan tuan rumah itu tidak bs 
obah sampai waktu bubaran, 

jang disaksikan oleh 
besar penonton, dimulai, terlebih 
dahulu telah “diadakan upatjara 
pengibaran bendera2 kebangsaan 
Indonesia, Sovjet Unie dan Re- 
publik Ukraina jang disertai de 
ngan diperdengarkannja lagu ke 
bangsaan masing2. Setelah itu di 
adakan sambutan singkat, , jang 
diutjapkan oleh Vasili Sokha, ke 
tua Komite Pendidikan Djasma- 

oleh Maladi, ketua PSSI 
memimpin perlawatan kes, PSSI 
ke Sovjet Unie tersebut. (Anta- 

.ra), j i 

at Indonesia, tapi pada seluruh 
iang “anti kolonialisme. 

a). 

Sebelum pertandingan antara 
es. PSSI dgn kes. Avangard itu, 

sedjumlah 

eko 

keli. 

dan Olahraga Ukraina, dan 
jang | dan   

masjarakat SEMARANG, 4 
Oony Anden 

nada. 
ma Sian 

Urap Sari P 
Musik Ballet, 

dangan Siang. 1 
17,40 Seni Suara 

tjaran Sastra. 

Djam 06,30 

Taman kan 
18,15 Pad 

  

SIARAN 

13,40 

Djam 06.10 Ura 

:10 O. 

witan 

Kasnibi dan 

E 
15 Obrolan 

Mataram (landjut 
ti Amir Sjarifudin, Tan Malaka, DIAKARTAI 

Menjanji. 

13,40 D 
4 K. Irama Mas 

nia anak2. 17,40 Varia 
ngah. 17,50 Karawitan 
18,15 Dongengan kan 

. Dwi Raras 
30 Pilihan Pendenga 

bauan Malam. 20,45 Pa 
isi. hatinja.. 21,15 San 
kap. 22,15 Bisikan 

Muda. 

an). 

Sendja 

07,30 

Radic 
aa 2 

T eptember 1956: 
Djam 06.25 Dean Melati. 07,10 « 

an Tony Bennett. 
07,30 Dendang Malaya. 13,15 Sapta 

GameIin Bali. 14,10 
£. 17.00 Gelanggan Ke Guan. 17,30 Sandiwara anto, 1815 

18,30 Serbz 
P. 18,45 Irama . 

- 19,15 Krontjon 
Indonesia 
,Olh Rga. 
idan Klasik. 
dan Klasik 
tup. 

serbi 
(landju 

£ Merdu. 20,30 
,. 21,00 Dunia 

21,15 Gending2 Ringan 
22,15 Gending? Ringan 
(landjutan). 23,30 

p 
SURAKARTA 

Penu 

, 4 September 1956: 
rap Sari Pagi. 07,20 

agi (landjutan). 13,10 
Isco Varia. 
a. 17.00 Du 
Djawas Te 

Dwi Raras. 
ak2. 18,30 Ka 

(lanajutan). 
Tr. 20,30 Im 

k Beres dgn 
diwara' Tje- 

Malam. 23.00 Pe 2 5 hutup. djut ia mengatakan, bahwa tun| JOGJAKARTA, 4 September 1956: tutan Djaksa jang mintakan hu| Diam 06.10” Permainan Gitar, 06.35 Gending2 kanak2. 072 i 
SEA Mn . 07,20 Hida 

The Four Aceg. 
ma. 13,10 Barat 

Rajuan 
07,45 Kwartet Ira 
Populer, 13,45 Sua 
Abdullah. 14,10 - Fri 
7,00 Taman Putra, 5 Daerah Gajo Alas. 18,15 Siaran Mi A.P. 19,40 Pan 

20,15 Njanjian Tung 20,30 Krontjong” Na Batre” 
pak Besut. 21, 

toprak Mataram. An 22,15 Ketoprak 
24,00 Penu- 

» 4 September 1956: 
Orkes Dupa Nirmala, 10 Seni Sunda Studio Djakarta, 

Uu. 14,10 

Dewasa, 20,30 Orkes 
Dunia Publicatie dan 
21,30 Tjlempungan Sek 
22,15 'Tjlempungan Sek 
(landjutan). 23,00 Penutup. 

