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li Amerik 

an Suez, demikian malam Sela 
h menjerang Mesir dan men- serangan Mesir. Nakhta terletak antara perbatasan Israel dan 

Suez di padang pasir Sinai, kira2 70 mil dari Suez. Radio 

a Sudah Menduga Sebelumnja Naa 

       

      

     
        

          

           
    

    

Sa NN KE 

" 

  

  

  

      

         

  

    MM Mana   

    

  

| Ditjampuri 
| Umri Luar 

(| Pendapat India Me 
ngenai. Keadaan 

pemerintah India di New Delhi 
dalam keterangannja hari Senin 

     

    

    

| Peraturan 

macan 

K. SA. D. Akan Di 
|, gIjabut Selekas$ Mungkin 

“Selambat iambatrja Achir Tahun Ini — Antara 
Pemerintah & Pers Sudah Ada Pengertian Baik Ht 3 ta $ ae 4 5 5 # F STR Ag 7 3 £ 3 y 7 . 3 5 | Amerika Tid evara ab “ Hongaria PERSATUAN WARTAWAN Indonesia Pusat mengumumkan pada hari Selasa kema 

NN Pan Am AA Sanggup Bantu Negara2 Arab KALANGAN2 resmi dalam) ten, bawa pemerintah telah menjatakan ke sediaannja untuk mentjabut Peraturan KSAD 
no. PKM/601/9/1956 setjepat mungkin, selambat2nja pada achir tahun ini. Seperti dike 
tahui, peraturan tsb. mendapat tentangan hebat dari kalangan pers karena dianggap mengar 
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R.U.U. Ten- 
tang Keada 
an Bahaja 
Kini Sedang Dira 
kan Oleh Pemerintak 

KETIKA membatjakan dia- 
waban pemerintah mengenai in- 
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e te Lin . P ' . Ma na - 'atakan Da t £ 5 g : : terpelasi Sutomo cs tentang Pera - dian Sa yaa Bersama LN Tn Tan Na bahwa 4 komando Tn di menata PN NN na dung ketentuan2 jg mengekang Hen edekahg pers. Pengumuman PWI-Pusat itu lengkapnja Hana KSAD dalam sidang parle " 
do bunah diri” Mesir (ida an n Kutil STANG KOMAN - G0 aza telah ditawan setelah bertempur dengan pas AN ria ” merupa suatu .urusan| berbunji sbb.: Dalam rangka usaha2 PWI menuntut pentjabutan kembali Peraturan KSAD | men Selasa pagi kemaren, PM. 
Payah dna “sosba @-selbiah: EI Kutilla dan Ras el Akab Israel, Kufilta adalah kira2 40 mil di sebelah utara Teluk) diam negeri waria, tang se| mo. PKM/001/9/1956 ita, telah diadakan periemuan diantara P.M. Mr. Ali Sastroamidjoje | Ali Sastroamidjojo memperguna- mengampi Posisi sebelah Barat Nakbla di daerah Teru  Akaba dan beberapa mil dalam perbatasan Mesir dan Ras eci|harusnja tidak ditjampuri. dengan wakil2 Pengurus PWI-Pusat dan Pengirus PWI tjabang D kan kesempatan untuk memberi 
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Mie ( kabz : 

   

   

  

pasukan Israel ki lesi 
Suez diblokir. “Kongsi itu, Nip 
Kaiun Co menerangkan. 
memberitakan, mereka 

  

   

  

  

    

  

KONGSI PERLAJARAN (1 
nerima berita “dari kantornj « 

bah wa kantornja di New York telah 
telah memperoleh 

an Israel itu adalah membalas 

pang hari Selasa: telah me- 
New York bahwa serangan 

“telah mengakibatkan Terusan 
on. Yusen Kaisha dan Ino 

informasi bahwa 

  
    

Y 2 aa Kn apa 2 -1 hk 5 : eri Perekonomian | 3 an jang ditudjukan kepada Rak- | keadaan pada dewasa ini dan di . terusan itu telah diblokir. T. AA 2: s Persiapan Inggeris. | Amerika Serikat dengan Inggris Menteri Muda 1 : Agate 2 KSAD i embitiara dian 1: A p R " n Sa 2. Ta Ctapi berita ini tiada pembenaran Sementara itu tentara Inggeris|dan Perantjis karena ketiga ne|F. Umbas Senin siang - disertai KEAD nb Bg Pn an aa ae Pn Yan: |jat Hongaria agar menghentikar | maksudkan untuk mmentjabut per 
1 Se lainnja. Seteru ya Mesir - malam Selasa telah di Nicosia telah dipersiapkan utk |ear,, ini telah mengadakan perseltafnia mengadakan en Im perum ditjabut, “djuga |SaP. Me ep emerderaan Pp: |pertumpahan darah, lewat peme- Vaturan SO (B) jang hingga kini memberikan waktu 5 menit kepada pesawat2 terbang sipil kemungkinan mengadakan aksi dilrydjuan dalam tahun 1950 jg stafnj Kena pertemuan telah terdapat pengertian dianta|?a itu, bukanlah undang?. rintah & Partai Pekerdja Honga. PAN ea Ke £ g 

untuk meninggalkan atau b. - |Timur Tengah djika tiga negara rengiamin perdamaian di Time San panitia ad hoc anggaranjra PWI dengan. pemerintah jg| I"terpelan bertanja, ” apakah (ria. Seruan ini, di ep Tah Pein na . Aan di lapangan terbang dan Barat memutuskan untuk melak| ”endiamin perdamaian di Timur lvelandja negara jang dibentuk.berkisar pada soal kebidjaksana basal) KUHP jang terkenal 2 teyan Jak Okanda “elegan Ma ah setelah ita MEngMP: lapangan terbang Kairo. Tidak diberi- Isangkan persetudjuan | mengenai | Tengah. : : kh h 1 ! Menu t' kete lannja dalam menghada | per ngandung banjak “randjai " ag DE Selkentara pentanga Pp kan pendjelasan resmi  teni penutupan ini, tetapi tam. | (Perdamaian di Timur Tengah, de Demikian ““beritt UP (jg di NA Dan aneaa SN Uru ete- SetarvaRa “tentang sa aah ha 2 Ea tutup ontak - k Lai tai Persatuan Pekerdja Polandia, paknja berhubungan dengan serangan Israel. Karena itu Pe mikian malam Selasa  diberita- ar apikan sebelum Israel mela-|rangan Menteri Muda Umbas,! interpelasi Sutomo ee Tanpa senuntutan Batan Ban an Wladislay Gomulka, dan Jozef| maian Serta persatuan kembali P3 Ps ori Smkda . , pe- can-di Nicosia. tukan seram te “wilaj » atjaranja j ibitjarak z “ 5 en NEO, Ta ps artawan: | Cyrankiewic: : jai : : : sawat terbang pertama  IaRg hendak mengungsikan orang2 Pasukan? Inggeris jang sedang at Pan an Sa Ana Ba - ina nai peraturan KSAD, lebih djauhfjang ,,nakal,” sehingga pemerin- Ea ta merem am di Hongaria menda Amerika tidak djadi berang kar, Orang2 Amerika itu dipe- berdjoang terhadap gerakan E.O.| 1 2 ane Ta an Pn ten Na era UGn 2 mengeluarkan . Peraturan da sekretaris I Partai Pekerda satuan Mena Sana TN rintahkan 'supaja kembali Ke Kgiro. Dengan resmi pihak Me 2 A1 SS rorus,. menga Aa Mela adakan konperensi | an perlu ikin pa sa na & la djuga Deen Tanos Kadar dai perdana men- (Untuk mewudjudkan program 
sir hanja memberitakan bahwa pasukan? Israel telah mendu- | bersiap-siap — untuk beraksi — di Kanan 5 3 OT an . Sa Peeaawa penuntutan terhadap | seri Imre Nagy. luas dan demokratisasi serta ke- 
duki daerah kosong di pa Peni sebelah 2 Tinyr Tengah. Sementara itu PM Perantiis, Muda Perekonomian Umbas me Kemad uan seorang wartawan (Mochtar Lu- 5 madjuan sosialisme disitu”. De- 
Tek Sula EN "pasir Sinat sebelah . Timur Guy ee pagi2 sekali seben-jnerangkan, bahwa pembekuan bis) sesudah dikeluarkannja Pe-| piniatakan pula dalam seruan Imikian Radio Warsawa jang di P Lb ME an AA 5 Eisenhower diberitahukan | tar setelah tengah malam selamalyyRM tiabang Makassar telah raturan KSAD itu toch masih poyan ie 200” AL | Har ? : ke 1 waktu berada di udara. | memanggil menteri? Juar negeri. dirubah ber 3 keti “d Perda yan an tetap dilakukan berdasarkan pa- olandia itu, datanglah perda kutip Reuter, (Antara). 

- , - Berita tentang serangan pasu-| Pertahanan serta angkatan darat|/!” SUX$ Pp Kan 2 ea sal-nasal KUHP 3 3 pg ' Ken Israel Ea aan ear aa bersama2 untuk mengadakan kon! heresan keuangan jang  dibukti . MP aan 1 . r " ae I aWwWa .. ajaran Fi ap Eisenhower | Perensi darurat selama 40 menit kan oleh terlibstnia hutang? dan N 2 A “Sementara itu interpelan lain- 
a MBR 2S Ta SA Tua Te Kelana asik pesawat Tea Na Nendernnan  Tarati - tata Organienin TNI " 7 egara sia Be aan Na, per penang t, a mur ang a U- ai 5 — terbang menudju ke Selatan ber Mesir, (Antara—U.P.) ae Pa 2 BAGIAN terbesar negara? Asia bahwa Peraturan KSAD itu te- : , wW : kengan dengar ' kampanje -pemii i e wulanflah mengurangi baiknja tradis 

$: & han. Hal ini diberitahukan oleh 5 F Pa an Da Ben Kerdja-sama pers dan pemerin han Oo : 

KANG AE UEnua 3 an. Hz i « - " . pertama 1956 telah berhasil me-| ““TUja-sama Ss ac emerin- en Kartika 2 djurubitjara Gedung Put. T t 6 R 5 D t k' sk da j lang (tah, dan ia jakin, bahwa PW u ut r psi Amerika Serikat Memenuh! Djandjinja 4 Seperti, diketahui, Mena eni ara USSia 5x I ari aa Pank me raga Pale 4 dapat diajak berunding oleh 5 Uu Tn 4 Ke ii 3 5 : : aru sadja mengadjukan permin- kead ri j sing? telah 5 La tuh. 2 M 1 Pa SEREKAT D. Eisenhower, men |taan kepada perdana menteri Is- “ an an Ian bara tk BN ngak aa Hori BG Jeng Baru Lalu Diperiksa teri luar negeri John Foster Dulles : raek... Dawid ben Gurion, supaja Sy i ti. Demikian dilapork leh Kol: ana Ie 2 PA les E. Wilson dan penasehat? ka teri pertahanan Char | bersikap sabar dalam” kegontingan .. wari Oongaria G, Demikian dilaporkan oleh Ke (gikeluarkannja Peraturan KSAL | Sendiri Oleh Djaksa Agung Di Bandung 
3 , nja malam Seiasa telah me |di Timur Tengah itu. . : mur Djauh (ECAFE) dalam se-|jang dianggap mengekang keme: BEKAS MENTERI Penerangan Sjamsuddin St. Makmur mutuskan untuk mengadjukan soal serangan Israel terhadap Mann Mann Antara Pemerintah Don Pembrontak Ho- bang tindjauan an ba pesen dekaan pers itu, asal sadia pe-| jang sedjak tanggal 14 Agustus 1956 jl. berada dalam taha ik an | mana : :u : naas Na AKN, 3 . : angan perdagangan Asia dalaml|rundingan2 itu dilakukan dengan | NN nge an 2 "2 agUe San Mesir kepada Dewan Keamanan PBB hari Selasa pagi kemariv. | menerima “berita- tentang serang ngaria Tertjapai Persetudjuan waktu belakangan ini. Noni kem Sana nan Yentara Territorium III di Bandung, hari Minggu j.bl. Selain itu diputuskan pula, bahwa Amerika Serekat akan me 127 Israel itu sewaktu sedang men Dikatakan dalam tindjauan itu PEN Pay Ta AN 

menuhi djandjinja untuk memberi bantuan kepada tiap korban 

gerak kearah utara di Laut Te- 
ngah sebelah Timur, demikian di 
beritakan oleh sumber Israel hari 
Senin. 
Muntjulnja kapal2 perang Me- 

sir di daerah itu adalah bertali-/ 
an dengan kegiatan angkatan laut 
negara2 lain. Dalam minggu ini 
armada Laut Tengah Inggeris tlh 
mengadakan latihan di daerah itu. 

  
djamu perdana menteri Norwegia 
jang kini sedang mengadakan 

Akab adalah 10 mil dari teluk tadi. g 

mengambil keputusan, tentulah 
Mesir je pertama-tama aka, di 
serang karena bagian penting ten 
tara Mesir telah “ditarik dari 
daerah Gaza ke daerah Terusan 
Suwez. 

Keadaan genting di Timur Te 
ngah “itu telah dibitjarakan oleh 

| Tentang seruan? jang” datang 
kepada perdana 'menteri — India 

datang dari orang-seorang jang 
tinggal diluar Hongaria dan bu- 
kan dari pemerihtah Hongaria, 
karenanja “PM Nehru tsk ingin 
mentjampurinja, (Antara). 

  

JUBM MAKASAR DI- 
BEKUKAN   

  

RADIU BUDAPEST hari Senin meng 
antara kementerian pertahanan Hongaria d 

umkan bahwa 

fihak pemberon 

(penggantian Peraturan S.O. seka 

“Didalam pertemuan itu, dgn. 

aturan itu- setjepat mungkin, se 
lambat2nja pada achir tahun ini. 
Dan bahwa dalam dua-tiga ming 
gu ini pemeriniah akan menga 
djukan kepad, parlemen RUU 

rang ini, dimana sebagaimana di 
ketahui masih terdapat pasal2 jg 
bersifat kekangan terhadap ke 
merdekaan pers. 5     
  

  
bahwa dalam tahun 1955 bertam 
bahnja perdagangan luar negeri 

dapat dikabarkan, bahwa sidang 

memberikan pendjelasan2 da, se 
sudah itu Pemerintah mendjawat 
interpelasi tsb. £ 
Dalam .. pendjelasannja, Siauw 

Giok: Tjhan menjatakan, bahwa 
pasal2 19 dan 33 UUDS jg mer 
djami,, kemerdekaan pers 'hani: 
mungkin dikurangi “oleh Peme- 
rintah “dengan suatu Undang? 
tambahan, sedangkan Peraturar 

pers. Es 
Pembitjara menanjakan, kapan 

jakarta. 

  

8 

Polandia 
Hentikan ! orang Ssa- 

dsra Di Hongaria 

CENTRAL Comite Partai Per 
satuan Pekerdja Polandia ketika 
hari Senin mengumumkan seru: 

tahukan kepada parlemen, bahwa 
pemerintah sekarang sedang mem 2 5 Dag Kan : Ta berpegang pada pendirian malpleno terbuka parlemen Selasa : i lo: 2 p) | Lawang kapal perang dan aa sebagai 3 perj Nehru berhubungan dengan ke-sing2, telah ada pengeriian me/pagi kemaren terlebih dulu mem Lean pad, un aan 

. k 1 Tenan lengkarannja | mengenai Lerusanf “jaan Hongaria, pedjabat2 resmilngenai tumutan PWI terhadap ' berikan kesempatan kepadi: tg Pp : : f i Ss k yA 3 3 $ £ Tea . : Cpadi En $ £ t NP : ur ” Pn Kaki Mes aka Bam ap Mana Heh Ket etika bosen sale Ga tsb. mendjelaskan bahwa seruan PARNn gi Jen tsb, TN na aa Stok, Tiap dan Imam Su er BEAN HR ec ” ee beng Sg Kar 
£ : : lainnj , i , 101 ugaan a HN Telan emb- #tulmeriniah bersedia mentjabut perjtardjo selaku interpelan n 7 : Terba ng Kairo PenenE appa Sean Semat Ben ena Peenjat sesungguhnja sudahl”gar PM Nehru/ membantu itu 1 P Na P wtik ber jang akan datang disampai- 

kan kepada parlemen. , 

Undang2 jang akan direntjana 
kan itu, menurut Ali, telah tersu 

sun dengan memperhatikan per- 

timbangan? para anggota  parle- 

men sementara, dulu jang dise- 
suaikan dengan kebutuhan dan 

  

  
  

telah diperiksa oleh Djaksa Agung Suprapto, jang untuk ke 

perluan itu diketahui telah berangkat dari Djakarta kec Ban   i K7 kupndjungan resmi di Inggeris. ah : a - ae A 2 gg: CAF e ang? Pers dap: ibitia- 81 2. c: . “ pg 2 eneg AAA BEN 0 pa Deseri  | tt telah Gitjapai persetudjuan jang menjatakan bahwa 'Ton| Pray, snsggatt PLAT dengan kah Undang Pere dapat dibits| Yung, Pemeriksaan atas diri Sjamsuddin St. Makmur tu, me diurubitjara presiden, ( fan P kat “Neh 2 Sg Yenhatar 2. 5. memang | fara URSS akan ditarik mundur dari Budapest 24 djam sete|dengan bertambahnja perdagang- pertjaja, kalau sudah “ada Un-| "urut keterangan2 jang diperoleh wartawan ,,Antara”, dilaku nga Kae LS . Mes 3 cuatirkan Israe enda £ 1 TEA . 2 an dunia 9,8 persen. KA Ag, Ba 5 Kana ttp TP & , : Hagerty. setelah diadakan perte- sandarkan  Perdjandjian 3-Barat serang Mesir. lih pemberontak2 menjerahkan sendjataZnja kepada Tentara| “'bxspor negara? itu dalam th. “An”-Undang Pers, tak perlu lagi | Kar dimarkas besar CPM di Bandung dan berlangsung selama 
muin istimewa di Gedung Putih tahun 1950 Amerika bermaksud Bae itu, menurut “warta-| Hongaria. Hen mengalami ' kenaikan jang na Lean KSAD. eberapa djam. 

: 90 it d uantuk men k i adi Ti : : v 1 1... : # : sa : KA ebih tjepat daripada impor, jak e carena itu interpelan ae 2 Li : ea ke Ep ban 9. para ma. Ban P aa aan pembesar2 tinggi Amerika sangat Sementara: itu Station Radiojran Hongaria menjatakan mengint ekspor naik dengan 15,5 dan mengusulkan ditiabutnja Peratu- Bekas Menteri Penerangan da kanan, Kehia Dera Sa 

Dalam. statememinja Hagerty Keamanan hrri Selasa pasi Sea Na Sean mania Damn arena DEaKa Ga YANG TAS” adakan tentjatay membentuk bari'impor dengan 4,9 persen atau ma (ran KSAD itu dengan harapan,(lam kabinet B.H. jl. itu, sebagai Jang menurut tudiha Penerangan 
katakan, bahwa dalam “pertema| net mutuskan WK nelakukan pepe Posmakan.diri.,Radio.Gyoer Mer (san Kemana Br an Bni Na ajaa Danar ata MEndiadi (Ai moja -sepera disusul: den-pem-|.Mana diketahui, dannoknln di St...Makmur itu, meliputi .Gjum- Nan Tgk : Tn "5 2... : : £ a33 IL in P eni bulba “ “2 an AA - sang said a- Ia 5 S3 1 i 3 an tadi presiden enhower me) Sidang istimewa Kongres? Tenuan Sanata Megnra2 Arab. seke dalami siarannja Sura par Nian Khana Data dan . Jb. djuta mendjadi 8.622 ajuta dollar. bitjaraan RUU mengenai NN: tan? korupsi dalem ' hubungan 2g Ni an en 2 
ngingatkan akan djandji dari ve| Dan soal apakah atau bila pre mereka, kalau Israel se-| gi menjatakan bahwa. kesetuan2|ngaria. g " Defisit perdagangan dalam pada|untuk tetap mendjaga tradisi dengan persoalan Lie Hok. Th:y uang itu diterima oleh” St Mak. 
merintah2 AS jg sekarang dan 
ig lala unuk memberi bantuan 
kepad., korban tiap agressi di 
mur Tengah. Dan Amerika akan 
memenuhi diandjinja. TG 

Selandjutnia dikatakan, bahwa 
Amerika Serikat telah mengada 
kan rundingan2 denga, Inggris 

    

  

, Pesta Perak" 21 

MgrSugiopranoto |: 
“ HARI MINGGU te. 28-19 | Jacksonville (Florida) Senen .pe 

Na di Magelang telah | tang. 
sungkan resepsi peringatan pesty | 
perak (25 2 Mgr. A. Su: 3-Barat temui  Ham- 
giiopranoto S.J. Apostolik Vica- 3 -marskjoeld. 
ris Semarang dan peresmian ge “Sebelum pertemuan istimewa 

  

dung Panti Mandala baru. 
dirian gedung itu menghabiskan 
biaja Rp. 125.000.-— Malam re. 
sepsi tsb. mendapat perhatian 
besar dari umat Katolik dan para 
undangan lainnia. : 

Mgr. A. Sugijopranoto SJ. da | 
lam pidatonja antara lain men- 
djelaskan arti iman bagi umat 

Katolik dan menerangkan bahw Iterhadap  basis2-komando Mesir 
iman adalah wahju jang 
mengandung segala2-nja, 
Tuhan urtuk T 
lamatan manusia. 

