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. Ngungsian penduduk desa2 
“Jah utara ketjamatan Pakem, ja- 
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Ady. Rp. 0.80 per m.m.   
   

kol. Harga etjeran 60 sen p. 

   Peverbit: N, N, ,Suara Merdeka”, 
Penjelenggara" oo Ketami. SIN 
Alamat s3» Purwodinatan Utara No. 11 A. 
Tilpor : Te Redaksi 1298, Rumah 1798 Sing. 

Sa —. Adurinistrasi-Ekspedisi 2087 Smg. 
Harga Lengganan , dimuka) Rp. 1L— dim kota Smg. Nag. 

(Semuanja sudah termasuk meterai). 
lembar . 
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. MENURUT 'b 
jang tiba di Band 
malam jang lalu « 
rombolan Ibnu Hadjar 1 
pos polisi di Senakan, 
Tenggara, dan m 

    

  

      
   

penanda) erugian ygenduduk. 

iduga puluhan ribu, Belum di | dapat Juka2 dan: s besi 
ketahui kerugian kedua pihak da | nivpeat Manan kerang, diantara 
lam cpersempuran dengan mihak | merintah, Mesir telah: meminta 
Pem an 28" Babiri aa Inggris tentang insiden itu hari 
NN baa bN Ban Ten on SEN 2 5 | telah diberi Ne LARI 
jaitu .Ibu-kota | f ama "g ka: e diberikan. . | Ta 

Ular. Ema t Bai | Seperti telah diwartakan dalam 

tidak didjaga polisi. 
kerugian rakjat besar 

perampokan, Rakjat sendiri 
pat mentjegah gerombolan 
bakar tangsi polisi jang 

| “Polisinja. 6 Bp 

   

  

“Adanja gerombolan Ibnu Ha- 
1 di 

duga sebab dia bermaksud menga 
a- 

har di Sulawesi Ba Na Ia 
a sebab ke 

- djar di Kalimantan Tens 

dakan perhubungan dengan 

rampokan dilakukannj 
habisan bekal hidup. 

We 

1 

Sebagai telah dikabarkan. per 
nah seorang tangah-kanan Kaha 
Jan 

H 

  

  wa “ke Djakarta, 
dinga 
Hadjar £" 

ditangkap di Makassar. 

Indonesia — Pos 
gi — Sinar Api Dipuntjak Pasar Bubar 

(Oleh : Wartawan Kita Sendiri) 

: WARTAWAN ,Suara Merd .ka” 
r.ta2 sekitar Gunung Merani hari Selasa dapat melaporkan kepada 
perabaija sbb.: Keadaan gunung 
Pos penegjagaan Djrakah jang se 
17.60 ditinggalkan, karena keada 
nja hembusan2 awan panas dan 
Selasa tg. 26 Djan. djam 11.00 te 
Gjaga2 pos tsb. Teiapi selain pen 
kah masih dilarang kembali ke 

  Kepatik 1 telan-di 
adah Pangan 2 ira fihak 
pamongpradja, polist-dan- tentara 
untuk merundingkan persiapan2 
guna melantjarkan djalannja pe 

sebe 

   

  

    

              

   

    
   
    

          

  

itu dari desa2 Turi, Tjangkringan, 

lan 2525 orang. Menurut rentja 
na, kalau keadaan memaksa, -ma 
ka penduduk .tsb. akan diungsi- 

Seterusnja 
menurut laporan dari pos- Baba- 
kan kedesa Tempel. 

dan pada djam 12.00 siang hari 
Selasa dikatakan, bahwa udara 
tampak terang, tetapi puntjak 

jerapi tetap tertutup kabut teba! 
gga tidak dapat diketahui apa 

apanja. Dalam pada itu seismo- 
“graaf tetap tenang dan tak menun 

jukkan hal-hal jang baru. 
pos. Krindjing 

bari Selasa djam 08.30 menerang 
can bahwa suara guguran tidak 
terdengar. 

"sa 

  

   

     

    
   

g 

Djuga tidak nampak adanja guge 
ran jang berapi maupun guguran 3s 
biasa.- Dalem pada” itu “davat rate 

bahwa pada djam 03.16 -Gitiatat, 
| hari Selasa pagi dari pos Babadir 
— dielas terlihat adanja sinar api me- 

njala-njala disebelah timur puntjak 
Pasar Bubar. ! 

sa 

| wa puntjak. Merapi selalu 

  

. F nY 

Batja Dulu Bung..... 
UNTUK mengetahui sam- 

pai “dimana luasnja “ penjakit 
buta-huruf, terutama di -kala- 
ngan rakjap djelata, maka da' 
ri 1g. 20 sampai dengan 2951 
jang akan datang dibeberapa 
tempat diketjamatan | wilajah 
kabupaten Magelang “diada- 
kan  ,steekproeven” “dengan . 
menjetop “orang2 jang lewat 
didjalan, bukan sadja jang 
berdjalan kaki, tetapi djuga 
jdng lewaf naik sepeda, bah- 
kan. djuga jang naik mo 9 
Mereka. disuruh . . membatja 
tulisan2  dipapan jang di se- 
diakan dibeberapa tempat 'itu. 

Ini adalah pertjobaan jang 
pertama “kali diadakan didae- 
rah ini: Pada muka orang2 

“jang  disetop “ifu “ kadar 
“nampak sikap malu-mi 

| atau agak bingung djika 
| reka itu kebetulan butashus 

ruf, tetapi girang dengan se- 
njum2 simpul djika kebetulan 
sedikit2 bisa batja: dalam pa 
da itu djuga ada jang menun 
djukkan sikap bahwa mereka 
geli, dan ada djuga jang ke- 
lihatannja marah, seolah: 

olah maw. berkata lu "kira 
—gua ini apada... ". djika jang 

“1 disetop ini kebetulan orang2 
L..terpeladjar”, “apalagi . jang 
|. diturunkan dari mobil. Bebe- 

rapa besarnja persentase jg 

   

   

  
   

Kap Di Make” | 

— harta 

aman 
disini 

ian ra ar sekali, dise 
babkan oleh pembakaran tg, 

“berkundjung di Bandjarma 
sin dibekuk oleh polisi dan diba 

dan sebaliknfa 
pernah seorang kurir Ibnu 

0 (Antara) 

Bantulah Korban Merapi 
— Seruan PM Ali K pada Seluruh Rakjat 

   

  

ki-Selasa iusekira -djamies IT h9A D6 £ Nag 
panah ee lam eiasa memberi-tahu sekre 

jang masih termasuk daerah ter 
larang jang sama sekali berdjum 

Seterusnja dari pos Plawangar | 
mpai djam. 15.00 hari Selasa. ti- 

“dak mentjatat kedjadian2- jang pen- 
. ting. Ketjuali dapat dilaporkan, bah 

p tertutup | 

$ kabur tebal. Sementara itu pada ha 

(f rifhkan apa sadja jang dapat diper- 

Suez Ol 

  

Insiden 
KEDUTAA) 

tertulis tentang insiden pada tg. 