POLISI NEGARA di 
telah menangkap kurang lebih 25 

ing dan biri-biri 
kan se-ekor 

r kamb 

aran seri 

an 

mahal, 

dalam kota 
tanpa pemilik atau 
nja. Peristiwa pena 
terdjadi k, 

Seperti 

PA : 3 : 3 :119,320 D Demikian (kawat wartawan|lau pada Schmidt hanja diberi ke Lina Berang apa 3440 Or . Antara” dari Moskow. hukuman 15 tahun. Mekaudio Djakarta. 18,30 Dani Patriot2 kita sudah terang pe|Mekar. 19,30 Menondang Meloay, Presiden Sukarno tiba di si nh del 2 PE 151,15 Pilihan Pendengar. 29.15 9: hana diuang2 emerdekaan,  sedangiM. Sinar Medan. 23,00” Penutup Lening Schmidt sudah terang orang ko|TJIREBON, 4 September 196,” Djam 06,10. Irama Tan Biduan Terkenal, ea 07,20 Sutedjo. 07,40 Langgam Krontjong. 
Hawaiian Maluku, 1 

13,10 
1. 13,40 Merdu Me 

Gending2 Djawa. 17,00 ak2. 17,30 Siaran Ap, uan Suara. 18,390 Permai 
kes Krontjong 
Serodja. 21,15 

Masjarakat. 
ar Kagugah 
ar Kagugah 

Bandung 

(bah- 
kerbau), karena ber 

ta bergelandangan tak 
-kembang ini 
penggembala- 
ngkapan 

. hb 2 hari Ah Kini" teri 
njata, bahwa untuk ongkos ma- 
kan tiap ekor kambing jang di 
tahan, harus dikeluarkan Pepe Saw 
Harga rumput dalam kota Ban- 

diketahui, 
ongkos makan untuk tiap orang 
manusia jg ditahan tiap 
adalah kl, Rp, 3,50, 

itu 

harinja 

  

  

  
  

menjambut presiden Sukarno def 22702 384335 411956 3 
ngan hangat (Antara) 270424 88025 380872 Nu F 

294621 | 
Hadiah dari Rp, 5000.— 1 

1112 177864 40349 203312 173999 | Korup Ketjil an 174659 149181 230967 128807  Sadja Boleh?f3 182753 331438 409773 42616 | mt be 158607 361019 203803 267133 Asal. Djangan: Untuk 25351. 224452 210019 ' 
REI adiah dari Rp. 1,000.— ai Perkaja Diri Kata s05573 “93910 303899 38036 Chaerul Saleh” 179044 281960 401380 399447 

ALAM pertjakapan d war | 2 507 446110 162034 La Cesaruh Salah "374636 393668 250349 290668 Ketua Panitia Sementara Penja-1399843 340537 254688 361062 | turan “Tenaga Laskar Rakjat!/ 96324” 178794 " 97301” 76544 | 
Djawa Barat, katakan, bahwa se- 194206 321236 198158 285007 
mua sadja setudju dengan pembe- 73010 204517 334125 385639 Oitekartn korea. 300231 156301” 22043 19233 Tapi kita barus melihat tinda-|349282 361871 188652 109053 
kan pemberantasan korupsi itu 433461 100812 68761 201825 dslam tangka' pembangunan ne-|.17505. 442983 56199 275052 gara dan “masiarakotimetjata" pe.| 383124 -417273 113857. 407481 
volusioner. Kalau tindakan itu 448123 304569 
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| Setelah bersalin 
. 40 Hari 

ja minam : : 

Keluaran , 
NJONJA MENEER 

Semarang. 

PN hal tai   
| ML EME LN 

  

CLICHE : “LIN RASTER dan ETIKET BERWARNA. 

  

  na 2 
— ALAMAT JANG SUDAH 

Lampu2 NEON, Alat2 listrik dan Radio. Ba 
Lampu NEON 20 watt komplit Rp. 150.- dari 40 watt Rp. 230.- 
Lampu 'sahadja 20 watt Rp. 35.- dari 40 watt Rp. 40.- 

' Pemakaian stroom hanja tjuma 25 watt buat TL. 20 watt dan 
45 watt buat TL. 40 watt, sementara kwaliteit ditanggung. 
Djuga sedia: N.G.A. / Plastic / Kabels. 

in Schakelaar in-opbouw, Fittingen, Stekers dil, 

ja —.. Pipa listrik merk Kemakeur. 

Silahkan bikin perhubungan 
- Radio .JMERAPI" 

  

     

  

ho. 
E1e 

DJL. GROGOLAN 16 
  

  

  

  

  

— Bantulah P. M. I. 

  

TE LAM AL 

(Permuda Kembali 

Seluruh tubuh berasa lebih ring- 
| kas dan enteng, tjahaja muka ke- | 
“Iihatan lebih muda dan gembira, | 

puti : | ita, mendjadi mon- 
min N23E |tok dan sekat Ketuk Sesama Ini 
Kat . |Njonja dapat membuktikan, se- 

— Josamu HABIS BERSALIN   
   2 MAN 

PN MP BJL .MADEN PATAN 129 Tip: Gil | 
dasar Alebabae da 

51 Dapat pena 900, d KAN Semarang, Telp. h, gan 25 
AGEN DISELURUH TEMPAT 

  ) Pan Snp CI Be aa ah Kapan nu Ula , per .. Ab : aya 91 G5 

komak 
7 

  

Minjak Obat ,,Ban Leng” 
djuga sangat mandjur untuk menjembuhkan: 
batuk baru atau lama, dysentrie, hosa, tenggo- 
rokan sakit, aambeien, bisul2, kudis2, gatal2, 
luka2, digigit binatang berbisa d.L.I. 
Bisa dibeli dimana-mana tempat. 