Bapak dan ibu didalam masja 
rakat djuga beriman,  dasarnja 
tjinta kasih kepada Tuhan ja 
mendjelma  ditengah2 ru 
tangga. Bila bapak dan ibu ber- 
budi sehat, bersatu dng Ti 
maka manusia 1 
dengan berwahju. 1 

   

  

      

Dengan demikian masjarakat | 
mendjadi beres dan negara : 
tetap tegak berdiri. Kalau dalar 
rumah tangga tidak terdapat 
tjintaan jang murni antara ba-| 
pak dan ibu, menurut Mgr. / 
Sugijopranoto maka rumah tang: 
ga itu dalam waktu, 
sadja akan bubar.” Kalau rumah 
tangga tidak sehat maka Na : an bal 

| bisa didjadikan suatu rakat akan katjau. 

n- Idi Gedung Putih delegasi 3-Ba- 

uhan buat kese. | 

itu akan hidup 

siden Eisenhower akan memang 
Lgil sidang Kongres istimewa ma 

Sih akan ditentukan dgn. meng-, 
ingat perkembangan selandjutnja. 

rtemuan istimewa di Geduna 
Putih itu diadakan djam 00.15 
GMT beberapa menit, setelah 
“presiden Eisenhower kembali me 
hngadakan  kampanje- pemilihan 
umum satu hari di Florida dan 

irginia. Ia diberitahukan '. teri- 
tang penjerbuan Israel dalam wi 
'lajah Mesir, ketika ia berada di 

rat di PBB mengadakan rundi 
ngan dengan sekdien PBB, Dag 
Hammarskjoeld. Sementara itu 
tak ada pengumuman mengenai 

rtemuan tsb:, tapi menurut ka 
angan jang mengetahui, mereka 

membitjarakan situasi baru jang 
ditimbulkan oleh serangan Israel 

sekitar Terusan Suez. Pertemuan 
tadi dimulai djam 21.30 GMT. 

| 
' 

  (Antara-UP) 

"rena sedang sibuk. dengan kesuli 

U.P. di Washington memang 

sungguhnja sudah mengambil ke 
putusan tadi, tentulah Mesir jang 
pertama-tama akan diserang oleh 
Israel. 
Menurut para penindjau, kepu- 

tusan Israel itu berdasarkan ang 
gapan, Amerika Serikat kini ti- 
dak akan bertindak dalam pepe 
rangan di Timur Tengah karena 
sedang menghadapi pemilihan 
presiden. dan bahwa Uni Sovjet 
tidak “akan sanggup membantu 
negara2 Arab karena sedang si- 
buk dengan kesulitan di seluruh 
Eropa Timur. 

Washington sebelum Isra- 
el serang Mesir. 

Seperti diberitakan, sebelum pa 
sukan Israel melakukan serang- 
an ke wilajah Mesir, pembesar? 
tinggi Amerika di Washington sa 
ngat kuatirkan kemungkinan me 
letusnja peperangan di. Timur 
Tengah. 

Para ahli Amerika menduga, 
Israel tampaknja sudah memutus 
kan “untuk melakukan peperang- 
an terhadap negara2 Arab karena 
berpendapat, Amerika Serikat jg 
sedang menghadapi pemilihan pre 
siden tidak akan mengambil tin- 
dakan dan Uni Sovjet tidak sang 
gup membantu negara2 Arab ka 

tannja di Eropa Timur. 

tentara URSS jang ditempatkan 
fi Hongaria Timur Laut ketika 
malam Senin telah mulai mening 
se kan wilajah Hongaria. 

Ini kami siarkan, demikian 
Radio pemberontak itu selandjut 
nia, karena .Rakjaf' Pekerdja” te 
lah mengambil keputusan meng 

adakan pemogokan sampai mu- 

lainja pengunduran? Tentara UR 

SS. Kini penarikan telah dimu- 
lai. Ini akan membantu  meng- 
konsolidasi keadaan dan penen- 
teraman perkembangan? dan dgn 
demikian kehidupan, Hongaria 
akan normal kembali. Demikian 
siaran Radio Pemberontak sete 
rusnja. £ 

Keputusan2 sidang I ka 
| binet Hongaria. 
Dalam pada itu  Reuter dari 

Wina mengabarkan bahwa peme 
rintah Hongaria jang seperti di- 
ketahui. kini dipimpin oleh per- 
dana menteri Imre Nagy pada 
hari Minggu petang “telah me- 
tangsungkan -sidangnja jang per 
tama kali. Dalam sidang ini di 
putuskan menjetudjui sepenuhnia   Selandiutnja menurut  dugoan 

para ahii tadi, Mesir fidak bisa 
mengharapkan bantuan Inggris 

pernjataan jang diumumkan P.M. 
Imre Nagy dalam pedato radio- 
nja. - Kabinet pemerintah Nagy 

  

   

    

   

  

   
   

  | 
  

    Dalam malam resepsi 
lah memberikan kata sam 
Pastur Hardjowasito jang 
kili masjarakat umat Katolik 
Magelang, Residen Kedu, 4 
kota Wibowo Hellie dan Kapten 
Sudjono Komandan  Komai 
Militer Kota, jang pada pokc 
nja menghargai djasa2 Mgr. 
Sugijopranoto dlm perdu 
menentang Belanda untuk n 
gakkan pemerintah Republik FT. 
donesia. (Antara) 5. 

ANGGOTA parlemen 
Parna jang baru2 ini 
anggota missi parlemen | 
sia ke RRT ikut menandat 
pernjataan bersama 
fIsb. meninggalkan Peking, 
pada tgl. 28 Oktober pulan 
Indonesia, karena ia bersi 
Soepardi melandjutkan perdjala- 
nan ke Korea Utara. 

  

tsb. tes) 
butan 

ketika misi 

   

       

    

    

     
     

   

     

      

   

   

     
    
   

    
    

  

mah internasional. 

"| Sebab, demikian menteri Mul- 

jatno, Indonesia adalah Satu ne 

gara jang telah merdeka dan 

.|mempunjai hukum2 sendiri jang 

berlaku menurut undang2 jang 
Itelah ditentukan, sedang perkara 

Schmidt adalah suatu perkara ig 

enjangkut kepada hukum2 di 
'ndonesia berhubung dgn. tudu- 

'ban2 jang telah dikemukakan di 
(dalam pengadilan. 

  

Dengan demikian maka tidak 

mungkin, walaupun Belanda ber 

|imaksud akan mengadjukan  ke- 
pada — mabkamah internasional, 

| mahkamah itu akan mau mem- 
|Sitiarakannja, demikian menteri 

aa Perkara Schmidt Tak 
Mungkin Dibawa Ke 
Mahkamah 

. MENTERI KEHAKIMAN Prof. Mr. Muljatno atas per 
tanjaan pers di Jogjakarta hari Minggu, berkenaan dengan 
adanja suara2 dari pihak Belanda untuk mengadjukan perkara 

Schmidt kepada mahkamah internasional seperti dinjatakan 
oleh PM Belanda Drees didepan twecde kamer baru2 ini, me 
ngatakan bahwa perkara Schmidt tidak mungkin dan tidak 

perkara jang diadjukan kepada mahka 

Internas. 

Krn. Takut 
Guss.Gana 
Sebab2 Pembunuhan 

Pak Pitung 
POLISI Djakarta Raya hari 

Senin telah melakukan jpenang- 
kapan atas diri dua orang didae 
rah Paalmerah, masing2 .berna- 
ma G. bin N. dan M. bin R., jg 
dituduh telah membunuh seorang 
bernama Pitung dalam tahun '5i 
dirumah orang itu di Tjileduk. 
Dalam pemeriksaan jg segera 

dilakukan polisi, kedua orang 
itu mengaku terus terang, bahwa 
benar merekalah jg telah mem 
batjok sampai mati, orang iv ber 
nama Pitung tsb. Sebabnja menu 
rut pengakuan itu ialah karena 

"| Muljatno. Pitung | sebagai dukun, telah 
$ "membikin guna2” jg katanja, 

Perkara Lim Wan Too.|aka, membinasakan diri kedua 

selandjutnja menerima baik dgn. 
iringan- terima kasih atas tawa- 
ran2 URSS, Jugoslavia, Republik 
Demokrasi Djerman, Republik 
Rakjat Polandia, “Tjekoslovakia, 
Swis, Austria, dan djuga Ameri 
ka Serikat serta organisasi2 Pa 
lang Merah. 

Atas usul bekas presiden dan 
kini menteri luar negeri Honga- 
ria Zoltan Tildy, kabinet menge 
luarkan perintah kepada kemen- 
terian Pertanian jang dipimpin 
menteri Belo Kovacs, utk meng- 
hentikan paksaan kepada kaum 
tani untuk menggabungkan diri 
kedalam badan2 pertanian kolek 
tif. 

Keputusan lain 'jang telah di- 
ambil pula jalah  diidjinkannja 
pemberian djumlah jang lebih be 
sar bahan2 mentah kepada peda 
gang2 ketjil. 

Tentang pendidikan diputuskan 
untuk segera menarik dari per- 
edaran buku2 sekolah, terutama 
buku2 sedjarah, dan lain2 jang 
dapat menjuburkan  kultus indi- 
vidu. 

Serba-serbi berhubungan 
dengan  perkembangan2 
di Hongaria. 

Dalam pada itu 15 buah pesa 
wat2 terbang pengangkut angka 
tan udara Inggris (R.A.F.) ke- 
tika hari Senen bertolak dari Ing 
gris untuk mengadakan penerba 
ngan. pemberian bantuan maka- 
nan dan obat2an . dari Djerman 

untuk dibawa ke Wina selandiut 
nia akan diberikan penduduk Ho 
ngaria. 

  
mengadakan pertemuan di Buf- 
falo, New York, dan sementara 
itu djuga mengambil keputusan 
untuk meminta kepada presiden 
Amerika. Serikat,  Eisenhower 
agar diberi idjin utk membentuk 
barisan tentara termaksud.  Di- 
wartakan selandjutnja bhw hari 
kemudian mereka djuga akan me 
minta bantuan pemerintah untuk 
pengangkutan mereka sampai per 
batasan Hongaria. Demikian di 
beritakan oleh Reuter dari New 
York. 

Inggris: Tak benar misi 
diplomatik mau ditarik. 

Lebih djauh wartawan Reuter 
dari London memberitakan, bhw 
menurut djurubitjara kementerian 
luar negeri Inggris, berita2 jang 
dikabarkan bhw. Inggris sedang 
mempertimbangkan penarikan 
kembali misi diplomatiknja dari 
Hongaria adalah tidak benar. 

Berhubungan dengan perkemba 
ngan Hongaria, Reuter mengabar 
kan selandjutnja dari Wina, ibu 
kota Austria, bahwa pada hari 
Senen Dewan Pertahanan Austria 
telah melangsungkan pertemuan 
dibawah pimpinan perdana men- 
teri Julius Raab untuk membitja 
rakan masalah2 berhubungan dgn 
peristiwa di Hongaria jang ma- 
sih berlangsung itu. 

Perbatasan. ditandai ben 
dera2 ketjil. 

Menteri pertahanan - Austria, 
Ferdinand Graf, dalam pada itu 
melaporkan bahwa sepandjang 
perbatasan Austria-Hongaria “ se 
djak malam itu dapat dikenal de 
ngan“bendera2 Austria jg ketjil2 
ig. berwarna merah-putih-merah. 
Tudjuan dari ini jalah agar para 
pelarian dari Hongaria jang men 
tjari asilum dapat lekas menge- 
nalnja dimana perbatasan itu ter 
letak, dan ini djuga untuk meng 
hindarkan penembakan? oleh pen 
djaga2 perbatasan Austria terha 
dap pelarian2 termaksud. 

Menteri perhubungan Austria 
sementara itu menerangkan bhw 
kereta api dan bis2 Austria “: 
dipersiapkan untuk keperluan 
pengangkutan kaum pelarian dari 
Hongaria djika perlu. 

Perkemahan telah diper 
siapkan, 

Dalam pada itu menteri dalam 
negeri melaporkan bahwa persia 
an2 penerima para“pelarian te 

lah dibuat. Djuga perkemahan2 
telah dibuat untuk keperluan pe- 
larian2 tersebut. 
Dewan ' Pertahanan - Austria 

dalam sidangnja itu kemudian me 
mutuskan agar disepandjang "per 
batasan ' Austria-Hongaria diben- 
tuk zone istimewa dan hanja me 
reka jang berkepentingan sadja 
jang boleh masuk kedalamnja. 

. (Antara-Reuter) 
Noot Red. S.M.: Mengenai per   Sementara itu Reuter dari New 

York mengabarkan bahwa serom   golakan di Hongaria selandjutnja 
'harap pembatja lihat berita lain 
nia di halaman 3. 

itu telah berkurang dari 1.020 kerdja-sama iars harmonis anta- 

   

djuta dollar pada achir tahun | ra pemerintah dan pers. Achir- Pan Piet De : Ouelju, keduanja 
1954 mendjadi 307 djuta dollar pa Ta Ia men anatan fidak semes | Sh Pertjesakan . Negara. 1g se 
da achir tahun 1955. AA intah membatasi ke. Perti diketahui, diuga sedjak be 
Tetaph demikian ditambahkan| tinja pemerintah membatasi KEC-| herapa waktu jl. berada dalam 

oleh tindjauan itu, dalam triwulmerdekaan pers semua  Warta-| rahsnan pihak berwadiib di Dja 
lan pertama 1956 defisit perdaga 
ngan negara2 ini telah naik kem 
bali mendjadi 242 djuta dollar se 
dangkan dalam triwulan pertama 
1955 hanja 113 djuta dollar. Demi 
kian tindjauan ECAFE itu menu 
rut berita Reuter dari Tokio. 

(Antara). 

Puskas Ti. 
dak Tewas? 
Keadsannja Masih Se- 

hat Walafiat 
MAJOR Ferenc Puskas, cap- 

tain kesebelasan nasional Henga 
ria, masih hidup dan dalam kes 
daan sehat walafiat, demikian si 
»an kantor berita Hongaria jang 
dapat ditangkap Reuter di Lon: 
don kemarin dulu. 

Seperti telah diketahui, semula 
telah dikabarkan, bahwa Puskas 
sebagai major tentara Hongaria 
jang kemudian memihak kepada 
kaum pemberontak telah tertem- 
bak mati dalam pertempuran ig. 

  

Dalam berita k wat jang dite- 
rima di London itu ditegaskan, 
Puskas mengatakan, bahwa se- 
mua pemsin dari kesebelasan se 
pakbola Hongaria ada dalam ke 
adaan selamat. 

Siaran dari kantorberita Honga 
ria itu tidak mengemukakan ko 

mentarnja mengenai berita2 ter 

dahulu tentang tersiarnja kabar, 

bahwa Puskas telah tertembak 
.mati dalam suatu pertempuran. 

Sebagaimana diketahui,  ma- 
ior Puskas, jang berumur 29 ta- 
hun, telah bertindak sebagai cap 
tain kesebelasan Hongaria — jg. : 

      hampir dari seluruh pertanding- 
annja dalam masa sesudah pe-, 

rang dunia kedua selalu berha- | 

sil menggondol kemenangan dan ! 
berhasil pula memimpin  kesebe-' 
lasannja hingga berhasil  meng-: 

gondol - kedjuaraan  sepakboia 
Olympiade Helsinki tahun. 1952 
jang lalu. 

Sementara itu radio Budapest 
mengumumkan kemarin dulu, 
bahwa Hongaria telah pasti ber- 
maksud skan mengirimkan wa 
kil2nja kepertemuan - Olympiade 

Melbourne jang akan dimulai da 
lam bulan depan. 
Selandjutnia dikabarkan, sum- 

ber berita jang dapat dipertiaja 

p 

ci Budapest mengatakan, bahwa 
bekas djuara dunia dan Olym- 
biade untuk lempar martil,  Ja- 
zef Csermak telah pasti tewas 
dalam   kerusuhan di Hongari» 

  

  

wan, kalau hanja ada satu atau 
Gua orang wartawan ig ,,nakal.” 

terdjadi di Budapest baru2 ini. |: 

karta. 

Diawaban Pemerintah. 
Djawaban Pemeirntah jang di 

batjakan oleh Menteri Pertahanan 

ai. Mr. Ali Sastroamidjojo pada 
mulanja dengan pandjang lebar 
mengemukakan pertimbangan? ju 
ridis jang dianggap dapat mem- 
pertanggung-djawabkan pengelna- 
ran Peraturan KSAD itu, dan 
kemudian ditutup dengan ketera 
ngan, bahwa diantara Pemerintah 
dan PWI ada pengertian baik, 
dan bahwa Peraturan KSAD itu 
sifatnja memang tidak abadi. ser 
ta akan ditiabut pada saat iang 
tepat dan iang dapat dipertang 
gung-diawabkan. 

Menjangkal segala tuduh- 
an 

Mengenai pemeriksaan atas diri 
Sjamsuddin St. Makmur tsb., 
Djaksa Agung Suprapto atas per 
tanjaan2- Antara” Selasa siang 
dalam pemeriksaan atas - dirinja 
itu, Sjamsuddin St. Makmur po- 
koknja telah menjangkal segala 
tuduhan atau turut sertanja ia 
terlibat dalam perbuatan2 korup 
si jang dilakukan oleh Lie Hok 
Thay dan De @uelju. 
Djaksa Agung atas pertanjaan? 

selandjutnja menerangkan, bahwa 
perkara bekas Menteri Penerang 
an Sjamsuddin St. Makmur itu 
sendiri, sampai sekarang ini se- 
tjara formil masih dipegang oleh 
pihak 'Territorium III, tetapi di 
harapkan bahwa perkarz tersebut 
dalam waktu jang singkat ini su 

Keadaan iang tepat menurut dah akan diserahkan setjara res 
Pemerintah hanja dapat dipulih mi kepada pihak  Kedjaksaan 
kan dengan bantuan dan kebi-t Agung. 
ajaksanaan pers sendiri. 

Menteri pertama-tama menga- 
takan, bahwa sedjak terdiadinia 
Peristiwa 13- Agustus” bebera- 
ba surat kabar memuat berita2 
iang dapat meruntiingkan keada- 
an dan dapat membahajakan ke 
selamatan Negara. sehinega 
Djaksa Agung meminta kebidiak 
sanaan pers supaja mendiauhkan 
diri dari insinuasi. tnlisan2 des- 
truktip dan provokatip. 

Mudah'-an Dihasiikan 
sTjokroaminoto “Baru 
Oleh Universitas Tjokroaminoto Solo — 

Horapan Menteri Agama 
DENGAN DiHADIRI oleh Menteri Agama H. Mohd, 

Iijas, Menteri Penerangan Sudibjo, Harsono Tjokroaminoto 

dari Putjuk Pimpinan PSII, para mahasiswa, mahaguru, ins| 

stansi2 dan para undangan lainnja, Minggu pagi jl. digedung 

Sasonosuko Solo telah dilangsungkan Dies Natalis ke-I dari 

Universitas Tjokroaminoto. 
Dalam laporan jg dibatjakannuhi harapan2 mereka itu. Da 

oleh sekertaris Ruhani, dinjatalam hal ini sangat besarlah sum 
kan, bahwa Universitas tsb. kini bangan jg dapat diberikan oleh 
telah mempunjai $ buah fakul- Universitas Tjokroaminoto. 
tas dengan 253 orang  mahasis'! Achirnja diharapkan oleh Men 
wa, sedang tahun jl. baru mem teri Agama, agar dalam Univer- 
punjai 2 fakultas dengan 94 ma sitas Tjokroaminoto dapat dih: 
hasiswa. Kelima fikultas tsb. silkan Ijokroaminoto2 baru. jg 
adalah: : Fakultas Hukum Islam, Gapat melandjutkan  dasar2 per 
Fakultas Hukum. Fakultas Eko- djuangan jg telah diletakkan olek 

Berapa besar djumlah perbua- 
tan-perbuatan korupsi jang menu 
rut tuduhan pihak berwadiib di- 
lakukan atau menjagkut diri Sj. 
St. Makmur itu hingga menjebab 
kan penahanan atas dirinja, Djak 
sa Agung sementara waktu ini 
tidak bersedia memberikan kete 
rangan. 

Meliputi Lk. Rp. 1.000.009. ? 
Kabar selandjutnja jang diper- 

oleh Antara” dari sumber lain 
mengenai persoalan diatas menja 

  
  

mur dari Lie Hok Thay dan De 
@uelju, sewaktu ia masih mendja 
bat «Menteri Penerangan, dan se 
waktu De @uelju dan Lie Hok 
Thay masing2 mendjabat sebagai 
Direktur Djenderal Pertjetakan 
Negara dan Wk. Sekdjen Pertje- 
takan tersebut. 

cilerangkan, bahwa uang 

cjumzah diatas jang diberikan ke 
St. Makmur, berasal dari 

g hasil perbuatan korupsi ig 
adjaiankan dengan bekerdja-sa- 
'a ceh Lie Hok Thay dan De 

Juciju, jaitu uang untuk keper- 

4a5 tictak-mentjetak kartu2 gu 

1a pemilihan umum DPR “dan 
consutu.nte j.l. Sebagaimana te 
ih dikabarkan, untuk keperluan 
ctak-mentjetak untuk keperluan 
cCinillhan umum DPR dan Kon 

nte tsb., PPI Pusat telah 

rahkan uang sebesar lebih 

1g Rp. 35.000.000,— kepada 
De Ouelju dan Lis Hok Thay ig. 

duduk dalam pimpinan Pertjeta- 
kan Negara, dimana lebih dari 
Rp. 5.000.000,— diantaranja me 
nurut tuduhan telah dikorup oleh 

Ia li 

Lan dan 

   

    

   

  

(kedua orang itu untuk kepenting 
an mereka sendiri, dan ada dju- 

ga sebagiannja jang ,,dibagi2- 
kan” kepada lain2 orang. 

