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Libawah. pos  pendjagaan Djrakah, 
telah ditinggalkan (di-evacueer) kari 

daerah 

dan terlarang”. Disekitarnja bau 

E
P
 

  

: Osekssan 
Dipinggir djurang pertemuan kali Apu dan kali Pabelan, wartawan kita 
melambuikan barct-nja kepada para pembatja, Tempat. jang di-indjak 
oten wartawan kita itu 1400 meter tingginja, letaknja Lk. 200 meter 

jang kira-kira 40 diam sebelumnja 
A sudah sangat berbahaja sebab di 

liputi gloedwolk, awan panas. Dibelakang wartawan kita, djelas tampak 
arus lahar jang masih meleleh, mendesis Kk 
menimbulkan “uap jang tinggi membabi 

»Zone satu” jang kemarennja suda 

arena tertjampur air kali dan 
ke-atas. Daerah ini adalah 

? dinjatakan ,,sangat berbahaja 
lan 5 elirang jang seakan-akan hendak men- 

tjekik nafas. Tanda panah menundjukkan letak pos Djrakah jang sudah 
3 dikosongkan. 

PA bai 2 ag .  Antjaman Bagi Daerah Asia 
| Bantuan Militer USA Kpd Pakistan Mempunjai Konse- 

| Sekarang Dich 

“terdjadi gempa bumi 

   Kawah Jg! 

  

Ikuti perkembangan2 mengenai situasi gunung Merapi dapat ) 
a hasil pemeriksaan jang dilakukan dari uda- 

ra pada hari Minggu kemaren djam 15.00 menundjukkan 
“mengabarkan, bahwa” hasil 

ANGGAUTA S. P. S. 

  

h JgMenudju Ben- 
do Dan Woro Lebih Giat 

: awatirkan Adanja Bandjir 
ahar Dingin 

(Oleh: Wartawan Kita Sendiri) 
wan ,Suara Merdeka” jang chusus ditugaskan untuk 

adanja 
lubang kawah Merapi jang menudju ke Bendo dan Woro (arah 
barat) mendjadi Tebih giat. Sekeliling puntjak 
tebal dan lebih giat dari pada biasanja, Sebaliknja Kali Apu me- 

“kundjukkan keadaan yang constant (tetap), G2 

Sementara itu dari pos pendja 

  

   
   

gaan di Selo jang kini merupakan 
pos 5 3 | : 1 3 jang. terachir Ig 1 

daerah Bojolali sesudah pos Dira- 

      
kan hari Rebo ' jl, kah dika songkar 

diterima laporan, bhw gusuran2 
| .ke Kali Apu men 

bai Tebih. Bau. Berhubung 
dengan itu, maka bila keadaan 
sudah memungkinkan, oleh pen 

     
tugas2 ang berapi ada diniat 
kan untuk Ig gadakan Net. 
saan jang lebih teliti ke Kali Apu. 
Kapan n diadakannja pemerik 
saan ini, belum terang, karena 
segala sesuatunja masih tergan 
tung dari perkembangan2 selan 
djutnja Ahn Tebar bata Merapi 
jang (ap detik bisa berobah2 itu. 

0. Seia'n di Kali Apu, djuga Kali 
Pabe'an akan diselidiki dengan 

Semertara itu,  berhu- 
bu teraania tudian jang ak 

lebat pada hari2 terachir ini di 
terengsereng Merapi, dichawatir- 
kan akan timbulnja bandjir lahar 
dingin, demikian kabar dari war 
tawan ,,Suara Merdeka.” : 

Ti 

Pos: Plawangan melaporkan, bhw 
jum'at malam djam tiga hingga 

agi ” Gunung Merapi keluarkan 
asap putih tebal. Djum'at djam 13.39 

selama lima- 
| belas 'sekon. Djugas pos Selo menga | 
-barkan, bahwa asap putih tebal jte- 
rus keluar dari Merapi. Hari Djum- 
Jt itu oleh petugas2 gunung berap' 
diadakan penindjauan “ kepos  Djra- 
kah jang sedjak hari Rebo - diting- 
galkan. Hasil penindjauan belum “di 

—. kwensi2 Jang Djauh Terhadap Perdamaian Dan 
3 2 | Kemerdekaan Asia: Kata Nehru 

ALAM PEDATONJA sebagai ketua Partai Konggres India dalam sidang lengkapnja. jang 
tama dari Konggres nasional partai tersebut jarg ke 59 didekat Kaler Nehru pada Sab- 

in suatu 
   

hhurchilt Bin Mei 
n Berhenti? 
TA par! n I 1 

partai. Konservatif,  Gyril 
.. Osberne, Djum'at malam menga 

takan, Hahwa banjak politici jang 

   

   
   

     

  

     

  

   

  

             

   
   

   

      

Churchil a meletakkan 
djabatannja, djika nanti ratu Eli- 
zabeth kembali 
nja dalam bulan Mei jad. 

n berhentinja 
k diperbintjangkan 

dim minggu ini,” 
jang mendjadi pe- 

erna 

  

di madielis 
seorangpun . me- 

an ia akan berhenti, 
jang menduga 

terdjadi nanti dji 

undjuk kepada spe- 
u dikala- 

: bahwa usil bantuan militer Amerika Seri kat, kepa 
an bagi daerah Asia. Bantuan sematjam itu mempunjai konsekwensi2 jai 

damaian dan kemerdekaan Asia, demikian Nehru. Selandjutnja ia berseru kepada Pakis- 
tidak menerima bantu an itu dan ia menambahkan bah wa tawarannja 

kt non-agresi 3 tahu » 

wa P.M. Sir Win- 

dari perdjalanan- | 

Pakistan itu merupa- 
jang  djauh ter- 

1 untuk mergada- 
j. hingga kini masih teteb terbuka. 7 

gekebih diauh dinjatakan, bahwa. so, njrua. adalah unfamatjam 
djika Pakistan menerima bantuan | kemerdekaan jang Taap g di 
tu, maka kemerdekaan di Asia | berikan kepada mereka itu dgn 
mendjadi merosot djalannja/ mengirimkan para tawanan itu 
sedjarah diperkosa. Dan Pakistan megan musuh mati2-an mereka. 
akan mendjadi sebagian “dari Gn elandjutnja Nehru dgn keras 
tu. gabungan negara2 jang memu mentjela Syngman Rhee, ig kata 
suhi negara2 lain. Pakistan men | n'a segala utjapan2-nja tidak lain 
djadi suatu daerah jg : 
dung potensi pkrana ika berang- 
sur-angsur politiknja mendjadi di 
awasi oleh negara? lain. 2 

Nehru menambahkan bahwa | 5 sa Tg #, , 
masalah ini bukanlah semata- |» Pa an PENDeK US an ga Osar "di 
mata merupakan masalah sebuah | 8“!in, Nehru menjatakan penghara 
negara jang kaja dan kuat hen bag agar supaja  konperensi 'itu 
dak memberikan bantuan kepada | “Pal menghasilkan redanja ketega- 
negara lain, tapi hal ini:  djuga Lana . Internasional. Ditambahkan- 

menjanskut baik pada masalah "4 djika demikian 

perdamaian maupun kemerdeka- 
in dari banjak-negara2 di Asia. 

| dia semata-mata. 

|. Masalah Konperensi 4 

Teng dunia. 

|. Lebih. diauh Nehru mengatakan 
bahwa PBB telah memperlemah 

|dirinja sendiri dengan menolak du- 
duknja RRT didalamnia. Ia menam 

bahkan bahwa terwudjudnja RRT 

Masalah tawanan pe- 
rang Korea. $ 

Mengenai masalah tawanan2 pe 
rang di Korea, Nehru mengata- 

mengan- | merupakan antjaman2 kepada In- : : 

maka hal itu 
lakan merupakan peristiwa besar da 

    

      

   

  

kan bahwa tindakan untuk meng 
angkut mereka itu ke Taiwan 
adalah tindakan jang tidak dapat 

- # libenarkan,  meskinun mereka 
belum dibebaskan. fa menerang 

“malam 

itu merupakan suatu faktor penting 
dalam “situasi dunia. Tidak menga- 
kui RRT berarti menutupi mata ter 

hadap  kenjataan, demikian Nehru. F 
(Antara). 

Sepanjol Kehudjanan Pro: 

ketahui. Menurut  tjatatan hingga 
hari Djum'at 3459 orang dari seki- 
tar Gunung ' Merapi telah diun 
kan. ita 

Ikut berduka tfta 
bentjana Merapi. 

Pada tg. 22 Djanuari 1954 
kas Besar Palang Merah In 
sia telah menerima kawat 
Liga Perhimpunan2 Palars N 
rah Nasional di D'erewa jane 
maksudnja minta supaja disampai 
kan kepada korban2 gunurs Mz maa 

  

    

wa turut berduka-tjita atas ben 
tjana gunung Merapi tsb. 

3 Menit Hening- 
4 -.. T 

kan Tj'pta 
Agar Konperensi Berlin 

: Berhasil 
WALIKOTA BERLIN Barat 

Dr. Walther Screiber dan ketua 
parlemen Djerman Barat Dr. Ot- 
to Suhr telah mengadakan seruan 
kepada penduduk Berlin supaja 
mereka peda hari pembukaan 
Konperensi 4-Besar pada hari Se 
nin berdiam 3 menit untuk men- 
doa agar konperensi ini akan ber 
hasil. He : 

Dalam . sebuah pengurruman 
bersama, Dr. Screiber dan Dr. 
Suhr menjatakan bahwa ..p 
konperensi 4-Besar ini tergan- 
tung sangat banjak soal2. jang 
meliputi Berlin, Djerman dan du- 

  

  

»pada 

Pada tgl. 25 Djanuari mulai djam 
9.30 pagi, semua lalu lintas di Ber- 

rapi bahwa Liga impunan2 | 
Palang Merah Nasional di Djene: 

22.000 Tawanan 
Telah Diserahkan 
Kpd Korea Sit- 

Taiwan 
Diserahkan . Sebagai 
,Orang2 Preman" - 

Wakil2 militer dari Korea Se 
latan dan Tiovgkok Taiwan pa 
da hari Sabtu menandatangani pe 
nerimaan ki. 22.000 tawanan pe 
rang, tang tidak suka dikembali 
kan dan jang oleh komando PBB 
diserahkan kepada mereka. Koman 
dan tentara kedelapan Amerika, 
djenderal Maxwell “Taylor mene 
rangkan pada penjerahan itu, 
bahwa tawanan2 perang Ini dise 
rahkan ,,sebagai orang2 preman” 
dan ,,sebagai Jambang kemena 
ngan” PBB. 

Bekas tawanan perarg tiba 
di Taiwan. 

Pada hari Sabtu telah tiba di 
Taiwan  (Taipeh) 143. orang2 
Tionghoa, jang telah ditawan di 
Korea dan tidak. mau dikembali 

ikan lagi. Di, Taipeh mereka di 
sambuts dengan lagu selamat da 
tang jang chusus digubah untuk 
penjambutan. mereka. Mereka 
adalah rombongan pertama dari 
1400. bekas tawanan perang jang 
telah dibebas Mereka diki 
rimkan kerumah2 sakit untuk 
mengalami pemeriksaan dan ke 
mudian kan mendapat sematjiam 
kursus didikan politik, jang 
lamanja tiga bulan. A8 

sudah Dibebaskan 
ja tawanan2 peranr . Ame 
ggris dan Korea telah di 

bebaskan oleh pendjaga2 bangsa 
India sebagai telah direntjanakan 
pada hari Djum'at tengah malam, 
demikian diumumkan oleh se- 
orang d'urubifjara India pada hari 
Saptu. Diurubitjara itu menerang 
kan, bahwa pasukan2 pendjagaan 
India telah meninggalkan kamp 

rika      tawanan di-utara daerah jans di 
demiliterisasikan dekat Panmun- 
jom beberapa menit lewat djam 
dua belas malam. (AFP-Aneta) 

Masuk Dinas Mi- 
literKorea-Selatan 
85 pCt Dari Bekas Ta- 
wanan2 Korea-Utara 

BEKAS SERDADU Korea jang 

baru dibebaskan setelah ditawan se 
lama 3 tahun, banjak jang  menga- 

djukan «permintaan untuk. mendjadi 
anggauta tentara jang dahulu. mere- 
ka perangi. Lebih dari 85949 dari be 
kas tawanan jang berada di pusat 

tampak asap jang | 

lin. berhenti, dan semua penduduk “pengembalian di Pohang telah: me- 
akan mengheningkan  tjipta selama madjukan permintaan “untuk  tenta- 
3 menit sebagai lambang keingi- ra Korea Selatan demikian diwarta 
nan semua penduduk Berlin dan se kan oleh letnan kolonel Eugene W. 

  

      

                

   

      

kan, bahwa 
wa menteri px "I Perhubungan 

tes Inggeris-Perantjis 

" 4 

Tegang 
INGGRIS DAN PERANTJIS telah menjampaikan protes 

bersangkutan dengan 

. masalah 

mumkan. Dengan tidak 
iii kala- 

meskipun tak ada 
tersebut orang 

Madrid— Paris Mendjadi 

        

          

   
        

  

njol. Berita ini jang belum ditegas- 
kan setjara resmi mengatakan bhw 
nota protes Perantjispun telah d'bi- 

Situasi di Djibraltar dan 
Marokko menarik perha- 

Harian pemerintah. Soviet, ,,Isves- 

215 ! kepada Spanjol, demikian ditundjukkan oleh kalangan2 jang ber (0 ru sembuh “dari sak '(#kuasa di Madrid hari Sabtu. Protes Inggris | den 
». mematahkan kontrole jang te: masalah Djibraltar sedangkan protes Perantjis bersangkutan de- 

—. dari partai Oa genai pembe | ngan masalah Marokko. Dalam pada itu wartawan UP dari Pa- 
lian dan pe 1 bahan2 men-fris kini makin mendjadi tegang dengan  meningkatnja 
tah.” | Ne KEReb na | krisis di Marokko kedalam kalan pan2 Ta tertinggi. Isi da- 

Monckton,. jan rusia af ri protes Perantjis ke Spaniol itu tidak diu : 
Ie er Jadanja penjiaran2 tentang hal2 jang lebih mendalam 

buruhan, jang | 'teJugan2 menindjau beranggapan situasi mungkin akan mendjadi le- 
lah menda eski | bih genting lagi. Dalam pada itu diwartakan, 
pun seorafi kon | pengumuman apa2 mengenai isi protes  Perantjis 
servatif, “4a gan | menduga isinja tegas dan tak ber putar-putar. 

Na Mal Didapat berita di Paris bahwa 
2 Pb Pa 'gan | isi protes. Perantjis itu terutama 
Pn rapi hberkenaan dengan utjapan2 Ko- 
Ba Ta AE misaris agung $ panjol di Marok- | jarakan. (Antara). 

yg Pa | ko, Letnan-Djenderal Rafael Gar t 
PARI Kerdia” berat a 2 cia Valino, pn ia Sr 

Pn ena bara wakil suku bangsa jang ber jan. , adalah orang2 2. Aa di Tetuan Dikta hari Ke- TT 
: k | mis jbl. Valino pada waktu itu 

              

   

  

   

     

  

mengatakan bahwa Perantiis te- 
"tah banjak membuat kesalahan2 
dalam memerintah Marokko, dan 
telah melanggar ketentuan2 per 

“setudjuan Algeciras dalam tahun 
11907, jang djuga ditanda tangan: 

Toleh Rusia. Pelanggaran ini 
Inurut Valino ialah berupa penga 

ha |singan Sultan Sidi Mohammad 

bin Jusuf dalam bulan  Asustus 

n 11953, jang lalu. diganti oleh Sul 
tan jang sekarang ialah Moham 

1 mad Moulay bin. Arafa. 