    

  

    
minggu jl. pembesar2 Inggris telah 
menerangkan bahwa patroli Ingeris 
tsb terpaksa melepaskan tembakan2 
karena truk Mesir jang sedang me- 
nudju sebuah kamp angkatan udara 
Mesir itu tak menghiraukan 'isjarat 
supaja berenti di suatu tempat peme 
riksaan. Djuru bitjara selandjutnja 
mengatakan bahwa didaerah Teru- 
san Suez tidak terdjadi insiden2 lagi. 

Dari Ismailia  selandjutnja dida- 
pat kabar bahwa pendjagaan2 Ing- 
gris di djalan2 perhubungan dalam 
daerah Terusan Suez kini dipenke- 

hg .. “ Z 

Di dijalan antara ' Ismailia dan 
Porr Said mobil2 dan penduduk je 
sedang berpergian di beberapa tem 
par diperiksa lagi,setelah  pemerik- 
saan ini dalam bulam Djuli tahun jl. 
dihapuskan oleh Inggris. 

Pernjatzan Selwyn Lloyd. 
Sementara itu menteri negara 

Inggris, Selwyn Lloyd, sebagai: 

r 

irakah Ditempati La- 

jang chusus mengurusi be- 

Merapi - tampaknja mulai reda. 
'jak hari Rebo tgl. 20-1-54 djam 
.a jang membahajakan dgn ada- 
kudjan abu tebal, . sedjak hari | 
lah ditempati kembali oleh pen- 
agas2 ini, penduduk desa Dira- 
Kampung mannja, mengingat 
dengan tak terduga-duga. 

Siang dalam kota . Semarang telah 
djatuh hudjan abu jang sangat tipis. | 
"Berhubung. hudjan abu “ini tibanja | 
bersamaan dengan djatuhnja hudjan 
biasa, maka tidak. banjak orang jg 
menjangka. adanja hudjan abu ini. 
Mungkin . hudjan abu 'ini terbawa 
oleh angin jang. hari Selasa  kema- 
ren menghembus.. dengan . hebatnja 
.dikota Semarang. 

j Ketjamatan Sraumbung 
dinjatakan dlm. bahaja. 

| Lebih landjut wartawan ,,Suara 
Merdeka” di Magelang dalam 
berita interlokalnja semalam me 
njatakan, bahwa Djawatan “Gu- 
rung Berapi telah menjatakan 
bahwa daerah ketjamatan Srum 
Pang, berada dalam keadaan baha- 
ja. Oleh sebab itu, penduduk di 
sana telah diperintahkan mengung 

Isi kedaerah Srumbang bagian 
bawah. Mengenai pengungsian ini 
dapat dikabarkan, djumlah. desa 
ig harus dikosongkan ada 6 Tg 
jang djumlah penduduknja ada 
5835 djiwa. 

Akibat daripada keadaan haha 
ja itu 2 Sekolah Rakjat di Kali- 
urang ketjamatan Srumburs te- 
lah ditutap sedjak hari Senen. 
300 murid. terpaksa turut me- 

  
1 
t 

F 6345 pencungsi. 
Hingga hari Selasa, menurut 

tjatatan resmi djumlah pengungsi : 
di ketiamatan Sawangan. ada 
4.820 diiwa. Sedangkan didaerah 

kun banjaknja pengungsi ada 
1525. Dua ketjamatan tsb. djum 
lahnja pengungsi ada 6345 orang. 

Selain itu didapat keterangan, bah 
wa Kementerian Dalam Negeri te- 
lah menjediakan uang sebesar Rp. 
4.500.000 guna memberi bantuan 
kepada para korban, dan membetul- 
'kan alat-alat perhubungan seperti 
djalan-djalan, djembatan-djembatan. 

Andjuran P. Mc Ali. 
Sementara itu dalam seruan 

IP. M. Mr. Ali Sastroamidiojo jg. 
ditudjukan kepada rakjat seluruh 
Indonesia jang diutjapkan sema- 

'lam melalui Radio Republik In- 
'donesia berhubung dengan adanja 
peristiwa Gunung Merapi, pada 
'pokoknja mengandjurkan  supaja 
'kita semua turut berusaha meri- 
ngankan beban korban peristiwa 
tersebut. 

IT Selandjutnja kepada penduduk 
dari kota-kota besar jang terletak 
| disekitar Gunung Merapi, seperti: 
| Jogjakarta, Surakarta dan Mage- 
lang diserukan agar mereka te- 
tap tinggal tenang dan tidak usah 
'merasa chawatir akan kemungki- 
Inan-kemungkinan bahaja jang le- 
'bih besar akibat peletusan  Gu- 
nung Merapi tersebut. : 

| Kepada Pemerintah Prop. Djawa 
Tengah, Daerah Istimewa Jogjakar- 

"Ita, Polisi, Tentara dan - Dinas Gu- 
nung Berapi, Pemerintah Pusat me- 

| njampaikan penghargaannja sebesar- 
''besarnja terhadap usaha-usaha  me- 
reka dalam menghadapi peristiwa 
"Merapi itu. Berhubung dengan ba- 
“njaknja sokongan-sokongan jang di- 
“perlukan untuk keperluan meringan- 

can beban korban peristiwa Gunung 
' Merapi dan untuk menghadapi ba- 
' haja-bahaja j.a.d. maka kepada cha- 
| ajak ramai diserukan' agar mereka 
membantu usaha itu dengan mengi- 

»3   
   

gunakan untuk “keperluan tersebut, 

Sedang Mempersiapkan Tindakan 
Internasional Thd Mesir . 