Dikonfrontir dengan 
dan De @uelju. 

Diperoleh keterangan selandjut 
nja bahwa bekas Menteri Pene- 
rangan St. Makmur jang sampai 
saat ini masih ada dalam tahan 
an, pada permulaan bulan Okto 
ber jbl., dibawa dari Bandung 
ke Djakarta, dan dikota Djakarta 
kabarnja telah dikonfrontir dgn 
Lie Hok Thay dan De @uelju, 
terutama sekali untuk mentjotjok 
kan keterangan2 ketiga orang itu 
satu dengan lainnja. Sesudah itu 
ia dibawa kembali ketempat ta 
hanannja di Bandung. 

Perkara Lie Hok Thay 
dan De @uelju. 

Dalam pada itu mengenai per- 
kara Lie Hok Thay dan “De 
Guelju jg sudah diserahkan oleh 
pihak polisi kepada Kedjaksaan, 
dari pihak 'Kedjaksaan Djakarta 
«Antara” mendapat keterangan, 
bahwa perkara kedua orang itu 
sampai sekarang masih dipela- 
djari dengan seksama dan sedang 
disempurnakan “pula keterangan? 
jang dianggap masih memerlukan 
pendjalasan2. 

Pihak Kedjaksaan belum dapat 
memastikan bila perkara dari ke 
dua orang itu kan diteruskan 

Lie 

  nomi Islam, Fakultas Pendidikan marhum pemimpin besar Tjokro- 
dan. Fakultas Pengetahuan Maj aminoto. 

kepada pihak Pengadilan Negeri 
dikota ini. (Antara). 

  
sjarakat. 

Menteri Agama H. Mohd. II- 
jas dalam 'kata sambutannja a.l. 
menjatakan, bahwa masalah pen 
didikan dan pengadjaran mendja 
di perhatian Kementerian Aga 
ma pula, karena disamping seko 
lah2 umum di Indonesia  terda 
pat pula madrasah2 ig tidak sedi 
kit djumlshnja. Menurut angka2 
terachir disamping 33.000 Seko- 
1 Rakjat, di Indonesia terdapat 

  

Dori Orang 
HARIAN ,,Marhsen” di 

sKami Jang Makan — 
Negara Jang Bajar 

Demonstrasi Jang Paling Unlek 
“Orang Tahanan 

Makasar Sabtu petang menga 

se- 

  jaan m i diperiksi i , rika kelahi- karu2 “Ani. (4 : 'asah2  tingkatar 2 : Tentang kesan2nja mengenai nj kandaan, NN Lao amar orang itu. (Antara). bongan orang2 Amerika kelahi aru2 ini. (Antara). PA aa Batan barkan, bahwa beberapa hari jang lalu sediumlah kurang le 

RRT dan Republik Demokrasi biaya hubungan dengan perkara tian dunia luar terhadap bancsalf bih 35 orang tahanan jang berada dalam pendjara Toli-To    
   

  

chusns-IP Ji telah mengadakan demonstresi menuntut makan jang me 
nja perhatian ummat Islam dari 

Rekjat Korea Ibnu Parna menelLim Wan Too oleh pihak ke: Indonesia. sangat besar, Tokoh2 Partai Wadjib Adakan Koreksi Diri Sendiri 
reka lakukan dengan tjara berbaris menudju rumah kepala   

   

  

rangkan kepada ,,Antara?, | jaksaan agun oleh menteri v Pi : 5 5 19 Aa 2 Mania porebakgun ln Mika dengan singkat! DEWAN Pimpinan Pusat Parjtonja itu Presiden a.l. menjing- nil maupun dalam melaksanakan wadjib mengadakan  ,zelf-cor-fneperi2 lain terhadap ummat Is pemerintah. negeri (KBN) Kere Pusadan dan kepala polisi 

4 se.Ibahwa pemeriksaan itu masih tai Politik ,,Pantja Sila”  padalgung soal ,penguburan partai2”|tudjuan program masing2, sehing rectie'”' lam Indonesia, karena Indonesis RRT benar2 mengagumkan, 
dangkan mengenai Rep. Demo. 
krasi Korea (Korea Utara) ia 
menjatakan, bahwa de fakto 8. 
publik tsb. itu 0 gaska 
bahwa Republik Derfokrasi Rak 
iat Korea benar2 memiliki tju. 
kup kekuatan moril dan mate 
riil untuk mempersatukan K 
dengan djalan damai. (Antara), 

  
    

  

  

   

    
     

      

    

  

berlangsung dan akan terus di hari Senen 
ndjutkan. 

Tentang rentjana undang2 anti 

orupsi oleh menteri dikatakan, 
ahwa dewasa ini rentjana un- 
dang-undang itu sedang didalam ' 
pembitjaraan kabinet dan sebe- Pm Pine 

im achir tahun ini menteri ja- SEPSI pering 
kin akan sudah dapat diad 
kepada parlemen. 

  

  

"sebagai Kepala Negara maupun 
pribadi” seperti jang termaktub 

  
v 

# 

telah mengeluarkan| dan pernjataan ini 
pernjataan tertulis jang pada po| bangkitkan berbagai-bagai reaksi 

Ikoknja ,,menjokong dengan sepe dari kalangan2 partai, 
| nuhnja utjapan Bung Karno baik | masjarakat umumnja. 

telah mem- 

pers dan 

Dewan Pimpinan Pusat partai 
dalam pidatonja pada malam rel tersebut mengakui, bhw memang 

atan Sumpah Pemul| banjak terda 
jukan da” di Istana Negara baru2 ini kekuasaan 

Seperti diketahui, dalam pida kepartaian, 

  

    

    

ikalehgaw 

van Ku ranen 

   
   

    

ga kepentingan umum dan negara 
mendjadi terdesak oleh kepenti- 
ngan perseorangan dan golongan. 

Dalam pada itu dewan pimpi 
nan partai tersebut jakin, bahwa 
kesalahan2 itu tidak terletak ke 

” melainkan kepada 
br!         

    

T partaik, 

k pengen Gr? et lazim disebut tokoh2 
ikk setjiirasfinslesio-- Ani se tokoh2 inilah jang 

#lenst 

Achirnja partai tersebut meng- 
andjurkan kepada partai2 dari se 
gala aliran  supaja mengadakan 
penjaringan kedalam setjara to- 
tal agar dapat ditjapai suatu kris 
talisasi jang total pula. Kesempa 

tan untuk mengadakan ,,zelf-cor- 
rectie” masih ada sebelum terlam 
bat, demikian pernjataan itu. 

(Antara).   
adalah suatu negara jg terbesar 
diumlah penduduknja ig ber:ga 
ma Islam. 

Ummat Islam dari negeri2 lain 
itu mengharapkan pimpinan dari 
ummat Isl:m Indonesia. Oleh ka 
rena itu bangsa Indonesia, chu 
susnja ummat Islam Indonesia. 
harus berusaha untuk. meninggi 
kan pengetahuannja dalam soal 
agama Islam, agar dapat meme 

makan 

wa kami maka, dan negaru jg 

rian tsb. menerangkan, bahwa 

dikantor sudah habis untuk n 
bagi orang2 tahanan tsb.     
inspektur Rustedjo. Setelah mereka mengadakan demonstra 
si berbaris tadi, kemudian lalu 

di Dijalan Malosung Toli2, sambil mengatakan 

peroleh keterangan “dari fihak jang bersangkutan, 

kedjadian tsb. adalah disebabkan karena uang kependjaraan 

rumah 

bah 

menanggung. Selandiutnia ha 

pembantunja di Toli2 mem 

bahwa 

menudju kesebuah 

temberikan bahan makanan    



    

    

    
     
   
    

      

  

un ini oleh fihak 
'masjarakat menginsjafi betapa 

ang serba kurang, sehingga 

£ aenan ya, terufamng djika dari 
Uu tjantjut tali wondho untuk berusaha 

! kita jang kela k akan mengganti ke 

    

dudukan para 

Pemerintah atau dalam hal 
Kementerian PP din K dengan 
terus terang menerangkan, bahwa 
keuangan Pemerintah masih 
mah, hingga untuk mendirikan ri 
buan gedung S.R. jang akan me- 
nelan biaja jang tidak sedikit tak 

r kin dilaksanakan djika ma- 
t sendiri tak berusaha un 

tuk turut serta bergerak 

Aa, .dan mendirikan 
SR2, 

KIJURIAN. 
ggal di Kp. Poerwosari 

Semarang telah du 

   

   beban Pemerintah 
sendiri gedung    

      

ian| ,,Siapa jang tidak kuat 
s1 aa kata pepatah jang patut 

: an dalam hubungan ke 
   mentjuri belu sulitan ge cadaan 

Ba manga RUMAH demikian Ata homminta Angga pa 

. MEMBERI oleh sebagian dari pa 
5 Pa Ta dibawah petun- 

( juk?2 dari Inspeksi PP dan K Ka 
- |bupaten Semarang $ 

diarm2 telah bergerak, dipelbagai 
'desa daerah Kabupaten Semarang 

me- telah didirikan 
(|Desa? jang patut pula mendapat 

a (perhatian sepenuhnja 
. frah2 jang terasa kekurangam ge- 

     
,Sekolah Usaha 

    

tidak mendaftarkan 
hannja kepada - ia 

terus terang. Olen Sie 
dian terdakwa didjatuhi | 

denda Rp. 100— atau kurungan 
selama.20 hari. 
Sementara itu ! 

rangan2 jang da- 
pat dikumpulkan wartawan tuan 
gedung2 S.R. 
rojong dan mendapat bantuan pu 
Ia dari Jaj. Gedung S.R. telah di 
dirikan didesa2 Sidohardjo-Susuk- 

jan, Kradenan, 
redjo, Patemon, Batu, Bandungan 
jang menelan 
20.000,— sampai Rp. 100.000,— Pe 
kerdjaan membangun gedung S.R. 
itu dilangsungkan demikian rupa, 
hingga benar2 menundjukkan arti 
kata ,,gotong rojong”. Bagi orang 
tua jang agak mampu telah me- 
ngeluarkan uang: 
kurarg mampu dikeluarkan tena- 

sedangkan anak? murid S.R. 
itu membantu pula dgn membawa 
batu2, pasir dls. 

i Djum'at pi. 

ora) Warga Negar : Plan Nj BH karena 

berwadjib. Terdakw: 
lahan? tersebut. 
wa jang dian 
lah melan r 
tah No. Sg tahun 1954 Iembaran | 
Negara No. 52 tahun '54 achirnja 
didenda masing2 Rp. 3@0,— atau 
kurungan selama satu bulan. 

bagi mereka jg 

SENI DRAMA "GELORA- bahan jang di- 

La BAKTI” 
Dalam rapatnja baru2 mr Sen 

"Gelora-Bakti” ah da 
pat mengkonsolidasi organisasinja 
antara lain program Late Pa 
Adapun susunan pengurusnja : 
Ketua: Soeprijo. Wk. Ketua: Adi 

  Pekerdjaan mendirikan 
.R. itupun dilakukan bersama-sa 

ma dibawah pengawasan fihak jg 
bangun?an, hingga ber- 

dirinja gedung S.R. “itu dapat di 
- pertanggung djawabkan. 
itsb. mendapat perhatian pula da- 
'ri Inspeksi S.R. 
dan K dengan djalan 
bantuan berupa tenaga guru. Mu- 
da2han pekerdjaan 
mendjalar ditiap2. Kabupaten 
luruh Indonesia. Karena dapat di 
pastikan, bhw 

S. Moeljadi, M. Soedjito. Benda- 
hari: Rr. Srijatmi. Pegat wa 

MN tetap 
di: Djl. Sumbawa 11/2 Semarang. 
HASIL KONPERENSI REKLA- 

BELUM POSITIF. 
an, selaku anggauta Pa- 

nitia Konperensi Reklasering se 
Djawa-Tengah dalam keterangan- 
nja kepada ,,Antara” mendjelas- 
kan bahwa sebagai hasil dari kon 

“perensi jang berlangsung tanggal 
“ 27A0 jl. itu dikatakan masih be- 
lum ada keputusannja jang posi- 
tif. Hal ini dikarenakan beberapa 
persoalan jang belum dapat dipe- 
tjahkan. Beberapa kesimpulan jg 
dianggapnja masih belum positif 

jarti Soegono. 

gedung S.R. dan dapat dijakinkan 
pula, bahwa dgn djalan demikian 
pasti kesulitan gedung S.R. 
luruh Indonesia akan dapat  di- 

berdiri diserahkan kepada Peme- 
agar kelak pengeluarkan 

uang itu dapat diganti sebagaima 

RUMAH LURAH DI GEDOR. 
beli 

2 laporan Polisi Demak ' MEDAN, 29 Oktober 1956: 
dirumah Pak Lurah desa Karang | 
Rowo telah kedatangan 6 orang jg 

Sumarman 
musannja diserahkan kepada dae- 
rah Semarang, jang dengan batas 
waktu jang telah ditentukan ha- 
silnja akan disampaikan pada Re 
.klasering Pusat. Konperensi Re- 
klasering tsb. berlangsung hanja 
1 hari setjara tertutup dgn dihad 
Iri oleh 20 orang 

' Perhimpunan? reklasering Kedu, 
Solo, Jogja dan 
kepala2 Djawatan “ Kependjaraan 
dan Inspektur Reklasering Pusat. 

orang itu diantaranja ada jg ber- 
sendjata api dan setelah mengge-! 
dor rumah Pak Lurah 3 orang ge 
rombolan itu ada jang tertangkap 

Berapa kerugiannja 
menurut laporan belum bisa dike- 
tahuinja. Selandjutnja fihak Poli- 
si terus melakukan pengedjaran. 

  

  

(Ita Dihidu 
    

Sumpoh 

Banjak Orang? 
Belanda Ikut 

njerang Puntjak 

Tam 

arah gunun 

paten Sumedang 
adanja 12 orang Belanda. 

paten Indramaju lagi.   
Djaelaluddin diperkuat 

Djabiri mendapat 

djurusan kabupaten Sumedang. 

dalam daerah 

kan ,,pekerdjaan” 
orang Belanda -Jainnja. ' 

- Teerling ikut serbu Pun 
tjak. 

Selain dari pada itu berita dari 
Patjet (kabupaten Tjiandjur) me 
nerangkan, bahwa dalam serobo- 
tan gerombolan: kedaerah Pun- 
tjak seminggu jang lalu itu  bu- 
kannja 2 orang Belanda jang di 
lihat penduduk, melainkan 4 
orang Belanda. Diantaranja ada 
jang dikenal - sebagai . Teerling. 
jaitu bekas Inspektur Polisi Bo- 
gor, . jang dulu menggabungkan 
diri kepada Apra. (Antara). 

HARGA MAS 
(Chusus untuk ,,Suara Merdeka”) 
SEMARANG, 30 Oktober '56: 

  

  24 karat: djual Rp. 41,50 
beli... Rp. 46,30 

22 karat: djual... . Rp. 44,50 
beli Rp. 42,50 

DJAKARTA, 29 Oktober 1956: 
124 karat: djual ............ Rp. 53,— 

SE ebet Rp. 45,50 

Emas no. 1 
Emas no. ? ... 2d 
Emas no. 3 
LONDON, 29 Oktober 1956: 
Harga emas Luar Negeri menu 

rut perhitungan uang dollar Ame 
rika. 
Emas Eropa 
Emas Macao 
Emas Hongkong 
Emas Zurich 

    

  

2 Njata b 

  
  

    

enar bedanja... 

Koes. 

ta
 

  

          

  
      
  

  
  

    
bersih berseri laksana baru 

| “karena Sabun Tjap Tangan 

  

   

      

SABUN TJAP TANGAN ' 
sabun jang paling hemat 

untuk segala tjutjian. 

   

    

  
Tjap Tangan tetap sabun un- 

tuk pentjutjian jang terbaik. 

Njonja tinggal memutus- 
kan! Njonja dapat menggosok 
tjutjian Njonja dengan sabun 
biasa jang kasar. Atau meng: 
hemat pakaian Njonja dengan 
memandikannja” dalam bu- 

sa jang berlimpah-limpah dari 
Sabun Tjap Tangan. Sampai 
sisa jang terachir Njonja dae 
pat menikmati keuntungan un- 
tuk tjutjian jang putih bersih. 

? 

   

    
   

  
   

    
     

   
   

aa! 

'Sumpah Tri-Sila Per. 

Dim //Grombolan 
Antoranja Ikut Me: 

DIPEROLEH kabar, bahwa da 
Suatu gerakan gerombolan 

DI/TH jang datang dari djurusan 
Gaerah kabupaten Indramaju ke- 

Kadaka, pada per- 
batasan kabupaten Bandung/kabu 

telah disinjalir | 

Menurut berita itu, orang2 Be 
landa tersebut dibagi2kan kepada 
3 gerombelan. Gerombolan jang 
dipimpin oleh Fachrurodii men- 
dapat bantuan 4 orang Belanda 
serta terus bergerak kearah kabu 

Gerombolan jang dipimpin oleh 
oleh 3 

orang Belanda jang menudju ke- 
arah daerah Tjisalak (kabupaten) 
Subang). 8 

Gerombolan jang dipimpin oleh 
tambahan 3 

orang Belanda dan bergerak ke 

2 Orang Belanda lagi: tinggal 
gunung Kadaka 

ian diduga utk mengkoordinasi 
kesepuluh 

ni 
mendatang. 
grantangan. 20,30 O. H. Sinar Ma 
luku. 
Saptanada. 
Manasuka. 23,00 Penutup. 

|IDJAKARTA, 1 Nopember 1986: 

”06.35 Sal 
| 07,10. O.K, 
|. Timor, 
| man. 

| Straus. 
17,00 Peladjaran Njanji. 
ran A. P. 1815 Angklung Den Pa 

| ser. 18,35 Solis kita. 19,20 Tenang 

  

IPesan PM Ali Sastroamidjojo : ada Horl 
Pemuda 

.. SEBAGAI SAMBUTANNYA atas Hari Sumpah Pemuda 
tanggal 28 Oktober jl Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo 
menegaskan, bahwa waktu sekarang ini masih tetap isi dan 
(makna sumpah pemuda 28 tahun jang lalu itu, karena kemer 
dekaan jang kita proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 
1945 harus tetap pula bersendi pada prinsip kesatuan jang 
mendjadi hakiki daripada sumpah pemuda ita. 

sjafi lagi akan djiwa 

Isudah lupa akan sumpih 

iwan pendjadjahan Belanda. 
Demikian sambutan 

ber jbl 

Inja P.M. Ali menegaskan 

latan negara kita, jang 

kuat lagi. Ingatlah, bahwa 

taraf permulaan, ekonomi 
keuangan negara masih 

kan kebutuhan rakjat. 

P.M: Ali. 

Akan tetapi   
liawab kita bersama dan 

dan kesulitan pasti dapat 
atasi, demikian Ali. 

kita alami 
ini hanja dapat diatasi 

keras 

tuan. Kita berbeda-beda 

lemikian P.M. Ah pada 

belah dalam kit. 

hagia itu. (Antara). 

Persamsan Pa- 

PERDANA menteri 

RRT mempuniai 
naan, 

zaberpur dari prop   
sekali telah mengetahui 
negerinja dan 

nja. 

king jang terndengar di 
hari Senin. 

tunja dim-na rakjat 

lebih senang dan berbahas'a. 

RADIO R. I. SIARAN 

SEMARANG, 1 November 1956: 

Gending2 Dolanan.     dja. 
D. 
tan).   
an Buku. 23,30 Penutup. 

SURAKARTA 1 Nopember 1956: 

Djam 06,10 Genderan pagi. 07,20 
13,10 

13,40 “The 
14,10 Rajuan 

17,40 
Varia Djawa Tengah. 17,50 Ira- 

18,15  Pengadjian. 
19,30 Imbau 

Mimbar Islam. 
20,30 Irama. Seriosa. 21,20. Motjo- 
pat putri diseling Genderan. 22,15 

putri diseling Genderan | 

Genderan pagi (landjutan). 
Lagu2 Barat Populer. 
Melachrino Strings. 
Siang. 17,00 Dunia anak2. 

ma . Indonesia. 
18,30 Lagu2 Hawaii. 
an malam. 19,45 

Motjopat 
(landjutan). 23,30 Penutup. 

JOGJAKARTA, 1 Nopember 1956: 
Djam 06.10 Tembang Tjiandju- 

ran. 06.35 Rangkaian pelbagai 
Irama. 07,20 Lagu2 menghias pa- 
gi. 07,30 Njanjian ringan. 07,45 
Hidangan pagi. 13,10 Konsert 
Siang. 13,45 Siang Riang. 14,10 
Krontjong Siang. 
gang kanak2.. 17,50 
18,15 Penghantar petang. 18,30 Se 

Suara Djawa. 19,40 Malam 
20,15 Angklung. ge- 

21,15 Mimbar Islam. 21,30 
22,15 Krontjong 

Waktu Ditjetak Atjara Belum 
|IDatang. 

TJIREBON, 1 Nopember 1956: 
Djam 06.10 Samba dan Bolero. 