      

    

    

  

     

    

  
  

"9 Di. Franco berterima kasih. 

12 j Berita lain dari Madrid mewarta 

“tang dikedai2 bir, diberike 'kan bahwa menurut keterannn 

1 min dengan tjuma2. kalangan2 jang mengetahui 'kota 

a Na “pandaan | i ini hari Sabtu Djenderal Francisco 

r (DIR MENING- ' Franco telah menjampaikan terima- 

, DUA DIN 'kasi kepada Lt. Djend. Valino, Ko- 

AT. diruma sakit misaris Agung Spanjol di Marokko, 

i rta telah me dan apa jang mereka sebut .Oratg2 

pada Kemis malam Marokko jang dapat dipertjaja ig 

r Widjoi tmo- telah menjatakan kesetiaan mereka 

   

   

         

           
    

kepada Spaniol. 1 : 

Menurup AFP, diwartakan bahwa 

pada “hari Sabtu Dj. Franco telah 

tmo- mengadakan pertemuan dengan, men 

teri luar negerinja Alberto Martin 

  

o selama masa hidupnja banjak 
kerdja dalam lapangan sosial, 1 

Pemakaman djomntonda dilaku | bitjarakan kedjadian2. 

pada hari Sabtu-sore, (Pia) di Tetuan, jaitu di Marokko  Spa- 
in 
(0 

  

! 

tia”, hari, Sabtu mengatakan bahwa 
disampaikannia protes2 kepada Spa 
njol tentang masalah Djibraltar dan 
Marokko itu adalah “akibat2 jang 
langsung dari politik diktator facis 

ngan hasil jang baik, dan 
lambang  kepertjajaan  rakjat 

didunia. jang djuga 
mai.” (Antara). 

“Huruh rakiat Djerman bahwa Kon- Hilton hari Sabtu. 

perensi 4-Besar ini akan berachir de 
, sebagai hari Minggu diangka, kepulau Che- 

Dier- je. dimana. mereka. akan mendapat 
man akan tertjapainja negara Djer- latihan2 dasar. Selebihnja akan me 
man jang bersatu dan hidup damai njusul kemudian, demikian 

Kira2 seribu orang dari ' mereka 

Hilton 

bebas dan da- jang mendjadi penasehat dalam ten 
tara Korea Selatan. (UP). 

  

s
n
 n

ba
 

  Franco jang mendapat sokongan dal 
'ti Amerika Serikat. 

| Artajo di Istana Prado, untuk mem | onesi: 

: jang terachir | Barat. Dalam hal ini djuga tidak di 

  

Keadaannja adalah sangat mena: 
rik perhatian. D'satu fihak Ameri-i 
Ka berusaha untuk memperkuat At-' 
lantik bloknja, tapi dengan sekutu 

He aj 

  

fasisnja Amerika melakukan tindas| Dukuh Puluhan, sebuah desa dilereng Merapi, jang kini sudah ditinggal 
kan2 jang memusuhi sekutu2 lain-! kan penduduknja, merupakan suatu ,,ghost town”. Tak seorang pun tam- 

nja, jaitu Inggris dan Perantjis. 
(Antara). 

dnaket Fikiran Utk Beli Irian Adalah Hal Je ,brnstig” 
ATAS PERTANJAAN ' mengenai 

suara2 dari Djepang untuk membeli 
Irian dari Nederland dan Australia, 
Menteri Luar Negeri Sunario mene 
rangkan kepada ,,Antara”, bahwa ia 
sendiri berpendapat, pikiran2 untuk 
membeli atau mendjual Irian, teristi 
mewa Irian Barat, adalah pikiran. jg 
.ernstig” dari manapun djuga.  da- 
tangnja, karena pikiran demikian ti- 
dak menghirdukan hak dan kepen- 
tingan bangsa Indonesia atas Irian 

indahkan rakjat Iriah dan daerahnja 

pak. Hanja gonggongan andjing-andjing gladakker kedengaran sangat 
mengerikan. 

    
TAHUN KE VIII No. 282. 

  

  

  

  

Kalam 

Keinsjafan 

merintahannja sendiri. 

  

' Belum Ada, Kata Menteri Roosseno | 
DALAM SUATU PERTJAKAPAN dengan P.I.-Aneta, menteri perhubungan, prof. ir. 

Roosseno, menjatakan penda patnja, bahwa pada umumnja pegawai2 dan kaum buruh kita ku- 
rang sekali mempunjai keinsjafan nasional dalam melakukan pekerdjaannja. 
dipengaruhi oleh kebend aan, seperti gadji dll. dan lupa akan potensi jang ada pada pe 

. “Dalam hubungan ini menteri Roosseno sangat menjesali tuntutan2 jang dimadjukan oleh 
kebanjakan serikat2 buruh, jg hanja didorong oleh keinginan mentjari populariteit bagi bebc- 
rapa orang nemuda2-nja bersuka. Urang lupa memikirkan dan mempertimbangkan ' kemungki- 
nan bagi pemerintah untuk mengabulkan keinginan2 jang berlebih-lebihan - pada waktu seka- 
rang. Dalam pembangunan ini pengorbanan masih harus diberikan.terus, de- 
mikian menteri perhubungan. Selandjutnja menteri mentjela kelalaian jg. masih meradjalela 
dikalangan pegawai2, seperti antaranja tidak mengindahkan waktu masuk kerdja dan datang 
semau-maunja. Dalam imbangan ini menteri Roosseno menerangkan,,bahwa dalam,Jingkungan 
kekuasaannja telah diadakan penindjauan dati dekat dan telah miuilai diambil tindakan2 utk. 
merobah sifat2 jang merugikan negara itu. 
sbure2ucratie” jang masih berlaku dikalangan pegawai2 pe merintah. 

' fjontoh, bahwa suatu surat baru sampai ketangannja seteloh seminggu berada di kementerian, 
Pertanjaan tindakan apa dilakukan terhadap c 
bahwa keadaan itu dapat dihilangkan dengan tjara berangsur-angsur. (P.L-Angta) 2 f: 

Jg Pantas Diperhatikan 

Nasional Dlm. Kerdja | 

Mereka sangat 

Disamping .itu. menteri menjesali pula pengaruh 
Dikemukakan suatu 

sbureaueratie” itu, prof. Roosseno mengatakan, 

  

negeri Molotov, pada hari Sabtu 

dan djaminan keamanan Eropa. 

.Kenjataannja “sadja, bahwa kita 
telah memperoleh kata sepakat me- 

ngenai konperensi ini dan kuman- 
dang daripada kenjataan ini didalam 

pendapa: dunia, smenjatakan, bahw: 
orang mengakui perlu diadakannj: 
konperensi ini,” demikian Molotov. 

Lebih landjut ia menjatakan, bat 
wa makin lekas RRE di-izinkat 
mengikuti pembitjaraan? mengena 

. masalah2 internasional dewasa ini 
makin baiklah bagi 
antara manusia. 

Molotov menerangkan, bahwa Sc 
“jet Uni belum pernah mendjalan- 
kan” 'k jang ditudjukan kepadi 
kebebasan dan hak2 nya! orang 
dari suatu kebangsaan tertentu, dar 
sekarangpun tidak mendjalankan px 
litik jang demikian. 

Achirnja Molotov menjatakan te- 
rima kas'hnja kepada republik de 
mokrasi Djerman terhadap kesedia- 
annja untuk 'menerimanja sebagai 
tamu. 

perdamaian d 

  

Tiga. menit menghening 
kan tjipta. 

Di Berlin Barat pada hari Se- 
nin pagi dilakukan pengheningan 
tjipta selama tiga menit, mulai 
pk. 9.30 waktu setempat. Hal ini 
telah diusulkan oleh dr. Walter 
Schreiber, walikota Berlin Barat 
dan dr. Otto Suhr, ketua dewan 
kota Berlin Barat. Pengheningan 
tjipta ini harus dianggap sebagai 
suatu lambang daripada keinginan 
semua penduduk Berlin Barat 
agar konperensi Empat Besar 
membawa hasil jang memuaskan. 
demikian diterangkan. Selandiut- 
nja pengheningan tjipta itu akan 
dilakukan pula sebagai . lambang 
suatu Djerman jang merdeka dan 
bersatu disuatu dunia ic merdeka 
dan bersatu pula, (AFP) 

: 4 , 

Projekt 
2 

Asahan 
MENGENAI perundingan jang 

diadakan antara duta istimewa 
Djepang Eiji Wajima dgn kepala 
direktorat desk Asia kementerian 
luar negeri, dr. Sudarsono, dari 
fihak kementerian tsb. diperoleh 
keterangan bahwa selain pertuka 
ran fikiran telah diadjukan djuga 
dengan resmi beberapa pokok ten 
tang projek Asahan. Sampai seka 
rang mengenai poko2 itu masih 
belum ada keputusan. Tetapi di 
harapkan bahwa dalam pertemu 
an jang akan diadakan minggu 
depan akan ditiapai . ketentuan2 
tentang. prinsip2 
jek Asahan tersebut. 

Pada pertemuan itu E'ji Wajima 

telah memberitahukan kepada dr. 
Sudarsono bahwa 'ia tidak akan 
tembali ke Djepang setjepat itu se 
bagaimana dikabarkan oleh bebera: 
pa surat kabar. Dari fihak kemen- 

terian luar negeri diperoleh: kabar 
selandjutnia bahwa masih belum 
ada ketentuan bilamana pertemuan 
antara dr. Sudarsono dan Wajim: 

itu akan diadakan. 

Tentang pokok2 projek Asahar 

itu -dari' kalangan jang mengetahu' 
PL. Aneta. mendapat keterangan 

| bahwa prinsip2 itu ialah mengenai: 

a. djumlah tenaga listrik jang akan 
dibangkitkan, bb. kapasitet pabrik 
irabuk, c. tjara2 pembajaran untuk 
menutup ongkos2 pembangunan pro 

jek Asahan tsb. (Pia), 

  
jang dianggap oleh pihak2 jang ber penarikan kapital internasional setja njatakan dalam statement jang dike 
sangkutan di Djepang seolah2 seba 

sadja. Ment- 

tut Menteri Sunario, bahaja akan ter , 
tjadinja sesuatu apa dengan Irian Ba 

dari Dje- 

pang) dengan tiada pengetahuan In- 
donesia, padahal mengenai kepenti- 

, tidak persetudjuan ” Indonesia, akan 
sebelum Republik Indonesia mengua 

sai Irian Barat. Selama Indonesia: be 
lum mendjalankan kekuasaan de fac 

to dan de jure atas Irian Barat, ma 
ka selama itu misalnja akan terdjadi 

gai barang dagangan 

rat (sekarang  datangnja 

ngan nasional Indonesia selalu ada 

P 

  

   
     

ki “di 

Lembaga Keditas 5 ma AAA 

(Ka Batara 

(nian eni   
aka 1 wan oem AA .0 

      

ra kolonial dan akan terdapat keada 
an perburuhan jang buruk disana. 

Selandjutnja oleh Menteri Sunario 
diterangkan, bahwa tiap2 persetudju 
an jg. dibuat mengenai Irian Barat 
dengan tidak sepengetahuan dan dgn 

ngan persahabatan dengan Indonesia, 
Seperti diketahui, pendirian pemerin 
tah Indonesia dalam hal ini telah di 

dipandang oleh Indonesia — sebagai 
perbuatan jang menjalahi  perhubu- 

luarkan oleh Kementerian Luar Ne 
geri pada bulan September 1953. 

| Mengenai suara2 dari pihak Die- 
pang untuk membeli Irian dari Ne- 
derland dan, Australia, Menteri Suna 
tio mengatakan pula, bahwa baik se 
kali kalau bangsa dan ' pemerintah 
Diepang mengisjafi akan effect jang 
buruk terhadap pembitjaraan2 Te 
mengadakan perhubungan jang "nor- 
mal dan bersahabat diantara Indone 
sia dan Djepang dan memperhatikan 
soal tersebut, (Antara). 

  

peren-i Berlin Dibuka 
Molotov Anggap Sbg Tugasnja: Mem- 
perkuat Perdawaian Dan Mendjamin 

Keamanan Eropah 
TIGA PESERTA. BARAT pada konperensi Empat Besar di 

Berlin telah mengusulkan untuk memulainja konperensi tsb. pada 
hari Senen.pk. 15.00 waktu setem pat (22.30 waktu Djawa), demiki 
an dibenarkan di Berlin pada hari Sabtu. Djawaban Rusia atas usul 
ini pada hari Sabtu belum diteri ma. Dalam pada itu Menteri luar 

pers. di Berlin. Ia menjatakan, bahwa ia menganggap sebagai tugas 
nja untuk memberikan sumbangan utk. memperkuat perdamaian 

Molotov 
sedjak konperensi jg terachir Em pat Besar telah lamvau 5S tahun. 

  

Imperialis Hendak 
Gunakan Islam Utk 

Memetjah Rakjat 
Mesir 

PRESIDEN NADJIB dari Me- 
sir hari Sabtu mengatakan bahwa 
mperialisme hendak  mempergu 
anakan agama Islam. untuk meme 
jah belah rakjat Mesir, akan te 
tapi bahwa rakjat dan tentara 
Mesir kini telah menang, demiki 
an menurut suatu siaran radio 
Kairo hari Sabtu. Radio Kairo itu 
mengatakan bahwa kata2 itu di 
utjapkan oleh Nadjib berkenaan . 
dengan suatu rapat umum jang 
dihadliri oleh beberapa ribu orang 

  
memberikan keterangan kepada 

mengingatkan, bahwa 

  
berkenaan dengan ulang talak, 
pertama. pembentukan gerakan Musuh Per- jeram» "TN 

damaian - Sambil menjampaikan salam 
khormatnja kepada ..pasukan2 pen 

Mereka Jg Menentang 
Ikut Sertanja RRT Dlm 

PBB: Kata Moskow 

MENGUTIP suatu karangan 
dlm mingguan ,,Novo Vremya”, 
TASS malam Sebtu mengatakan, 
bahwa hasilnja konperensi 4 nega 
ra jang akan diadakan di Berlin 
adalah. tergantung kepada kemau 
an-baik negara2 Barat. Dikata- 
Kan, bahwa hanja musuh2 perda 
majan dewasa ini akan menentang 
kut  sertanja RRT dalam PBB. 

Selandjutnja ditegaskan, bahwa 
«ini musuh2 Sovjet Uni pun tidak 
lagi berani .menjangkal tentang 
keinginan Moskow untuk dapat 
berhidup dalam perdamaian. Hal 
hal itu harus diperhatikan 'dalam 
konperensi di Berlin, demikian 
Yikatakan seterusnja dalam kara 
ngan tadi djika sesungguhnja hen 
dak meredakan kegentingan inter 
nasional. 