Kalau tiada boleh kirim Rp. 16,— untuk 1 botol 
”Ban Leng Tjeng”: Rp. 10,— untuk 1 botol "Ban 
Leng”, Rp. 3,50 utk. 1 blek "Balsem Ban Leng”. 

ONGKOS KIRIM BEBAS. 
Aturan pakai ada tertulis dipinggir gambar botol. 
Dikeluarkan oleh: i 2 

RUMAH OBAT 

TJEH SHE TONG 
Djl. Bawean 22 - SURABAJA - Telp. S. 2207. 

  

  

  

  INSTITUTE THE HOPE 
Randusari Pos 1/305 belakang ,,Worstfabr. Fink” : 

SEMARANG. 
MEMEGANG BUKU A: utk Udj. Bond Okt. '57. Kursus baru 

dimulai tg. 6 Sept. '56 djam 17.00. Hari beladjar Senin & 

  

Rp. 15,— (dibajar pada waktu mendaftarkan), 3 

Dalam tahun ini.utk Udj. Okt. hanja dibuka 4 ploeg a 25pes 
ladjar. Nama Kursus serta keachlian dan pengalaman pengadjar 
memberi djaminan penuh akan mendapatkan succes. Selalu | 

- mentjapai top-prestatie dalam Udjian ! ae 
MEMEGANG BUKU B: melulu utk ex-peladjar Inst, THE HOPE, 

Hari akan ditentukan kemudian, 

Loka 

|PELADJARAN BAHASA (Belanda, Inggris): bhb kekurangan   tempat belum dapat membuka rombongan baru, 
MENGETIK : masih dapat menerima tambahan pendaftaran dengan 

uang pangkal Rp. 10.— Sjarat: setidak-tidaknja tamat S.R, 
Uang Kursus: KILAT Rp, 30.— Biasa: Rp.15.— p.bl, 

Pemimpin Umum: R. C. J. SOEMARDJO. 

MALABAN: Boa Wosabak 
Jang dilengkapi dengan bumbu? dari India. Rasakanlah sekali. 

       

| Paling lezat serta memuaskan. Djangan salah adres : 

DEPAN RESTAURANT BANDOENG 

(sebelah Bioskoop ,,Orion”) SEMARANG. 
“   BUKA djam 4.30 — 11 malam, 

NEKKI 

  

| / (anita? jang tjantik, dipudja oleh ber-djuta? orang, bintang? 

— Pilem Amerika, Philipina, Eropa, India, Malaya dan djuga Indo- 
Lapan nesia ... . wanita? ini memakai Lux! Ketjantikan adalah sesuatu jang 

1 penting dalam “hidup mereka. Oleh sebab itu mereka sangat ber-hati? : 
| 6 lai n hal memilih sabun wangi. Sembilan dari sepuluh bintang? pilem memakai Mengapa? Karena hanja Lux jang dapat me 

ia | sabunjang putih dan murni, dibuat dari minja 
| sabun wangi jang halus untuk kulit! Demikian halusnja, sehingga kulit jang paling halus 
terpelihara olehnja. Kegiatan busa Lux jang harum mewangi itu tidak hanja mem- 

bersihkan sadja, tetapi pula mendjadikan kulit segar dan menarik 
Karena ketjantikan jang sedjati adalah senantiasa hidup, 

dan inilah rahasia jang: terdapat pada.Luxd 

melihara ketjantikan. Lux-adalah 

k# jang terpiiih,.... djadiz Lux adalah ' 

  

Kamis djam tsb. Uang Kursus Rp. 40,— p. bl, Uang Pangkal 

# 

  

      

»Saja memulas busa Lux jang 

ber-limpah? per-lahan? sehingga 

meresap dalam kulit." 

I dari 10 biutang! pi 

  

    

Pil NE 
Radjanja Dari Obat Kuat Badan 

(Speciaal Untuk Orang Laki2) 
Banjak Kaum Laki-laki jang mengeluh, badannja LEMAH, KU- 
RUS, muka PUTJET, pinggang sakit, Geger sakit, mata Gelap, 
sering-sering kepala pusing, kuping berbunji, badan selalu merasa 
lekas mendjadi tjape dan lain-lain penjakit lagi. Untuk itu semua djanganlah Tuan-Tuan mendjadi gelisah. 