Saulius dan Herjati. 
M, Sagi. 07,40 Sesando 

13,10 Hanafi dan A. Rach 
13,40 Tjiptaan2 Lehar dan 

14,10 Hidangan 0.S.D, 
17,30 Sia 

|| Peraju. 19,30 Mimbar Islam. 20,30 
|O. Irama Gembira. 21,15 Pen 
Iaidikan Masjarakat. 21,80 Orkes 
Krontjong Satria. 22,15 O. H, Sri 
Widjaja, 23,00 Penutup, 

  

|. Djustru pada waktu sekarang 
inilah. perlu sekali kita mengin 

i i daripada 
sumpah pemuda itu, sebab gedja 
la2 sudah tampak, bahwa orang 

jang 
dahulu mendjadi kekuatan per- 
|djuangan rakjat Indonesi, mela 

Perdana 
Menteri Ali setjara tertulis jang 
disampaikan selaku pesannja ke 
pada resepsi penutupan kongres 
ke-7 Pemuda Demokrat Indone 
Sia di Malang tanggal 28 Okio 

Dalam pesannja itu selandjut- 
lagi, 

bahwa pada masa" sekarangpun 
sendi2 kemerdekaan dan kedau- 

terletak 
didalam sumpah tri-sila itu, ma- 
sih perlu dihidupkan dan diper- 

ke- 
merdekaan dan kedaulatan kita 
Ibelum sempurna karena Irian 
Barat masih didjadjah Belanda. 
'karena pengisian “ kemerdekaan 
kita belum selesai, pembangunan 
disegala lapangan masih dalam 

dan 
sukar, 

(produksi belum dapat. memuas- 
Disegala 

lapangan masih dialami kesuka- 
ran dan keketjewaan. Demikian 

kita tidak boleh 
berketjil hati dan putus asa. Buat 
itu tidak ada alasannja, karena 
“banjak diuga jg sudah kita tjapai 
sedjak tahun 1945. Rintangan dan 
kesulitan memang banjak Itu su 
dah kita ketahui sedjak semula. 
Asal kita insiaf akan tanggung- 

ma- 
sing2, saja jakin bahwa rintansan 

kita 

Selandiutnja dikemukakan, bhw 
sjarat lain jang sama pentirenia 
dengan menginsjafi lagi sumrah 
pemuda itu, ialah keinsjafan bhw 
segala rintangan dan kesulitan js 

pada masa sekarane 
anabila 

Kita sanggup bekerdja. Bekerdja 
untuk membangun regeri 

dan masjarakat kita dan bekerdja 
keras bersama-sama dalam persa- 

dalam 
kejakinan dan pandangan kita — 

achir 
sambutannia — tetapi itu tidak 
nsah mendiadikon kita bernetiah- 

membangun 
masiarakat iars makmur dan ba 

  

  

  
Akibat meluapnja sungai Batang Sarangan daerah Tandjung Pura 
di Sumatera Timur telah dilanda bandjir dimana air naik setinggi 
2 meter sehingga djalan raja jang menghubungi Bindjei —- Pang- 
kalan Berandan terputus. Gambar atas: Sekolah. terpaksa ditutup 
karena digenangi air, Gambar bawah: Sampan2 dipergunakan se- 
bagai alat lalu-lintas, karena djalan2 raja tidak bisa dipergunakan. | 

Pasukan'KomandoMe- 
sir Bantu Aldjazair 
BERITA2 PERS di Kairo mengatakan bahwa 2 kesatuan 

komando sukarela Mesir dari propinsi Tahrir telah dibentuk 
dan siap sudah untuk menggabungkan diri dengan pedjuang2 

nasional Aldjazairia, demikian menurut UP. Pada waktu jang 
bersamaan diumumkan pula bahwa pegawai2 dari rumah sa 
kit universitas Dellipolis jang terdiri dari 460 orang dokter2, 

djururawat2 dan pembantu2 telah memutuskan untuk menje 
diakan pemberian bantuan darah jang akan dikirimkan kepa 
da Tentara Pembebasan Nasional Aldjazairia. 

Harian "Al Ahra” mengatakan 
bahwa Salah Ben Yussuf, pemim 
pin nasionalis (oposisi) Tunisia 
— jang diasingkan oleh pemerin- 
tah Tunisia — telah mengirim 
kawat dari Lybia kepada: perda-f 
na menteri Marokko,- Si Bekkai, 
dalam mana diserukan' kepadanja 
supaja memutuskan “ hubungan? 
Marokko dengan Perantjis hing- 
ga Perantjis mau mengakui  ke- 
merdekaan Aldjazairia dan ' me- 
njetudjui penarikan pulang ten- 
tara2-nja dari Aldjazairia, Marok 
ko dan Tunisia. 

Dalam pada itu dikabarkan pu 
ja bhw harian pemerintah ,,A! 

Gomhouria” hari Minggu berke 
naan dgn terdjadinja insiden di 
konsulat Jerusalem ketika ada 
demonstrasi anti Perantjis mengu 
uk Perantjis karena ada pega- 

wai staf dari konsulat Perantjis 
itu melepaskan tembakan2 jang 

Yitud'ukan kepada kaum demon 
stran2 hingga menjebabkan para 

'demonstran2 itu (jg terdiri dari 
orang2 bangsa Arab) harus mem 

Bangsa Asing 
Djangan Meng- 
hina Indonesia 
Peringatan Gedor Be- 
sar2an Di Jogjakarta 
SEBUAH toko mas-intan ,,Mar 

ga Mulia” terletak didjalan Ma- 
Hoboro Jogjakarta, pada tanggal 
26-10 pagi telah ketjurian ba- 
rang2 dagangannja berupa per: 
hiasan emas dan intan seharga 
lebih kurang “Rp. 190.000,—. 
Pentjurian ini merupakan penfja 
rian jang terbesar di Jogja dan 
dilakukan sangat berani setelah 
peristiwa pentjurian dirumah ga- 
dai Ngupasan beberapa waktu jg 

|laju. f 
| Pentjurian ita dilakukan ' dan. 

membuka pintu toko dgn. mem- 
joergunakan kuatjr palsu, sehing-| 
ga tilak ada bagian2 dari toko 
tib. iang mendapat kerusakan. 

  

  

batan perdamaian dan peri-kemanusiaan dunia”. 

'Imelukiska, dunia ini sebagaj Ta 

  

  

| sport | 
KESEBELASAN INDONESIA Ke 

| NEW ZEKALAND., 
Diperoleh kabar, bahwa kesebe- 

lasan Indonesia seseudah Olympic 
Games di Melbourne akan menga 
dakan tourne di New Zealand atas 
undangan Persatuan Sepakbola ne 
geri tsb. 
Pertandingan2 akan dilangsung 

kan pada tanggal 1i dan 13 De- 
sember. Menurut rentjana kesebe 
lasan PSSI akan kembali ke In- 
donesia pada tgl. 15 Desember. 
Mengenai kundjungan kesebelas 

an Yugoslavia ke Indonesia, selan 
djutnja dikabarkan, bhw kundju- 
ngan itu kira2 akan dilakukan pa 
da pertengahan Desember. Di 
Indonesia kesebelasan itu akan 
bermain empat kali, 

EDDIE CHOONG DJUARA 
TOURNAMENT BULU- 
TANGKIS WIMBLEDON. 

Pemain bulutangkis Malaya jg 
di ,seeded” sebagai pemain no. 1 
telah keluar sebagai djuara single 
dalam tournament terbuka jang 
diselenggarakan oleh perkumpulan 
bulutangkis Wimbledon, London 
mengalahkan dalam finale jang 
diadakan Saptu malam jang lalu 

  

Laporan Perdjalanan (VIII) : Sebutan2 Bara . 
Hagi Hung Karno —Insinjir Ujembatan ter- 
dawajaa Van Peri Kemanusiaan Wunia — 
Sukarno” 'ljung Tung — Tukang2 Betja Li 
RRT Umumnja Sudah Tua—Gagak2 Rargooa 
Suka'Ganggu VDokter2 Bedah — Hadiah Utk 

—. Presiden Beratnja Sampai 6 Ton 

Di RRT BUNG KARNO mendapat sebutan baru. Sauda 
ra Chou En-lai Perdana Menteri jang ramah tamah itu mena 
makan Bung Karno ,,penjambung lidah rakjat2 Asia Afrika”. 
Gembong RRT jg lain, Wk P.M. merangkap Walikota Sjang 
hai Vtarsekai Tjeng Ji menamakan Bung Karno ,,insinjur djem 

Dua matjam djulukan jang se K “pemain senegaranja, Cheng Teik 
benarnja bisa melukiskan intisa  Pembangunan2  dijiuar negeri Dan, dengan Angka 15—6, 15—1, 

z 330i . anat? Preside 8 . Aa 5 HAKI 2 “ti m cuter. ri dari semua amanat2 Presiden jg. dikundjungi Presiden seperti nan Oi Akad" 
sebagai 

pemain no. 6 datang di Inggeris 
utk menuntut peladjaran di Uni- 
versitas Cambridge. 
Pasangan MM, AA. Heah/H.H., 

Heah dari Malaya keluar sebagai 

kita sedjak di Unie Sovjet sam 
pai di KRT itu. | : 
Sedans djika tiada aral melip 

tang nanti mulai pertengahan 
Desember ini Presiden akan me 

perlombaan lari-beranting. Susul 

| menjusul dan djudjur. : 

Ditnana2 pemuda2nja mendja- 
di perintis. 

neruskan “perdjalanannja gelom- | Mendirikan pabrik, ' mendiri- Dea Sela retgah Gara fina- Z £ Kl 5 YP : sangan Inggeris bang ketiga, kenegara2 Asia-Afriikan gedung2, menjusun barisan | TR Best An Ta, Na Han 
« :konomi maupun barisan  ber-langka 15—13, 615, 15—6. a. 
Kumohon kehadirat Tuhan, se 

moga Bung Karno dapat . terus 
membawa wahju seindah itu dan 
dapat menaklukkan semua goda 
goda jang biasa datang bagi sese 
orang jng bertjita2 mulia, 

Hidup Indonesia. : 
Sukarno Tjung Tung (Presiden) 

sendjatanja. 
Mereka gembira dapat berbak 

ti kepada Negara dan Bangsa. 

2impinan sematjam itulah jang 

dibutuhkan Indonesia. 

  

Betja Djakarta jg djumlahnja 
sampai pertengahan Oktober ini 

tmenurut pembelian  penning) 
Gelora pedato2,  andjuran2 28.600 buah, boleh dikata pena- 

menudju Persatuan, Persatuan, Yiknja masih muda2. Dan waktu 
Pembangunan2, sudah lebih dari achir2 ini diadakan pemeriksaan 

jukup. Teori sudah matang. Se- San penahanan betja jg belum 
mua tidak ada jang menolak. berpenning, seharinja ada 1000 
Tinggal kini: Tjara pelaksanaan- (beija jang ditahan. 
ja. Djalan jang ditempuhnja, me! SEPEDA ini di RRT djuga ba 
aksanakan segala teori itu. Njak dipakai. Malah djarang se 
Jjelaslah sudah kebutuhan kita kali kita melihat sepeda wanita, 
kepada Pimpinan jang kuat, te- S€Edab para wanitanjapun meng 
sas tidak ragu2, tetapi selalu dju gunakan sepeda lelaki. ' Memang 
djur. para pemudi2 di. RRT sekarang 

Peladjaran2, pandangan2, pe- Ii Semuanja bertjelana dan ber 

1galaman2 dari Barat maupun badju kerdja. Ini bedanja dgn 
Simur sudah didapat. Tinggal Djakarta. Kalau di Djakarta pe 
memetik jang baik2, jang tidak mudi menggunakan sepeda sport 
.epat ditinggal. Rakjat sebenar- model, setangnja melengkung ke 
ija selalu sizp. Pimpinan teguh bawah, memakai rok, berrambut 
ijudjur itu jang dibutuhkan. pendek, maka di RRT pemudi 

Sdr. Chou En-lai sambil me- bertjelana ' pandjang,  mamakai 
nundjukkan tamu2nja para War djas dan sepeda lelaki setang lem 
tawan Indonesia kepada dinding. peng biasa. 
atap dan saka2 rumahnja. Jg in-  -mudi2 RRT semuanja wa 

Oi PN Naa ana aa djib berolahraga. Makanja umum 

katana. Tidak monika suatu Da badannja, besar2 dan tegap2, 
rumah hanja berwarnakan pu- Salah satu dari banjak unsur 
tih, kuning, merah maupun hi SPOrt jg baik, ialah sportief, dju- 

djau belaka. Keindahannja harus djur, sederhana. Tetapi djustru 
itu jg menarik. beraneka-warna, tetapi selaras. 

harmonis. Begitulah  ibaratnja 'GAGAK. Burung, hitam bulu 
masarakat Tiongkok. Kalau ini ja, suaranja menakutkan. Dun 
waktu. dalam babak memba ntuk beberapa daerah di Indo 

nesia, kalau ada gagak bersuara, 

  
man Bunga dari Dewa Kamaja 
ya. Seruni, Melati, Mawar, Kena 
nga, Anggrek, Kembodja, Tera- 
tai dil. bunga mekar bak mewa 
ngi.. Bunga2 itu masing2 hidup 
sendiri2 “tidak mengganggu jang 
lain, bahkan bersama2 mengab: 
dikan diri memberikan dharma- 
nja kepada dunia. Bunga jing sa 
tu tak pernah dan tak suka me 
maksakan warnanja kepada bu- 
nga jang lain. 
Maka, begitulah Sukarno 

Tjung Tung, marilah  manusia2 
diduni, ini hidup laksanakan bu 
nga dipetamanan tadi, saling 
menjinta, saling bersahabat, ban 
tu membantu. Dan sekali-kali 
djangan memaksakan keinginan- 
nja, ideologinja, kepada orang 
atau bangsa lain. Mengapa ma 
nusia saling membunuh, tjuriga 
mentjurigai. bentji ' membentji? 
Mari, mari, bersahabat saudara 
saudars sedunia. Buanglah sen- 
djata2 pemusna budaja, pemusns 
manusia itu, demikianlah intisa- 
ri amanat jang menggema sam- 
pai sekarans dan semoga sampai 
tertjapai tjita2 mulia itu, 
Gunung jang tandus. batu2 rak 

sasa seperti berbaris, diseling air, 
sungai besar da, ' memandjang 
danau2, rawa2. keledai dan ke. TA A :Ingun, menjusun, memperkuat di 
lompok2 manusia, itulah jang di 2 i na ri, masih berwarna satu, itulah 
sa saksikan dari angkasa sedjak |syatu keharusan mutlak. Kalau dipandang sebagai alamat hen- pesawat Ilyusin Unie Sovjet. S|kelik sudah selesai seluruh ru dak da kesusahan dikeluarganja. 
buah, jang membawa rombongan | mah berdiri tegak, tentunjalah Kematian. Sampai orang takut Presiden itu, terbano melalui Da 
nau Baikal (jang luasnja 32006 
km2) memasuki Mongolia terus 
disepandjang 8 propinsi RRT. 

13 Kota besar'di RRT mendz 
pat kundjungan Presiden 

Manusia2 jang terpentjar digu 
nung2, lembah2, dikota2 djauh 

warna2 itu harus ada. Boleh Pi sekali melihatnia sadi Be lih. Gedung jg baru ' didirikan Tnsi Ta Sa Bana Si SD hai, Burma, India, Rusia, RRT, apalagi bila baru pendamen. ten Ka Aa 5 R 
tu belum mungkin diberi warna. STutama di Pala Asia itu, bu Kiasan Chou En-lai ini kirania ung gagak ini banjak sekali, se 
sudah lebih: dari djelas.. Bung erti burung -gelatik di Indone- 
Karno sendiri sebenarnja sering sia. Malahan di kota Rangoon, 
berkata, Kita belum selesai mem gagak ini beribu? djumlahnja. Di kistan Dan RRT 

Pakistan, 
Suhrawardi, malam Senen mene- 
angkan " bahwa Pakistan dan 

banjak persa- 
jakni maksud tudjuannja 

sanjak jang sama. Berbitjara da 
lam djamuan jang diadakan di 
Kanton bagi kehormatannja oleh 

insi Kwano- 
tang, Tao Chu, Suhrawardi me 
ajatakan bahwa ia merasa senarg 

bahwa 
Repubiik Rakia: 

Tiongkok mempunjai banjak per 
samaan dalam maksud tudjzan- 

lebi 
Mitsalnja kehendak akan 2 Pn 

damaiary kemerdekaan. kehidu- 
pan jang lebih baik untuk rak- 
jatnja, keinginan untuk meleniap 
kan salah-pah:m dan untuk pe: 
hubungan jng baik antar, negara 
negara didunia, demikian Suhra 
wardi menurut siaran radio Pe- 

Tokio 

eristiwa tsb- diketahui pada 
yagi2 hari jaitu setelah kedua 
Srang pendiaga toko jang tidur 
iidepan tcko' tsb: mengetahui, 

Sahwa pintu toko terbuka,  se- 

dang mereka melihat almari2 d3 
lam keadaan kosong dan hanja 
beberana pasang barang? perhia 

san jang tidak banjak harganja 
iitingg:lIkan. 

Peristiwa tsb. segera ' dilapor- 
kan kepada pihak kepolisian ig 
segera mengadakan pemeriksaan 
ditempat - kedjadian tsb. Dua 
orang pendjaga toko dibawa ke- 

kantor polisi untuk pemeriksaan 

landjut. 

Perlu diterangkan, bahwa pi- 
hak 'pentjuri telah ' meninggal- 
kan barang? bukti berupa sapu 
tangan, kuntji palsu, 1 pak rokok 
Kansas dan korek api. 

Pada dinding toko tsb. terda- 

pat tulisan dengan pinsil merah 
jang berbunji: ,,Semua bangsa 
asing djangan menghina bangsa 

   

pertahankan diri mereka (Antara 
UP. 

dari pelabuha, dan ibukot, itu. 
bergumul melawan lapar, dingin 
dan kadangkala air-bah atau 
angin pujuh, taufan. 

Sjukur kini nasibnja lebih me»   Mau Untung Dja- 
di Buntung 

Kissah 2 Lembar Uang 
Kertas Palsu 

PIHAK jang berwadjib kini te- 
lah berhasil mengusut asal mula- 
nja ada 2 lembar uang kertas 
palsu masing2 dari Rp. 1.000.— 
Seperti dikabarkan, baru2 ini pe 
djabat Bank Indonesia dan Polisi 
Negara di Bandung telah mensita 
2 lembar uang kertas palsu itu. 
Menurut hasil penjelidikan, bebe 
rapa waktu jang lalu didaerah 
Atjeh Timur telah terdjadi per- 
tempuran antara alat? negara dan 
gerombolan D.L/T.LI. 

Gerombolan terpukul mun- 

dingan dari pad., didjama, radja 
radja dan penindasan. ' Mereka 
tjukup makan dan pakaian. Di 

'sana-sini didesa2 itu perumahan 
masih sangat sederhana. 

Manusia2 itu hanja ingin hi- 
dup tenteram sekeluarga, damai 
Dengan sekedar tjukup “makan, 
pakaian dan rumahnja. Habis, 
Djadi sebenarnja hanja sekelom 
pok ketiil dari manusi22 ini jang 
masih haus pendjadjahan, peng: 
sapan, peperangan. 

Dan apabila, 2000 djuta manu 
sia .A-A ditambah rakjat2 pro 
gressip. jang lain “didunia, terus 
bertereak ,,damai, damai, mari 
bersahabat”, begitulah kesan 
Bung Karno, pastilah tjita2 mu 
lia itu selekasnja dapat ditjapai. 
Semoga, 

Demokrasi terpimpin, Suara jg 
kini menggems di Ibu Kota, jg 
sebenarnja sudah kita dengar. di 
perdialanan, sesudah Presiden. ki 

bangun gedungnja, orang sudah 
bertengkar memilih — alat2nja, 
mebel2nja. kerosi2nja, Kata? itu   sudah ama, sedjak 2-3 th. jg 
lampau. Kini: pelaksanaannja jg 
diperlukan amat. 