Achirnja dikatakan, bahwa Sov 
iet Uni menghendaki perkemba- 
ngan perdagangan - internasional. 
Sovjet Uni . tidak menghendaki 
daerah negara lain dan senantia 
sa mendjalankan politik perdamai 
an dan kerdjasama dengan semua 
bangsa, demikian karangan tadi 
menurut siaran TASS jang terde 
agar di Paris. (Antara) 

Mesir. 

itu bahwa hendaknja rakjat MMe- 
sir ,.harus sia untuk tidak tama 

ahnja $ lagi menumpahkan darahnja seba 
gai harg: ab 
dari penind: iri 

Simpang Ditjabut 

jang disampaikan oleh korespon 
den PL.Aneta di Surabaja Sabtu 
sore izin perusahaan ,,Hotei Sim 
pang” Surabaja telah ditjabut. 

mentara waktu diserahkan kepn 
da residen Surabaja ber-sama2 
dengan dewan, pimpinan 
kotabesar Surabaja. 

L 

pada Sabtu pagi telah berkun: 

ljaga nasional” Nadjib mengha- 
“tPkan bahwa pada suatu: “hari 
etiap orang. peladjar dan buruh, 
taia den melarat, akan mendjadi 
inggauta dari kesatuan ini jang 
kan mengusir imperialisme dari 

Pada achirnja ditambah- 
can oleh komentator radio Kairo 

Izia Hotel 

MENURUT BERITA telpon 

Kekuasaan atas hotel antuk se 

harian 

Dalam pada itu dapat dikabar 
kan: Komisaris. tinggi Belanda un 
uk. Indonesia, Graaf van Bylandt 

————— djung kepada menteri luar negeri 
Beberapa senator Perantjis Ke! Mr. Sunarjo. 

mis malam mengusulkan diben- 
taknja apa jang mereka sebut 
Uni Pertahanan Eropa”. Dian- 
Ijurkannja agar negara2. jang 
ikut serta dalam organisasi ini 

Atas pertanjaan Graaf van Bv- 
landt menerangkan, bahwa pada 
kesempatan itu ia telah mengemu 
kakan peristiwa jang harus diss 

hendaknja meliputi pula negara2 
Ingoris, Norwerja dan Denmark. 
Maksudnja organisasi ini jalah un 
tuk menggantikan organisasi Ma   sjarakat Eropa (EDC). 

Awas, Ada Kom ptotan : 
Pengatjau”" Negara 

SBPU, . Mensinjalir Komplotan2 Jg 
Destruktif Di Kementerian Dan Dja- 

watan2 Pekerdjaan Umum | 
. DALAM PENGUMUMAN NJA jang dikeluarkan hari Dju- 

saikan berkenaan dengan 
Simpang,di Surabaja, jang akibat 
nja mer 
berkembang diluar pr8porsi jang ' 
sebenarnja. : 

Hotel 

Irut pendapatnja telah 

mepgenai pro 

  
mahat, Pimpinan Pusat Serikat Buruh Pekerdjaan Umum (SBPU) 
mensinjalir adanja komplotan2 p engstjau negara dikalangan Ke- 
menterian dan Djawatan2 Peker djaan Umum jang menurut. SB 
PU ,,bersembunji dengan sebutan tenaga2 ahli dan penasihat2” ig 
dengan menggunakan gezag djab atannja mengadakan usaha2 sa-. 
.bot serta mengadu-domba pemer iniah dengan buruh. Gleh karena | 
itu P.P.iSBPU mengharap dari pemerintah supaja didalam. tinda- 
kannja untuk. menggulung kompiotan anti RF, itu djapsanlah ber 
tindak setengah2, tetapi haruslah lebih tegas dan djangan ragu2, 

M. S. Noach ditahan. 
Sementara itu dari Malang  dida- 

pat berita, bahwa seorang wargane: 
gara Belanda bernama M.S, Noach. 
tukang lelang. “beberapa hari jang 
lalu telah ditahan oleh jang bertva- 
djib. Penahanan itu dikabarkan ber- 
dasarkan kepada sesuatu hal krimi- 
nil. Lebih landjut dikabarkany bah- 
wa setengah tahun jang lalu di Ma- 
lang ada suatu usaha dari berbagai 
golongan untuk mendesak kepada 
jang berwadjib agar N. tersebut di 
keluarkan dari Indonesia. “Tidak di: 
kabarkan berdasarkan “ sebab Apa: 
Dalam pada itu dapat dikabarkan. 
bahwa H. jang kita kabarkan ditang- 
kap oleh jang berwadjib di Pandaan 
berhubung dengan sesuatu kedjaha- 
tan jang merugikan, sesuatu firma di 
Sumatera sebesar Rp. 100.000 M—, 4: 
lah dapat meloloskan diri dari pen- 

djagaan polisi dan kini tidak diketa- 
hui dimana ia berada. E.L. jang di 
kabarkan dihotel Embong Wungu ke 
'maren kini telah diangkut ke Dja- 
karta, dimana ia akan diperiksa. Pe- 
nangkapan terhadap Evenhuis” hati 
Kemis dilaksanakan djam 14/30 di 
redaksi de Vrije Pers dan disaksis 
kan oleh sekretaris Komisariat Bs: 
landa H. Mengke. (Antara). 

Menurut SBPU pemeriatah harus 
dengan tegas mengganti kedudukan? 
-penting dalam djawataa jang hing- 
ga sekarang masih diterapati tenaga- 
tenaga asing jang dikatakan ..tenaga 
ahli” dan ,.penasehat” dengan. tena- 

bangsa Indonesia, mengutama- 

kan pemberian peker-djaan2 boro- 

ngan jang penting dan besar kepada 
pemborong2 nasional dan scbesar 
mungkin mengurangi pemborong? 
asing terutama bangsa Belanda, ti- 
dak membolehkan tenaga? asing jg. 
betul2 ahli mempunjai kekuasaan ig. 

besar dan penting, tetapi tjukup se- 
bagai penasehat jang terntarma ber- 

kewadjiban untuk mendidik tenaga2 
ahli bangsa Indonesia, memetjat pe- 
djabat2 tinggi dalam djawatan jang 

terangZapn mendjalankan sabot dan 
bertindak menggunakan gezaz dja 

batannia untuk memetjah belah per- 
satuan buruh dan mengusir dari In- 
donesia semua otang Belanda jang 
mempunjai kedudukan penting da- 
lam dunia perusahaan, perdagangin, 
bank2, jg. tindakannja dan perbua- 
tannja mentjurigakan, Dan mereka 

jang njata2 salah haris diberi hu- 
kuman jang setimpal. Demikian PP. 
SBPU. 

3a2  
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KERETA API TJEPAT BAN- 

      
N 

Kereta Api tjepat 
menudju Jogjakarta, 

ten. 327 : 
kangkung telah ditembaki 
rombolan bersendjata 
kanan dan kiri. 

reta api itu dan 

soto 
DUNG — JOGJA DITEMBAKI 

dari Bandung 
«hari - Kemis 

kira2 djam 13.30 dibetulan kilome- 
antara Sidaredja—Kubang- 

oleh ge- 
dari sebelah 

Betapa kerusakan jang diderita ke- 
berapa djumlah 

   
      
    
            

      .jang masih boleh ditihggalis tetapi   

    

# Kabar Kota 

  

   

  

   

    

  

           

   
    

     

MENGABDIKAN DIRI ke 

ngar seribu 

pada pembatja hendak kita hidan g 
dan orisinil. 

t 

) Waktawan2 kita bergambar dengan pak Lurah desa Ketep, desa terachir 

ungsikan. 

Mentjari Berita? 2 Ledakan 
Merapi ,,On The Spot 

»Wartawan2 Kita Menjusup Ke Daerah2 Lereng 
“Merapi Jang Sudah Ditinggalkan Dan Dinjatakan 

»Daerah2 Sangat Berbahaja Dan Terlarang“ 
pada ,,/News” 

“pembatja, selalu ditjoba dan didjalankan oleh 
pertjaja bahwa tuanpun sependapat bahwa daripada mende- 
eribu kali, masih lebih ber harga melihat sendiri satu kali. 

"Walah eebahsaja harian ,,Suara Merdeka” 
wartawannja untuk meiihat sendiri sesuatu peristiwa dari 
jang paling dekat. Peristiwa Merapi sedemikan hebatnja 
ini menghendaki penin djauan2 

« Kita akan mentiobasemata2 karena kita tahu bahwa 
ita sekarang ini menghendaki berita2 jang kita hidang 
hatsil dari pengelihatan sedekat-dekatnja. Dari penje- 

dik: »On the spot” — ditem- pat terdjadinja” berita itu sendiri 
Ini benar2 bukan merupakan suatu 

| andaikata koran kita ini merupa kan suatu ,,hidangan”, maka ke- 
kan masakan jang masih hangat 

: ahli gunung itu disebut zone per- 

korbannja belum diketahui,” tetapi 

kena peluru dibetulan dadania dan 
|kini dirawat dirumah sakit Tjilatjap. 
Demikian berita jang diterima di 
Bandung hari Djum'at. 

SALATIGA 
BANTUAN PADA 
 MADRASAH2. 

Pada tg. 20 Djanuari 1954 di ge- 
dung Gris Salatiga telah diadakan 
pertemuan antara pengurus2 Madra 
sah dalam wilajah Kabupaten Se- 

| marang dengan Wakil2 Pamong Pra 
|idja dan Wakil2. Djawatan Pendidi- 
kan Agama Propinsi Djateng. 'Mak- 
sud pertemuan itu jalah untuk mene 
rimakan bantuan (subsidie) darj Pe- 
merintah kepada para pengurus dan 
guru Madrasah selama tahun 1953. 
Adapun banjaknja Madrasah Ren- 
dah ada 94 buah dengan 14949 mu 
rid, sedang Madrasah — Menengah 
ada 9 buah dengan 1153 murid. Un 
tuk setiap murid Madrasah Rendah 
besarnja bantuan Rp. 6,— dan utk 
jang Menengah Rp. 12.—. Djumlah 

uang jang dibajarkan semua ada Rp. 
| 103.530. Uang jang diterimakan ha- 

rus dipergunakan untuk guru2 4045, 
gedung 2590, alat2 25X dan admi 
nistrasi 1076. 

TEGAL 
GEROMBOLAN BERSENDJA- 

TA MENGGANAS. 

. 

“jang setiap waktu- harus sedia di 

  

mn em 

dan kepentingan 
wWariawan tuan 

selalu mentjoba mengi- 

jang bisa dikundjangi 

»skesombongan”, melainkan 

  

ama. Suatu daerah jang kini pa- 

seorang konduktur dikabarkan telah 

  

PERSATUAN SPORT SPEDA 
— KUMBANG SURAKARTA. 
Dalam  rapat-anggautanja baru? 

ini jang dikundjungi oleh Ik. 100 
orang penggemar speda kumbang, 
Persatuan Sport Speda Kumbang Su 
rakarta telah .meresmikan Susunari 
Pengurus serta A.D. dan A.T.-nja. 
Adapun Pengurus organisasi tsb 

tersusun sbb: NN : 

Ketua I: A. Slamet Djajadi,. Wa- 
kil ketua H: Goei Hek San, Keua- 
ngan I, HH, HI: Tjan Thwan Sioe, 
Ali A. Abdat dan  Tjahjoharsono, 
“Sekertaris I: Purnomo Slamet, Se- 
kertaris II: Subowo, Service: Dalwi 

Ito dan Wirjosugijo. 

PENGELUARAN D.P.U. SOLO 
Pekerdjaan2 jang termasuk dinas 

biasa dengan beaja2 jang telah di- 
lakukan oleh DPU Solo selama ta- 
hun 1953 adalah seperti beriknt: 
Pembantu 

:062.80, pemeliharaan dan perbarkan 
ringan djembatan2 Rp. 161.860.92, 

     

jang ringan Rp. 862.999,41 dan jang 

alat2 besar Rp. 48.863,74. 
Jang mengenai assainering 

pemeliharaan pintu air, tanggul, sa- 
luran, tempat mandi dsb. Rp. 516: 
730, pembuatan lagi beberapa tem- 
pat mandi dsb. Rp. 18.050.27. 

Jang mengenai pembersihan kota 
jalah pengeluaran 

alat2 pembersihan Rp. 253.017. 
PENGHASILAN KOTA SOLO. 
Selama tahun 1953 jang lalu, pe- 

nebangan pohon2 ditepi djalan2 di- 
kota Solo telah memberikan peng- 
hasilan pendjualan kajunja sebanjak 
Rp. 13.479.— dan penghasilan pe- 
njeberangan perahu di Bengawan 
(kampung Beton) sebanjak Rp. 11. 

djembatan2 Rp. 364. | 

pemeliharaan dan perbaikan djalan2 | 

berat Rp. 801.860.05, pemeliharaan 

jakni 

upah pekerdja| 
pembersih kota sebanjak Rp. 596. 
142,56, pembelian dan pemeliharaan: 

|. Begitulah, harian ,,Suara Merde- 
— ka” dalam bulan April 1953 mengi- 

| rimkan wartawannja — sdr. Wah- 
“judi "— kelereng gunung Merapi, 

. waktu Merapi pertama-tama disinja- 
leer akan meletus. Sampai beberapa 
hari .ia dipos pendjagaan Djrakah. 

Suatu hal jang terdjadi pada perta- 
ma kalinja, seorang wartawan pergi 

.. kesana, disaat2 gunung N i 
nundjukkan kegiatannja hen: 
tus. Bukannja di Djrakah sadja, te- 

djuga dari lereng barat, lereng 
Merapi dari pos2 Babadan 

'Pelawangan, sdr. Wahjudi me- 
jau keadaan gunung jang sudah 

berbahaja itu. Ditulisnja reportase 
rang chusus, diambilnja gambar2. 
Dan mengikuti pula penerbangan pe 
ran puntjak Merapi. 

— Djal a sudah ditempuh. 
Dan sesuatu tjerita jang tiada sam- 
Yungannja biasanja- akan mengetje- 
yakan orang. Sekalipun Schubert 
termasjhur karena karangannja jang 

- senutupnja belum sempurna, namun 
idak berarti bahwa karangannja ha- 

| aja terhenti ditengah djalan. 
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Itulah ja, sekedar» meng- 
“bdikan diri pada ,.r ditjobanj 

"oleh wartawan? ,.$ Merdeka” 
.4 antuk ,lajat” ke Ireng 1 pi pada 

engah malam, dikala gufung itu 
sada permulaan tahun ini melepas- 
kan awan2 panas jang pertama. 
Selandjutnja dengan melalui di- 
Sreng sebelah barat, wartawan? 
sSuara Merdeka” pada hari Djum'at 
tanggal 22 Djanuari 1954 telah me- 
nudju desa jang paling tinggi — jg. 
kini masih ada penduduknja, tetapi 
yang sudah dinjatakan sangat ber- 
“sahaja dan harus siap sedia untuk 
stiap waktu dapat di-ungsikan......... 