Mesir Tidak Mengadjukan Protes Atas 

PASEK 5 kn £ 

DUTAAN BESAR Ingeris di Kairo pada hari Senen mem 
bart.h berita2 pers Mesir bahwa Mesir telah mengadjukan protes . 

Suez ketika suatu patroli Inggris telah menembaki sebuah truck : 
militer Mesir. Dalam insiden itu '4 orang serdadu Mesir telah men 

juru-bitjara kedutaan besar 

Norwegia. 

Pakan 

Inggeris Akan Gugat Blokade 
eh Mesir 

Di Suez 

18 Djanuari didaerah Terusan : 

telah me- mudian 
tsb. 

mereka 
| pe 

  

   

  

juny'at jbl. dan pendjelasan2 tsb. 

wakil menteri luar negeri Inggris, 
Anthony Eden, jang kini ada di 
Berlin, menjatakan dalam sidang 
madjelis rendah Inggris pada hari 
Senen bahwa pemerintah Inggris 
jakin ada dalam kompetensi 
pembesar2 Mesir” untuk mentje 
gah gelombang insiden2 jang se 
karang timbul di daerah Terusan 
Suez ,djika mereka menghendaki 
ini”. 

Lloyd selandjutnja mengatakan 
bahwa protes keras jang telah di 
adjukan dalam bulan September 
jl. telah menjebabkan bahwa ada 
perbaikan banjak dalam  keada 
an dam sudah hampir 1 bulan ini 
tak terdjadi suatu insiden-besar. 

Inggeris memperhatikan 
sungguh2 usaha Mesir 
memperluas blokade pe 
ngiriman barang ke Is- 
rael. 

Inggris Selwyn Lloyd dalam .si- 
dang madjelis rendah Inggris 
pada hari Senen menjatakan bah 
wa Inggris memperhatikan dgn 

periuas blokade pengiriman  ba- 
rang2 ke Israel dengan. melalui 
Terusan Suez sehingga diuga me 
ngenai barang2 jang bukan sen 
djata atau bahan2 kimia. : 

wa soal pelajaran melalui Terusan 
Suez -setjara bebas adalah soal 
internasional, dan mengingat hal 
ini Inggris sedang mempertim- 
bangkan tindakan internasional : 
terhadap usaha Mesir tsb. Ia se 
landjutnja menerangkan . bahwa 
sediak tahun 1952 tak ada sebuah 
kapal Inggris jang ditahan oleh 
pemerintah Mesir, dan bahwa 

an bulan ini Mesir 
“muatan jang tak 

- dari sebuah kapal 

'Mes'ir menjetudjui usul 
Nj. Pandit. 

Itara itu Mesir. pada ma 

       

  

& 

tariat djenderal PBB: menjetudjui 
usul nj. Vijaya Lakshmi Pandit, 

Madjelis Umum PBB, su- 
Madjelis Umum pada tg. 9 

Februari jad. mengadakan sidang 
| istimewa untuk .. membitjarakan 
soal Korea. Dengan demikian 16 
negara menjetudjui usul nj. Pan 
dit tsb. sedangkan Iceland. dan 
Honduras telah menjatakan me 
nentang. : : 

- Inggris akan minta di- . 
: tunda sampai Maret? 

. Sumber jang dapat mengetahui 
di London sementara itu menga 
takan pada malam Selasa, bahwa 
Inggris mungkin akan mengusul | 
kan supaja sidang istimewa Ma 
djelis Umum tsb. tidak diadakan 
pada tg. 9 Februari jad. seperti 
telah disarankan oleh nj. Pandit 
tetapi ditunda sampai bulan Ma 
ret jad. Didapat kabar — bahwa: 
salah satu alasan untuk sikap Ing 
gris ini ialah supaja sidang istime 

waktu jang bersamaan “ dengan 
Konperensi 4-Besar ig pada hari 
Senen ini telah dimulai di Berlin. 
Seperti telah diwartakan, menteri 
'uar negeri Inggris, Anthony 
Eden, sudah mengumumkan da 
lam parlemen Inggris bahwa dia 
waban Inggris: terhadap usul nj. 
Pandit akan disampaikan sebelum 
tgil. 29 Djanuari jad. 
2 (Antara-AFP) 

Drs. “Schmutzer 
Membantu D.I, 

DARI kalangan kedjaksaan 
agung didapat keterangan, bahwa 
pada tgl. 23 Djanuari jbl. atas 
perintah djaksa agung telah di- 
tangkap di Tasikmalaja, 3 “orang 
Belanda pembantu,  penjokong 
dan dalang D.I. Mereka itu mala 
drs... Schmutzer, directeur N. Y. 
Rubber-Onderneming — Bandiarne 
ara di Gunung Tjupu, Tasikmala 

ja, E. J. L Versteegh, administra- 
feur perkebunan Gunung Tiapu, 
Tasikmalaja. Orang jang ketiga, 
J. Katton alias Muhamad Mah- 
phudin, employe perkebunan Gu 
nung Tjupu: (BT) - . 

. Mati Akibat 
DDT Beratjun 

  

nan PPN di Tjikopo Selatan di 
daerah Bogor, meninggal dunia, 
1 orang sakit pajah dan 8 orang 
lainnja diserang penjakit sukar 
bernapas dan pusing kepala, sete 
lah mereka menjemprot. rumput | 
dengan menggunakan obat DDT. 
jang rupanja mengandung ratjun, 
demikian dikabarkan “oleh pimpi 
nan Sarbupri, Menurut  ketera- 
ngan dokter, djuga orang iang sa 
kit pajah ita sudah tidak bisa ter 
tolong lagi. 

Dewan Pimpinan Sarbupri ber 
hubung dengan kedjadian tsb. di 
atas telah  memadjukan protes 
keras dan menjatakan peniesalan 
kepada pimpinan perusahaan, Di | 
tuntutnja supaja keluarea jang di | 
tinggalkan oleh buruh2 jang me 
ninggal itu, mendapat djaminan2 
sosial jang pantas. 