Diika dibandingkan betja RRT, 
Burma dan Indonesia, maka ta- 
hulah kita, bhw sungguh mentja 
ri nafkah itu berat benar. Sudah 
tentu lebih baik terberat bekerdja 
tetapi chalala, daripada dapat 
duit mentjatut rahajat. Gembira 
amat tukang betja bila telah da- 

tepi Irawadi, ditoko2, didjalan2, 

dirumah sakit, ditempat2 kotor, 
dimana2 ada gagak. Malahan ta 

barnja, kalau dirumah sakit be- 
sw di Rangoon, sedang diadakan 
F mbedahan, operasi, orang ha- 
yis mengawaskan betul supaja ga 
ak itu djangan masuk meng- 

ginggu. ,.Hidungnja” gagak ini 
adjam sekali. Dimana ada bang 

kai dan bau2 jg amis, disitu ada 
gagak. Djadi buat orang Indone- 
sia jg masih teguh kepertjajaan- 

pat mengumpulkan sekedar uang nja, ,,takut gagak”, tentu- diluar 
untuk bekal sehari bagi keluarga negeri itu selalu di ikuti rasa ta- 

nja. (“ kut. Ada baiknja, takut main 
Betja di RRT (Peking, Shang- gila”. 

hai, dll) semuanja terdiri dari se Sukarno-Tjung Tung, Wansui. 
peda tua dgn gandengan disam- Hidup Presiden Sukarno, begitu 
pingnja jg tua pula. Tidak hon'a ereak berdjuta2 mulut di RRT 
betjanja jg tua, tetapi tukang be- #mbil bertepuk-tangan jg suara- 
tianjapun semuanja orang tua. Ti nja sampai seperti ombak laut 
dak ada pemuda mengendara be bssar memukul batukarang dipan 
tia. Rupanja betia2 di RRT itu ai. 
sudah hampir hilang sama seka-| Dan bandjirnja tereakan dan 
li, tinggal sisa2nja sadia. Tentn svuk-tangan itu bersamaan dan Suatu hal jang paling menarik 

perhatian di Tongkok. demikian 
d'katakan selandiutnia cleh Su 
hrawardi, adalah kejakinan rak 
jat bahwa kehidupannja akar 
makin baik dan Suhrawardi ser 
dri meramalkan. akan tib wak 

Tiongkok 
lakan memperoleh kehidupan jg 

(Antara) 

S.jatas pertanjaan 5 
iItang eksploitasi tambang belirang 

  

Djam 06.25 Pagi Gembira. 07,10 
Orkes Radio Jogjakarta. 13,15 
The Anderws Sisters. 13,30 Gema 
Siang. 14,10 Lagu2 Melaju. 17,00 

17,30 Peladja 
ran dan Sastra. 18,15 Rajuan Sen 

18,30 Ruang Penerangan A.! 
18,45 Rajuan Sendja (landju- 

19,30 Trio Tas. 20,30 Orkes 
Radio Semarang. 21,15 Dari dan 
untuk Pendengar. 22,15 Pembatja 

1 lang- (lainnja dam dipikul oleh rakjat 
Peak akn, (sendiri jang mendapatkan dir da 

kebakaran di dukuh' Kaligawe de- 
sa Tridonoredjo jaitu' 5 buah ru- 
mah   

     
   

Indonesia, Awas!”. Atas pertanja 
an wartawan ,,Antara” apakah 
tulisan ditembok toko tsb. ada 
hubungannja dengan pentjurian 
itu, pihak “polisi belum dapat 
memberikan keteran--n. 

dur dan meninggalkan sebuah” ka 
pal-motor jg antara lain berisi 
obat2an dan 2 lembar uang ker- 
Itas palsu itu. 

E.N. seorang anggota alat ne 
gara mensita uang kertas terse- 

: but. Di Langsa hendak ditukar- !     

Aa Sa Ae ak On kannja, tapi orang tidak mau te- 

WONOSOBO Tk dipindahkan ke Bogor. 
MBANG BE- 

LIRANG DIENG. 
Sangidi Hadisutirto bupati ke- 

pala daerah kabupaten Wonosobo 
»Antara” ten- 

Ita menjerahkan uang kertas itu 
kepada adiknja, jaitu seorang su 
pir di Tjimahi. Supir ini memin 
ta pertolongen atasannja untuk 
menukarkannja. Orang atasan ini 
menjuruh K.S. ke Bank Indone- 
sia utk menukarkannja dan disi- 
tulah diketahui uang kertas stu 
palsu. 
Kabarnja E.N. 

(Antara). 

TJIREBON 
140 PENDUDUK DAERAH TJI- 

BREBON KELUAR DJAWA. 
Hari Kemis jl. oleh Djawatan 

Tranmigrasi Rayon Tjirebon te- 
lah diberangkatkan sebanjak 32 
kepala keluarga terdiri dari 140 
djiwa transmigran umum, keda- 
erah transmigrasi Sumatera Te 
ngah (dekat Padang). 
Mereka itu terdiri dari pendu 

duk Kabupaten Madjalengka 100 

digunung Dieng (Wonosobo), jg 
sebagai pernah diberitakan diker- 
djakan oleh ,,N.V. Abimanju Tra- 
ding Company", menerangkan,. 
bahwa sebagai langkah pertama 
oleh pengusaha tsb kini sedang 
dikerdjakan pembangunan paberik 
belirang didataran Dieng dengan 
biaja lebih kurang Rp. 1 djuta. 
Selain itu diadakan penggalian 
dengan mempergunakan alat2 me- 
sin didaerah ketjamatan Kedja- 
djar seluas 600 ha. 
Berdasarkan 'penjelidikan jg di 

lakukan oleh 'ahli pertambangan, 
daerah Dieng luas tanah 3000 ha 
mengandung tidak kurang dari 
150.000 ton belirang. Belirang 
Dieng dapat dipergunakan seba- 
gai bahan tjampuran jang sangat 
penting utk paberik karet, gula 
dan minjak. Menurut keterangan 
selandjutnja, pertambangan beli- 
rang di Dieng adalah jang perta- 
ma -kalinja dikerdjakan sehabis 

kini ditahan     
anom j L 
jang dibuatnja setjara  gotong- ' 
rojong. Ongkosnja Rp. 9047,— se 
pertiga dari djumlah ongkos .tsb. 
didapatkan dari kas desa, sedang 

MADJALENGKA. 
Pada hari Rabu jbl., telah tiba 

di Madjalengka 2 orang ahli pen 
didikan pemuda tani dari Ameri 
ka Serikat, masing2 Mr. Gis dan 
aaMr, Hatten dengan diantar oleh 
J. Kantaprawira dari Inspeksi 
Pertanian Propinsi Djawa Barat. 
Kedatangannja dimaksudkan un 

tuk menindjau kemadjuan2 para 
Ipemuda tani. 

Oleh mereka telah dikundjungi 
nja daerah ketjamatan Tjikidjing 
dan Madja, dimana mereka telah 
menjaksikan demonstrasi2 pemu- 
da-pemuda tani dalam lapangan 
keradjinan tangan peternakan dan 
perkebunan. Kepada pemuda? di- 
daerah 'itu kedua orang ahli Ame 
rika itu mendjandjikan akan mem 
berikan sumbangan rabuk untuk 
menjuburkan perkebunan tanam? 
an hasil pemuda? tani. 
Dalam hubungan ini dapat dika 

barkan bahwa kedua orang ahli 
itu sebenarnja sedang mentjari 
seorang. pemuda tani jang pan- 
dai melakukan “bermatjam?2 kera 
djinan tangan, untuk dibawa ke 
kongres kemadjuai keradjinan, 
jang akan diadakan di Bangkok 
tidak lama lagi, dimana pemuda 
itu akan mendemonstrasikan ke- 
pandiannja, $ 

ri dam tsb. Dam tsb. bisa mengon 
tjori sawah seluas 108 HA. 

  

BARANG? JG DI KETEMUKAN. 
Oleh seorang anggauta pendjaga 

malam O.D.M. bernama Moh. Sah- 
ri telah diketemukan barang2 ber 
aneka warna di djl. Mataram se- 
belah Toko Kiem. Barang2 tsb jg 
semula ditinggalkan oleh seorang 
jang melarikan diri menudju ke 
djl. Dr. Tjipto. Kemudian barang 
itu terus diserahkan di Kantor Po 
lisi Seksi II. 

  
KEBAKARAN DI DEMAK, 

Pada tgl. 26 Oktober 1956 jbl. 
sekira djam 21.30 telah  terdjadi 

jang terbikin dari bambu 
atau atap. Sebah2 kedjadian  keba 
karan itu menurut berita jang ki- 
ta terima belum dapat diketahui. 
Akibat daripada kebakaran itu ke 
rugian ditaksir kl, Rp, 1.750,—      
              

kar itu tetap memandang kepa- 
da Bung Karno. 

tak 

tua Pengurus Besar PGRI, 
dang pleno kongres ke-8 PGRI 
di Bandung hari Senin telah me- 
milih Subiadinata dengan suara 
967 sebagai ketua jang baru. 

lama Sudjono mentjapai 
1182. 

adalah wakil ketua I 
Besar PGRI sedjak tahun 
sedangkan Sudjono mendjadi Ke 
tua Pengurus Besar PGRI sedjak 
tahun 1950 itu djuga. 

Sarino Mangunpranoto hari Se- 
nin telah  bertjeramah didepan 
para pengikut 
selama kurang lebih 2 djam, me- 
ngenai pembangunan pendidikan 
nasional, 

ta mengundiungi Soviet Unie 
samp”i RRT itu. Gema suara 
itu sekarang mendesing? diteli- 
nga kami. bila berbitjara dgn. 
tekoh2 politik “ig ikut dalam 
rombongan Presiden. 

Terbimpin.  Diangan terlepas 

sadja. meskipun menarik betis bindiirnia hadiah2 dan tanda-ma 
orang itu harus berpakaian teh»! fa. Kira2 ada 6 ton hadiah bagi 
sebab dingin. Biar badiu tembel: residen kita jang harus diano- 
bertembel. kit ke Indonesia. Itu semua ada Tilang hetia di Rangoon mes' ah tanda bukti sympati rakjat 

kan samnsi hendak putus Nan tan noken Maa Memare PARA RRT terhadap perdioangan bang sekali tali2 ig pernah kita tenun adalah pakaian nasionalnja. Naik Isa Indonesia, pengorbanan rak- 
kan. fali'io kuat indah berupa: Seneda motarpun pakai sarono. jat Indonesia dalam perdjoangan 
Satn Nusa, Satu Bangsa, Satu Betjania seperti Medan, penum | “emerdekaannia. Behasa dan ig nutusnia talt? itu pang disampingnja. ( Sei-sei. Terima kasih. sangat diharap-harankan oleh ri TA RL LT RL LL ML LO dia? kolonial, gembong? impe- G, 
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rialis. 

Sumpah indah dari bangsa In 
donesia ig sediak 28 tahun nan 
lalu. ats j2 Maba: selalu 
mengh'rup hawa Kebangsaan jg 
bulat itu. kini membutuhkan 1 BATJAAN. koh kuat untuk meneruskan ba Baru-baru ini saja ketemu seorang kenalan lama: seorang hak merdinencannia. Tahun 1928 | anggauta ketentaraan jang baru pulang dari mendjalankan tugas- — 1950 boleh dikata babat merj nia didaerah GBN.. Banjak tjeritanja selama ia berada beberapa Tioanesm merebut Kemerdekaan, | bulan didaerah jang sepi dan berbahaja itu. Antaranja jg paling 
meutuhkan  Kemerdeksan, ber-| menarik ialah keluhannja, bahwa disana kurang sekali adanja ba- dioang untnk nengakman . dur'aj tiaan. Benar dari fihak Diakad dan Penerangan tentara selalu di akan Kemerdekaan kita itu. Ba| usahakan agar mengisi kekurangan ini, tetapi tentu tidak mentju- Bah kodaa n ag ME| kupi seluruhnja. Adanja batjaan ini perlu guna mengisi waktu di mempurnakan jg telah tertjavai| kala senggang, agar pikiran tidak ngelamun jang lalu bisa me- itu, Istilahnja Bung Karno "mel —: il : : NUR : i Pu Kebelet nimbulkan pikiran2 jang kurang baik. Saja bisa menjadari keluhan 

Pa ini: karena ditempat sepi jang diauh dari tempat hiburan tetapi 
selalu dekat bahaja ini, perlu adanja bahan? jang bisa melapang- 
kan pikiran jang selalu tegang. Antaranja dengan batjaan2. Oleh 
karenanja saja serukan kepada pembatja2 sekalian jang mempunjai 
banjak madjalah2, batjaan2 jang sudah tak terpakai lagi, sukalah 
kiranja merelakannia untuk “teman tugas” kawan2 kita jg berada 

Suara hati jg. mendjalar, me- 

Pemuda2 pe- 

Tidaerah sepi itu. Batjaan2 ini bisa diserahkan kepada Penerangan 

dioang itu sudah siap dan berani 
mendahului. Djangan dikira hen- 

merombak dan merusak,   
  

Task Ie : 23 & # G3 : 1 ia 1 1 ba : 
6 Le h kedua, Ra 2 ana sa A3 aan Be le an sebaliknja hanja- ingin! Divisi di Semarang atau Penerangan2 Resimen ditempat-tempat jg : ini, maka dalam tahun ia (sam "Ii  mbaharui tekad, semangat dan  Jekat tempat tinggal saudara. Kiranja kedua instansi ini tidak akan KLAT EN pai achir ' Oktober) dari daerah ''ara kerdia jang membangun, keberatan untuk meneruskannja "kepada pradjurit2 kita jg berada Ara Ma aan pen /Sesungguhnia tenaga muda itu, didaerah2 GBN. Inipun suatu tanda terima kasih kita kepada pe- DAM SBRANGKAN" DI- obicka tata Kalteng Eta Da jang sungguh2 ' berhasrat sutji,  tugas-petugas pendjaga keamanan negara kita. | RESMIKAN. wa. “ Imeminta pimpinan. : i Baru2 ini penduduk Lan ago da Pn 

2 aU dan KI. Blantjeran ketij. arang | meresmikan dam Brangkal MENINDJAU DAERAH 

Guru Punja Funksi Materieel 
Dan Idieel—Kata Ment. P.P.K. 

DARI 9 TJALON untuk Ke- Menteri berturut2 mengurai- 
si- kan keadaan umum, jang meli- 

puti kemunduran usaha negara 
hampir disemua Japangan dan: 
kemadjuan dilapangan  pendidi- 
kan, pengadjaran dan kebudaja- 
an: masjarakat dan usaha-usaha 
pendidikan jang meliputi pende- 
mokrasian pendidikan dan bantu 
an masjarakats perluasan dan 
perbaikan mutu pendidikan dan 
pengadjaran, ' funksi Sekolah 
Rakjat: isi pendidikan mengenai 
perangai, mata peladjaran dan 
funksi dalam hidup sosial, eko- 
nomi dan  kebudajaan:  funksi 
guru dan rentjana 5 tahun. Pada 
achir  tjeramahnja itu ' Menteri 
PPK mengemukakan beberapa 
pokok uraiannja supaja mendjadi 
perhatian Kongres PGRI jakni: 
1, Kita adjak masjarakat mem- 

bantu pembangunan pendidikan 
dan pengadjaran, 2. Kita adakan 
perluasan pendidikan agar seba 
njak mungkin rakjat — mendapat 
kesempatan beladjar, sedjalan de 
ngan usaha perbaikan mutu. 3. 
Funksi Sekolah Rakjat ialah 
memberikan bekal kepada warga 
negara untuk hidup dalam ma- 
sjarakatnja. 4. Sekolah mempu- 
njai funksi sosial, ekonomis, kul- 
turil dalam usaha ' meninggikan 
taraf hidup rakjat. 5. Guru mem- 
punjaisfuyksi materiil ialah men- 
didik dan mengadjar anak2 di 
sekolah2 dan funksi ideeel ialah 
hidup selaku penata masjarakat 
sekelilingnja. 6. Rentjana P.P.K. 
5 tahun dimaksud untuk melan- 
tjarkan pembangunan pendidikan, 
pengadjaran dan kebudajaan se- 
tjara teratur, (Antara) ? 

F 

ketua 
suara 

Dalam ' pemilihar itu 

Sebagai diketahui, Subiadinata 
Pengurus 

1950, 

Sementara. itu menteri P.P.K, 

Kongres PGRI 
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(Hussein AIT-Ahmed 

jang penting2. 

Gerakan Baru 
V. euter, Gerald Long ser 
lin jang terletak di Hongaria 

ca hari Minggu, bahwa menu 
ari fihak pemberontak2, bah 

st telah dihentikan, ini bukan 
ah karena kami telah mendapat 

k pemberontak jang menerangkan 
1 selandjutnja. 

“mere landjutnja bahwa CC dalam si- 
1 ja tersebut djuga telah me 

Suatu presidium, terdiri da 
6 orang: Pena ara bertu- 

ongaria £as mempersiapkan Konggres ke- 
sy Aga “ Pekerdja Hongaria. 

Presidium ini jang memegang ke 
kuasaan tertinggi sampai pada 

N Demikian Nagy selan- 
djutnja, dan seterusnja  diterang 

    

  

    
: Ditambah

? | 

(kBasukaa2Rusia Blur | 
Ihottarik, Muadur — 

achir jan 

  terangkan | bah 

  

   
Lebih djauh “di kan bahwasBadan ini terdiri dari 

wa semua pemberontak2 mema- sekretaris pertama Partai, Janos P : anne 3 wakil TI perdana menteri 

  

(kiri) jang tampak sedang bertjak 
(waktu kabinet A.-A, dulu 

in Aldjazair jang ditang 

Ikai ban2, tangan. 1 

dan hidjau, sedang persend. 
mereka, jang antaranj : 
ri buruh dan mahasiswa djuga, 

. tomygun2 buatan 

€ n Perdana Menteri Ali 
.scorang dari kelima pemimp 

ranfjis tgl. 23-10-1956 jl. 
dari Marokko ke 

Singapura Ibarat 
ds Kkota Jan 
| Keadaan Sunji Senja 

al Boleh K eluor Rumah Selama 4 
. Tapi Polisi Teta 

1 Arpad Kiss, menteri Da 
i da lam Negeri Perenc Mue, perdana 

Imre Nagy dan Zoltan 

sebih djauh didjelaskan dalam 
pidatonja itu, bahwa Polisi Kea- 

|. ..manan jang lama akan. dihubar sukai Kan dan akan digantikan oleh Ba 
an Pelaksana baru terdiri dari, 

kesatuan? Tentara, 
kan2 pemuda dan brigade2 

2 jang bersendjata. 

Pemberontak tak 
“Im 

Pemimpin pemb 
berumur 64 tahun dan berdjenz jar 

| got merah. menjatakan kepada an akan dilakukan 
'koresponden2 istimewa 
itu, bahwa apa jang 

k2 jalah suatu peme: 
ngaria jang meli 

puti segenap partai2 jang mewa Uni 
kili.buruh, kaum tani 
ngan dalam negeri ini 
diterangkan olehnja. 
Mendjawab perta 

kaum pemberontak itu "akan ber 
liri dibelakang pemerintah jang 1 
dipisapin aa perdana menteri 
baru, Imre Nagy. pemimpin pem . 
berontak tsb. menjatakan, kami Yakan di Hongaria. 
Rakjat mud, 'ini tidak menjukai 
Nagy sampai me 
An. apakah dia 

Penjelenggara- 
segera. Demi- 

Nagy seterusnja, 
Marsekal Zhukov memban 

ja gerakan baru. 
Moskow diwarta 

gi Mati" j) p-Penduduk Hanja   
Djam EN tah ad 

Achirnja dari 
, bahwa (menteri 

jet marsekal Georgi Zhu- 
a malam Selasa memban- 

p Berdja 
al EMPAT PULUH djam telah lala di Singapura dalam ke -Iidaan tenzng dan kota Singapura masih suni 
iHirikan bula roma. Sedjak tengah malam ti 

nsiden matjam apapun, akan tetapi. walaupun demikian peme intah Singapura hanja memperbolehkan penduduk keluar se Jema empat djam sadja untuk memberi kesempatan kepada pz ra ibu untuk berbelandja dan kepada para pegawai pemerin (Hah serta para pengusaha untuk melakukan pekerdjaan mereka 

dan golo kov pad : demikian tah di Moskou berita? jang me- . : , » senjap dan men wartakan tentara Sovjet ak terdjadi suatu njaan2 apakah 
Zhukov menegaskan bahwa da 

am waktu 64 djam 
ini pasukan? Uni Sovj 
ikali tak. mengadakan 

sena luar negeri 
g mitri Shepilov dal ndapat keniati m 3 p 31 1 : jang meminta . Sisa2 kendaraan dimana-mana   

Kuomintang. (Antara-UP). 

    Ikian menurut Reuter. 

itu, | 

       

        

H. diberitakan, bah anja nana 

erika Perintahkan 
. Evakuasi Umum 

Kepada Kawulanegaranja Jg ' Berdiam Dine- 
gara2, Timur Tengah — Keadaan Sangat Gen- 

ting — Israel Adakan Mobilisasi 
'RAIF BELLAMA, wakil sekretaris djendral Liga Arab 

hari Senin mengatakan bahwa mobilisasi sepihak jang diseru 
kan oleh pemerintah Israel malam Senin merupakan suatu tia 
dakan ,,bahwa Israel selalu membiasakan mengadakan mobili 
sasi tiap tahunnja sebelum sidang madjelis umum PBB”, de 
mikian diperoleh berita dari AFP, Bellama mengatakan sefan 
djutnja, bahwa maksud tudjuan Israel dalam memainkan pe 

eperti itu tiap tahunuja itu adalah untuk menarik     

  

   

   
      

     

    

     

»Wal 
Jah Ahse laras n tidak dana menteri Israel Ben jain 

akan pernah mempi “kebera-| mengatakan kepada “pres. Eisen- 
i menjatakan : : -Ihower, bahwa mobilisasi jang di 

mapan aa Man djalankan oleh Israel itu disebab| 
Israel hendak memula 
nja jg kedua”. maka ' negara2 Arab bersiap2 sudah utk meng- 
hadapinja”, kata Bellama. 
»Prinsip negara2 “ Arab adalah 
persatuan, kekuatan dan ketaba- 
hai. hati”, katanja kemudian jg 
selandjutnja menambahkan ,,dan 
seti obilisasi Israel Inegara Arab. Demikian AFP. 

musuhan dari negara2 Arab. 

   
   
     

  

    

   
    

  

   

  

   

   
   
   

   

     

    

    

kan Evakuasi. 

hower pada hari AN 
andjurkan kepada 
teri Israel, David 
untuk menghin el untuk melakukan evakuasi ter 
.dapat me jadap warganegara2 Amerika da- 

   
   

          

    

    
   

    

  

a.n BAN isenhower katakan, 
telah | memerintahkan 
raan dengan segera 
gris dan Perantjis ' 
adaan di Timur 
den Eisenhower r 
Jjurannja itu setel: 

  

Iri negeri2 tersebut. 

: ngah sangat genting. 