- akni desa Ketep. Dari sana terus 
engan djalan kaki menudju tempat 
ang paling mungkin ditempuh ma- 
“usia berdjalan .kaki. ” “ 
Semua daerah jang ak 

puh ini, dalam is 

   

  

    

        
   

Empat orang angga 
: hupaten Semarang setja 
ih menjerahkan meandaatnja, dalam 
gang DPRDS Kab. Smg., pada 

il 21 Djanuari jbl. Adapun sebab 
pasang mandaat itu, karena me 

ka merasa tidek dapat memperta- 

ia te- 

   

    beleidnja lebih lama lagi, 
dalam sidang itu ada beberapa 

    

   
   

    

   

     

can sidang 
'nggauta DPRDS jang mengeluar- 

/an tuduhan2 bahwa DPD tidak da 
pat kompak lagi. Surat2 ini dinjata- 
kan oleh anggauta2 Supandi (PNI) 
dan Suwondo (BTI) cs. Dengan de- 
mikian maka DPD berpendapat le 
lih baik menjerahkan mana 
dapun anggauta2 DPD jang exit 
ilahi Moch Cholil (NU), Soejoed 

ling berbahaja dan sekarang dinjata- 
kan paling dilarang diindjak manu- | wa pada tanggal 

Berita terlambat menjatakan bah- 
10-1-1954 antara 

sebentar memandang puntjak Me 

Ibelan. Djurang ini jang dinamakan 
Idjurang Pabelan, jalah pertemuan an 

ara tengkuk Merapi 

ti Iputih. Bukan putihnja kain 

KJ). Ini tempat jang paling berbaheja. 

Injebut nama Tuhan dengan ernstig. 

sia. Djika toh kita mentjoba mirta 
idjin menudju kesana, tidak mung- 

'kin berhasil. Sebab, fihak lawan bu- 
kan sedjumlah manusia jang bersen- 

|djata. Melainkan gunung Merapi” 
akan dengan sesuka hatinja bisa ,,me 
ludah”-kan lava atau  batuk-batuk 
dengan geramnja. j 

Desa Puluhan ig. kosong. 
Kita tjoba menjusup tan 

pa idzin. Kita tjoba menembus 
daerah jang terlarang itu. Dilo- 
rong2 ketjil, disela-sela rumpun 
bambu, berdjalan dengan hati2, 
karena ditepi djurang jang tju- 
ram, sampailah didesa-desa jang 
sudah tidak ada manusianja. De- 
sa Puluhan sudah kosong. Tiada 
manusia menempati rumah jang 
bertahun2 - djadi tempat mereka 
meneduh. Hanja suara gonggong 
andjing jang suaranja parau se- 
akan-akan sudah tjapai mereka 
memanggil2 sang madjikan, me- 
nembus perasaan pa jang men- 
dengarnja. 

Djalan terus: Dengan sebentar- 

jrapi jang makin dekat itu. Kita 
sekarang ini kira2 berada dile- 
reng, jang tingginja dari permu- 
kaan laut hampir 1300 meter. 
(tinggi Merapi tahun 1930 ada 
911 meter). Memang, utk men- 

    

djam 21.00 sebanjak 50 orang gerom 
bolan bersendjata jang datangnja ti 
dak . diketahui, telah datang didesa 
Kedungsugih Ketj. Pagerbarang dan 
menudju kerumahnja Pak. Wadjam. 
Tapi kebetulan pada waktu itu Pak 
Wadjam sedang bepergian kesungai 
jang letaknja tidak djauh dari rumah 
nja. Setelah ia datang dari sungai 
Pak Wadjam tersebut lalu ditangkap 
oleh gerombolan dan. achirnja di- 
ikat tangannja dan dibawa 15 m da 
ri rumahnja dan terus ditembak de 
ngan setjara kedjam hingga mati. Se 

1-1954 antara djam 16.00 dan djam 
22.00 gerombolan bersendjata da- 
tang didesa Sangkan Ketj. Balapu- 
lang dan desa Kedungsugih Ketj. Pa 
gerbarang. Mereka menembak mati 
2 orang anggauta O ari desa tsb     

   

   
tahun bernama. Da 

“dari Pak Hadji Amin de 
sa Kedungsugih tersebut. 2 

Karena Tak : 

    tjapai jang setinggi itu tidak 
mungkin, djika tidak dengan pe- 
sawat udara. : 

Daun2, pohon2 jang bisa dili, 
hat mata, tidak lagi berwarna 
hidjau. Semua kelabu, tertutup | 
oleh abu gunung, jang baru pada 
beberapa hari ji. '” menghembus 
dari puntjak. : 

Didjurang Pabelan. 
.Tiba2 kaki terhenti. Didepan kita 
terbentang djurang jang tjuram, per- 

temuan sungai Apu dan sungai Pa- 

dan zengkuk 
jang berwarna 

kajan, 
melainkan asap lahar jang mcnee- 
pul. “Hawanja panas sekali. Djalur 
pernafasan kita seakan-akan tersum- 
bat. Bahu belirang menjintuh udjung 
hidung. 

Merbabu.  Djurang 

Kawan2 redaksi jang berdjalan re: 

Semua diam. Mata terpaku meman- 
dang kedepan, seakan-akan semua 
gerak asap itu diikuti satu demi satu. 
Ada jang berchajal, bahwa ini jang 
oleh ki-dalang dinamakan kawah 
»Tjandradimuka”. 

Kita sekarang ini - sedang duduk 

Bisa Kawin 
PENDUDUK desa Pengkol 

Djepara, baru2 ini telah di- 
kedjutkan dengan adanja per- 
buatan dari seorang jang 4 

ikutnja, telah dapat ditangkap 
seorang pemuda Tionghoa 
berumur 20 tahun bernama 
O.D.S. jang telah diketahui 
mendjalankan perbuatan tsb. 
diatas. - Kepada polisi setem- 
pat O.D.S. menerangkan, bah- 
wa perbuatan merusak itu di- 
lakukan, oleh kurena ia dja- 
tuh tjinta kepada. seorang ga- 

dis, akan tetapi ia tidak da- 
pat kawin, karena tidak mem 
punjai uang guna ongkos per- 
alatan. 

Perbuatan itu " dilakuan, 
agar supaja tetangganja mem- 
perhatikan kesulitannja. Achir 
nja O.D.S.. pada tanggal 18 
Djanuari jl. oleh pengadilan 
negeri Djepara didjatuhi hu- 
kuman denda Rp. 40,— atau 
hukuman kurungan 10 hari.   Lk. 200 meter dibawah pos Djrakah 

jang pada hari Rebo siang, kira kira   
  

36. djam sebelumnja ditinggalkan ka- 
(rena berbahaja. Didalam keadaan jg. 
demikian, terasa gempa bumi jang 
'keras. Hanja 3 detik. Tetapi sudah 
tjukup membikin bulu tengkuk ber- 

diri lagi. Kita turun? kembali kedesa 
jang ada mantisianja. 

Alhamdulillah, kita berhasil me- 

l 
di-instruksikan 
kolah2 rakjat 
ngah, 
dari tiap murid 5 sen, sebagai soko- 
ngan untuk korban Merapi. 

AKSI 5 SEN. 
Oleh tuan Karim, Inspektur Seko- 

ah Rakjat di Djawa Tengah, telah 
kepada segenap se- 

untuk mengumpull.an uang 

Uang 

sudahnja itu gerombolan  menudju Gending “Di 2 3 Leah. barat. Seandinj, divarin| Gending Dolanan: 1743 Gending 
kan bahwa pada tan 13 dan 14-| serbi A.P.: 18.15 Njanjian “ duet: 

da | dio Djakartas' 23.00 Tutup. 

malam berturut-turut melem- Orang Tjer: BASUDEWO GRO- 
pari 2 buah rumah dari desa | GOL: 21.20 Wajang Orang: 22.15 
tsb. dengan batu sehingga Wajang Orang (landjutan): 24.00 
atapnja banjak jang ' rusak Tutup. . 1 
karenanja. Pada malam ber- 

diseluruh Djawa Te-! 

RADIO     
Semarang 26 Djanuari 54. 

Djam 06.10 Rangkaian lagu ba- 
(rat, 06.45 Njanjian Ping Astono: 

Hindustani: 07.45 Suara S. Abdul- 
lah: 12.05 Ujon2 Siang oh Game 
lan Studio Jogjakarta, 13.15 Orkes 
Edmudo Ros.: 12.05 Kwintet Dhar- 
noto, 14.00 Piano tunggal: 17.05 

18.30 Barat populer: 19.15 Pendidi- 
kan Politik: 19.30 Mendjelang Ma- 
lam oleh Suara Remadja, 20.30 Ke 
nalkan Djwt.: Planologi Salatiga: 
20.45 Sech Albar: 21.15 Irama Ma- 
lam hid O.K. Panorama: 22.20 Da 
ri Pantai,Hawaii, 22.45 Orkes Stu- 

Surakarta 26 Djanuari 54. 

Djam 06.03 — 06-45 ”— 07.15 — 
07.45 Genderan pagi: 12.03 Disco 
Varia: 12.45 Charles Kama dil: 
13.00 Irama gembira: 13.15 Dari 
Texas: 13.45 Hiburan siang oleh 
O.K. Murni, 17.05 Dari dan untuk 
kanak2: 17.45 Varia Djawa Tengah: 
17.55 Frank Cordell dan Tom Jem- 
kims: 18.00 Tjerita pak Wignjosoe: 
marsono: 18.15 Rajuan Pulau Su- 
matra oleh Rajuan -Pertja: 19.15 

“Kontak dengan Pendengar: 19.30 
“Pilihan Pendengar, 20.30. Wajang 

  
" Jogjakarta 26 Djanuari 54. 

Djam 06.10 Marek Weber dikala 
pagi hari, 06.40 Untuk kamak2 ki- 
tas 07.10 Irama tango oleh pelba- 
gai orkes, 12.05-13.15-13.40 Ujon2 
siang, oleh Kel. Kes. Djawa Studio: 
17.00 Dongengan pak Katno: 17.15 
Gending kanak2: 17.45  Pantjaran 
lagu dan Irama: 18.15 Siaran utk. 
A.P.: 19.15 Mimbar. Kebudajaan: 
19.45 Pantjaran Sastera: 20.30 Seni 
Suara Djawa, 21.15 Obrolan pak 
Besut, 21.30 Konsert - malam oleh 
ORJ: 22.15 Krontjong dan langgam 
oleh O.K. Tjahja Muda: 23.00 Tu- 
tup. 

PERTEMUAN SBPU DAN 
EPALA DJAWT GEDUNG2 

NEGERI. 
'K 

Pengurus harian lengkap SBPU 
tiab. Semg. IV telah mengadakan pe 
rundingan dengan Kepala Djwt. Ge 
dung Negeri Daerah Semg. jang mak 

'sudnja merundingkan perintah setja 
ra lesan dari Kepala Djawatan Ge- 

idung2 Negeri Pusat Djakarta tgl. 21 
Desember 1953 mengenai adanja 
tjontoh surat keterangan riwajat pe 
kerdjaan dalam Djwt. Gedung2 Ne 

SIARAN R.R.I. TRITUNGGAL | 
AA 

07.10 Orkes Malando: 07.30 Darif 

sgindjau 

“ 

Dompet Merapi 
« ADJAKAN, kita untuk mengumpulkan uang guna kor- 

ban bentjana gunung Merapi ternjata mendapat sambutan 
jang hangat. Sebagaimana pembatja mengetahui, pada hari 
pertama sudah dapat kita kumpulkan uang sebanjak Rp. 

If 1.500.—. Dipandang dari suatu usaha jang baru dilakukan pa 
da hari pertama, djumlah sekian ini: benar2 membesarkan 
hati, Tetapi, melihat bahwa djumlah korban Merapi sederni- 
ma besarnja, maka djumlah ini masih perlu dilipat-ganda- 
an lagi. 

Dasar kita mengumpulkan uang ini tidak hanja jang 
djumlahnja besar sadja, melainkan jang seketjil2nja pun akan 
kita terima dengan senang hati. Penderitaan rakjat dilireng 
Merapi memaksa kepada kita untuk menjampaikan seruan 
Kanada masjarakzt umumnja dan pembatja chususnja, agar 
suka menjampaikan sokong annja, sekedar meringankan be- 
ban rakjat jang sedang dalam penderitaan. : 

ul Penerimaan hari ini seperti kita umumkan dibawah ini. 
Siapa lagi jg akan menjusul? 
Djumlah dermaan tg. 22-1-1954 Rp. 3.115,— 
Penerimaan2 baru tgl. 22-1- 1954 : Tan 

  

.Sdr. Soetarto, Regang 6 Smg. Rp. 25,— 
"3 R. Oemarhadi, Kr. Asem 11 ,, 25,— 
» S. O. Achmad, Go. Oherne 3. ,,. 10,— 
NN. N. Djl. Maluku Semarang - » .10,— 
'»' Dr. Soerjatin Lake arang 9925, — 
03 Dr. Roestamadji Semar ang 3. 250,— 
(5 Keluarga Soerya Hadi Smg. ,, 100,— 
F5 Toko Oey Dj. Mataram 

590/592 sah 25,— 
ss. Koesnaeni, Pandean N to 

: 1 Lamper 26. 9 25,— 
» R. Koesnowinoto, Dj. 

K si Purwogondo 80. 9 25 — 
0». The Peng Koey, 
ae Krakatau IV/28 ,, 5.— 
“5s. Toko Mas Tjap MERAK Smg. ,, 250.— 

» Bakoenoen - Colporteur : 
Petempen tng. SIA ,, 10.— 

'.. Seorang Tionghoa Smg. s3. 100.— 
» Rm. Soeprapto, Notaris Smg. ,, 200-— ,, 1.085,— 

2 Djumlah 20. Rp. 4.200,— 
. Sekolah Kleermaker-Kelengan ketjil-686. Smg. (10.   LEM. KEMEDJA BARU DAN 10. LEM. TJELANA 

|... PENDEK BARU). ) 

a 

2 Matjam Bahaja 
Jg Mungkin Bisa Ditimbulkan Oleb 

Gunung Merapi — Keterangan 
| “Dr3. De Neve » 
SETELAH MELAKUKAN penjelidikan2 atas keadaan gu- 

nung Merapi dari udara maupun dibawah dan memberikan na- 
sehat selaku ahli, kepada pemerfhtah setempat mengenai keselama 
tan penduduk disekitar peletusan gunung Merapi, Drs. de Neve Ke 
pala Dinas Gunung Berapi hari Djum'at tiba kembali di Ban- 
dung. Dan pada hari Saptu jbl. berangkat ke Djakarta untuk 
memberi laporan kepada Djawatan Pertambangan. Diharapkan 
hari Senin dia sudah dapat kem bali ke Jogja. Dengan pesawat 
terbang jang ditumpangi Drs. de Neve dari Jogja berangkat dju- 
ga Gubernur Djawa Tengah dan Sultan Hamengku Buwono, ke- 

  
  

Perang Korea Mungkin 
Berkobar Lagi 

' Klimaks Baru Di Korea—Pasukan2 
Tn PBB Disiapkan 

KEADAAN DI KOREA pada hari Djum'at telah mentjapai klimaks 
baru, dan pasukan? PBB sementara itu telah diperintahkan untuk bersiap2 
guna memukul kembali tiap serangan oleh pihak Utara, apabila pihak 
Utara memutuskan untuk memulai lagi pertempuran? di Korea dalam 
waktu 24 hingga 36 djam jang akan atang ini. Djika dalam waktu 36 
djam ini tidak petjah pertempuran? lagi, maka  munurut pendapat pe- 
nindjau2 Serikat di Tokio harapan2 akan bertambah bahwa Konperensi 
Politik mengenai Korea akan dapat diadakan dikemudian hari. Demikian 
tulis Ernest Hoberecht, wakil presiden dan pemimpin -umum kantorberita 
United Press untuk Asia, dalam sebuah kawat istimewa dari Tokio. 