Demikian berita jang disampai 

      demikian P.M. Ali, 
  

        

K3 3 bisa batja, bisa batja, sedikit 

" au sama “sekali tidak. bisa 
. batja, belum diketahui. 4 

“ 

kan oleh pihak pimpinan Sarbupri 
kepada ,,Antara,” 

x 

“kepada pembesar2 

Dalam pada itu menteri negara |- 

sungguh2 usaha Mesir untuk an 

Selwyn Lloyd mengatakan bah 

jan Pebruari. jang akan datang, 

wa tsb. djangan diadakan .dalam: 

DUA ORANG buruh perkebu | 

    

    

  

  

  

  

"Diantara banjak korban G. Merapi terhitung djuga 23 orang jang kini 
dirawat di Rumah Sakit Bojolali. Pkda gambar tersebut diatas tampak 
beberapa orang diantara mereka jar 

dapat luka-luka dibagian tangan, ke 

  

Keadaan Penduduk W. 
Tenang Taati Nan - 1 

Tiba, Sri Sultan Sedia 
(Reportase Wartawan Ki 

MESKIPUN PADA pokokn 
semburkan o!eh Merapi menudju 
pernah dikabarkan, kita jang sen 
lu merjelidiki keadaan Merapi m 
ada sebagian lahar jan mengalir 
daerah Kedu sebelah Timur. Ber 
ngadja menjelidiki sampai berapa 
mengantjam daerah itu, dan hari 
an sebagai berikut : 

  
1 | 

Mula? kita akan mengambil dja- 
lan dari desa Dukun (Muntilan), ka- 
rena dari situ kita masih bisa ber- 
mobil sampai didesa Keningar, danj 
dari sana kita bisa melandjutkan' 
perdjalanan dengan berkuda, atau) 
ieep sadja terus ke-pos pendjagaan | 
Bebadan. Tetapi keterangan? jang 
kita peroleh,” bagian jang diserang 
lahar dan gloedwolk bukan dari djus 
rusan itu. Inilah“sebabnja kita terus 
ke Utara, dan barulah kita menekuk 
ke Timur-setelah sampai diketjama- 
tan Mungkid, tetapi beberapa km: 
setelah kita melalui ketjamatan Sa- 
wangan, terpaksa mobil kita tidak 
bisa. terus, karena djalan sangat sem: 
pit, dan tempo2 tandjakannja demi 
kian rupa. Kita mentruskan dengan | 
djalan kaki, dengan diantar oleh be-' 
berapa orang Prabot desa. Dalam 
perdjalanan ini kita mengetahui te: 
gas bahwa keadaan - penduduk . sa: 
ngat tenang, seakan-akan tidak ke- 
djadian apa2, anak2 ketjii sama ber- 
main2 dengan “ penuh “kegirangan, 
dan beberapa orang wanita sama si- 
buk bekerdja. dirmasing2 sawahnja, 
jang paling lambat pada pertengah- 

SU- 

dah sampai temponja panenan. 

Tachju! penduduk. 

Umumnja mereka mempunjai ke- 
pertjajaan, bahwa kalau keadaan 
Merapi berbahaja bagi penduduk di- 
situ, tentulah ada ,,wedus gembel” 
kelihatan, hewan2 sama menurun, 
termasuk djuga orong-orong,  bela- 
lang dan hurung2, sedang sampai se- 
karang baik Sang” Wedus gembel 
(gloedwolk)- maupun tanda2 jang 
lain belum nampak. Setengahnja sa- 
ma pertjaja bahwa Kiageng Petruk ' 
dan Kiageng Marmaja - tentu tidak 
ak membiarkan  putra-wajahnja 
mendapat bahaja begitu sadja.. De- 
ngan keterangan? jang kita dapati 
sementara kita berdjalan kaki itu, 
kita mendapatkan kesan, bahwa 
pandangan hidup rakjat dalam wila- 
jah itu sungguhpun ketenangannja 
bisa dihargai, tetapi sekali datang 
saatnja bahaja2 hebat. mengantjam, 
mereka akan mudah mendjadi kur 
ban, sedang usaha “untuk ',,mengjari 
pajung sebelum hudjam” tentu akan 

  

susah sekali dilaksanakan, kalau ti-' 
dak ada tjara2 dan kebidjaksanaan. 
Mereka sangat taat pada petundjuk2 
nja Pamong Pradja, Pulisi dan. TNI 
jang sudah sama disiapkan ” untuk 
mengambil tindakan2 dimasa perlu, 

terutama mengingat - bahwa daerah 
itu termasuk daerah jang sering kaj 
dianggap mendjadi daerahnja penga- 
tjau2 M.M.C., tetapi  ketachajulan 
mereka bukan main, hingga kalau 
datang saatnja- mereka harus me- 
ninggalkan rumah tangga dan desa- 
nja, mengungsi ke daerah lain jang 
lebih selamat, tentu akan sulit bisa 
didjalankannja. Rupa2nja hal2 itu 
sudah diketahui oleh jg. berwadjib, 
dan ini sebabnja pada waktu akan 
berangkat ke Djakarta, Hamengku- 
buwono telah berkata kepada kita, 
bahwa kalau “datang saatnja untuk 
mengambil langkah " mengungsikan 
penduduk2 “jang desanja dianggap 
berbahaja, dia sendiri bersedia akan 
berangkat untuk memberikan  nase- 
hat “kepada mereka. 

: Lahar dikali Pabelan. 