Obat Kuat Pil ,,NESTOL” 
segera dapat menjembuhkan dan memberantas itu semua penjakit?, 
Ini OBAT KUAT badan speciaal dibikin untuk orang laki-laki, 

dan sudah dinjatakan oleh para DOKTER? jang ternama dan di- 
anggap sebagai salah satunja OBAT KUAT badan jang berfaedah 
dan sangat MANDJUR sekali. NN 

Orang laki-laki jang telah makan ini pil ,,NESTOL” tentu 
akan merasa gembira hidupnja, aer muka mendjadi bertjahja te- 
rang, kelihatan gagah, tenaga penuh, SEHAT, dan betul-betul 
mendjadi satu laki-laki jang KUAT badannja. Ini Obat bisa 
dibeli diseluruh Agen? diseluruh INDONESIA. 
AGENT2: i £ 5 

ENG TAY HOO, Pekodjan 101, SEMARANG, Telf. 1881 
ENG TAY HOO, Gg. Warung 1, SEMARANG. 

BOLEH BELI DISEGALA TOKO OBAT. 
KANAK MAMMMAAMA KN MKANNMAKKAKMAANMMKRKARN 

Ditudjukan Kepada : 

“Peladjarz S.M.P., S.M.A. 
dan Sekolah Landjutan lainnja di Semarang & sekitarnja. 
Untuk Jengganan ,/THE ENGLISH MAGAZINE" Pelantjar Ba- 
hasa Inggris dapat berlangganan pada Depot Buku "DHARMA" 
Aloon2 Barat Semarang. ,, 

Harga etjeran Rp. 3.50 — 3 Nomer 1/2 tahun Rp. 8,40 — 6 No- 
mor I tahun Rp. 15.00. Bajar di muka, 

. 

  SDAT SEbia Nan 
Kalender Bulanan 1957 

Memakai gambar gambar FILMSTER INDONESIA jang ter- 
nama (6 matjam) Ukuran 21.5 xX 39 cm... i 
Pesenan 250 buah bisa minta ditjetak nama perusahaan pemesan, 
Katerangan lebih djelas pada: 1 

Toko Buku ,,LAUW” :—S0LO 

MS. RAHAT 
OCCULTIST. 

Seteran 109 — Semarang, 

  

  

 Menerangkan segala hal penghidupan -S USA H & SENANG: 
Mengenai keuntunganmu, tjita2-mu dikemudian hari, pilihanmu 
atas kawan hidupmu seluruhnja kami berikan pendjelasan, 
Periksakanlah bagaimana kau dapat memperbaiki kedudukan dan 
peribadimu. Segala hal dirahasiakan. : Da 

Diam Bitjara : Pagi 9 — 12, 

i Sore: 5 — 7. 

  

Kundjungilah 
Ahli Nudjam Occultist : 

PROF. SHOUKAT Astroloog 
Menerangkan segala hal” penghidupan peruntungan, Pertjintaan, 
perusahaan, keselamatan dan mengobati segala. rupa penjakit 
speciaal untuk orang wanita jang ingin punja anak atau jang 
tidak ingin hamil, karena kesehatan. Consult Rp. 15,— 

Djam bitjara: Siang 9—1 Sore 4—7- 
HOTEL GRAND   Telf, Smg. 1395 - KAMAR No. 12 - Plampitan Semarang. 

“bintang pilem Indonesia jang 
' semakin lama semakin digemari 

dan terutama terbikin dari bahan? jang mahal dan MANDJUR, | 

  

       

  

     

   

  

& 

orang, berkata:,,SAJA SETIA MELAKUKAN TJARA MERAWAT KETJANTIKAN (ni 
  

  

5.9 
7 NWeli     ONE si 
      

  

  

«Kemudian busa itu dibersihkan 
dengan air jang djernih.” dengan handuk.” 

  

»Dan achirnja kulit dikeringkan 
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SESUDAH MENGUNDJUNGI PEKAN RAYA 

DJANGAN LUPA MAMPIR DI: 

TOKO RADIO 

,»MASCOTTE” 
Djl. GADJAHMADA 26 Telp. 1948 SEMARANG 

| ALAMAT JANG SUDAH TERKENAL UNTUK 
PARA PENGGEMAR RADIO.     

Dapat kirim keseluruh Indonesia. 

Be KE | 

TEMPAT - TIDUR BESI-PIPA 
MEDJA - KURSI  BESI-PIPA 

Rupa2 model — harga pantas. 