# Ta : «3 Sekarang ,,kesempatannja”. tempuran2 berkobar lagi di Ko- 
Klimaks di Korea sekarang ini yea maka. pertempuran2 akan 

jaleh karena pada tepat tengah terdjadi setjara ,,lebih luas” da- 
malam nanti waktu Korea atau ripada jang sudah2. Pada saat 
djam 15 GMT, Komando PBB| ini pasukan2 PBB telah diperin- 
menurut rentjana akan membe-|tahkan dalam keadaan siap? un- 
baskan semua tawanan perang | tuk menghadapi tiap kemungki- 
jang berada ditangannja dan me-|nan penjerbuan oleh pihak Uta- 
njatakan mereka sebagai pendu-|ra keselatan dari seberang daerah 
2 Na Pa fihak | demiliterisasi di Korea. 

) berkali2 telah memperi- 
baba nana Stamaalkan demi. an ara ME ag. tKan An » Dari Panmunjom sementara itu di- Ne akan merupakan pelang- | wartakan bahwa Komando Utara 

ar terhadap perletakan sen-| pada hari Djum'at untuk kedua ka- 
Banjak pembesar dan Ppe-flinja telah menolak untuk menerima 

Serikat di Tokio ber-|347 orang tawanan Serikat jang pro- 
pendapat bahwa ini ialah ,,ke-| komunis dari Komando pasukan2 pe- 

patan” bagi pihak Utara un- nampung India. 5 
tuk memulai pertikaian bersen- ta : 
djata lagi, apabila mereka meng- bt djuga na 
hendakinja. Akan tetapi dugaan Pas aa NN an 
jang terkuatdi Tokio pada saat,” 3kan mengachiri penampungan JaB - TETOA . Itawanan2 perang di Korea, dan akan 
aa IN bahwa peperangan ti- menarik. kembali serdadu2nja jan dak akan petjah lagi, demikian): : Peang pa» t: TIob ht 2 hingga sekarang mendjaga kamp -di- 
Ba Ka 2 TN Pe mana tawanan2 jang pro-Utara itu 
x : & Are IN Pembesar2 berada dalam penampungannja. Ko- merika telah ' menjatakan de- mando' India-pad Djum'at pet 
ngan tegas bahwa.andaikata per- ANN Pa Mn rok Petang es 3 5 mengumumkan, bahwa mereka tetap 

—. akan membuka pintu2 keluar dikamp 

iB . Islam & Kris- 
Utara pada djam 12: malam Sabtu, 

ten Tegang 

dan akan membiarkan tawanan2 tadi 
tinggal didaerah netral dengan tidak 

Gara2 Berita2 Bohong 
Di Ambon 

ada pendjagaan apa2. 

BERHUBUNG diwaktu2 bela 
kangan ini dikota Ambon chu 
susnja, daerah Maluku  umum- 
nja, banjak sekali tersiar beri 
ta2 bohong jang disengadja oleh 
anasir2. jang tidak  bertanegung- 
djawab, mengakibatkan timbul 
nja ketegangan antara golongan2 
Islam dan Kristen di Maluku, 
maka pada beberapa hari jang 
lalu di sekretariat Perbepbsi da 
erah Maluku di Ambon, telah 
diadakan rapat bersama antara 
Pemuda Kesatuan Indonesia da 
erah Maluku, Pemuda Kesatuan 
Indonesia tjabang Maluku Te 
ngah, Gerakan Pemuda Republik 
Indonesia tjabang Ambon dan 
Perbepbsi daerah Maluku. 

  

Djurubitjara tawanan2 tadi, 
sersan Richard Gordon dari Ame- 

rika telah menjatakan kepada 

komandan pasukan? India djen- 
deral K.S. Thimaya bahwa me- 

reka bermaksud - tetap tinggal 

didaerah netral sekalipun serda- 
du2 pendjaga India akan mening- 
galkan mereka pada Djum'at te- 

ingah malam. Sebagai diketahui, 
djenderal 'Thimaya jang djuga 

mendjabat ketua Komisi Nega- 
ra2 Netral urusan Repatriasi pa- 

ida hari Kemis mengumumkan 

putusannja kepada komisi terse- 
but, bahwa mulai tengah malam 
nanti, jaitu tanggal 23 Djanuari, 

ia menganggap tugas penampu- 
ngan tawanan2 perang oleh In- 
dia telah selesai, dan bahwa mu- 
lai saat itu segala tanggung- 

djawab mengenai para tawanan 

perang tidak lagi mendjadi uru- 

1 

san India. 
Dalam pertemuan telah diambill Pada hari Rebo jl. Komando 

keputusan dag . Na PBB India telah menjerahkan 
kembali 14000 tawanan Tiong- 
hoa dan 7.700 tawanan perang 
Korea Utara jang tidak mau di- 
repatriasi, dan semua tawanan 

ini pada tengah malam nanti 

Menuntut dan mendesak - kepada 
pemerintah, supaja: Mengambil tin- 
dakan2 jang tegas dan tepap pada 
waktunja mengenai anasir2 jang de- 
ngan sengadja .menjiarkan  kabar2 

itar usaha2 € 
Merapi selandjutnja. 

sekarang setelah terdjadi guguran2 
awan panas (letusan) sedjak ig. 18 
Djan j.l. Drs. de Neve menerangkan, 
bahwa dihari-hari jang akan datang 
ini dihadapi -2 kemungkinan jang 
berbahaja, dan oleh karenanja pe- 
merintah setempat harus melakukan 
persiapan2 untuk memperketjil ben- 
tjana2 

duk disekitarnja. Jang telah terdjadi 
pada tg. 18 Djan. jl. itu adalah 
guguran2 awan panas jang sangat 
hebat dan telah menghantam  dae- 
rah2 Kali Apu dan sampai sekarang 
diketahui telah merusak daerah jang 
luasnja kira2 15 km2. Setelah ter- 
djadi guguran2 ' jang hebat tg. 18 
Djan. itu, kini guguran ketjil terus 
terdjadi setiap 2 menit, :tetapi ba- 
hajanja agak kurang”dari pada ke- 
djadian tg. 18 Djan: j.l. 

Kalau terus-menerus begini sadja 
keadaan bahaja tidak besar dihari- 
hari jang akan datang, tetapi 
harus diperhatikan, betul-betul  ke- 
adaan perubahan-perubahan dipun- 

tjaknja, karena kalau tekanan gas 
dari bawah naik dengan keras, ma 
ka bahaja akan mendjadi besar, se- 
gala material jang ada dipuntjaknja 
akan turun dan lavadom akan mun- 
tjuP”. Kemungkinan. jang pertama 
ini, kalam terdjadi, akar mengakibat- 

kan turun awan panas selain melatui 

da tanggal 1871 jl. (Kah Apu) dju- 

ga akan masuk Kali Trising dan Ka- 
hh Andiang (semua mula-muia kedju- 
1usan utara kemudian membelok ke- 

jang akan menimpa pendu- 

jang 

»salurar” (elijbaan) jan2 tunbul pa- 

pala daerah istimewa Jogjakarta djuga untuk keperluan soal2 dise 
, menolong korban dan menghindarkan bentjana 

1 . maka oleh pemeriniah setempat atas 
Mengenai keadaan gunung Merapi yasehat Dinas Gunung Berapi, dae- 

Kali 
pendu- 

rah-daerah Kali Andjang dan 
Trising telah: dikosongkan, 

| duknia diungsikan. 
| Atas  pertanjaan 

Gunung Berapi tidak mengetahui se- 
.belumnja djika tekanan gas itu ber- 
tambah besar, Drs: de Neve mene- 
rangkan, bahwa sekarang tidak 
mungkin dapat diketahui, karena gas 

itu terdapat didalam tanah kira-kira 
15 — 20 km. Kemungkinan bahaja 
kedua adalah bahaja jang lebih be- 
sar lagi, jaitu djika tekanan2 gas be- 
gitu kuat sehingga dapat menimbul- 

kan suatu letusan atau ledakan jang 
sangat hebat dan ,,lavaprop” akan 
dapat diterbangkan dan menurut pe- 
njelidikan sekarang mungkin kearah 

barat.. Untuk mendjaga keruungkin- 
,an bentjana ini zone pertama dimu- 
Hai dengan pengosongan jang seJan- 
djutnja mungkin akan disusul oleh 
pengosongan zone kedua dan ketiga. 
Tentang pendjagaan dan pengamat2- 

an dari pihak Dinas Gunung Ber- 
api terhadap gunung Merapi dewasa 
ini diterangkan oleh Drs. de Neve, 

bahwa kini ditiap pos (semuanja ada 
6 buah) ditempatkan 5 orang pega- 
wai jang bekerdja siang-malam. Un- 
tuk mendjaga kemungkinan bahaja 
jang akan datang telah dipersiapkan 
tindakan2 dan djika dianggan per- 
lu pegawai2 pos jang dianggap ber- 
bahaja mundur kepos lain. 

Dapat dikabarkan selandjuinja, 
bahwa kepala Djawatan Geologi Ir. 
Surodjo jang semula akan. berangkat 
hari Djum'at ke Jogja ternjata te- 

apakah Dinas 

A4 djurusan” barat). Berhutung dengan lah menunda maksudnja itu. (Anta- 
kemungkinan bahaia tsb. diatas uu, ra). 
  

Gereformeerde Kerk 
(Vrijzemaakt) 

SCHOOLGEBOUW KARANGT EMPEL 109. 

. Dienst: Zondag 10.00 uur. Ds. J.Keuning. 

  

  

PEDAK UNGIN 
(MODEL BUTIR) 

KETJANTIKAN 

  

       
nerobos daerah jang terlarang. Teta- 

tersebut akan dikumpu'kan oleh gu-   bohong. akan dinjatakan sebagai orang2 

      
DAPAT BELI PADA: « 

| LN Ten ko 
. Jt noh ai 

  

  
  

  

Guna menjambut IMLEK SIN- 
TJIA 2505, tak ada lain minuman 
jang menjotjoki, ketjuali: 

AA AAA AA 

PERMUDA 
KEMBALI 

SETELAH BERSALIN 40 HARI 
Seluruh tubuh berasa lebih ring- 
kas dan enteng, tjahaja muka 
kelihatan lebih muda dan gembi- 
ra, kesehatan bertambah2, dan 
anak jang mungil itu  mendjadi 
montok dan sehat betul. Semua 
ini Njonja dapat membuktikan, 
setelah Njonja minum: 
DJAMU HABIS BERSALIN 

Keluaran NJONJA MENEER 
Semarang. 

PABRIK DJAMU TJAP PORTRET 

NJONJA MENEER 
DJi. DEMAK: 129 TILP: 611 

SNN TB 

  

Toko Pedamaran 90, Telp. 900, 

    

(SBKB), Hasjim (Masjumi) dan Ach 
madi Djaja (GPII). 

pi memang benar2 berbahaja. 
ru-guru sekolah rakjat masing2 dan ' 

Lho, kenapa kesana! ( kemudian didjadikan satu oleh am perdjalanan pulang, ti- jang sete- 

geri Daerah Serng. jang pelaksanaan 
nja dibajar oleh uang O.G. (gewoone 
onderhoud) atau uang begroting jg. Sidang pada Djum'at siang dan 

sore hari telah membitjarakan soal2 
penggantian dan procedure pemilih 
«1 anggauta2 DPD baru, jang kemu 
«ian telah dapat diadjukan 10 orang 
1'alon.. Diantara djumlah tjalon itu, 
1”rdapat 2 orang anggauta DPD Ia! 
ria jalah Soejoed dan Achmadi Dja-| 
j1. Adapun ex DPD Moch Cholil se' 
y1ula telah diadjukan sebagai tjalon, 

  

   
   

     

   
   

  

   
    

   

    

    
   
    

    
    

  

         

    

   

   
    
     

   
     

Leratannja dengan alasan2 jg prinsi 
pieel. Untuk menentukan siapa di 
cntara tjalon2 jang dipilih mendja 

di anggauta DPD, maka sidang “di- 
landjutkan pada bari £ " f 
DRAMA SEBAGAI 

  

   N g 

ag 

Suatu peristiwa sedih telah diata- 

Pantjaranduwur, . dilereng an | gunung 
Merapi. Tjeriteranja, t 5 menurut kete 
rangan begini: AL pa 

Karena ,semburan” jang tidak di 
sangka2 itu suatu keluarga dari de 

isa tersebut berlari2 "untuk mentjari 
perlindungan. GA MEN an SEK 

Ditengah djalan, mereka ingat bah 
wa seorang anaknja tidak ada ikut | 

“dan mungkin tadi belum pulang da 
“1 hutan untuk mengambil rumput. 

eketika itu ajah kembali un-' tuk .,nglarah” (mentjari) tetapi hing 
ga, djauh siang nampak ia belum: 
kembali ditempat pengungsian. 

    
- 

  

awan panas, aan Da ea da ia Das 

kan tetapi kemudian menjatakan ke | 

tu... ae 

AKIBAT | 

mi oleh seorang keluarga didaerah ' 

1 
an kita singgah ditempat2 jang 

"kita lalui, antaranja dikawedanan 
Muntilan, maka tuan 

gara mengatakan: "Lho, kenapa 
sana! Itu daerah jang paling 

berbahaja. Dan terlarang!” $ 
| Memang! Bukan maksudnja ki- 
(ta untuk tidak mengindahkan se- 
suatu larangan. Melainkan kita 
ingin menjaksikan sendiri. 
setelah dengar kedua belah mata 
menjaksikan sendiri, kita turut 

Grang jang berada didaerah zone 
pertama lekas2 meninggalkan 
tempatnja. Merapi masih berbaha 
ia 

Tidak perlu gelisah 
Karena peristiwa meletusnja 

tara penduduk kota2 Jokja, Ma- 
gelang, Bojolali, Klaten dan Sala- 
tiga jang tjemas dan sudah ber- 
kemas2 akan mengungsi. 
“Soal ini sebenarnja salah. Ko- 

ta2 tersebut masih djauh 
dari bahaja. : 

Hanja desa-desa disekitar pun- 
tiak Merapi memang berbahaja. 
Dan andaikata letusan hebat ter- 

Wedana. 
setelah mendengar tjerita kita, se | 

ba Injampaikan 

“mengandjurkan, hendaknja orang- 

gunung Merapi itu, banjak dian- 

sekali ' 

Inspeksi Sekolah“ Rakjat, 
rusnja akan diserahkan 
Dompet Merapi” jang dibuka oleh 
,Suara Merdeka”. Perlu dikabarkan, 
bahwa diseluruh Djawa Tengah ini 
ada kurang lebih 5000 sekolah rak- 

at. 