Dari djarak djauh kita sudah 

“3 

“melihat kaju2 jang berderet-deret 
"mendjadi kering, demikian dju- 

,awu hitam dan merah”, 

    

ig sedang diranja oleh angg. DPD 
Prep. Djateng Wasit Notojoewono pada hari Sabtu j.bl. Mereka men- 

iki dan kepala, karena kedjatuhan 
$ 

(Photo: Suara Merdeka”) 

Meluapnja Lahar Ibarat 

Kanaan e jaran 
'lajah Sungai Pabelan Tetap 

salau Saatnja Mengungsi 
Memimpinnja Sendiri 

ta Kewilajah Babadan) 
ja lahar dan gioedwoik jang di- 
kedaerah Bojolaii sebagai jang 

gadja dikirim oleh Redaksi melu- 
endapat kenjataan, bahwa djuga 
keseblah Barat, masuk kedalam 

hubung dengan ini, maka kita se- 
djauh - kemungkinan? “ Merapi. 
Senin dapat memberikan lapor- 

Se 

budjur 'sepandjang sungai, dan 
ketika kita berdjalan kaki & 6 
Km., barulah kita sampai didesa 
Wonogiri, dimana barulah kita 
mengetahui tegas, bahwa sebagi- 
an djirang deri sungai Pabelan 
sudah penuh dengan... lahar pa- 
nas, jang masih menguap asap 
putih tebal, dengan menghambur 
kan bau belirang jang sangat ta: 
djam sekali: Lahar panas ix ber- 
henti disitu itulah jang menjebab 
kan sawah2 dan pohon2 jang ade 
disepandjang djurang “ Pabelan 
mendiadi kering, ” dan - sebagian 
terbakar. 

Meskipun lahar2 panas jang meng 
alir dari kawah sampai .,beristira- 
hat” disitu, telah mengambil kurban 
sawah2 dan kaju2 sepandjang sungai 
itu, djuga. menurut laporan pernah) 
lihat majat seorang wanita,, tetapi 
sampai berita ini kita- kirimkan, ma- 
sih. belum. mendapat kepastian, toh 
orang masih tetap beranggapan bah- 
wa desa2 jang mendjadi daerah dju- 
rang dan sungai Pabelan, tidak perlu 
dichawatirkan. sedang menurut per- 
-hitungan, kalau sekali jagi kawah 
Merapi menjemburkan laharnja, ten- 
tulah akan bisa mengambil perdia- 
lanan dalam djurang itu lebih djauh 
lagi. Dan disamping itu babaja2 dari 

gloedwolk . jang-biasanja mengiringi 
lahar panas, sangat membahajakan. 
Tidak itu sadja, tetapi bandjir gu: 

nung jang tiap2 saat bisa datang, 
tentu akan merupakan. bandiir ,.we: 
dang djarang”, dan ini pun sangat 
membahajakan. - 

Selandjutnja bisa dikabarkan, bah- 
wa untuk menghadapi bahaja2 jang 
terbit kalau prop, penutup kawah 
Merapi bisa terangkat sebagai duga- 

an ahli2 gunung api jang melakukan 
pemeriksaan, maka Hamengkubuwo- 
no mengatakan bahwa 
mendjadi perhatian besar” adalah 
penduduk desa2 sebelah atasan dari 

ketjamatan2: Tempel, Pakem, Tjang 
kringan dan Ngemplak. Untuk ke- 
perluan itu sangat diperlukan “persia- 
pan2 didaerah2 jang akan mendjadi 
,penapungannia. 

POR MR 2 3 3 

3 Bar air 2 Haa dargng #sjarat. jang primair bagi penjele 

jang kinij 

| Bila Rentjana Pe 

Deadlock Korea 8 

Menteri luar negeri John Foste 
Gjawaban seketika itu djuca. 

Pertemuan  Dulles, Molotov, 
Anthony Eden dan George Bi- 

1 gsung selama 3. djam 
ertempat di gedung 

Dewan Serikat disektor A.S. dari 
Berlin Barat dan merupakan per 
temuan tingkat tinggi jg pertam: 
kalinja dengan Rusia dalam tem 
po hampir lima tahun. Pertemuan 
kedua menurut rentiana akan di 
mulai pk. 3 siang (04.00..GMT) 
pada hari Selasa. 

   

Pidato Molotaev. 
Dalam pidatonja menteri luar 

negeri .Sovjet. Uni, V. Molotov. 
mengusulkan, Supaja para ment 
ri luar negeri 4-Besar terlebih 
dulu mempeladjari kemungkinan 
dapat terselenggaranja konverens 
5-Besar dengan RRT ikut serta. 
Dalam statementnja dimuka kon 
perensi Berlin. itu, Molotov me- 
ngusulkan urut-urutan agenda se 
bagai berikut: 

1. Tindakan2 jg harus diam- 
bil untuk mengurangi ketegangan 
dalam hubungan2 internasional 
dan mengadakan suatu konneren 
Si 5-Besar dengan RRT ikut serta. 

2. Masalah Djerman dan tja- kan   
| ra-tjara untuk. mendjamin keama 
nan Eropa. 

3. Masalah Perdjandjian Per 
damaian Austria. 

Dalam menguraikan masalah 
Djerman, Molotov. mengatakan 
bahwa mempeladjari soal tsb. tak 
dapat dipisahkan dari . masalah 
umum tentang suatu  djaminan 
keamanan di Eropa. Dikatakan- 
nja, bahwa hanja penjelesaian se 
matjam inilah jang tahan lama 
dan adil, dan akan membantu 
memperkuat perdamaian di Ero- 
»a. 

Molotov 

i 

menjatakan, bahwa 

saian masalah -Djerman jalah, 
“bahwa tiap2 kemungkinan usaha? 
baru dari militerisme — Djerman 
untuk menimbulkan perang dunia 
ke-3 harus dihilangkan. Dengan 
'menjebut2. clausule2 dari perse- 
tudjuan2 Yalta dan Potsdam jang 
melarang hidupnja kembali mili- 
terisme Djerman dan mendjamin 
pembangunan kembali Dierman 

kan, bahwa rakjat Sovjet, Peran 
tis, Inggris dan Amerika Serikat 
harus menerima baik keputusan? 
tentang masalah Djerman js akan 
sesuai dengan persetudjuan2 in- 
ternasional antara Inggris, Ameri 
ka Serikat, Sovjet Uni dan Peran 
tjis itu. 

Selandjutnja Molotov mengata 
kan, “bahwa tidaklah mungkin, 
Djerman sebagai suatu kesatuan 
atau sesuatu bagian dari Disrman 
akan dimasukkan dalam perseku 
tuan sematjam Masijarakat Perta 
hanan Eropa. jang merupakan 
suatu blok militer atau suatu kum 
pulan dari negara2 Eropa iang di 
tudjukan terhadap negara2 Eropa 
lainnja. 