  

laporang” balikan ilngan sangat genting”. f Israel aa aa 2 Tn “Djumlah semua orang2 Ameri- 

Setelah mengadakan -|Ika jang diam di Mesir adalah 
raan2 dengan. €r,|1.893 orang, termasuk diantara 
wakil menteri luar negeri A.$ 
cikeluarkanlah sebuah pernjataan 
atas nama presiden Eisenhower. 

Eisenhower ka 
telah mengirimkan 
nan pada hari 8 Pra c 
Gurion setelai bertemu 
menteri luar negeri John 

kemba 

        

   

     

      

Ha
a 

         "krisis Suez”. 

     
   

  

   
   
    

  

   

kan supaja neg: 
menahan nafsu 1x 
suatu aksi jang , 
batkan permusuha 

     
    

  

   
         

       
tentang .,adanj 
ra luas” di 
Israel. 

     
   
   

      

    

  

(Antara-AFP). 
    

   
      siden Eise 

  

       
kepada para wartawan, ' bz 
mobilisasi di Israel tetap akan 
teruskan, walaupun ad: 
pribadi dari presiden | 
kepada Ben Gurion pada 
Sabtu. Akan tetapi Hage 
nolak untuk mengakui keb 
pernjataan para wartawan, b 
wa Ben Gurion ternjata 
mengindahkan andjuran 
siden Eisenhower.  ,,Pes 

  

  

      
   

    

  

    

      

  

        

  

        
     

     

        

     

  

  

    

   

      

   
   

       

Pan Na Ben erkampungan — peladjar (Ji 
RE ta Bi rman” dengan dapat sam at kepada 4 isenhov ing meriah sekali dari se- 

“Sementara ita p peladjar — diperkampungan     

  

     AFP mengabarkan dari Je 

|   

bantuan kepada URSS. Djika me 
mang demikian halnja mika Na kaum pemberontal gy harus pergi. Dem'kian ke'era 

pemberontak menu- 
rut. koresponden2 istimewa Reu- 

Malam Senen Tentara 
URSS mundur, 

Dalam pada itu, wartawan UP 
gabarkan pada 

bahwa dalam siaran 
Organ Partai Persatuan Pekerdja 
Hongaria, Szabad, jang dikutip- 
aja diberitakan bahwa pada hari 

1 pasukan2 Tentara 
URSS malam Senen telah mujai 
menarik diri ke.markas Garnisun 

dimana mereka akan 
unggal sampai. ada ketetapan pe 
rarikan mundur 
sembali ke URSS. Siaran ini dju 
sa disiarkan oleh Radio Budapest 

Sekitar balabantuan Ten 

Dikabarkan bahwa 
baru . Hongaria, 

Nagy, dalam pidato radionja di 
Budapest malam PA 

| -|resukan2 Tentara Uni Sovjet jg 
Pen perldimintat bantuan dalam rangka 

pengembalian ketertiban serta ke 
amanan di Hongaria akan segera 
ditarik mundur ke garnisun2-nja. 
Penarikan kembali telah merupa 
kan persetudjuan antara dia dan 
Panglima Tentara Uni Sovjet jgl w 
bertempat di Hongaria 
dalam pada itu perundingan2 di| berselang ' wartawan 

Amsterdam telah berkesempatan 
berkenalan dengan kepala 'bagian 

Sjarat bagi penarikan mun| pers dari perusahaan 
dalam kapal pesiar jang memba- 

, 
galkan Budapest Segera sesudah jang meng-halang2i lalu 

pada djam 7 pagi pada hari Se 
nin mulai dibersihkan. 

Pada waktu jtu banjak terdja 
di ketjilakaan lalu lintas, karena 
orang2 semuanja berusaha untuk 

jakan sebanjak-ba 
iakn am waktu 4 djam jg. 
berikan oleh pemerintih untuk 

dapat keluar dari rumah, 
Waktu rakjat berlari-lari 
ar dari rumah ke djalan2 be- 

gga menghidupkan kem 
ana kota, helikopter2 d: 
tan udara Inggeris men 
atas atap2 rumah untuk 

kalau-kalau adz 

san beberapa konsesi kepada 

Tapi sementara itu kementerian 
luar negeri Taiwan hari Senen 
membantah berita jang ditulis 
oleh surat kabar Djepang bahwa 
kini sedang diadakan perundi- 

Ingan2 perdamaian antara RRT | dari Wina men dan pemerintah Taiwan,  demi- 

| arian Dalam surat kabar. Djepang eroleh bi | dari ko- Hau mengatakan hari Se- spondennja di Peking, tetapi nen bahwa RRT telah mengirim 
tidak didjelaskan dimara perun- kan kepada presiden Taiwan dingan itu sedang dilakukannja. Chiang Kai Shek, ,,3 pokok usul” 

wa dalam dan bahwa perundingan? menge- 
mberi nai hal itu kini sedang diadakan. 

  
mengawas-awasi 

pemberontak 
berkumpul setjara d 

an polisi berdjaga? 
at-tempat jang 

siap sedia menjerbu ke 
jang ada timb 
Waktunja, aka 

ari itu tak ada 'i 

Polisi adakan 

dari Hongaria   ul keributan2 pada   ipun hingga waktu 
1 niatan bagi peru- - 

ri asing itu untuk Sementara itu gedung2 sarekat 
#sarekat buruh di 

Ea lisi-dan lebih dari 25 orang fu | angkat alan sionaris dibawa ke bagian istime. staf itu mendapatkan kekuasaan 1 sebagaimana mestinja dalam dja- Pasukan? polisi lainnja jang di 
t oleh pasukan? Inggris 

menggerebek tempat2 organisasi2 
pa bagian dari 

Lebih dari 200 oran 
fjurigai telah ditahan d 
masih banjak lagi akan 
kan dalam pendjara. 
Adalah terlalu tergesa-gesa un 

tuk mengatakan, bahwa 
punggung dari 
itu telah“terpatahkan. Para pem- 
besar pemerintah dan pertahanan 
pun tidak berani me 
demikian dan usaha2 keamanan 

berangsur-angsur 

Djumlah korban 
ada 16 orang dan jang mendapat 
luka2 mendjadi lebih dari 
orang. Jang ditahan ada lebih ku- 
rang 1000 orang, termasuk pe- 
mimpin2 buruh, pendjahat2 dan 
orang2 jang tak mengindahkan 
larangan keluar dari rumah. 

ungan persoalan ini, 
A t LL d . 1 dibe 

La en | 
gelap  dibebera 

dam menulis, bahwa belum 1 

, 
ate da Hombnsa 

sahaan asing di Indonesia seper- 
| suatu perdamaian antara Israel kembalinja d g 

ti diketahui djuga mengusahakan 
pengiriman .tenaga2 Indonesia wa para wartawan luar dan da- Keluar negeri, seperti perusahaan 
perusahaar :ininjak, bank dan 
sebagainja. 

  dur tentara Sovjet. 
Seterusnja pemerintah Honga- 

ria pada hari Senen petang de- 
ngan perantaraan radio menjeru- 
kan kepada kaum pemberontak 
supaja menjerahkan sendjata me- 

“ada-lem pada hari Senin, bahwa per- 

lam negeri melihat2 
Rotterdam, bertalian dengan pem 
bukaan lapangan udara komersiil 
jang baru dikota itu. Kebetulan 
pada waktu itu sedang berada di 
Nederland beberapa keluarga In- 
donesia dari Unilever jang baru 
Sadja menjelesaikan latihannja di 
Eropa dan jang akan kembali lagi 
ke tanah air dalam beberapa hari 

pemberontakan 

dar pengangkatan tenaga2 Indo- 
nesia dalam staf sadja serta pe- 
ngiriman2 keluar negeri untuk 
menambah pengetahuan. Jang 
penting dan jang perlu diperhati 
kan benar2 ialah, apakah tenaga 
tenaga Indonesia jang diangkat 
dalam staf itu atau jang dikirim 
Keluar negeri sekembalinja ke 
Indonesia benar2 ' mendapatkan 
kekuasaan sebagaimana mestinja 
sebagai seorang anggota staf da- 
am perusahaan2 itu. Dari sum- 
ber-sumber jang kompeten war- 
tawan ,,Antara” mendapat kete- 
rangan2, sebaliknja. — Karenanja 
perlu ditjarikan — penjelesaian 
masalah ini setjara integraal da- 

#siasat- | kan karena adanja move2 per- 

masih setjara Hongaria, karena hal itu adalah 
pertama bagi 

pasukan2 Uni Sovjet 
dari Budapest. 

«. Radio Budapest 
mengumumkan 
pemberontak jang terachir telah 
mulai menjerahkan sendjata dim 
mentaati seruan pemerintah Hon- 

Ben Gurion menjatakan hal 
ini didalam surat  djawabannja 
kepada presiden Eisenhower. Di 
'katakannja selandjutnja, bahwa 
'keputusan dari pemerintahnja itu 
'disebabkan oleh ketakutan, kalau 

Disalah satu restoran di Rotter 'kalau Israel diserang oleh negara i 
dam, tak djauh dari kantor pusat 
Unilzver, oleh kepala bagian pers 
tersebut diselenggarakan pertemu 
an bagi wartawan ,,Antara” dgn 
para keluarga jang hendak kem 
bali itu, dan djuga dengan kepala 
bagian pendidikan. 

Keluarga2 itu ialah M. Taehat- 
tu, The Kok Gwan, masing2 dgn 
isterinja, dan Ali Sati. Taehattu 
selama setengah tahun memperda 
lam soal2 personalia, Ali Sati dju 
ga selama setengah tahun untuk 
memperdalam bagian  komersiil 
dan The Kok Gwan selama seta- 

memperdalam soal reklame. 
epada wartawan "Antara” ke 

tiga2nja menjatakan, bahw 
tu jang diberikan untuk 
kan “pengetahuannja itu dilapang- 
annja masing2 dipandangnja tju- 
kup. Sebagai salah satu dari ha- 
sil jang penting disebutnja perluas 
an pandangan internasional. Se- 
lama di Nederland selain kantor 
pusatnja sendiri mereka telah me 
ngadakan  kundjungan 
lain2 perusahaan jang bersifat in 
ternasional. Beberapa hal menu- 
rut pendapat mereka baik ditiru 
di Indonesia, jakni soal ,,bedrijfs- 
scholing” dan ,,training on job”, 
jang bilamana dilaksanakan akan 
menambah produktiviteit 

Pemerintah A.S. Perintah 

Kedutaan besar Amerika Seri- 
“Ikat di Kairo sementara itu mem 
beritahukan kepada orang2 Ameri 
.Ika jang berdiam di Mesir, bahwa 
mereka jang tidak begitu perlu 
untuk tinggal dimegeri tersebut 
Iharus meninggalkan negeri itu da 

Eisen lam waktu jang sesingkat-singkat 
meng-|nja. Pemberitahuan ini diberikan 

n-Isetelah ada “perintah dari Wgs- 
Ihington kepada kedutaan besar 
di Mesir, Siria, Jordania dan Isra 

Resolusi panitia revolusio 
ner tjendekiawan. 

Radio Budapest 
. mengumumkan 

Senen resolusi dari 

  Usaha pemerintah Si- 
ngapura- untuk menor- 
malkan keadaan. 

Pemerinntah . Singapura “telah 
mengumumkan, bhw pada hari 
Selasa orang boleh keluar rumah 
selama dua belas setengah djam, £ 
terhitung mulai djam 6 pagi, akan 
tetapi memperingatkan, bahwa se 6 id 
gera akan dilarang lagi, bila ke'ngan supaja pasukan? Uni Sovjet 
adaan mendjadi mengchawatirkan 
lagi. Sekolah2 akan tetap ditutup, 
djika pengangkutan untuk umum 
belum dapat pulih kembali sela- 
ma beberapa hari ini. Rupa2nja 
pemogokan buruh pengangkutan 
masih tetap diteruskan utk waktu 
jang tak tentu, mengingat adanja 

terhadap pemimpin2 
sarekat buruh bus Singapura, dan 
Foong Swee Suan, 
sarekat buruh transport, termasuk 
C.V. Devan Nair, sekretaris per 
himpunan pegawai2 kongsi ang- 
kutan Singapura. Rei 

Lalu lintas udar, lewat Sing: 
pura telah dipulihkan I a 
dan pasukan2 ghurka diperguna 
kap untuk mengawal ra 
numpang dan barang2 kiriman 
ke dan dari lapangan udara. Pa 
da hari Sabtu dan Minggu dinas Te 
penerbangan internasional “telah Panitia 
memindahkan reute mereka wak menghimpun perkumpulan? saste- 
tu keributan2 sedang mentjapai 
puntjaknja. Pada hari | 
dan Sabtu, keitka lalu lintas da 
ri lapangan terbang kekota tidak 
mungkin lagi para pegawai Iapa 
ngan-terbang tidur 3 
dan medja2 sedang ruang2 itung 
gu disetasiun2 bus dipakai utk pa 
ra wanita. Detasemen jg besar da 
ri resimen angk, udar., 
mendjaga pangkalan udara, De- 
mikian UP. (Antara) 

aa oa 
4 vegan . 
SOOORNNUSEIOOAANNO9A 

Hongaria jang dimuat dalam ha- 
rian sentral komite Partai Peker 
aja Hongaria pada 
agi. | “3 
Resolusi itu menghendaki: : 

Segera diadakannja perundi 

ditarik mundur. 
2. Suatu penjelesaian ad hoc 

oleh pemerintah mengenai 
alah daerah2 jang 
uranium dan bauxiet. 

3. Pemilihan 
pemberian Suara setjara rahasia. 

4. Penjerahan hak milik pabe- 
rik-paberik dan perusahaan2 lain 
kepada kaum buruh. : 

5. Penindjauan kembali 
sasi2 sarekat buruh sehingga or 

itu sungguh2 mewakili 
kaum buruh. 

6. Penghapusan 
pada perusahaan? ketjil. 

7. Pemberian ganti 
kepada petani. 

8. Mendjamin produksi - perta- 

9. Kebebasan 

Ike: keadaan Timur Te- 

ss. Dalam da itu komunike Kedu 
Itaan A.S. di Kairo mengatakan 

te hwa kementerian luar negeri 
AS memutuskan untuk mengan- 

-|djurkan evakuasi orang2 Amerika 
“setelah presiden Eisenhower 

melukiskan keadaan Timur Te- 

29 Oktober 1956 Dewan (A.S., Inja 5365 orang jang Ma ain 
rangan2 Pe Gagal imi beserta, Keluarsaanin Seaba 

an anggot 
kan dalam 

- itu mengumumkan andjurannja 
Ir t di Kairo, Iskandaria dan 
'ort Said pada waktu jang ber 

dengan tjara suatu rentja ada Ben samaan dengan tjara suatt" renta 
dengan ha “peringatan istime jg 

sempurna dan 
kebebasan menjatakan pendapat. 

10. Menjatakan sebagai 
Nasional tanggal 23 Oktober ja- 
itu hari timbulnja pemberontak- 1g i Ameri- 

Ne an maka Amp an di Budapest. ka Serikat adalah negara jang 
terachir dari 3-Besar Barat dalam 

: pertahankan pengaruhnja di 
. Sebagaimana diketahui Ing 

in Berantiis telah menase 
kepada - warganegara2nja 
“supaja meninggalkan Me 
lama sesudah - petjahnja 
Suez” dalam bulan Djuli 

Baru dalam 1950 Unilever mu- 
lai mengangkat tenaga2 bangsa 

Indonesia untuk djabatan2 staf, 
jang kini berdjumlah 40 orang, 
seperempat dari djumlah seluruh 
tenaga2 staf. Pengiriman anggo- 
ta2 stof Indonesia keluar negeri 
(Nederiand) dimulai dalam tahun 
1951, berdasarkar seleksi tenaga2 
staf jang ada. Pengiriman2 

n se- hingga kini masih terus didjalan, 

— — 1 

ay PAC 
sa 

FBan . 

geri. Ferone Nagy, seorang bekas 
PM Hongaria Saptu jl. mengetok 
kawat pada PM India Nehru su- 

paja ia bertjampur tangan 
smengachiri pertumpahan darah” 

di Hongaria. — Menurut laporan2 
resmi jang diterima di London me 

bhw beberapa kesatuan 

tentara Sovjet Uni jang ditempat 
kan di Rumania telah dikirimkan 
ke Hongaria sebagai pasukan ba- 

rawan, pengarang, seniman 
guru-besar2 universitas dan para 

Polisi keamanan Hongaria 
akan dibubarkan. 

Seterusnja Dm dip an 
i-ban: .nja jang disiarkan Radio Buda- 
Tan pest Da. Hongaria, Imre Nagy, 

menerangkan bahwa CC Partai Pe 
ongaria dalam sidangnja 

hari Senin telah menerima baik 
eputusan pemerintah disamping 

perkembangan2 

urut djurubitjara pegawai2 
“negara A. S. akan mening 

Mesir selekas mungkin, 
keluarga2 mereka akan 
hnakan  fasilitet2 pengang- 

n biasa selama keadaan meng   mendiskusikan 
terachir disana. Diterangka: 

Saka AMBB Aan MEA In 

  
   

  

TARASONSOAARGI 

jan, 12 mil sebelah Utara 'Toli2, 
telah terdampar sebuah kapal ne- 
lajan Djepang dgn 45 orang anak 
buahnja. Dalam pemeriksaan po- 
lisi mereka menerangkan 

jajasan itu. — Dr, M. G. Candan 
Direktur Djendral WHO disertai 
oleh Dr, C. Mani, Direktur Regio- 
nal untuk Asia Tenggara, 

tiba di Djakarta hari Senen ibi. 
dari Australia. Ia hendak menga- 

dakan kundjungan resmi di Indo- 

hesia selama satu minggu. — Per 

dagangan impor-ekspor antara In 

donesia dan 6 negara2 Eropa Ti- 
mur, dalam djangka waktu Dja- 

nuari-Djuli tahun ini telah mero- 

sot dalam djumlah volume mau- 
pun harga, kalau dibandingkan de 
ngan djangka. waktu jang : 

4 — Harga pasaran karet 
sedjak tgl. 25 Oktober jl. di Me- 
dan tampaknja mulai naik harga- 
nja djika dibandingkan dgn har- 
ga sebelumnja. Menaiknja 
sheets ini menurut keterangan ra- 
ta2 sebanjak Rp. 0,40 per kilonja. 

i berita sajang dari luar ne 

ELEGASI dagang Djepang ig 
impin oleh bekas Menteri Ke- 
gan Djepang Nobumori Kaya 
ggu sore jbl. telah tiba dila- 
an terbang Kemajoran untuk 

lakan penindjauan selama 
ggu. — Acting Gubernur Su 

era Utara St. Kumala Pontas 
angkan, bahwa otorisasi se- 

Rp. 23.700,000,— untuk bia 
lihan keamanan dalam ban 

Langkat telah diterima. 
ini melulu untuk  biaja 
an sipil sedangkan ba- 

lan polisi adalah ter- |: 
Sebelum Wakil Presi-| M 
a Hatta meninggal- 

irmasin pada Saptu jl. | 
h berkesempatan me- ti 

ibebaskan. — Oleh Per 
satuan Pemuda Kristen Maluku 
pada permulaan Nopember 
akan dikirimkan | seorang wakil- 
nja, pendeta Ka ke dA LN 

PBB hari Senen bersidang untuk 
membitjarakan pangaduan Peran-| 
tjis bahwa Mesir telah memberi- 
kan bantuan militer kepada pe- 
djoang2 di Aldjazairia. — Pemo- 
gokan diseluruh dunia Arab jang 
diserukan oleh Konggres Rakjat2 
Arab sebagai protes terhadap pe- 
nangkapan 5 orang pemimpin pe- 
djoang nasional (Aldjazairia oleh 

Minggu jbl. telah 
dilantjarkan diseluruh Syria, 

Berita dari Ce- |lama 2 tahun, — 
enjatakan, bahwa de 

ter, — Atas inisia- 

Ambon baru? 
pembagian ba- 

21 sabun dil, ke- 
pada sedjumlah 190 orang anak 
Ijatim piatu jang terdaftar oleh     — Baru2 ini dipulau Linga- 

  

dapest. 
Ja menjatakan jakin rakjat Ing 

'gris memperhatikan dgn penuh 
simpati dan rasa kagum besar 
perdioangan rakjat Hongaria utk 
kebebasan politik dan kemerdeka': 
an. Lloyd. memberi pernjataan 
tentang gerakan pasukan2 Uni 
Sovjet di Hongaria itu sebagai 
diawaban pertanjaan Hugh Gaits 
kell, pemimpin Partai Buruh Ing 

serakan2 baru di|gris jang merupakan pihak oposi- 
si (Antara-RRT). 

  

   
Kata Selwya Lloyd 
MENTERI luar negeri Inggris 

|Selwyn Lloyd menjatakan dala 
laporannja istimewa kepada ma- 

Idjelis rendah Inggris pada hari 
Senen bahwa menurut berita2 ter 

g diterima di Inggris pa 
sukan2 Uni Sovjet belum lagi di 
tarik mundur dari Budapest dan 
malahan kenjataannja — balaban- 
tuan pasukan Uni Soviet kini di 
gerakkan menudju ibu kota Ho- 

Lloyd selandjutnja mengatakan 
bhw pasukan2 Uni Soviet di Ho 
ngaria telah mendapat balaban- 
tuan pasukan2 Sovjet jang ditem 

'patkan di negara2 tetangga Ho- 
'ngaria, dlm pemberontakan 
Hongaria dewasa ini. « Menurut 
Lloyd beberapa kesatuan tentara 

Sovjet telah bertindak sangat Lire 
Idjam seperti kesatuan? polisi ya 
Ihasia Hongaria dgn menembaki 
'kelompokan2 orang sipil di Bu- 

di 

  

sendjata dan ketertiban umum pu 
lih kembali. 
AFP dalam pada itu mewarta 

kan bahwa marsekal Zhukov aju 
ga mengemukakan bahwa peme- 
rintah baru Hongaria menjokong 
Uni Sovjet dan diakui oleh rak 
jat Hongaria. (Antara-UP). 