'sossi ANDJURKAN KAUM 
BURUH DJATENG BANTU 

KORBAN MERAPI. 
Hari Kemis Sentralbiro SOBSI me 

surat kawat kepada 
DPP2: Sarbuksi (Solo), Sebda (Sema 
rang), SOBSI daerah Djawa Tengah 
dan DPD Sarbupri Djawa Tengah 
di Semarang, jang isinja supaja seri 
kat-buruh2, terutama jang berdeka- 
tan dengan daerah Merapi, menge- 
rahkan bantuan dan pertolongan ke 
pada korban peletusan gunung Me- 

rapi. ! 
Diterangkan, bahwa terutama seri 

'kat-buruh2 agraria (perkebunan dan 
kehutanan) sangat  banjak mempu- 
njat anggota dilereng2 gunung Mera 
pi. 

SOAL KAPOK 
Pada tgl. 28 Djanuari 1954, ber- 

tempat digedung Shang Hui, Gg. 
Tengah, pada djam 14.00 akan di- 
adakan rapat oleh Chung Tiua Shang 

  
kepada ' 

Diduga, iapun mendjadi korban | lintas 

ji in tidak sehebat ta- Hui jang a.l. membitjarakan . soal 
nge ng ma “nata waktu kapok, dimana akan hadlir sdr. No- 

ini iuran? jang berada disekitar tohardjo dan sdr, Djokomono dari 
puntjak sudah merupakan Jalu Lembaga Kapok Dinas Luar. jang 

s bagi air panas jang mung- akan membentangkan soal2 jang per 
kin "diludahkan” oleh Merapi. lu dfketahui oleh pengusaha2 kapok,   
  

dalam kesimpulannja guna mengang 
kat pekerdja harian mendjadi pega 
wai negeri. Alasan jang  diadjukan 
oleh SBPU ialah: para buruh harian 
tidak tahu menahu kalau dipindah 
kepekerdjaan ,,fihak Jain” atau un- 
tuk mentaati perintah dari djawatan 
tetapi akan mendjadi korban karena 

sipil oleh Komando PBB. (Anta- . Setjepat2nja mengadakan kampa- ra-UP). 
Inje' penerangan untuk umum guna 
mengatasi serta memelihara hubu- 
ngan baik antara “golongan Islam 
dan Kristen di Maluku chususnja, di 
Indonesia umumnja. 

PAN NAS SSS SSS 

Telah kami pertunangkan 
adik karhi prempuan : 

R. A. A. LILIK MARCOTO 

dengan 

Membentuk satu delegasi jang ter 
idiri dari ketiga organisasi pemuda 
tsb, untuk menghadap instansi2 pe-   nja. Dikatakan oleh SBPU, bahwa 

Kepala Djawatan Gedung2 Negeri 
Daerah Semg. sepandapat dengan ke 
beratan2 SBPU tjb. Semg. IV me- 
ngenai perintah setjara lesan dari. pu 
sat. Pertemuan tadi achirnja mene 
lorkan surat pernjataan kerdja sama 
jang kesimpulannja “dapat dikatakan, 
bilamana di kemudian hari  terda- 
.pat masaalah2 jang penting hal ini 
akan dikupas dan dipetjahkan ber- 
sama, hingga terdapat saling menger 
ti, 

MS SL RL AAA 3 LA ML AL 

DITJARI f   
jg. berpengalaman untuk mesin 
GORDON, 
Pelamar datang sendiri di: 

Perijetakan ,,HALMAHERA” 

Djl. Mataram 71 — Semarang 
  

1 Drukker| 

merintah jang bersangkutan  di-ibu 
kota propinsi: Maluku (Ambon) ser- 
ta menjerukan kepada segenap orga 
nisasi pemuda dan rakjat supaja tu 
rut membantu melaksanakan ke- 
amanan demi “kepentingan bangsa 
dan negara serta djauhilah segala 
pertentangan antara kita dengan 
kita. (Pia). 

R. E. SUHARDY 

Semarang 
- 20-1-1954 

Djakarta 
a.n. Keluarga 
A. J. SARDJONO   

  

SEE KAKEK EA KE, 

Service 
aa ea »L U 1: 

Djl. Slamet Rijadi 154 — Solo. 
BARU TERIMA: 

VIBRATOR 6 volt (Tleler) merk Telefunken model 1954, 
untuk pegawat radio Blectris mendjadi Acu 
dan segala merk radio bisa pake. 

DJUGA SEDIA :: 

  
Toko | Radio & 

  

  

jua Semarang. 
gen: 

Blaupunkt. 
HARGA MELAWAN !   Ba 5 “ap 3 Ta 0 LS AL TN AL   
  

Radio merk A.E.G. Siemens. 

PERSEDIAAN  TERBATES! 

Zenith Nora. d.I.I. 

Surakarta: Tjojudan 141, Nga- 
peman 15, Dji. Slamat Rijadi 
394, Pasar Nusukan 4, Pasar 
Kliwon 146, Widuran 67, Me- 

sen 177, Gading Kidul 170, 
Djl. Gilingan “28, Kratonan 
Wetan 19, Warungmiri 102. 

  
Selamat minum dan Selamat 
Tahun Baru! 
Dapat dibeli di Toko2 Obat- 
Tionghoa dan P. & D.   HAL LA AA 

.ANGGUR AN TAY Tjap ,B0OE AJA" 
. Istimewa untuk kaum ibu jang sedang mengandung, 
ja si-ibu serta bajinja jang sedang: dikandung dapat ta 
kekuatan, serta djika si-baji 
dari gangguan penjakit. 

  

agar supa- 
6 mbah extra 

telah lahir berbadan sehat dan djauh 

PUSAT PENDJUAL : 

KONG DJIN TONG 
  

  

2... PEKODJAN 105 — TELP, 1885 — SEMARANG Th 

| BANDUNG DJOGJA —.S0LO 
“ Industrie Katjamata jang paling modern dan terbesar di 

Priangan dan Djawa-Tengah. 

“ Menerima recept Dokter dan memeriksa mata sendiri, 
menurut systeem America dengan refracting Units.     Pena Lean An MPa 
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Djam bitjara: 
- " Sore 5—7 
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KSORBAAB YA KA YAanaOnd || Sudah Terbit !!! memanen an —.———! PE 1 Men “Bok ! Gaib ! Adjaib ! 2 CSW.53U: 4-95-8 6 B U K U : 

«u - : ag | 

SURJA GESANG tp ana y 
2 2 Bahasa Indonesia. Oleh Sapphire 

EA 8) 
Inilah KITAB KEBATINAN jg. mendjadi Idam2-an Masa! Isi- 11.» 173 1 nja all: “ Rasianja Kekuatan Batin: - Ilmu Tjipta: - “ Magnetisms sa Bg SA SA ih | 1 , (3 - “ Pedoman Achlak, - “ Rasianja spj. Ditjintai, Dihormati dan E 8 BAP ASAP AMA | Da Dihargai Masjarakat Ramai: - “ Makanan ig. Memperbesar Ke- 1 - £ : AGE GG | & kuatan Magnetism3 - “ Iiham dan Ramalan: - “ Ralhalan Yiong- : 35 ng tamat 1 5 an | NN kok (R.R.T.), Tiga Ribu Tahun jg. sudah lampau dan Tiga Ribu MEA NN aa AAA Man | Tahun jg. akan datang nanti: - “ Djokolodang (Ronggowarsito), Model 57. 4 | a.l: ,,Hulatana kongsi bisa kenangguh, geledahen kang sajekti, teli- Hen gan » 69 1/4 : CALL 2 I hb: tinen hawjo 2 larasen sadjroning hati, den tumanggap dimen Gl Naa Ta Be $ | A manggon — Iehtiarlah sehingga /ertjapai, kupaslah dgn sungguh2, k 1x reid. 28 PSA Eka) N “ | R periksalah djangan sampai keliru, pikirlah sebelum berbuat,” agar : SA BT Model W. 2... 0... angin sampaikan salomkul Dlotobojor » 0 Kemenag Dona Aja am Ka g -. - Pa 9 AA See ak au: Pas 2 . NUN edaring Dzamu jatja Sinor aridjata. 

F 5 PI ngmor- ti , ai ? pada ia p udjaan tahta . Sa 1 Ronggowarsito), a.l: »Wekasan kukusing karso, kesit welut den 9 11 z: Rp. 29.- 5 GA M3 £ 'lengani, matirto tumitis potro Jumbu lumembaking hangin, balendre, mondar mandir, rahaju 12 - 1g: Rp. 35.- | Penjebar wangi, pengharum bau 2 hojoding kaju, lono hilining tojo, hanteng kitiran kumitir, Jomo-lomo lamuh halam kalumra- , Aa Ba : S .' Penawan hati, pemikat kalbu. han. (Kesemuanja diterdjemahkan kedalam bah. Kromo Inggil, kemudian diterdiemahkan pula 
: : Tn 2 AA i kdim. bah. Indonesia dgn di sertai tafsirannja djuga): - “ Perhitungan Mendjodokan Pengantin Es | s $ "TO... angin sampaikan salamkul Bana ea 1 PEN au indah aan ta Ap Sung Ka, Ka bas aki : 5 e Sa an ha 3 epali Kyai Ageng Selo, - “ Doa, Mantra dan Rafalan2, Djawa- atas at &: Kepada dia, tjinta hatiku Yaa N Katurangganja Burung Perkutut: — “ Katurangga Kutjingg — “ Kirasatnja Orang "3-3 “ Pemberi daja, penarik rasa Da naa sma Na HA aa Pa kata buku Surja Gesang benar2 Tn 2 

# (6 penat Tkp 1 me , menaruh minat dalam Ilmu Kebatinan, Ilmu Kedjawer/lmu Tua dan Rama- 
: 

2 Kekasihku... ... Colibrita. lan-ramalan Para Pudjangga jang terbesar, terutama Ronggowarsito dan Djojobojo. Sebuah ki- 3 9 DGN $ 5 tab jang lajak dimiliki oleh seuap penduduk diseluruh Nusantara, jang tak akan basi untuk sela- : 1 GAS IRUR YA ma-lamanja 1 : 13 Na PNS TEA IT LA A1 : : 5 4 Kn 
$ 3g KD SATU BUKU tebal, terdjilid mewah, Pan RI Pn Rp. 26.— , 1 

J COLIBRITA AD $ (Luar kota "tambah ongkos kirim Rp. 2.50) 
P3 

& TolttT Soap LK Persediaan terbatas. 1 orang 1 buku. Siapa tjepat, dapat ! 
L. RA (AM LE & | Ad INI Badan Penerbit: 1 

. g Pa rta ' KWA GIOK DJING | 3 # | 9 y 2 - | 2 NYA . 20x : Ta 4 : - - -“ 
& | BIASA YASWLI SR Djl. Ngantenan No. 2 M aa KO us 3 

IE MEA MM MM WM LAM 
£ 

| S . / PRE LL ML ALL MA MANA nana Man Maan 2 Std 

-$ 
M. S. RAHAT / Siapakah. ingin hidup selalu sehat. Kuat dan Tetap Muda? 3 1 Kulit mukanja W 4 abi . Ep 

4 t halus Ba | Seteran 199 — Semarang. / MIN UMLAH SELALU Bg Specialist untuk WASIR (Am- | ! » “. Re beien), ASTHMA, KEPUTIHAN | / 5 “ N. dan lain-lain Penjakit. Obati WA- | $ G ( AN 5 Pa SIR dengan: garantie sembuh ( 3 SOI 5 I : O. AN 5 
1 #ididalam 12 hari sampe runtuh , Pa H3 

5 S8 | akar-akarnja. ( : e 

" ZONDER OPERATIE | / 1 - 2 G I an Tjap Gelas Mas 

  

    

  

  

  

         Merk “     jang 

terkenal. Kain 

ngan modern 

  

Harga mela- 

        t 
wan. Bisa dapat 

    

   
       beli dimana? 

      

   # 

  

tempat. 

   

  

  

  

  

Penting untuk para pedagang 
BUKU PETUNDJUK alamat PEDAGANG dan PERUSAHA- 
AN di KOTA Semarang. 

  
| dalam kota Semarang ditambah PETA Petundjuk djalan kota Se 
.marang dan tempat Perusahaan2. 
Isinja: 176 pagina omslag berwarna. / 

: Harga Rp. 12.— Luar kota tambah ongkos kirim 10 pCt. 
Dapat beli pada Toko Buku G. Kolff Bodjong 13 Semarang. 

1 : —..» (Tawang Purwodinatan Timur 20 Smg.-. 
Keng djl. Mataram 133 Semarang. . 
Van Dorp Bodjong 21 Semarang. 

5 ». sTjermin” Pasar Besar 76 Surabaja. 
Toko Buku diluar kota Semarang pembeli banjak dapat berunding 

pada: 2 BAKOENOEN : 
Petempen Tengah 5la - Semarang 

75 

4 35 75 

,y 7, 

  

    

“4 dateng bulan 

( Ini anggur telah dibikin dengan akar? 
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Isinja: Daftar segala matjam alamat Perusahaan, Firma2, Toko2 | 

/ berguna sekali untuk menambah darah. Terbukti kemandjuran “ lemah dan jang terserang penjakit ,,RHEUMATIC” 
jang ta' asing bagai rakjat seluruhnja di 

P3 Untuk: LELAKI 
# 

INDONESIA ! 

WAN 1, 

Sebelumnja minum Anggur 

kolesom No. 1 tjap »GE- 

badan mulai 
LAS MAS” badan lemah, : 

kasa sehat, potongan ba- 

“dan kurang tjantik. 
: Bea dan gagah. 

Bisa dapat beli di antero 
#4 SEBOTOL BESAR Rp. 12,50 

Kantor Pekodjan No. 
Gang Warung No. 1 

-—
. 

Rambut Putih djadi hitam 
100 pCt GARANSI TIDAK LUNTUR ! 

KING of Hairdye 
RADJA OBAT 

   
HITAM RAMBUT 

  

  

Daftar No. 44378 | 
Manufactured by | 

G. M. SCEYK SAHIB—Kebon Djati 114 Bandung 
Pesanan bisa dikirim keseluruh Indonesia. | 
A.A.A. 3 gr. Rp. 20,—, 5 gr. Rp. 30,— 10 gr. Rp. 50,— 
A.A: 5 cc. Rp. 12,50 dan 10 cc. Rp. 20.-. 

Semua Agen2 Harga sama. 
Mentjari Agen2 Baru diseluruh Indonesia. 

Radja Dari Semua 
Obat Kuat jaitu: VIRAN OL 

VIRANOL EXTRA STRONG tanggung sembuhkan segala matjam pe- 
njakit, seperti: Buah Pinggang, Djantung, Urat Sjaraf Otak (BRAIN), 
Lemah Badan, Lemah Sjahwat (IMPOTENTIE SEXUEL ZWAKTE) 
ini Pl menambah darah, sungsum dan manik. Baik buat orang jang be- 
kerdja di Kantor. Alasan penjakit badan lekas tjape, makanan tidak han- 
tjur, sering marah-marah, kepala pusing, entjok, linu-linu, muka putjet, 
kaki tangan dingin, sering sesemutan, mata kurang terang, penjakit pikiran 

» zenuw), tidak bisa tidur, dalam tidur sering takut-takut, sakit pinggang, 
“djantung berdebar-debar, buat itu kita bikin Pil Viranol jang tanggung 
10096 berhasil. Harga 1 Botol Rp. 20.—, 

Djuga ada sedia lain-lain Obat jang mandjur. 