2 Blok militer. 
Molotov menegaskan, bahwa pem 

bentukan. Masjarakat ' Pertahanan 

"Eropa tidak. hanja berarti ketidak 
kemungkinan untuk mempersatu- 
kan. Djerman, tetapi akan pula me- 
nambah bahaja meletusnja suatu. pe 
rang baru di Eropa, serta. memba- 

gi2 Bropa' dalam 2 blok meliter. Di   Achirnja bisa dikabarkan, bahwa 
dari fihak- Djawatar' penilik gunung? | 
api jang ditugaskan di Merapi, pa-' 

“da tiap2 djam 6.30 akan menjiarkan ' 
berita2 tentang keadaan Merapi, de- 
ngan perantaraan R.RI. di Jogja- | 
karta. 3 

(Noot redaksi: Mengenai hasil pe- 
nindjauan wartawan kita dari udara 
diatas puntjak Merapi, harap meli: 
hat reportasenja dihalaman: 2). 

L 

Hemingway 
Selamat 

Kabar terachir menjatakan, bahwa 
Ernest Hemingway dan isterinja te- 
lah dapat menjelamatkan diri: — dari 
ketjelakaan pesawat terbang jang di- 
harternja, demikian diumumkan di 
Kampala pada hari Senen. 4 
— Berita dari Kampala pada hari Se- 
nen menjatakan, bahwa pesawat jg. 
ditumpangi oleh: Hemingway itu ha- 
nja mendapat sedikit kerusakan, dan 

njatakannja,: bahwa terlebih2- nega- 
ra2 kontinental Eropa: seperti So- 
vjey Uni dan Perantjis jang harus 
memperhatikan pembentukan suatu 
situasi jang membahajakan 10. 

Adalah dapat dimengerti, bahwa 
di Perantjis  fihak “jang menentang 
makin bertambah terhadap pemben 
tukan “Tentara' Eropa, dimana tem- 
pat2 jang penting akan diduduki 
oleh djenderal2 Djerman Barat, ka- 
ta Molotov. | 
Dikatakan selandjutnja, bahwa 

Djerman tidak dapat dipersatukan, 
terkerjuali djika bersifar damai. Dan 
untuk “ini diperlukan kembali ke- 
persetudjuan2 “jang telah  tertjapai 

dalam perdiandjian Sovjet-Perantjis, 
"perdjandjian ' Inggris-Sovjey dan ke- 
putusan2. Potsdam, “jang bermaksud 
mentjegah  persendjataan 

Djerman. 

. Tentang masalah konperensi 
5-Besar, dengan RRT ikut: serta, 
Molotov mengatakan, .bahwa pe 
merintah Sovjet telah siap dengan 
suatu usul jang konkrit yn pk me 
ngadakan “korperensi sematjam   Hemingway beserta isteri tak me 

dapat luka2 dan dengan kapal tadi 
ga warna kuning dari padi sawahmemuat pelantjong2 dari Murchisons 
:jang luasnja beberapa meter, memmereka bertolak ke Butiada. 

itu, jang 'akan dilangsungkan pa 
“da suata waktu setelah konperen 
si Berlin. 

| Menurut Molotov, tidak diwa- 
kilinja RRT dalam PBB menje 

Conte: Franco Bermusuhan Dengan 
MENTERI LUAR negeri Sepa- 

njol Alberto Martin Artajo pada ha 
ri Senen petang telah menerima kun 
djungan duta besar Perantjis di Ma- 
drid Jacgues “Meyrier selama V2 
djam. 

Sehabis pertemuan ini baik kala- 
ngan diplomatik Sepanjol maupun 
kalangan diplomatik Perantjis di Ma 
drid tak bersedia memberikan per: 
njataan tentang pertemuan itu. Te- 
tapi menurut kalangan jang dapat 
mengetahui besar kemungkinan bah 
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wa Artajo telah menjampsikan kepa 
da Meyrier djawaban pemerintah Se 
panjol terhadap nota" tentang soal 
Marokko jang baru2 ini telah diadju 
kan oleh pemerintah Perantjis. Ka- 

kepada pemerintah Perantj's ten- 
tang politik jang akan  didjalankan 
oleh Perantjis - terhadap — Sepanjol 
(Franco. Conte mengemukakan bhw 

“pemerintah djenderal. Franco ,.seka 
langan ini selandjatnja mengemuka- Ji lagi memperlihatkan sikap permu 
kan pendapat bahwa pertukaran no 
ta tentang soal tsb masih diadakan 
lagi antara Sepanjol dan Perantjis. 
Sementara itu seorang anggota ma 

'djelis rendah Perantjis dari partai 
sosialis, Arthur. Cghte, menjatakan 
di Paris pada hari Senen bahwa ia 
bermaksud .mengadjukan pertanjaan 

. 

suhan, jang ternjata tak berkurang, 
terhadap Republik Perantjis, dgn. 
berkedok memperdjoangkan kemer- 
dekaan 
menjatakan bahwa Perantjis tak da 
(pat menerima tjampur tangan sema 
'tjam itu dari ,,mereka jang teruta- 

ma bertudjuan | melenjapkan setiap 

Marokko”, Ia selandjutnja 

  

akan mengachiri djalan buntu da:ram 
. hegara2 Barat bersedia menjetu djui 
“ping ifu menteri luar negeri V. M. 
raan Eropa tidak dihapuskan, mak 

| sedjenis. Pernjataan Molotov jin 
Barat dilenjapkan dan supaja An 

seketik Ia mengatakan, bahwa 
baru dan ia ingin ,,memikirkann ja dahulu masak2” 

setjara damai, Molotov mengata | 

    

  

DOMPET 

Bantulah 
     

    

  

MERAPI | 
  

      

hanan Blok Eropa 'Timu 
rtahanan Eropa Barat Tidak Dihapuskan 
— Autjaman Molotov 
isa Diatasi Bila RRT Boleh Ikut.Korp. 5 Besar 

DALAM PEMBUKAAN konperensi Empat Besar hari Sene n 

sampai Selzsa 

babkan tak dapatnja diadakan 
suatu tindakan jang penting jang 
bertalian dengan keamanan  du- 
nia. Ja menoritik Amerika Seri- 
zat, jang berianggung djawab ter 
hadap usaha mendjauhkan RRT 
dari PBB. 