  

Toko DJOHAR 
DUWET 60 — SEMARANG 

Telp. 1943 

  

    AHLt Gia   — Kaosman 558 om 

BISA DAPAT BELI DIANTERO TOKO?, WARUNG',, DISEGALA KOTA SAMPAT PLOKSOK SELURUH INDONESIA, 

| Batjalah 

Suara Merdeka 

An 5 ae 

Diangan Bingung I 
Nonah2, Njonjah2 dan Tuan2 Pilihlah sejalu ini Anggur 

Tjap ..GELAS MAS” No. 1 
Pembikinan Sempurna jang paling Baik Untuk Kesehatan 

dan Kuat Badan ini Anggur ada 5 Matjam Jalah : 

Laki2 
Wanita 
Hamil 
Beranak 
Laki dan Wanita 

  

DJL. PONTJOL 40 SEMARANG 
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UNITED CINEMAS 

   

    

    

1 

MAJOR BENSONI, 
| l-Technico 

cah HILLLAA DEMANESI Tia CONSLDUKE Bad | 

        
(Wideser cen) 

G 

Anna Maria Alberghetti 

   (Color hy Trucolor) : 

"GR AND” / "GRIS” 10.00 

AGENDA SEMARANG 

Djam untuk pesan tempat : 
: ux “. “Gosad” 4 IT hoatdnn 

# Rex AON AI LT Dan Op 
' Gris - Indra - Royal: 10.—11.— 
Ma ee ang Persamaan, (EXTRA: INI SORE djam 3.00 

MATINEE: MINGGU PAGI 1 
TINGGAL SEDIKIT MALAM : | 
"GRAND” 5.750. (17 tb) | 
EXTRA: INI SORE djam 3.00 

RIS" 500-7100-9500 

Sterl. Hayden - Rich. Carison 
"THE LAST COMMAND” - 

  

   
    

  

”ORION” 515-7445-9015 
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TINGGAL SEDIKIT MALAM: | $ 
IREK Ko bp Oa EP Un) 

—
.
 

7   EXTRA: INI SORE djam 315 | 

  

CinemaScope : 
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: MANA KAKEK ENEEEKKKEKEE KI KN EAENKA KASN 1 Tn” 

  

          
        

         

         

       

   

Ini malam “penghabisan $ 
FROYAL" 4.30-7.00-9.30 

     

Agha 
Film India Tekst Indon. 

     Nirupa Roy - T, Kapoor 

| Tekst Ind. 

   Auyang Safi - Huang Ho 

INDRA" 4.-6.30-9.- (17 th.) 

  

Rehana "HAZAR RATEN” 

"ROXY” 445745 (17 ih) | 

Film India "SHIV KANYA" 

1 

INI. MALAM PENGHABISAN: 
"DJAGALAN” 5.-7.9.- (17 th.) 

  

       
   Si sMAX FaGiOk Hollywood "HUANG HOA CHET TAI” 

         

  

  

   

    

   

   

  

     
   

      
   
   

  

   
      

       

   

  

PELADJAR' BARU 
Untuk : PAGI, SORE dan 

MALAM 

: Kursus: 
: BIASA 

TUNGGU 

Dan menerima Bikin betul. 
BOLA Kulit No: 5, No: 3. 

, 
a 

sh oleh Nj. Ester Johansson 

# DATANGLAH SAKSIKAN 

  

IKita baru terima: 
s3 ITROPICAL WOOL BAMBOO 
B3 ISHARKSKIN, IMITATIE, BA- 

HAN  PYAMA,  KEMEDIA. 
| IKwaliteit halus, Harga murah! 
'Menunggu “Tuan punja “keda- 

MASIH MENERIMA.” (tangan. 

Nae KILAT 4 Bulan |   'IAS en : ea NN 

Pem. MOH. JOESOEF. NANNNNNNNN NAN 

GANTI KAS BARU ARLODII TANGAN WATERPRGOF 
Kompiit, PLAAT, KATJA, PUTERAN, DJARUM 

Bisa Gi tunggu MENDAPAT GARANSI. 
Sedia matjam2 ARLODII, WEKER, LKONTJENG 

A. GAOS 
PASAR DIOHAR 1 SEMARANG. 

Nestle beo bb ooh AA 

Horlogerie 

  

2 ML ML LL, aa Sa aa AA : 

Tuan memerlukan 
000 jaminan : 

2 '# untuk hari tua 

# untuk Jaterl dan 
anak2 Tuar, djika 
mereka Tuan ting-     | galkan sebelum 

  

tua Tuan serta keluarga Tuan. : 
Polis DWI GUNA "DHARMA NASIONAL" dapat mendiamin kesedjahkeraan hari 

Tuan hendak mendjamin: Br eka LE 3 

benja beladjar anak2 Tu “ 
dikemudian bari, agar #ji. 
ta2nja dapat tertjapal ? 