“| Daftar No: 44379 

2
.
   

  

  

    
  

tjotjok, pek tay, ping PENDAPATAN BARU 
Dalam 1 Djam Muda Kembali 

(Black Hair Oil) 
Minjak Item Rambut. Spesial bikin item rambut dan bikin 
kuat rambutnja dalam 1 djam rambut Putih mendjadi Item 
bagus, tidak Gatel tidak djatu lama-lama mendjadi keriting 
gampang pakai 10076 Garansi tidak luntur harga 1 Botol 
Rp. 25.— 

HORMON Cream. Spesial Obat untuk Wanita, supaja 
Buah Dada Keras dan Kentjang, harga Rp. 50.— p. Doos. 
MOONLIGHT Cream. Spesial buat hilangkan item2 
Djerawat, Kukul kekolotan panu2 dan Muka bikin Tjantik, 
Laki2 Perempuan boleh pakai MOONLIGHT Cream harga 
Rp. 15.— 

RADIUM OIL. Obat Luar sanggup mengasih kesena- 
ngan dan kepuasan dalam perhubungan SEXUEBEL antara « 
Laki-laki dan Wanita harga Rp. 20.— Per botol (Persediaan 

| terbatas). Porto tambah Rp. 2,50. 
Manmufactured by: 

PENWAR MEDICAL HALL. Singapore. 

Bisa dapat beli pada 

World Famous Tabib Fachrudin 
14 Sawah Besar Djakarta Phone 3804 Ga bir. 

Bisa dapat beli pada Agent di Surabaja: B. PIA 

     
// dan djadi kuat, pram- 
puan muda atau tua 
jang sehat boleh mi- 

    

  
N.V. Toko Obat TAY AN HOO 
Medan Glodok No:'10:Telp: 1620 Kota / 

DJAKARTA:KOTA 1 

  

   

Ti: 5: e , — Distributors :- 

Harmsen Verwey Dunlop Ng Toko 

    

  

'Pil Gumbira Istimewa buat laki-laki .............ooo. Rp. 15.— 
Pil Viramin buat peresipuan jang dapat penjakit keputihan ...... 9 25,— 
Minjak Tangkur adjaib buat KN An ADA emas an 3. 10.— 
Smiep tjantik hilangkan hitaman dimuka, Panu, Kukul, djerawat i 

(3 dan kekolotan “id KO taunea Ka Rp3 2005 & 10 
Puder bikin hitam rambut tanggung tidak luntur 2 Bea 3 10.— 
Obat bikin alang ratabut ML GA BA » 10.— 
Minjak Gatal Rp. 55 Zalf EXZEEM saran nenen anna na nana 3». 10.-— 
'Minjak bikin rambut gpandjang dan gEMUk “oo... » 10.— 
Pil Rexona untuk hamil dan tjotjokan bulanan ..................... h 50x. 
Obat. kenyang matas (en MN AN ES ». 50.— 
Obat: sakit Entjok dan Kintslian ar MAN 25 — 
Oiat kentjing nanah, darah ............ PA PE SA an Aa TN 25 

Obat dikirim sesudah terima wang, tambah ongkos kirim 1076. 
TABIB MAWN Tamblong 40 Bandung. 

Obat-obat bisa didapat beli disemua Toko-toko Obat TIONGHOA di- 
seluruh Indonesia. 

AGEN - AGEN : 1 
Universal Stores, Bodjong 6B, Semarang, Toko Obat Eng Tay Hoo, Pe- 
kodjan 101, Semarang, Toko Obat Ngo Hok Tong, Gang Pinggir 1, Se- 
marang, Toko Obat Shanghai, Pasar Djohar 42, Semarang, Toko Happy, 
Aloon-aloon 15, Kudus, Toko Baldjun, Dji. Kepatihan no. 105, Peka- 
longan, Zindabad House, Nonongan No. 77, Solo: 'Toko Solo, Djl. So- 
srowidjajan No. S, Jogjakarta, Toko Junior, Djl. Malioboro 93, Jogja- 
kartas Toko Obat Eng Tay Hoo, Petjinan 58, Jogjas Toko Obat Tek 
An Fong, Petjinan 81, Jogja, Toko Obat Thay An Tjon, Petjinan 66, 
Jogja: Toko Obat Eng Njan Ho, Petjinan 75, Jogja, Toko Obat Hok An, 
Djl. Raja 114, Magelang, Toko Obat Berlin, Djl. Pesuketan 77, Tjirebon: 
Toko Obat Eng Ho Tong, Djl. Pesuketan 91, Tjirebons Toko Obat 
Thian Tek Tong, Djl. Karanggetas 217, Tjirebons Toko Obat Tay Tjoen 
Yoo, Djl. Keplekan Kidul 218, Pekalongan: Toko Obat Thian Ho Tong, 

        kain2 — Pasar Tundjungan Stand 81—82 Telp. 5. 4207. 
—.I Djuga dapat beli diantero Toko2 di INDONESIA 

oma aa     
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Dil. Pesuketan 60, Tjirebon, 

dari Tiongkok KOLESOM No. 1 

dapat disembuhk 

Setelah minum Anggur Ko- 

lesom tjap ,,GELAS MAS” 

kuat, tambah darah, poto- 

ngan badan tambah baek 

'Toko2 dan Warung2, Pasar Djohar di SELURUH INDONESIA. 

| ” Toko Obat Eng : 
- Perusahaan Anggur Kolesom No. 1 tjap ,GELAS MAS” 

Karangtempel No. 200 Tel 

NN ALS LH ML HL AH AN LL AN AA Ta AS 

jang terpilih dan ditambah dengan VITAMIN2 jang 
dan kekuatannja untuk kaum Lelaki atau Prempuan jg. berbadan 

ITA HAMIL dan BRANAK 

Selalu minum terus Anggur 

Kolesom No. 1 tjap ,,GE- 

Ten en LAS MAS” badan mendja- 

di sehat dan kuat.  Poto- 

“ngan badan selalu tjantik 

  

dan gembira. 
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SEBOTOL KETJIL Rp. 7,50” 

p- No. 1472 
101 Telp. No. 1881 

Semarang 
LIL LL LL LL KL 

     

  

AIA 

   

2 CLICAE: LIJIN, R ASTER dan ETIKET BERWARNA 
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an dengan ini ANGGUR KOLESOM tjap ,,GELAS MAS” 5 2 
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Leng Tjeng” 
Obat Minjak Obat 

ah BAN LENG 

    

   
Bungkusan pa- 
kai tinta merah. 

    

      Semua dapat diminu 
njembuhkan, Batuk Baru atau. 
Lama, Sakit Tenggorokan, Dysen 
try, Sakit Perut dll. . Bagi Bisul, 
Gatal', Kena Api, Digigit Nja- 
muk, Kutu Busuk, Kaki Seribu 
(Klabang) dan lain2 binatang Ber 
bisa dapat lekas hilang dengan 
digosokkannja. : 

Djuga dapat menjembuhkan AMBEIEN DALAM atau 
dengan diminum dan digosok dengan BAN LENG atau 
LENG TJENG. 

       
lah BAN LENG, BAN LENG TJENG 
LENG digosokkan (dipidjet) dan diminum. 
lekas sembuh karena: BAN LENG telah dap 
pudjian dari Tuan2 jang terkenal, seperti 
REGENT2, PUTRA dari SULTAN, pegawai tingg 
dah disembuhkan oleh BAN LENG ini, d 
Kalau Tuan suka batja tindasan d 

dan . BALSEM 
Semua penjakit 

ari matjam2 penjakit. 

pada Tuan, atau Tuan dapat membatja djuga 
sebut didalam tiap2 botol obat .BAN 
TJENG. 

dan ,BALSEM BAN LENG” da 
dan lain-lain. 

bebas. 
Dikeluarkan oleh: 

Rumah Obat TJEH SHE TONG 
Djl. Bawean No. 22 — Telp. S. No. 2207 — Surabaja. 

  

ANAAMLLLEELELLELLNLELLENLNNLELLNNLLLELELELELLRARRAUNU 

sajak Obat Ban Leng” » Obat Ban 

n Leng”- 

Bungkusan pa- 

» kai tinta biru. 

LUAR 
BAN 

Apabila merasa lelah atau salah urat dari sport atau djatuh dapat- 
BAN 

itu 
at banjak sekali surat 
PADUKA  RADJA2, : 

i dll., jang si--x 

uka ari surat2 pudjian tersebut di 
mana dapat diperiksa tanda tangannja SIPEMUDJI, silahkan ki- rim adres Tuan jang terang (blok letter) kami nanti kirim itu ke 

Surat2 pudjian ter- 
LENG dan BAN LENG 

»Minjak Obat BAN LENG”,. ,,Obat BAN LENG TIENG".. 
pat dibeli di ,Toko-Foko Obat 

Kalau tidak, boleh kirim Rp 8,50 buat 1 botol Ban Leng Rp 13.— 
buat 1 botol Ban Leng Tjeng danRp 3.— buat 1 blek Balsem Ban 
Leng. Nanti kami kirim dengan tertjatat pada tuan, ongkos kirim 

PANGAN NUNUKAN 

   



   
  

  

Batja/Berlanggananlah STAR 
Sudah dateng Star News No. 

  

   

“ Isinja: Terry Moore diusir dari | orea. ' 4 
Harga : (etjeran) Rp. 1,50 Langg. : (minimum): Rp. 8,50 

Baru terima: 2 Dp La 

“ Postcard Filmstar Model 1954 & Rp. 1,50 
10 ex. Rp. 15,— — 100 ex. Rp. 115.-— 

" Kartupos Filmster 100 ex. Rp. 10.— 
“ Notes penanggalan berikut peta Kota Semarang & Rp. 4-— | 

Untuk didjual lagi dapat korting 2576 porto bebas. | 

Keng Bookstore | 
DJALAN MATARAM 
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. PROCESS VULCANISING 

) PALING BARU Pa 
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Tidak perlu di udji 
Sudah Jama terbukti 

Agent : : $ 

ag ks .SCHAN?” » AN HWA” Semarang £ "3 T 
f Dil. 5 amet Rij . » 1 | "AB. C.” Jogja 1 ma S0 (ana | 

2 an ar. ! 

AN / 

WIDOSARI No.i—SEMARANG 
ni 3 
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    pernahkah 
melihat saja 4 
sebelumnya r 
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      URSUS : 

00. DJALAN DEMAK No. 18 
K2 — SEMARANG. — 

|... Memberi peladjaran sor&/ malam 
... Boekhouden 3 X 1 minggu ba 

10 Bulan a 2 djam Rp. 25.— 
(Hitung Dagang, Mem. Buku, 
Pengetahuan/ Ilmu Dagang). 

| Bahasa Inggri 2 X 1 minggu : 
1.1 Tahan A4 2 djam Rp- IS— | MX 
Bahasa Belanda 2 X 1 minggu 1 
11 Tahun Aa 2 djam Rp. 15.— TN 

(Translation, Conversation dll.) 
Pendaftaran dapat dimulai ini hari 
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SNAPAN-ANGIN kalb. 4'/, mm. 
”FALKE” model 80. mikr ometer-diopter, 
PER” model 
semua 

Dapat 

» TH 

Pa 
P3) 

Naa 

pesan: dari Kalb. 514 mm. dan snapan pemburu. 
Menerima: segala kerusaka n2 snapan. Sedia: Veer & Klep 
512 dan “YVICTORIA” bromfiets 
dalam dan onderdeel2-nja. 

1 - ma 

   

  

Y 

KA 

”WISCHO-SU- 
standard dan ,,BSA-€CLUB” model 177. (Klep 

model th. 1954. Band luar- 

# 

E SPORTS SHOP” 
Bodjong 44 — Telp. 515. 

(ANGG. PERPI)     
             

  

   
   

DIDJUAL DARI PERSEDIAAN: 

A PORTABLE 
2... Eweeds Fabrikaat. 3 
“ Koffer Model (Garansi 1 tahun). 

HARGA: Rp. 2.750.— 

TN FE 
BODJONG No. 13 — SEMARANG. 

      

      

   

      

    Ao NO. : 001/IKL/SU/54. 
Za &. I ANGKATAN UDARA R.I. memberi kesempatan kepa- 

Nag AE anna 

#$ 

     

  

Jha 

SA Tinggi badan sekurang-kurangnja 1.55 m. 
“es » she Beridjazah Sekolah Menengah Pertama Negeri. 

0000 8 Bersedia mendjadi Tentara dengan Ikatan Dinas 
00. sekurang-kurangnja 5 (lima) tahun. 

Set 

    

    
    

eka Setelah tamat pendidikan - diangkat sebagai SERSAN 
2. UDARA. apa ag " 

     
sn Pelamar Harus mengadjukan lamaran tertulis kepada : 

|. Kepala Djawatan Administrasi Personil M-B.A-U. 
2 Merdeka Barat 8 Djakarta, dengan disertai : 
k | Ijazah Taka Mean Negeri, 
2. Daftar riwajat hidup jang ditulis sendiri. 

. Surat Ketoradh 2 berketakain baik dari 

Si at. persetudjuan orang tua atau wali bagi mereka 
jang belum mentjapai umur 21 tahun. 
Surat persetudjuan Kepala Djawatan bagi mereka 

1 ekerdja pada salah satu instansi. 
gai dokter setempat. 5 

nenuhi 'sjarat2 tersebut diatas aka 

   

N
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   Pamong 
olisi. .. 

        

   

   

    
   

     

  

dil untuk diudji harus membawa 
IT dan surat keterangan2 lainnja. 

kan diperhatikan. 2 ditutup pada tanggal 31 DJANUARI 1954. 
an karta, 18 Djanuari 1954. 

STAF ANGKATAN UDARA. 

  

2 ig 

Ini malam 

bertemu terus-menerus!!! 

da pemuda2 INDONESIA untuk dididik mendjadi: 

(0. BINTARA PERHUBUNGAN ISTIMEWA. 
£ 

In jang tidak memenuhi sjarat2 tersebut di- 

    

f Premiere 

Metropole- 
17t 5.00 7.00 9.00 

2 pesiar (13 th) 

Ta Badut jg. paling ulung didunia......... 
Pendeta @ila akan membikin penonton tertawa 

  

kew 

akan 

  

bagainja. pula. 
mi sehingga akarn 
tangannja, merasa lemas tubuhnja, dapat disembuhkan oleh ini 

| jang pernah di hinggapi penjakit kotor, 
ini anggur guna mentjegah lain penjakit. 

-Vitamin A. B. C. dan D 

anggur. Mereka 

Teja 

: Anggur 
“ANGGUR 

Anggur ini baik sekali untuk membikin 
bikin sea badan, 
santap. 