Dinjatakan pula, bahwa negara 
negara tertentu kini sedans men 
djalankan rentjana2 jang luas, ig 
mempunjai maksud membentuk 
hanjak pangkalan2 militer :diwi- 
aj2h2 negera2 as'ng, djzuh: dari 
perbatasannja mereka sendiri, dan 

katakannja untuk maksud2 
opsif. Bagi setiap orang sudah 

1 terang, bahwa pembentukan 
pangkalan2 militer Amerika diba 
yak negara2 Eropa, di Afrika 
Utara dan diwilajah2 negare2 ter 
tentu di Timur Dekat dan Timur 
Tengah tidak ada persamaannja 
dengan maksud2 defensif. 

    

      

Berbitjara tentang soal2. atom, 
Molotov menegaskan  perlunja di 
fadakan pembtjaraan2 untuk mela- 
rang pemakaian sendiata atom, sen- 

djata2 zat air dan lain? sendjata jg 
dapat menimbulkan - kerusakan be- 
sar. Ditambahkannja, bahwa delega 
si Sovjets dengan  sendirinfa “akan 
mendasarkan pembitiaraannia pada 

kenjataan, bahwa dalam beberapa 
hari jang lalu suatu tjara untuk 
membi'tjarakan  masaalah atoni te- 
lah diuraikan. 

Tentang masaalah Korea Moletov 
mengatakan, bahwa persetudjnan Ad! 

Korea adalah sulit, karena diabai: 
kan adanja RRT. Dikatakann:a, brh 
wa 25 negara, ketiil dan besar, ians 

mempunjai djumlah penduduk kira2 
1 mi'ljard orang, te'ah mengadakan 

  

    

perundingan2 untuk mewudjudkan perdamaian di Korea, asal 
RRT hadir dalam sebuah konperensi Lima" Besar. “Disam- 

Mototov memberikan peringatan, bahwa bila rentjana ketenta 
a mungkin Rusia akan membentuk pula sebuah blok Timur jang 
selandjuinja mengandung tuntu tan supaja bentukan pertahanan 
nerika meninggalkan pangkalan2 -nja' jang djauh dari  negerinja,. r Duiles tidak mau menjetudjui permintaan Molotov supaja memberi 

pedato itu, mengandung bebe 

  

     
   

" : F3 
di Berlin, Rusia menawarkan 

rapa fatsal jang 
pagi, 4 

hubungan? diplomatik dgn. RRT.. 
Hanja di Amerika Utara dan Sela- 
tan tak terdapat: suatu negarapun 
jang telah mengambil tindakan se- 
matjam itu. 1 Kp 

Terang, demikian Molotov, dgn. 
tak perlu memberikan  pendjelasan 
lebih landjut, - kenjataan2 itu 'telah 
berbitjara sendiri. ' Pemerintah So- 
vjep' mengambil sikap, bahwa situasi 

ini tak dapat  d'pertahankan lebih 
lama lagi. - 

Selandjutnja menteri luar negeri 
Sovjet ifu mengemukakan — urutan " 
agenda seperti tsb diatas dan meng 
achiri p'datonja dengan  mengata- 
kan, bahwa ia mendengarkan pida- 
t92 Ridault dan Fden' dengan perha 
tian jang besar, (Antara—AFP). 

Ht . 

Sementara itu Yopsir2 diplomatik 
Serkat dan Utara hari Selasa pagi 
telah melandjutkan usaha untuk me 
lantjarkan kembali perundingan pen 
dahuluan tentang Konperensi Korea 
jang sekarang beku. 5 
Dalam pada itu banjak diplomat 

den opsir”. PBB 'iang beranggapan, 

bahwa djatan buntu di. Pan Mun 
Jom itu hanja bisa . ditembus -dari 

Berlin dimana menteri, luar snegeri 
Rusia V.M. Molotov mempertaruh- - 
kan soal keanggotaan :RRT ke-da- 
lam dewan2 dunia: sebagai'  penem- 
bus penjelesaian: masalah Korea. « 

Ah! soal2wAsia dari kementerian 
luar negeri AS. Edwin Martin pk. 
11.00 pagi berhadapan “dengan wa- 
kil Utara dalam sidang jang pertama 
kinia diadakan semendjak. timbul 
selish mengenai pembebasan 21. “3 
tawanan. perang Utara dan Tiong- 
hoa. (UP). 4 

  

Sovjet Uni pada hari Senin djam i 
dakan konperensi empat 

konperensi pada 
tersebut pada djam 13.22 
Barat. 

GMT, 

Molotov menumpang mobil da- 

lam konvogdi jang terdiri dari ti- 

ga buah mobil  limousine hitam 
dengan “melalui Potszdammer- 
platz jang merupakan pusat ke- 

ka Inggeris dan Savjet mendjadi 

satu. Seluruh Potsdammerstresse 

jang dilaluinja dengan ketjepa- 

tan jang besar ditutup untuk 
kendaraan2 lainnja, sedang se- 

tiap-50... yard ditempatkan  se- 

orang agen polisi Djerman Ba- 

rat. 

Sebuah jeep polisi militer Ing- 

geris jang memaksi topi merah 
setibanja mobil2 “Molotov disek- 
tor. Inggeris menempatkan dir' 

dimuka konvooi dan mergawal: 

nja hingga kegedung konperensi 

Jeep tersehut diberi tulisan ,,pe- 

ngawal militer”. 

Molotov terus masuk 
Polisi militer Inggeris dan Amerik:   

kembali 

  

dan pembesar2 ' militer tinggi  janc 
ada didepan geduna konpgrensi ber 

diri tegak ketik& Molotov tiba di- 
sana. Molotoy turun dari limousine 
dan dengan segera masuk kegedunc 
tersebut dengan tidak menoleh keka 
nan atau “kekiri. 