  

4 

Ga BEA SISWA "DHARMA NASIONAL” adalah djaminan jang terbaik “untuk - 

—
 

»eaja beladjar anak2 Tuan dikemudi «hari. , 
Mintalah keterangan kepada : : $ 

: 5 P.T. Pertanggungan Djiwa an 
SBHARMA NASIONAL" 

DJAKARTA-KOTA : Dil.“ Tiang Bendera 90 — tilp, 807 Kota, 
DjAKARTA : Metropoleflat 2B - Dj. Diponegoro tilp, 1061 Dng. ”— 
BANDUNG: Djl. Djawa 1: SEMARANG: Djl. Mataram 16 : 
PALEMBANG: Dil. Djenderal Sudirman 55c: MEDAN : Dil. Hindu 8. ? 

  

2 : . .. 232 t " 3 , - 

Perseroan tanggung djiwa nasional jang pertama sedjak kemerdekaan. 
mL MS IA LL EN REK EL La   — 

r, — 

   

  

PESANAN KUAT PIL sah 

Toko ,5HUROPA” N. V. 
Bodjong 17 —19 ) 
  

HARI MINGGU BESOK 
DIBUKA 3, HARI « 

  

  

HARI SENEN, SELASA dan REBU (tgl. 3 s/d 5)! 

September 1956 

diadakan : 

DEMONSTRASI 

GUNAKANLAH KESEMPATAN JANG BAIK INI. 

KeeKaNNkNNNNNNnnngnan anna 

  

B #NTULAH 

P. MI.   

  

KLEERMAKER 
»KIM BIE” 

Djl. Mataram 191 Semarang. 

      
     

    
    

    

     

   

Film India Tekst Indonesia 
(Taridan BERWARNA indah) 

“ta dalam film! 

dewa-dewa! 

"ROXY” INI MALAM PREMIERE 4.45-7.00-9.15 (17th) 
NIRUPA ROY - TRILOK KAPOOR - NIRANJAN SHARMA : 

"KA UK AA NN AT 

Sebuah tjerita purbakala jg termasjhur utk pertama kalinja ditjip- 

- Saksikanlah tjeritera wajang jang penuh pertarungan hebat antara 

MA | 
ML LA 3 PL LL LL LAN 

MARILAH BELANDJA DISINI: : 

  

    

   
   

    

CHO MAN HUA 
' WANG HAO 

”"DJAGALAN” Besok Mim Premiere 5.00-7.00-9.00 (17 th) 
BARANG? JANG MEMUASKAN DENGAN 

HARGA MELAWAN ! 

  

Na 

  

   

   
    
   
   

    

   

    
   

    

    

    
   
      

      

“pun berbau api sendjata! 

APM AN Rba oh 

AA ALAN HALE - LEWIS H 
2. JAMES KITCBEL2 

  

   

“hum jang paling tegang dan pe 

| gah perkasa dan menembak se-: 

    
VAN JOANSON - WALTER PIBGEON | icsihkan | | 
LOUIS CALKERN- DEWEY MARTIN | Sena”, as | ADVENTURE 
(KEENAN WYNN - FRANK LOVENOY | jantar, dalam 
DITUNGGU ”"ORION ” (ksildi Djer- 

  

  

2 (Dunia wanita) I. ARLODJI putri putra 15 Batu .......... Gs. Rp. 160,— 
"NU REN SHIE CHIA 2. DJAS HUDJAN merk SWAN bolak-balik .. ,, 125.— 

Sebuah film Tiongkok baru dengan tjerita jang tepat! Lay 3. ANSON SHIRT mode Mamboo No. 5100...... 3 NB 
AA AI Tenun api Wa 4. BISON SHOES harga biasa Rp. 75.— didjual obral, 60,— 

—w——" 5. KEMEDJA Mix Stijve boord No. 2100........ Tenan 
In £ Drama heriok M.G.M. terbaru | 6. SUSU tjap Njonja Condensed Milk .......... Pn Sa BAN 

Lihatlah Joel McCrea jang ga- jang penuh dgn ketegangan da- | 7 LAMPU STORMKING merk SOLAR ........ 2 300.— 
ji lam adegan2 sepandjang tjerita- | g ' Kemedja Nyro harga umum Rp. 30,-didjual special ,,  21,— 
Tega 9. TOKAYER, MALAGA, INVALID PORT No.1 ,», 10,— 

10. WHISKY, BRANDY, JENEVER No.1 ...... G5 
(1. OBAT KUKUL, PANU, KEMIRI OLIE ,,Ansco” ,, 2.50 
N.B. Koperasi, Toko, Kantor dan Grosier dapat korting. 

Sae 8 ga 2 “Ta? Ta 2 “2 Ta Ia SU SL AL MAT AT LA 

  

  

201 Canturrtas proseris 

Fred Leslie DITUNGGU: Ifan 
Astaire - Caron 

      

  

    PE ME 3 

" GRAND” 
    

"| Drama romantis jang sekaligus dapat melukiskan dan mentjerita- 
kan tentang kehidupan seorang penari ! . 