Mengandung 
ANGGUR OBAT TJONG YANG 

engan demikian sendiri 
kesehatan, muka jang 
senantiasa riang gembir 
pegal linu di kaki tangan, 
ganggu. Orang jang telah lojo akan merasa djadi muda kombali, 
sementara orang jang masih muda akan djadi se 

4 nnja. Rasanja anggur ini jang enak, Sania Mk 
tjotjok amat untuk tiap-tiap orang. , 

2 KOLESOM UNTUK LELAKI 
JAP LIMA KUDA ag ' 

kuat tubuh jg lemah, 
teguhkan semangat dan tambahkan napsu ber 

1 rinja anggur ini djadi mendjamin 
aa djadi merah, tenaga bertambah, hati 

ingatan terang, tidak ada lagi merasa 
atau lain-lain penjakit jang biasa meng 

gkin baik 
sedap, 

Ui 
3 

Vitamin A. B. C. dan D. 

Untuk Lelaki Tambah Tenaga 
Tjap Lima Kuda 

Anggur .ini dibikin dari berbagai bahan jang mahal dan 

Mengandung 

Anggur ini mandjur sekali untuk sembuhkan penjakit entjo 
(rheumatiek), dibikin menurut ratjikan dari satu achli penjakit jg “sudah berpengalaman. 1 
berasal dari kenakalan 
tidak lekas di 

lebih sa 

Se Re Ea sekali minum 
Ag HI. As ara F dikan 5 Mengandung 
De Lamanja pendidikan 18 bulan. : 
sn — Selama idikan harus tunduk pada tata tertib Tentara 

n — dan tinggal ditempat jang disediakan oleh 
$ “» dinas ea . 

memberi. faedah menambah tenaga. Kasiatannja ini Anggur bisa 
dibuktikan dalam tempo tidak lama. Mereka 
ngan tenaga, akan merasa muda kombali setelah minum ini ang 
gur.. Tubuhnja djadi segar, 
bertambah, urat-urat kentjang lagi, kaki tangan djadi gesit, sedang 
semangat pun djadi terang. Sakit Punggung, pegal linu, kesemu- 
tan, atau mata berkunang dan sebagainja akan hilang sama sekali 
setelah minum ini anggur. 

jang telah kehila- 

tam pangnja bertjahaja, napsu makan 

Vitamin A. B. C. dan D. 
ANGGUR RHEUMATIEK 

Untuk Entjok dan Linu 4 
Tiap Lima Kuda 2 

Penjakit entjok (rheumatiek), kebanjakan 
diwaktu orang masih berusia muda. Djika 3 

rantas akibatnja akan bertambah heibat, tulang2 
E-antaranja ada jang lantas djadi bengkak dan se: 
Anggur ini dapat. menindas itu rasa sakit dan bas: 

ja. Djuga orang jang sering kesemutan kaki 

pula baik 

o 

H3 rata... 

ia #ag 

PASANGGRAHAN 9 
KEPATIHAN KULON V/s     
  

             

»s BONAFIDE” - SOLO 
PEGANG SNN Un (untuk udjian BOND Aprit/ Oktober) 

2 X seminggu 2 2-djam, per una net B3 Pa 

B. GS. T3 Met Djini/ BANI Des.) 

n sebulan Rp. 15, — 

€“Typing rhythm) ertu 

«4 1 djam, pembajaran sebulan Rp: 15,—- 

  

MENGETIK 

SUS “PAGI.- SORE- MALAM. 

Rombongan Baru mulai Senin 1- 2 - "SA 'djam 16.00. 

(H Dapat Ditjari: 

Bu SOEKARYAH Ni. Soemo-Heroe) Ha 

PENGALAMAN PRAKTEK LAMA DAN BERIDJAZAH 

TAH. 1926. Menolong bersalin dan. meriksa orang2 hamil 

dirumah. Berse anggil, — Tilp. 173 — Tijandi. 
Ru mah: D 1g - Now 25 — Tjandibz        

  

   
     

   

  

. n           

  

ANGGUR KOLESOM UNTUK WANITA 
: Tjap Lima Kuda : 23 

Anggurini baik amat untuk kaum wanita jang biasa dihing- 

gapi berbagai penjakit, badan lemah, kurang tenaga, tidak napsu 
makan, semangat lesu, datang bulan tidak tjotjok, dan sebagainja, 
dalam tempo ti lama itu semua gangguan akan hilang djika 
minum ini anggur. Tenaga akan kembali pula sebagai sediakala, 

muka bertjahaja dan terang, napsu makan bertambah, piki- 
ran senang, hati gembira, tidak ada kesukaran lagi. Terlebih pula 
rasanja ini anggur dibikin enak sekali dan manis, tjotjok untuk 
para wanita. Tua dan Muda tidak ada pantangan untuk num- 
nja. Baik sekali bila ditjampur dengan telur ajam diagipk “Sampai 

  

Mengandung Vitamin A. B. C. dan D. 
ANGGUR KOLESOM AN THAY 

Tjap Lima Kuda 
5 Untuk Wanita Hamil, , 

Ini anggur dibikin istimewa untuk wanita hamil, terutama di 
perantikan agar supaja sang baji jang berada didalam kandungan 
djadi sehat, sedang ibunja senantiasa tinggal segar tubuhnj3. De- 

ngan minum ini anggur, wanita jang sedang hamil akan dapat 
tidur senang setiap malam, bersantap enak, semangat djadi gem- 
bira, hingga didjauhkan dari segala gangguan penjakit. — Muka 
djadi terang, gerak geriknja gesit, tidak kenal pula pegal linu, lesu, 
kepala sering pusing dan sebagainja lagi. Rasanja ini anggur pun 
dibikin tjotjok untuk wanita, enak, manis dan sedap. 

Mengandung Vitamin A. B. C. dan D 
ANGGUR BERANAK (SAFRAN) 

Tjap Lima Kuda 

Anggur ini dibikinnja istime wa untuk wanita sesudah bersalin, 
agar supaja dapatkan kembali dengan lekas kekuatannja, membi- 
kin lebih deras keluarnja air-susu, hingga ibu itu dapatlah penuh 
kan kewadjibannja sebagai pengasuh dengan riang-gembira.  De- 
ngan minum ini anggur ibu itu akan merasa kesehatannja baik 
sekali, gesit, muka bertjahaja, napsu makan bertambah, semangat 
terang, dapat tidur njenjak, hingga djauh dari gangguan segala 
penjakit. Lantaran dapat air susu tjukup sudah tentu anak itu pun: 
akan segar montok. Rasanja anggur ini enak sekali, manis dan 

| sedap, tjotjok bagai wanita. 

  

  
ih Mengandung Vitamin A. B. C. dan D. 

Harga per botol besar Rp 12,50 — botol ketjil Rp 7,50. 

Terbikin oleh: Toko: 
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BAK-LES Ni. 
(Kidul Sekolahan Ch 

bagainja, djuga bisa membeli tjitakannja, 
KOOK - LES 172 Bulan selesei. I 

Rupa2 masakan model baru, tjara barat/ Tionghoa, dengan 
dihias (gegarneer) dan pudding rupa2 model baru ditjitak- 
kupu, ati, terwelu dl. 

5 
Cursus 3 minggu membuat: roti tawar, melk-brood, roti ka 

: det, roti warmbollen, roti sobek, roti kedju, roti ketjik, sau- 
sys-brood, bladerdeeg, room hoorns, bak pao, moatjikwee, bi- 
kang ambon, soesmaker, wafels, dan lain2, djuga diberi pela 
djaran membuat Deknja (bibit). ? 
xtra cursus istimewa mem bu 

ONG GWAT LIoNG 
ENDONG 1230 — Semarang 

risten Tionghoa Karrenweg 
masuk mengulon ) 

Mulai terima daftaran untuk bulan Februari 1954. 
TAART garneren (membuat menghias taart 
botercream dan marsepein). 
DROOGGEBAK (kuwih keringan) 
rikolin, melk-koekjes, putu Blanda, 

dari glazuur, 

Roomsoes, kaassoesjes, 
klapper-koekjes, dan 

     

    
   

   

    

    

     

lain2 jang tidak bisa diterangkan satu demi satu, 
SNIJI-TAART (taart poton gan) dibuat dengan rupa-rupa 
model: letter,  welkom,, P.F. apel, bebek, ati, dan se- 

poed-Cursus 
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Aa 3 

  

      
    

    

    

  

     

  

L. peridja- 6 

: INI MALAM PREMIERE 
hat!!! ("KETIKA MA") | 

Aa ba Heh oa OSAGALAN 
Ini malam d.m.b. 

0 SENSUALITA" 

A 

  | ,CHIT CHIEH MAY' 
p 5 (The Seven Maidens) 1 

      

7.00 - 9.00 (17 th.) 

- Film Tiongkok baru -- 3 lazu2! 

Li Cheang - Ke Lan - Chung Ching 

Pines...   
  

    
      

PINES. 

sn. ongaaana 

-— Roy kita mengutjapkan banjak- 
banjak -terima kasih, karena engkau 
menjelamatkan daerah kaju kita da- 
ri Caulks Malloy. 
— Dia akan dipendjarakan . 

waktu jang lama. 

saomemat ROY, WE CAN 
- “ NEVER THANK 

YOU ENOUGH FOR 
2 SNVING OUR TIMBER 
| LUMBER “YLAND FROM CAULKS A 

MALLOY! 

LOOKS TO ME LIKE THE ' 
PINES AND LARUE TIMBER 
INTERESTS ARE GETTING 
READY FOR 'A 2 

“1 PARTNERSHIPI 

     
     

          

    

EL LeraNN 
UAIL FOR-A | 
LONG, LONG       
   

     

  

    

lebih 
baik perusahaan kaju Pi- 
nes dan Larue di gabung- 
kan mendjadi satu kongsi. 

GANG PINGGIR No. 1 — SEMARANG — TELPON 1658. 
Dapat dibeli disegala Toko2 dan Warung2,...... m5 

Obat NGO HOK TONG 
     

  

  

ba
 

Agen Harian ,A BA D1” 
di Kota Besar Semara ng 

OEMAR ALKATIRI 
(1 Dil. Mataram 932. 

Tjatatlah Nama Sdr, untuk berlangganan. Nomer Perkena- 
lan kami sediakan. 

“1x 

  

   
     

      
   
    

PRATIKGI ) GRATIS! 
| 1. Prospectus Kursus2 Tertulis. 
| S.M.P. — Meg. Buku A — Administraties 
| Bah. Inggeris I — Bah. Indonesia. 2. Sebuah Kalender Th. 1954, | 

Kepada siapa jang mengikuti salah satu Kursus ter- ' 
fa sebut diatas. ! 

Mintalah kepada:           

         

        
   

  

   

  

   
      

     
   

      

  

     

  

AT Surakarta 

  

  

TWAT'S RIGHT, ROYI THEVILL 
ONE FAMILY -- THE : 
LARUE FAMLY)” »    

NEEDED MERE N 
NY MORE! LET'S HEAD FOR ad : 

, POVBLE-R-BAR/      
     

   
4 8 

Ss Si 
— Itulah betul Roy. Mereka akan me 

Larue. $ 
— Trigebpf Kita tidak perlu disini lebih lama. Mari menudju ke 

,Double-R-Bar”. 

  
  

jadi satu famili — famili 

PI 

Roy Rogers 52 
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p Lima Kuda 
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PERLOMBAAN MOBIEL 

(PRESTATIF - R1T) 
Sanatorium Kepolisian Djawa Tengah 

TANGGAL 18 APRIL 1954 DI SEMARANG 
Untuk Amal 

Komisaris Polisi Johny Anwar & 
dibawah pimpinan dari: IKATAN MOTOR SEMARANG ' 
dibawah penilikan dari: IKATAN MOTOR INDONESIA 

LAIN DARI PADA JANG LAIN! 

Penggemar sport-mobiel diseluruh Indonesia ! 
2 te 1IKUTILAH BERAMAI- 

-Uang peserta Rp 75.— per mobiel.. Pendaftaran 
tanggal 25-1-1954 pada: 

Sekretariaat Perlombaan I. M.S. Dji. Pontjol 188 Semarang. P 
Pendaftaran ditutup tanggal 25 Februari 1954. 

  

   

    

  

   

  

     

    
   

  

   

  

   

    

  

     

  

    

    
   

  

  

diketuai oleh 

4 

MAI. 

dimulai 
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Sa 

  

     

  

Tentu !... . “in 
Sga bangga dengan TG 

kilapan —— 

sepatuku — 
mi berkat 

   
   

    

    

  

   

  

   

    

  

   
    

      

    
      

   Nonna, 
-BLACK end BROWN 

    

    
         
     
   

  

    
2 CITY CONCERN CINEMAS —    

    

INI MALAM PREMIERE (u. 
      

        BOWALRO RUGHES 

ROBERT MTCHUM -JEAN SIMMONS 
INGEL FACE 

      NAKED DRAMA! 

    

  

       
    

GUILTY LOVE! 

           

        

         

    

  

     

   

    

Hebat dan MONA FREEMAN - HERBERT MARSRALI, Menggemparkan ! 
mts LEON AMES « BARBARA Td : 
Mean metana h 

Yi 

GR:A..D 5:00 7.009.00. INI MALAM D.M.B. (u. 13 tah) 

     
   

SAYASE ADVENTURE! NEVER-BEFORE-TOLD TKRILLS: 

    

     

         
Of The Jungle 

ni NE). 
INDRA INI MALAM PENGHABISAN (u. 13 tah) 
5.00 7.00 9.00 CARY GRANT — MARTHA SCOTT pa 

» THE HOWARDS OF VIRGINIA“ 
Romance!..... sense Spectacle!... 

Mulai MINGGU PAGI djam 10.00 

  

   
            
        

Penuh sensatie! 

(u. Segala umur)     
       
   

   

  

   

   

  

    

     

    

    

     

  
  

ar 0 | Film perdjoangan Bangsa mentjapai Kemerdekaan 
tnj FA P " 3 s00700900 1 sREVOLUSI INDONESIA? 

Api mani ta" kundjung padam! . 1945/1949 
ROYAL 5.00 7.009:00 INI MALAM-D:M.B. (u. 13 tah): 

Lama PEVUP -actie dan 

   
- ISO Gery Sensatie! 

SELAMA at Gempar! 
SEO1T Beta 

  

ROXY INI MALAM PENGHABISAN  (u. Segala umur) 

5.00 7.009.00 , Film perdjoangan Bangsa mentjapai Kemerdekaan 

REVOLUSI INDONESIA -. 
Api nan ta' kundjung padam! 

Film oleh untuk milik Bangsa Indonesia! 
  

Mulai Minggu Pagi djam 10.- dan malam berikutnja 5.-7.-9.- (u. 17 tah) 
RALPH GRAVES "9 m7 Serie ke-I 
kUTH Mx she Black Coin Uang Logam Rahasia 

Penuh sensatie — Hebat dan Gempar! 

Tanggal 22 Januari 25 Januari 1954 

MUSIC — DANCE — SONGS 

dalam film technicolor 

rurater » Ploodhounds of Broadway” 
SOLO nga Mitzy Gaytor — Scott Brady 

Type Perti.: ,SEMARANG”, Idzin No. 1492/11/A/IT,—— 

  

nang