Kedudukan Angg. 
Bangsa lndonesia Dalam 

Perusahaan2 Asing “” 
Apakah HanjaiNamanja Sadja Jang” Ang: 
gauta Staf Tetapi Kekuasaannja Tidak ? 

" DILAPANGAN PERINDUSTRIAN kabinet dim sidang 
nja tanggal 23-10 antara lain telah memutuskan peraturan wa 
Gjib daftar pada perusahaan2 Belanda dan perusahaan asing 
jamnja dengan djalan mendaftarkan bagi perindustriannja dan 
permintaan idjin baru. Disamping itu pemerintah telah me 
uentukan pula bahwa perusahaan2 perindustrian itu diwadjib 
kan mengadakan program Indonesianisasi dari personil staf dan 

enengah teknis dalam djangka waktu lima tahun. 
indjauan wartawan kan. Rata2 setahunnja 3 orang 

F beserta keluarganja, ' termasuk 
anak jang umurnja kurang dari 4 
tahun. Waktu jang diberikan un h 

tuk memperluas pengetahuannja bersih dan teratur. Mebelnja 
umumnja dari kaju: tempat tidur 
dari besi. Tjangkir-piring jang 
dikeluarkan keluarga Mahmedov 
waktu mendjamu kita sekalian, 
lumajan djuga kwalitetnja. 

dilapangannja masing2 pada 
'umumnja 6 bulan. Djumlah jang 
hingga kini — selama 6 tahun — 
dikirim ke Eropa ialah 20 orang, 
umumnja 'ke- Nederland. Demi- 
kian setjara singkat usaha Uni-' 
lever dilapangan pendidikan te- 
naga2 staf. . 

Selain Unilever, lain? peru- 

Tetapi soalnja bukanlah seke- 

Star 

tanjaan2 ditas tadi. 

»el. 

& 
sik 

meter tiap kamar, 1 kamar mand: 
ketjil dan 1 dapur ukuran ketjil 
djuga. Untuk tempat tinggal ini, 
jang dilengkapi “dengan  tilpon 
pribadi, ia hanja membajar sewa 
50 Rubel sebulannja, sudah ter-   

  

hitung beaja listrik dan gas. Men 
dingan dan murah djuga. 

Isi tempat tinggal Mahmedov 
anja sederhana sadja, tetapi 

Boleh disamakan dengan ser- 
vies bikinan Djepang jang ber- 
kwalitet sedang. Radio Mahme- 
dov gedee djuga: sebangsa kelas 
»Telefunken” jg berharga Ik. 
Rp 3000 di Indonesia ini. 
Dan ,.niku dereng”, kata orang 

Solo. Mahmedov den bangga me 
ngatakan bhw ia berniat utk mem 
beli mobil Pobeda. Pobeda, sema 
tiam Ford model 1948 kalau ada 
izin dari pemerintah bisa dibeli 
dgn harga 20.000 Rubel. Mah- 
medov katakan sekarang ia se- 
dang radjin menabung utk bisa 
beli Pobeda tadi dalam tempo 8 
tahun jad. Djadinja menurut per 
hitungan tiap bulannja ia harus 
menabung Ik: 200 Rubel. Dari 

  

lam djangka waktu jang pendek, 
kalau kita tidak mengingini ada- 
nja anggota2 staf bangsa Indo- 
nesia dalam perusahaan2 asing 
di Indonesia jang namanja sadja 
anggota Staf tetapi tak mempu- 
njai sesuatu Kekuasaan sebagai 
mana mestinja. (Antara) 

Kabinet Bitjarakan 
P eraturan KS AD. 

. Masalah 

Serta Bentuk Delegasi Indonesia 
Kesidang7PBB Untuk Bitjarakan 

Irian 
DALAM SIDANGNJA pada hari Senen malam tanggal 

Menteri telah membitjarakan kete 
"agintah disekitar Peraturan K.S.A.D. tanggal 14 

1956 No. PKM/001/9/1956 dan tentang pengang 
ta DPR dari golongan2 ketjil, jang akan diutjap 

tam rapat-pleno terbuka DPR pada hari Selasa pagi tanggal 30 Gktober 1956 masing2 oleh Perdana Menteri dan 
Menteri Kehakiman. : 

. Selandjutnja “Pemerintah memu ruf c) Peraturan  Perdjalanan 

delegasi ke Persidangan - Umum 
PBB, jang terdiri dari ' Menteri 
Luar Negeri sebagai Ketua, Se- 
kretaris-Djenderal “ Kementerian 
Luar Negeri sebagai Wakil Ke- 
tua I, Kepala Direktorat PBB 
pada Kementerian Luar Negeri 
Dr. Abu Hanifah sebagai Wakil 
Ketua, II, Mr. Sudjarwo Tjondro 
negoro dan Mukarto Notowidig- 
do sebagai anggota2, serta Ach- 
mad  Natanegara, Mr, Usman 
Sastroamidjojo, Drs. Khouw Bian 
“Tie, Moh. Sjarif dan Artati Mar 
zuki sebagai anggota2 pengganti. 
Kepada delegasi tsb. ditambah. 
kan beberapa penasehat jan 
terdiri dari pegawai2 dan pena- 
sehat2 politis, — jang nama2-nja 
akan diumumkan kelak. Disam- 
ping itu Pemerintah telah memu- 
tuskan pula instruksi bagi dele- 
gasi Indonesia ke Sidang Umum 
PBB itu terutama jang mengenai 
soal Irian Barat. 

Selain itu Dewan Menteri 
membitjarakan beberapa soal rou 
tine, Antara lain diterima baik 
suatu rantjangan keputusan Pre- 
siden tentang lembaga — ukuran 
'meter dan lembaga timbangan 
kilogram Indonesia, suatu rantja 
ngan keputusan Presiden tentang 
pembentukan Panitya . Lembaga 
seperti dimaksud dalam pasal 3 
ajat 4-dan 5 Ifk-Ordonnantic, 
ISuatu rantjangan Peraturan  Pe- 
merintah — tentang perubahan 
(penghapusan pasal 2 ajat 3 hu- 

HN 4 

   

  

tuskan untuk mengirimkan suatu Dinas Dalam Negeri bagi Pega- 
wai Negeri. Sipil (Peraturan Pe- 
merintah no. 33/1955) serta di 
Sahkan surat penetapan Kepala 
Djawatan  Kereta-Api tanggal 
13-3-1954 no. 19703/BB/54 peri 
hal pertanggungan-djawab terha- 
dap menghilangkan  tanda-tem- 
pat dan/atau kartjis-toeslag. 

(Antara) 

Tentunja saja tidak akan ga- 
gah-gagahan pura2 mengetahui 

segala djawab atas pertanjaan2 

tadi. Tetapi "baiklah ' pembatja 
saja perkenalkan kepada sdr. 
'Mahmedov, seorang buruh di Ba 
Iku, utk sedikit mendapat kesan2 
Jan antjer2 guna mendjawab per 

Mahmedov, (namanja sadja su 

dah menundjukkan bhw ia bu- 

kan seorang Rus, tetapi seorang 
Azerbaijan jg mirip orang Persi) 
umurnja kira2 35 tahun, beriste- 
ri dan mempunjai 4 orang anak, 
Ia bekerdja ' sebagai elektrisiEn 
ig id? Indonesia sini agaknja bo- 
leh disamakan - dgn hoofdman- 
doer pada PLN. Gadjinja 880 
Rubel. Tetapi menurut udjarnj3 
sering . ia . mendapat tambahan- 

upah (mungkin karena Overwerk) 
dan bonus. Hingga tiap bulannja 
sebagai keseluruhan gadji katanja 
terima Ik. 1300 sampai 1500 Ru- 

  

Tetapi utk ongkos hidup keluar 
3anja, ditambah lagi dgn seorang 
bu jang mondok padanja, tiap 
Dulannja ia membutuhkan 2000 
Rubel. Djadinja masih — kurang 
500. Untung isterinja kerdja dju 
za, dan membawa nafkah: 440 
Rubel tiap bulan-gadjian, Gung- 
gung kepruk tiap bulannja keluar 
za Mahmedov mendapat nafkah 
2000 Rube!. Djadinja — ini me 
nurut hitungan jang sewadjarnja 
sadja dan djuga ditjotjokkan dgn 
utjapan Mahmedov sendiri jang 
katanja tiap bulan membutuhkan 
2000 Rubel utk ongkos hidupnja 
— nafkah keluarga ' 'Mahmedov 
ini hanja presies sadja. Tiada 
ada. turahan utk sedikit extra: 
1pa lagi utk tudjuan lux. Dan hi 
tup. keluarga Mahmedov — se- 

Skets? Dari Sovjet. Uni (VII): 

Mahmedov Mau Beli Mobil 
— Oleh: Hetami — 

BERAPA RATA2 GADJI buruh di Sovjet Unic? Apakah jang dapat ia beli dgn us” 
uafkannja itu? Tjukupkah nafkahnja untuk menutup kebutuhan selama satg bulan? Bok : 
kah ia mogok? Adakah tuntutan gratifikasi? Bertubi2lah pertanjaan2 mengenai dunia 3 
buruhan jang diadjukan kepada saja, seolah2 saja sudah dianggap mendjadi ,,ahli” per 
ruhan setelah hanja 3 minggu sadja ada di Sovjet Unie. "4 

mana ia harus kumpulkan uang 
ini, kalau nafkahnja berserta naf 
kan isterinja hanja presies untuk 
ongkos hidup-keluarganja, itu aaa 
lah rahasia Mahmedov " sendiri. 
Baiklah, saja ikut doakan mudah 
Imudahan Mahmecov ini nanti tk 
Haa benar2 sudah bisa setir Po 
bedanja sendiri.. 

  

jang bahagia. Tetapi tidak selu- 
ruh keluarga buruh di? Russia 
beruntung seperti Mahfedov ini 
Sesuatu bangsa tidak terdiri atas 
elektrisien2 seperti 'Mahmedov: 
Fetapi'ia terdiri atas orang bia- 
sa: si Suto dan Kromo di Indo: 
nesia, tovarich Igor, Sergei, Ol- 
ga, Pyotr di Russia. Dan Igor 
Sergei serta #Pyotr inilah jang 
merupakan “the .man 'in the 
Street, merupakan golongan ter- 
banjak di Russia. Dan - karena 
negara ini disebut negara Buruh 
maka djuaa Igor dan Pyotr-lah 
jang bisa dikemukakan ' sebagai 
prototype dari  buruh-biasa “ di 
Russia. Berapa gadjinja? Menu- 
rut pendengaran saja dan kawan 
kawan kita berkali-kali, upah 
buruh-biasa di Russia unskilled 
labour, buruh, tanpa keistimewa- 
an sesuatu vak, adalah diantara 
600 dah 650 Rubel sadja. Bah. 
kan didalam Kolchoz2 (sematjam 
kooperasi pertanian) tidak  dja- 
rang para anggota petani hanja 
terima 250 sampai 300 Rubel tiap 
bulannja, walau mereka meneri- 
ma djuga distribusi kentang, sa- 
jur, mentega dan daging jg agak 
tjukup dari Kolchoz-nja. 

Tjukupkah kiranja gadji ini? 
Kalau elektrisien Mahmedov dgn 
isteri dan 4 anaknja tiap bulan- 
nja membutuhkan I.k. 1300 Ru- 

              

  hagaimana umumnja hidup ke- 
'uarga di Sovjet Unie — memang 
ilak dan belum membutuhkan 

lux. 

Mahmedov bertempat tinggal 
dalam flat buruh. Ia mendapat 3 
kamar sedang, berukuran 3 x 3 

ngat. banjak jang  menjedihkan. 
Tidak sedikit djumlahnja jang 
mendiami rumah? kuno jg sudah 
lapuk dgn katja2 djendelanja su- 
dah petjah. Alat2 sanitair seperti 
WC-nja kotor. Bahkan dibagaian 
selatan, di sekitar Tashkent. mi- 
salnja. tidak sedikit saja melihat 
buruh jang tinggal di gubug2 

lumpur. 

ideaal ! 

djangan kira di Russia tidak ada 
gadji jang gedee. Tidak kurang2 
nja di Russia gadji2 besar disedia 
kan untuk pegawai2 atau buruh2 
jang benar2 mempunjai ketjaka- 
pan istimewa. Terutama para 
abli teknik, para ahli pengetahu 
an, para seniman, para perwira 
tinggi dll. merupakan golongan 
jang tiap bulannja bisa membawa 
pulang, ke rumah puluhan ribu 
Rubel Sebagai gadji. Seorang in 
sinjur jang tjakap bisa mulai de 
ngan gadji 2500 sampai 3000 Ru 
bel. Seorang penerbang Aeroflot 
bisa terima antara 4000 sampai 
5000 Rubel tiap bulannja. Dan 
georang ahli pengetahuan jang 
mendjadi anggota sesuatu Akade 
mi-pengetahuan, biasa bernafkah 
sampai 10 dan 12.200 Rubel tiap 
bulannja. Dan djangan dilupakan 
para seniman2, penulis, para ak 
tir dsb. Mereka benar2 merupa 
kan ,,anak-emas” di Russia. Seizin 
penghargaan publiek kepada me 
reka sebagai seorang ' seniman, 
djuga penghargaan dalam ukuran 
Rubel adalah sangat luas. Disam 
ping gadjinja jang tinggi, mere- 
ka lebih. banjak berkesempatan 
untuk menerima hadiah2 negars, 
sebagai Hadiah Lenin dsb.. jang 
selalu disertai dengan gandjaran 
puluhan bahkan ratusan ribu Ru 
bel itu. 

bel untuk makanan dan pakaian- 
nja, dan kalau di-ingat bahwa 
perut buruh biasa di Russia dju- 
ga tak banjak beda kebutuhannja 
dengan perut Mahmedov, maka 
para pembatja sendiri bisa mengi 
ra-ngirakan djawaban atas per- 
tanjaan diatas tadi. Kira-kiranja | 
semuanja akan berpendapat bah' 
wa gadji tadi memang agak mi- 
niem. Dan bagi buruh biasa ii: 
djangankan mengimpikan ' mobil 
Pobeda, kalau mereka tjukup tu-| 
rahan uang kopek untuk mem-| 
bajar kartjis . trem atau Metro, | 
itu sudahlah baik. 

Perumahan mereka masih sa- 

kotor jang terbikin dari tanah 

Sungguh bukan keadaan jang 

P3 
Dari uraian diatas tadi, sdr. 

  

Djuga para penulis, seperti 
penulis2 kenamaan  Ehrenburo 
dan Virta, selai, nafkah pokok 
nja, mereka bisa “menerim, ko- 
misi dari pendjualan dan pener 
bitan buku2nja. Dan bila pendju 
alan buku ini bisa laris sekali, Selalu berusaha menudju ke kes akan lebih besar lagi komisi jang 
mereka terima, hingga bisa ber 
diumlsh ratusan riba Rubel. Pa 
ra seniman 'ini-lah katanja satu? 
nja golongan di Russia jang bi- 
Sa mendekati tingkatan 
milioener. Dari penulis Virt, di 
fieritakan, bahwa dari komisi bu 
ku2nia ia bisa menumpuk tjukup 
kekataan ig memungkinkan dia 
membikin suatu ..dacha”, rumah 
istisahst jang sangat lux, me- Dan menilik kesungguhan Russia : nsumpulkan kuda2-tumpakan. dalam segala usahanja itu, permadani, gobelin? dll. janz ma 
hal2 dan gambar2 lukisan-seni berhasil djuga dal jang puluhan ribu bargania. 

Ja, memang sangat baniak ke   untungannia. untuk mendiadi se 
orang ahli atau seniman di Re 

sia, Ke ti 
ti 

Ate tie 

Dari seluruh suasana jg: meli- 
puti keluarga Mahmedov, saja 
bisa katakan ' bahwa keluarga 
Mahmedov ini tergolong keluarga 

  

     

       

    
   

      

   

Pernahkah buruh di Russia # 
gok? Pernahkah mereka men: 
djukan tuntutan? dsb.? Selalu 
lau pertanjaan ini kita adjuka' 
tentu didjawab: ,,Mereka ' tid: 
perlu mogok. Dan tidak pci 
adjukan tuntutan2. Kalau £& 
ada keluhan2, selalu keluhan k 
diadjukan dengan tjara terang 
an dan selandjutnja keluhan 1 
tentu diperhatikan dan  dipe: 
biaki. Buruh di Sovjet Unie “ 
dar, bahwa pekerdjaan “merek: 
adalah untuk kebaikan merek: 
sendiri. Djadinja siapa akan m: 
mogoki diri sendiri?” 
Dan kalau kita,” para reka" 

wartawan Indonesia, terus m 
ngotot dan tanjakan: Bagai 
na ita pemberontakan buruh 'G 
Berlin Timur dan Posznan jang 
djustru  terdjadi dinegara2 dim: 
na sistim ekonominja diatur sec 
perti di Russia?” selalu didj 
wab' setjara stereotype: ,,Ja, ita 
karena hasutan agen2 asing!” 

Terhadap djawaban2 jang su 
dah ,.harga-mati” ini dar jang 
sebenarnja sudah kita ketahui 
dan duga terlebih dahulu, kita 
wartawan-wartawan Indonesi, h 
nja manggut2 sadja. Ja, apa 'j 
akan kita katakan? 

2 2 
Nafkah buruh ketjil di Russia” 

seumumnja boleh masih dikata- 
kan miniem, tetapi setjara dju- 
djur harus dilaporkan disini bah- 
wa sebaliknja pemerintah Russia 
disamping 'itu tidak henti-hentinja 
dalam usahanja mempertinggi ta-” 
raf kehidupan buruh. Usaha ini ' 
benar2 merupakan suatu usaha 
kolossaal jang bersifat sungguh2 
dan mendapat prioriteit utama 
dalam pelaksanaannja. Bukan sa- 
dja kesedjahteraan physiek ters 
masuk dalam atjaranja tetapi 
djuga kesedjahteraan ' psychisch 
dan spiritueel. Bah 

Boleh dikata dari saat kela- 
hirannja sampai pada ham' tua- 
nja, buruh di Russia boleh me- 

  

    

   

  

  
daniesina gratis. 

ri taman anak2 sampai univer- 
sitas sekalipun. Bahkan kalay 
bisa menundjukkan tjakap 

ia bisa mendapat sokongan uang 
dari pemerentah sebagai stimu- 
lans utk lebih beladjar radjin2, 
Disemua paberik2 pun diberi ke 
sempatan luas bagi buruh untuk 
menuntut ilmu guna menambah 
ketjakapannja. 

sar2an didirikan flat2 buruh jang 
megah. Tudjuan Russi, tak bos" 
leh lagi kelak buruh mendiami ' 
rumah2 jang rompok, tidak seh 
dan jang tidak lajak untuk di 
diami oleh Manusia jang adab 
Fasuliteet sehari2 jang aka 
menggampangkan transport “bu 
ruh disediakan 'se-luas2nja, Ha- 
nja dengan uang beberapa ko- 
pek sadja misalnja, tiap buruh 
bisa menggunakan. bis,  trolle 
Iram atau Metro, jang akan me' 
ngangkut mereka ber-kilo2 met 
djauhnja. : 

istirahat, diman, mereka dalam 
masa liburannja bisa memper 
kuat kesehatannja samb 
karia dan mengaso. Untuk hari 
tuanja disediakan 
jang “tjuukp royaal. Hiburan? jg 
sehat dan 'memperkaja rochani 
Manusia, disediakan seluas-lnas nja untuk buruh. Bukannja sSadja berkesempatan berolah: : 
buka sepenuhnja, tetapi hiburan hibura, jang meresapkan mat selalu djuga tersedia. Sandiwarz 
Film, ballet, tari2an rakjat dit, selalu bisa dilihat oleh golongan 
buruh dengan beaja jang seren. dah2nja. : 

rasa diri aman tentang djami- 
nan kehidupannja. Perfterimah se | 
bagai bapak jang mengatur se-' 
gala galanja, boleh diambil se: 
bagai borg bhw setiap ' buruh 
akan terdjamin dalam segala 18- 
ti-isti taraf dalam hidupnja. Dari ' 

  
  

saat kelahirannja, meningkat sam 
pai ia mengalami periode, sakit 
kanak2an, sampai ja dewasa 
dan menempati tempatnja “dalam 
paberik hingga sampai hari tua- 
nja, buruh di Russia terdjamin 
pendjagaan kesehatannja. Ia tak 
usah chawatir kalau sakit, kare- 
na segala pintu hospital jg akan 
memberi pertolongan kepadanja 
selalu terbuka pintu untuknja 

Pendidikamnja gratis pula. Da- 

tjerdas, dalam masa sekolahnja 

Diseluruh Russia sectjara be- 

Bagi buruh disediakan rumah 

il bersu: 

aturan pensiun 

    

    

-raga, ter 

3 

»Kita tidak mau mengatakan 
bahwa keadaan disini adalah sor ga bagi kaum buruh,” demikian 
dikatakan oleh seorang. direktur paberik kepada kita, stetapi kita 

Sempurnaan, Dan saja jakin, 
bahwa dalam beberapa tahun 
lagi, 10 kalau tidak 20 atau 25 
tahun, kita akan berhasil men. 
tjiptakan keadaan jang  ideaal Ina bagi, rakjat kita umumnja dan 
En kaum kerdja kita chusus- 
nja 

Kiranja tak perlu kita memberi 
kan komentar atas utiapan ini, 

Saja 
tidak sangsi bahwa mereka akan 

am waktu jang ' 
lebih singkat dari jang dikira- 
kirakan semula, untuk menftjipta- 
kan keadaan Jang ideaal jang 
mereka idam-idamkan terwudjud- 
nja itu dinegaranja, 

Djangan Kita Membakar. Rumah 
Karena Marah Kepada 1 Tikus 

»DJANGANLAH karena ma- 1945 itu bukanlah suatu kesala- 
han, tetapi: bahkan suatu tinda- 
kan jg sangat bidjaksana: sebab 
andjuran itu dikeluarkan djusteru 
pada saat rakjat Indonesia tidak 
mengenal kehidupan demokrasi, | mendjadi biangkeladi “dari keke akibat belenggu wadja pendjadja 
han Djepang jang meminta kor-! kita dengan “kita, 
ban ratusan ribu rakjat Indone- 
sia. Andjuran ini dikatakannja 

idjusttu memupuk kembali sema- 
ngat demokrasi, sedang perkem- 
bangan partai2 pada waktu itu 

ypun sesuai dengan karakter bang 

rah kepada seekor tikus jang 
merusak  ketenteraman  rumah- 
tangga, kita membakar. seluruh 
rumah .itu.” Demikian penutup 
keterangan “djurubitjara Partai 
Islam Perti Sofjan Siradj menge- 
nai pidato Presiden pada peri- 
ngatan Sumpah Pemuda  baru2 
ini. Sebagai diketahui, pada pe- 
ringatan itu Presiden antara Jain 
telah menjatakan,' bahwa andju- 
ran Pemerintah pada bulan Nosl 
pember 1945 untuk membangun 
partai2 adalah kesalahan besar 
dan bahwa Presiden mengharap- 
kan tibanja suatu ketika dimana 
para pemimpin partai mengambil 

keputusan untuk mengubur par- 
tai-partai itu. 