' dalam CINEMASCOPE! 

“ROYAL” Besok Malam Pre 
Sebuah tjerita 

HUMAN 

  

  

      

3 miere 5.-7.-9.- (Seg. umur) 

STASRING — NN £ . jg sangat me 

man, ... Ibu 
    
DITUNGGU : 
CINDRA” . GURU DUTT    

    

            

      
      
      

   

  

CERUK WAT DU 
"BAAZ” (Hebat-Dahsjat! mentjati ibu 

AA MAA LA 23 MA LO AA MA 
tanggal 1 Sept. sampai 3 Sept. 

Frank Lovejoy 

Mary Blanchard 
Richard Denning 

» THE GROOKED WEBB” 
Sebuah film Detective 

: jg tegang dari Columbia | 
5 & SS NA Ta aa TA TA 0 Ma 0 A0 MN WN “Wa “0 Ta 0 “Ula, , 

Type Pertj. ,SEMARANG”  Idzin No. 3498/1117 A1171 

Me nne tjari anak. .... 
(Radja Wali) “dan apak 

Tb esai 
Bagaimana 
iperasaan 
Tuan — dji- 

Uka sang ibu 
itawan oleh 
(azi sedang- 
an anak jg 

idak berdosa 

'diterlantar- 
Ikan 1! 2.2 £ 

Tjeritera air mata dan perikemanusiaan ! 

  
      

  

     

   
   

ALINE MacMAHON 
JARMILA NOVOTNA 
« “The Search” 
with WENDELU COREY and IVAN JANDL 
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PN 
MEDAN GLODOK No.10 TELP:1620: DJAKARTA:KOTA. 

Dapat Beli Di Seluruh Tempat   
  

  
Yoko ENG AN peran Nee 

  

  
    

| TANJAKENLAH PADA STAND : 

  
  

  

  

      

  

Tuan sendiri. 

Ballpoint Parker jang baru 
adalah satu?nja ballpoint, 
jang” memberikan kesem. 

patan bagi Tuan, untuk 
memilih salah satu dari 
empat matjam udjung pe. 
na... sesuai dengan tulisan 

Ballpoint Parker jang ba- 

ru adalah satu?nja ballpoint 

dengan selubung 

jang ta” dapat patah dan 

ta” dapat bergores serta 

tutup logam jang sangat 

indah. 

  

    

  

  
  

dalam penjelidikana. 

Ballpoint Parker jang ba: 

ru tulisannya lima kali 

lebih banjak dari pada 

LAIN2 BALLPOINT ... 

satu kenjataan, jang dibuktikan 

Ballpoint Parker jang ba: 

ru sangat mudah ditulis 

kan, dengan segera dan 

ta” berselekeh. Pemakain 

nja telah disetudjui oleh 

bankZ 

Distributir tunggaldan Servis Reparasi: 

LAWSIM ZECHA & Co. N.V. 
Nusantara 9 (atas) — Djakarta 
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“2502 IKapsalon ,,W e Il a" 
TJIFARUM 23 

Mulai 1 s/d 15 September di- 
buka djam 8—1 siang. 

GUDEG DJOGJA — SATEE dan GULE KAMBING — 
TJIBULAN dan ES HOORN. 
DIDALAM PEKAN RAYA 1956 SEMARANG : 

Rumah ,ES TJENDOL” 
TJABANG DARI: DJALAN ALOON2 BARAT 7 

(DEPANNJA ,,ORION”) SEMARANG. 

Permanent-wase Rp. 35,— 
( harga reclame! ) 

Djuga memberi kursus. perma- 
nent-wave dan make-up, (spoed- 

N.B.: Icursus dan privaatles). 
DJANGAN LUPA, LETAKNJA STAND ADA DISEBELAH Dapat pesan wave-toestel. 
SANDIWARA BINTANG FILM NURNANINGSIH d.k.k. Pendaftaran mulai hari ini. 

Te AL LL AL LL Lt 

  

SEDIA 6 MATJAM ANGGUR. OBAT : 
: yap DJAGO 

SEHAT LELAKI“ SEHAT PEREMPUAN-x 
TJONG YANG (KOLESOM) # HAMIL « 
BERANAK#ANGGUR KINA (OBAT DEMEM) 
ORA uli d TJAP DJAGO.: SELURUH INDONESIA . 

, 

  

  

Perusahaan Industri Besar 

Mentjari Dengan Segera 
Beberapa Wanita Janglantjar Dalam Pertjakapan 
untuk dipekerdjakan paling sedikit selama satu bulan dalam lingkungan kerdja jang 
baik dengan gadji jang memuaskan dan disediakan pengangkutan. 

Para pelamar diminta datang menghadap pada hari Selasa, 4 September 1956 antara 
djam 7.09 — 14.00 di Dj. PURWODINATAN 22, Semarang. 

(S3 TE Aa NN 

Pnjatan Maaf DanTeimaKasil 
Berhubung selama toko kami mengadakan Reklame Kampanje untuk menghormat dan 

menjambut hari ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia jang ke XI 
tg. 17 Agustus 1956, dengan djalan membagikan “SURAT BAHAGIA 17 AGUSTUS”, 
pula sebagai Goodwill dan Service kepada tiap-tiap pembeli di toko kami, jang dilang- 
sungkan mulai tg. 10 Agustus 1956 sampai dengan tg. 31 Agustus 1956, maka dengan 
djalan ini kami: 

  

       

PERTAMA: 
Menghaturkan maaf sebanjak maaf kepada segenap langganan 
dan pembeli, apabila selama itu kami telah membuat kesalahan, 
keteledoran, kurang lantjarnja perlajanan dan sebagainja, jang 
menjebabkan kedjengkelan segenap langganan dan pembeli   KEDUA: 

  

INI MALAM 

D. M. B. 

”LUx” 

5.00-7.00-9.00 

. (Segala umur ) 

EXTRA: 

INI SORE 3.00 

Sebuah film jg me- 

ngandung pendik 

dikan jang sangat 

berharga utk diliat 

oleh tua dan mu- 

da! 

   
   

Menghaturkan diperbanjak terima kasih kepada segenap langganan : dan pembeli jang sudah bersabar hati dan sudi berdjedjal-djedjal 
dan antri dengan. penuh tata-tertip serta sopan-santun pada waktu 
memilih barang2, membajar, mengambil barang2 dan menukarkan ' 
"SURAT BAHAGIA 17 AGUSTUS”, Pula jang telah sudi mem- 
berikan koreksi, bantuan moril serta petundjuk2 lainnja, dan jang 
telah sudi memberikan perhatiannja jang sebesar2-nja serta sam- 
butan hangat terhadap usaha penjelenggaraan Reklame Kampanje 
tsb. hingga karenanja Reklame tsb, telah dapat berdjalan dengan 
lantjar, 

KETIGA: 8 
Menghaturkan diperbanjak terima kasih kepada segenap Instansi 
Pemerintah terutama di Kota Besar Semarang, jang telah membe- rikan bantuan2 sepenuhnja dan sangat berharga, hingga Reklame Kampanje kami telah dapat berdjalan dengan lantjar seperti jang 
direntjanakan. 

ACHIRNJA: 
Sekali lagi kami meminta maaf sebanjak maaf serta me: : .“ . « 

2 t diperbanjak terima kasih kepada segenap langganan Bea Semoga TUHAN senantiasa memberkahi kita bersama, : 
|. 3 

Semarang, 1 September 1956, 

Hormat Kami 

Direksi 

Toko ,,HIEN” & Co 
| BODJONG 25 — SEMARANG.   
  

  

Roy Rogers 
No. Il 

  

  

Naa . , ? N STATEMENT, 
WAS A RANCHER, PF. 
CHUCKLES! WHEN ” / 
SHE FINOS OUT 
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Sm ren ea 

aja tidak 

  

   
   AN UNDER- H 

    
   
   

  

tahu kalau 
Evans itu seorang pemilik peter 
nakan, Chuekles! Kalau dia me 
ngetahui apa jang sedano 
kerdjakan disini, 
membentii saja! 
— Itu perkara ketjil sadja, Ears! 

dia tentu akan 

I DON'T TRUST THOSE TWO! 
IM GOING TO FIND OUT 
WHAT KIND OF MINING 
BUSINESS TKEY'RE IN! 

ARE YOU SURE, CHUCKLES? 

RELAX! THE HOLDER OF A 
MINING CLAIM ACGVIRES 
SURFACE RIGHTS, ONCE HE 
SET5 UP HIS 
MONU- 
MENTS! 

OUR BULLDOTERS ARE 
RUINING THE GRAZING 
LAND IN PARADISE 
VALLEY! --AND ITS ALL 
PERFECTLY LEGAL -- 

      

  

   

      
   

    
   
   

  

    
       

     

       

  

        fe Fs KEP Ne ta ES 

— Bulldober .kita kini se — Apakah tu betul, Chuckles? — Saja tidak pertjaja pada 
dang menggempur Para- — Sudah: ro, tenang sadja! ' Pe- menjelidiki matjam  pertam- One VA kue Dan - mimpin pertambangan itu men- banga, apa jang mereka ker 
itu semuanja sudah mem dapatkan idfin, dan. kemudian djakan disini! (demikian fi- 
Glee Ain an ha, hal dia segera memulai dengan pem kir Dale Evans). 

bangunannjal kedua orang itul Saja akan 
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