Menurut Siradj, andjuran Pe- 
merintah pada bulan Nopember   

t 

adanja avonturir2 korttptor jang 
berdjiwa budak ' kolonial dan 
menunggangi partai2 itu. Anasir 
anasir inilah jg, menurut Siradj, 

“ & "3 ai-partai itu, melainkan karena 

tjewaan dan perpetjahan antara 

Sebelum menutup keterangan- 
nja dengan pernjataan seperti ter 
sebut diatas, Siradj mendjelaskan, 
bahwa Perti dapat menerima #loe 
Presiden untuk mengadakan per- sa Indonesia jang  menginginil temuan pemimpin2 partai: hidup merdeka bermtsjawarat, | bukan untuk meng 

berpartai, berpikir “dan menge-! san ' mengubur partai2 itu, 
luarkan pendapat. Demikian Si- 
radj. Selandjutnja Siradj menjata 
kan, bahwa perpetjahan dan ke 
ketjewaan rakjat kita sekarang 
ini bukanlah karena adanja par- 

tapi 
ambil keputu- 

me- 
lainkan untuk zelfkoreksi dan 
kalat perlu “untuk mengubur 
anasir2 jang tersebut diatas, 

Au can 
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SOLONGAN: 
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Rp. 39- 

   

     

  sa nee 

Almanak Primbon Dj:wa 
TAHUN 4957 

ISINIPUN: Almanak ringkes taun 1957, Dinten ageng 
| Umum, Islam, Kristen, Petung kanggo migunakak€ panagan, Naga 
|taun, Djatingarang, Naga dina, 'Ridjal dina, Naga dina lan pa- 
saran, p€tungan kalapatjet, kalamengeng, Sri-pangantin, Sotjadina, 
'patining dina, panengeran dina kang suwung bagijan awake, Ri- 

|dial tanggal, Ridjal dina, Migunakake pa@dahe ridjal dina. ' Nu- 
.djum djaja, Kantine kadjajan. Watak sa'at Nabi, Dawaning keris, 
| Sa'at dina kanggo lelungan, Kalairan sarta penguripanc, kalairan 
Isarta begdja tjilakar6, Watak€ masa 12, Tekaning dajoh, Sa'at 
Ilima, Sa'at dina, Tekaning tjeleng, utawa durdjana, 
|Sa'at miturut dina 7, Dina pitu tumrap kalairan, Dina pasaran 
| selapan, Na'as sasi, Na'as tgl., Miwiti nandur, Ngelih radjakaja, 
| Padanjangan desa, Pantjasuda kanggo nikahan, Pasatuwan salaki- 
rabi manak 1 nganti tumeka kaping 9, Tuku kewan, nglebokake 

.k€ewan, Ngingu manuk, Prenah& regol, Ngedegake lawang, Dlika 
lamben, Untu anda, Dawaning teken, Landejan tumbak, Dawaning 
keris. S€ba wong agung, kanggo sesandjan, Unining tek2k, Lelu- 
ngan adoh, Petung wong lara njuwun tamba, 'Tumrap tetan&n, 
(Nandur wiwit dina 7, Kanggo golek utangan, Dina pasaran arah 
Iprenah, Keblad dina, Pati dina, Kala Guru, Sedekah tulak bilahi, 

Alamat kedut, Alamat impen, Kuping muni, Sapisan engkas, Ge- 
nahe mungguhing SA'AT, Para wali 9 ing tanah Djawa, Sadjen 
kanggo ngedegake omat bituwah wali 9, dalah tumandjane, Dina 

Ibetjik, Wali 9 Djapa mantra tetanen uga Wali 9, Darmagandul 
|tamat, Prabu Kresna Triwikrama, Bharata Yuddha ingkang kawe- 
(dalaken dening Dr. J.G. H. Gunning Kawi-Djarwa mawi gambar, 

1 buku almanak primbon Djawa taun 1957 regi Rp. 12,— ongkos 
kirim tertjatat Rp. 1,50, Almanak saku tahun 1957 Rp. 5,—. 

Penerbit: .SA DU-BUDI? 
PURWOPURAN 58 — SOLO. 
  

000 DIBUKA TIAP:-TIAP Tg. 6 OKTOBER 1956. 

1. ,AUTO MONTEUR”: Garansi 2 bulan tamat, tidak bukti 
uang kembali. Theorie & Praktek bongkar pasang bermatjam 

merk auto. Sudah ratusan ribu jang berdiploma. 

SATU2-NJA SFKOLAH JANG KENAMAAN DAN TER- 
BESAR DISELURUH INDONESIA. « 
Tjabang: SOLO, djl. Tjarikan 115. 2.- JOGJAKARTA 
dil. Ngabean 59. 3. PADANG, djl. Djati 5. BUKIT TING- 
GI  dji.. Panorama 8. 6. BANDUNG, djl. Kabupaten 82. 
7. FLORES, dji. Mesdjid 22. 8. 'TANDJONG KARANG 

djl. Lebak Budi 46. 9. BATU RADJA, Lorong Aspal 8. 
10. TANDJONG PRIOK, djl. Enim 2. PUSAT: DJALAN 

THAMRIN UDJUNG DJALAN IRIAN RT. 8 DJAKARTA 
JAJASAN YACOUB's COLLEGE - Djalan Stadion 2 Semarang. 

CULTUURINSTELLING 
ZOEKT VOOR SPOEDIGE INDIENSTTREDING OP 

HAAR RUBBER / THEE-ONDERNEMING IN W.-JAVA 

EEN 

    
  

Ervaren Tuinemploye 
Bij voorkeur in het bezit van cen LANDBOUWKUNDIGE 
opleiding. 

Sollicitaties te richten aan dit blad onder No. 7/3989   
  

  

uv stja r , : 

Seorang Wanita 
JANG BISA MENGETIK BAHASA INGGRIS dan 

ADMINISTRASI RINGAN. 

Gadjih jang dimintak dan pengalaman2 dapat disebutkan dalam 
surat jang dialamatkan pada Surat Kabar ini No. 7/3994. 
  

    
    

Riwajat Hidup : 

anggota? Parlemen R.I. 
Sebuah buku berharga dimiliki, tebal 440 halaman, memuat 

riwajat hidup sedjumlah 260 anggota2 Dewan Perwakilan Rakjat 
kita, dilengkapi dengan gambar mereka masing-masing. 

Berkatalah ketua parlemen Mr, Sartono dalam kata sambutan- 
nja: ,Buku ini patut dimiliki oleh para Anggota Parlemen, para 
—     

       

      
Sebutir 

.£ KUNST BRILLIANT 
di-ikat pakai emas 22 krt. un- 
tuk sesuatu bentuk barang 
perhiasan sebagai Liontine, 

Giwang, Tiintiin dsb. sungguh 
sangat menawan hati dan ti- 
dak terbitkan sangkaan orang 
bahwa barang permata tsb. 
ada 

“ KUNST BRILLIANT 
melainkan orang sangka BRIL 
LIANT MIS jg mahal harga- 

“mas 22Kar 
PERMATA 

KUNSI ERULIANI 

  

  

  

Kami punja keluaran La 

“ KUNST BRILLIANT 

Tetap bersinar, gosok mis, 
tjukup keras, tak mudah re- 
tak gosokannja (paut). Berani 

terkena api, minjak, air keras 
dsb. Selamanja tetap bersi- 
nar. Sedia tiap bidjinja dari 
ukuran : 

3 ket. — 24 ket — 2 kec TOKO , SAFETY« 
115 krt. — 1 krt, — 34 krt. 
54 ket. — 14 krt dan V3 krt. 

Pesanan sedikitnja satu krt. 
' Harga satu krt. jang kwaliteit 
biasa & Rp. 60.- Jang kwaliteit S. R AH AT 
Istimewa 32 Rp. 100,- tambah - TABIB. 
bea kirim Rp. 2,50. Bisa pesan MARAN jang sudah djadi perhiasan se- SETERAN I0O, «Bia ” 

s/d 31 Desember 1956 
bagai Giwang, Liontine, Tjin- 
fjin dsb. Dapat minta DAF- ' 
TAR HARGA BERGAM- tidak 

| KELUAR KOTA. 
BAR dengan GRATIS, NUN tamu 

Dil. Leduri 8 — Telp, 68 

  

  

  

  

ka - 8 aja. an SE PN apa 1 5 4 Sat TULUNGAGUNG (Djatim). 

Tn 2 taun ta an 5 aa Pa LE LL AL melia : 5 

2. «.  . Telah lahir dengan selamat pada SR UNTUK OLEH-OLEH! 
Didjaal : D0 ditgl. 19/10-56 anak kami jg. ke III ON MALAM PREMIERE 1G 1 .. 

2 : e - Y » 7 2 5. Gala (“34 3 : . Nini Si 

Bae TKIANA P Vista Vision "| Trasi tjap »Bulu”2 
CHEVROLET Bel Air 1954 | : : 
CHEVROLET de Lu loni Sengan pertolongan bidan Sri (RB "“amormurat mann Sena ee eat aoi, Megah, 
MERCEDES Ong : Pe na per st. Rp. 2,— Rp. 4,50 dapat 

Two Seater 1930. | AK, ain kami utjapkan terima- beli : 
LANDROVER jeep 1948, Pe Sa Musai membilas BL. PASAR BULU No. 2 
DE SOTO truck 1956. | Ba eri SEMARANG. 

DjL. IMAM BONDJOL 1 | Bugangan-gajam no. 66 Smg. 2 Peta aa 
 SEMARA an Ka, INI & BESOK MALAM : 2 AA TI AL ALS TA aa AL 

      

  

  pose (EK LAME 
o-n”| Modebladen 

Lux” - "Grand” 
"Rex” - "Orion $ 951255 

Tah “ 
LUAR dan DALAM NEGERI 
untuk Dewasa dan kanak2 

Giris - Indea & Bayah Soektei 
"GRAND” 5- 7-9. (13 th)| 

si Agt da Yaa, 
eter Finch - K, Kendall heri 2 

Ra Oa b : Ka TA Una") Tg an Ona rae 
apr . Dmna R. Patah 27 — Semarang. 

TINGGAL SEDIKIT MALAM:| Ae AU 
"REX” 5 7 92 (17 th) 

(CinemaScope) 

      

  

BESOK MALAM PREMIERE !     

  

| Richard Todd - Jean Peters “|'LUX” 5.007.00 9.00 (13 th.) 
”A MAN CALLED PETER”- )WIDESCREEN( 
Pe Calon Ia En S 
INI DAN BESOK MALAM:| ar wis: 
7"ORION” 5 Tas Gun 17 th) Per Eowakt is Naru 

(Widescreen 
- Dan Duryea - Elsy Albiin | 
| "TERROR STREET 
INI MALAM PENGHABISAI 
PL” Ss Ti ! ni 3 (17 th.) as” 

— JL Crawford - C. Robertson | 
"AUTUMN LEAVES” | 

INI MALAM PENGHABISAN :| 
PROYAL" bar Ie -G “an 

LL. Bridges - Lee.J. Cobb | 
?THE TALK: TEKAN 

INI MALAM PENGHABISAN:| Pa Tua se "ANBON 
JACKET 

Rogen3    

    

                      
       

     

  

  
K. Kentawati - W, Judiono 

AKU BERDOSA: 
“TINGGAL SEDIKIT MALAM:|  fltk towonos PINDRA" 4457915 (17 th): TECHWIcoLoR   Nasir - Jabeen - Bhagwan Me MPA MA Dana | 
Film India CHAR Ka ar Lenong Gan UKS Tekst Ind, |. (PAHLAWAN MUDA)   ba La Aa — i 

aa 130-7:9.30 (17 th.) Ikisah perkawinan jang . mesra 

Piiee Tadia Shyam - Cuckoo antara seorang djanda dengan se- 
- 1 1S YHARIST »|lorang pengendara kuda jang mun- 

Tekst Ind, 5 SHABISTAN tjul Heni rumpun kepahitan hidup 
. (Tari2-an BERWARNA) - |.......... dan" menjubur 2 
nia ng (anasae! noalisterig cesibukan dan  ke- TAGALA Ne Salat Tr ang Un tengah Kesibukan Gan, 
Li Mei - Lo Wie - Chiu pa ramaian per lombaan , balapan 

» La anan er 
CHER LIEN' Film jang sangat 

  

  
SCREENPLAY BY PETER BLACKMORE 

DIRECTED BY MURIEL BOX 

PRODUCED BY TEDDY GAIRD 

vista Vision 

   Cinemas : copE 

Color by DE LUXE In the wonder of STEREOPHONIC SCUND 

"istimewa menarik-nja.......... 

BAT!!! : 

  BESOK PREMIERE BESAR ! 

    

”R E 1 5.00 7.00 9.00 (17. th.) 

    

.2ROYAL” 4.45 7.00 9.15 (17 th.) 

     

  

   

Potlot 

6 ,tliga Burung 

MUDAH DIASAHNJA dan 

TAK MUDAH PATAH 

POTLOTNJA. 

  

: Pernjataan Terima Kasih 

Dengan djalan ini kami menghaturkan banjak2 terima kasih 

kepada segenap pamili dan handai taulan jang telah mem- 

berikan sumbangan berupa karangan bunga dan lain? ban- 

tuan tenaga fikiran dan sebagainja pada waktu wafatnja, 

' sehingga dimakamkannja suami, bapak kami : 

Mas WIRIO KOESOEMO), 

Pensiunan Asisten Wedono Soemowono 

dalam usia 96 tahun pada tg. 25 Oktober 1956. 

Hormat kami : 

Nj. Wirio Koesoemo dl! Salatiga 
Keluarga Dr. MAS SOEHARDI di Semarang. 

Keluarga MAS SOEALIP, Susukan di Salatiga. 

aa 

”DJAGALAN” INI MALAM PREMIERE 5.00 7.00 9.00 (17 th.) 
LiMei— ChiuP'in » : » Film Tiongkok 

Lo Wie — Wang Po CHEE LIEN paling baru ! 

    
     

   

starring 

RICHARD JEAN 

TODD » PETERS   4 
100 MBERWAPNA Cryacorot 

PAKAI TEKS BAHASA INDONESIA/INGGRIS   

  

Kisah pertjintaan Radja2 di. Ne- 
geri HARUN AL RASJID! 

: ' Film India Raksasa dengan di- 
SEBUAH FILM CINEMASCO- biajai 2.000.000 Rupees dalam 
PE RAKSASA TJERITA BER- SEVACOLOR jang indah!!! 
SEDJARAH JANG TERHE- Sedikit hari djuga “INDRA” ! 

Sebuah film CinemaScope jang 
1 

  

MIGHTIEST OF ALL 
.ADVENTURES ! 

     

Roy (Rogers 
No. 60 

| Naseem — Shyam 
| Sapru — Cuckoo 

  

       
   

  

”"ROXXY” INI MALAM PREMIERE 4.30 7.00 9.30 (17.th.) 
Film India tekst Ind. 

"SHABISTAN” (Tari2an Berwarna) 
Film India terbesar dengan bintang2 film terbesar pula..... aah 

'Saksikanlah CUCKOO (Ahli Tari wanita India) mempertundjuk- 

| kan tari2annja (dalam WARNA JANG INDAH) jang mengagum- 
I PROMO Gak una Ke uan 
  

Batjalah - ' 

Suara Merdeka 

    

g en 

Menteri, para Pemimpin Partai/Organisasi Rakjat dan mereka jang 
menaruh perhatian terhadap pekerdjaan parlemen.” 

Disusun oleh Sdr, Parlaungan, press-officer parlemen, dengan 
bahan2 jang lengkap dan jang bisa dipertjajai, 

HARGA 3 Rp. 25,— 

Ongkos kirim tertjatat tambah 10”. 
Maka pesanlah beramai-ramai dan sekarang djuga, lebih2 dalam 
mendjelang Pemilihan Umum Anggota2 D.P.R.D. 

BADAN PENERBIT NASIONAL 

Tromolpos 77 — Dijakkr te — Telp. 841 D. 
(Matraman Raja 50). 

  

CULTUURINSTELLING 
ZOEKT VOOR SFOEDIGE INDIENSTTREDING OP 

EEN HARER SUIKERFABRIEKEN EEN 

Eerste Geemployeerde   EN 

Ervaren Tuingetmployeerde 
Sollicitaties, met vermelding van volledige gegevens inzakc 

personalia, opleiding en praktijkervaring, te richten aan 

dit biad ondexr No. 7/39909.   
ar na ANE ARA PANEN SARANA SDA 

  

  

      

BESOK She knows all about 
MALAM 5 Love-potions and 

PREMIERE ! 

”G RE. 

5.00 7.00 9.00 

(utk. 17 th.) 

Film jang sa- 

      ngat menarik! 8 Rowose: Frieder Filma, Inc. 

Kisah mengharukan tentang diri seorang pemuda jang gagal dalam 
perkawinan dan kedudukan akibat godaan seorang gadis jang ber-   | kekuatan sihir ! 
  

    
  

     

   

    

     

/ ROY, YOU'RE BACK! | 1 RAN INTO MSLEAN'5 GANG 

    
    

  

     

  

      
MINDING THEIR OWN 

BUSINESS! 
HAPPENED TO YOU! : 

( How coME 
| we Were AERAID ON TOP OF THE CANYON/ YOU STARTED-) WANT TO REACH THAT 'W- MCLEAN/ KEEP A SHARP 

Ma emnnatap 4 ME SEEMEL TO BE MOVING THE FN NEW GRAZING LAND Mp LOOKOUT EVERY MINUTE 
CATTLE BEFORE 

PALE? NESDAY! THEY 

  

    

    

    

  

THE OTHER RANCHEKS T STILL PON'T TRUST 

        
   

    

  

BEYOND PARADISE 
MOUNTAIN BY WEP-   GOT BACK, 

WOULPN'T WAIT! 

      

mengharukan! 

Pertjajakah Tuan bahwa kebahu- 
giaan suami isteri dimata umum 
adalah kebahagiaan hidup jang 
sewadjartija Do cok 
Djawaban jang tepat tersadji di- 
atas lajar putih dalam wadjah 
Simon dan Laura!!! 
Saksikanlah Kay dan Peter. jang 
lintjah dan mahir memainkan pe- 
ranannja dalam dua watak jang DITUNGGU: 
contras !!! "GRAN D” / ”0 RIO N” 

Cinemasco 
PRINT AV 

TECHNICOLOR 

   

  

  
  
      

    — Roy, engkau kembali! Kc 
di apa2 atas dirimu! 

— Saja pergi ketempat komplotan McLean diatas Canyon 
Kelihatannja mereka sedang sibuk dengan pekerdjaan 
sendiri! 

  

    

29 
K./12 
kalaur nanti terdja 

itu! 
mereka 

Type Perti. ,SEMARANG” Idzin No. 3498/111/A/171    

   
    

  

     
At TAAT ? AN 

— Saja masih belum dapat 
mempertjajai McLean! Was 
padalah setiap waktu! 

. 

des 
ngan penggiringan ternak itu se 
belum saja kembali, Dale? 
-- Parg pemilik ternak lain2nia “ 
menghendaki supaja sampai di- 
tempat daerah baru jang terletak 
dibalik gununo itu sebelum hari 

—- Mengapa engkau mulai 

Rabu! Mereka tidak mau 
nunggu lagi! 

mes         

  

  

M
o
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