Menteri luar negeri Inggeris An- 
thony Eden tiba jang terachir sen 
diri pada djam 13.50 GMT. Sidanc 
pertama ikonperensi empat besar di 
mulai pada djam 14.155 GMT har! 
Senin. 

Bidault pembitjara pertama. 
Menteri luar negeri! Perantjis Ge 

orges Bidault jang mulai berbitjara 
pada djam 14.34 GMT -adalah men 
teri“ luar negeri jang pertama2 jan 
mengutjapkan pidato. dalam sidanc 
hari Senin. Ia mulai menjatakan ha 
rapannja, bahwa konperensi'ini akan 
menghasilkan langkah pertama. me- 
nudju keperbaikan jang abadi dalar 

perhubungan2 antara : empat negare 
besar dan bahwa konperensi-itu akar 
membuka  djalan menudju' kepeniele 
saian jang akan mengachiri terpe- 
tiahnja dunia, sebagai sekarang. an: 
Kita telah datang disini “dengan .pi 

Peranfjis 
bentuk kemerdekaan 
jah mereka sendiri”. 

Di Rabat dalam: pada itu pare 
pembesar pada malam Selasa m2 
bantah berita2 pers bahwa resilen 
djenderal Perantjis untuk Marokko. 

mara 

didalam wila- 

Konp. 4-Besar Dibuk 
“Kita Telah Datang Disini Deng: 

Pikiran Terbuka—Kata Bidault 2 
Molotov Naik Convooi Mobil Limousine 
MENTERI2 LUAR negeri Inggeris, Perantjis, Amerika' Serikat dan: 

besar jarg sudah lama ditunggu2, pada i 
Senin. Permulaan konperensi itu agak terlambat karena menteri? luar ne- 
geri Eden, Bidault, Dulles dan Molotov berdiri didepan | 
film2 diruangan konperensi jang diadakan digedung per 
sekutu disektor Amerika di Berlin. Molotov pada djam 13.20 GMT me- 2 
nudju kesektor barat untuk menghadiri konperensi itu. Ia telah mengada- 
kan persiapan2 untuk menemui Dulles, digedung konperensi “untuk 'me- 
ngadakan pembitjaraan2 mengenai soal2 prosedure sebelum dimulainja 

djam 14.00 GMT. Jobn Foster Dulles' tiba digedung 

rusuhan2 dimana sektor2 Ameri-: 

(rangka. PBB. Berbitjara menge- 

Ka 
£ 

# ngan 

   

   
   

   

    
   

    

   

    

    
   
   
   
    

   

      
    

      

     

     
    

    

   
    
   

  

    
   
    
   

   

   
    

   

    
   
     

    

  

    

     
    

   

   
     

       
   
   

     

   

   
   
   

1.00 GMT lewat telah mulai menga- 

ngawas negara? 

setelah Molotov menudju kesektor 

  kiran jang terbuka, kata” Bidault” 
siap untuk  mempertimbangkan' se- 
tiap usul untuk menjelesaikan' kesu- 
karan2 kita, dan jang disertai ke- 
inginan jang sungguh2 “untuk men- 
tjapai hasil2 jang njata. : 

Bidault selandjutnja jata- : 
kan harapannja, agar Ling pe: P3 
serta konperensi empat besar itu 
djuga menjokong kehendak Pe- 
nantjis untuk  mentjapai suatu " 
persetudjuan, dan. menambah- 
kan: kenjataan bahwa kita me- 
ngadakan suatu pertemuan disi- 
ni adalah suatu sumbangan pen- 
ting untuk memperbagki. suasana 
internasional. Bidault jang ber- 

“ga 

bitjara selama . sepuluh , menit 
membitjarakan, perdamaian di 
Korea, dan mengatakan, .bah- 
wa apa jang. mgungkin ditjapai 
disatu . bagjan  dumia ' tidaklah 
mustahil ditjapai dilain bagian. 
Perdamaian, demikian. katanja. 
adalah suatu masalah jang ma- 
ha. penting dimana2. 

Bidault menambahkan: asul 
presiden: : Amerika Serikat jang 
berani telah memungkinkan kite 
melihat kemadjuan dalam usa- 
ha2 menjelesaikan masalah bu- 
haja atom untuk pertama ' kali- 
nja. Sementara kesukaran? jang 
harus diatasi sangat banjak, ke- 
Sulitan2 itu hanja bisa diselesai- 
kan untuk  selama2nja dengan 
mengadakan persetudjuan2 anta- at 
ra keempat negara besar menge- 
nai pembatasan: dan pengawasan 
internasional tenaga atom. 

Bidault selandjutnja mengata-s 
kan, bahwa masalah. persendja- 

taan harus. diselesaikan dalam 

nai masalah2 Asia jang menurut 
keterangannja/ dengan tidak bisa 
disangkal lagi "berhubungan ya- 
pat dengan asalah perlutjutan 
sersendjataan2, Bidault menga- 
takan, bahwa penjelesaiannja 
tidak akan  dipertjepat djiKalau 
Jiselesaikan diluar rangka penje- 
lesaiannja dan . djuga dalam 
rangka. “penjelesaian masalah? 
Eropah. 

Bidault adalah jang pertama? 
jang masuk keruangan konpe- 
rensi disusul“ oleh Dulles, Eden 
Ian Molotov berturut2. Molotov 
pertamastama menudju ke Dulles 
dan berdjabatan tangan, meski- 
bun sebelumnja kedua pembesar 
itu telah bertemu ketika menga-   djenderal Augustin  Guillaume, te 

lah memberi  instruksi2 baru. guna 
mentjegah terdjadinja demonstras 2. | 
Pembesar2 tsb menegaskan bahwa ' 

sedjak djenderal Guillaume pada ha | 
ri Sabtu jbl. mengadakan konperen 
si pers di “Marokko tidak diadakan 
tindakan2 baru. (Antara—AFP), l 

R 

Takan 'pembitjaraan2 — pendahu- 
luan, jang diadakan . setjara. ra- 
mah tamah. Kemudian keempat 
menteri luar negeri berdjabatan 
tangan. dengan tidak bersenjum 
dan' kemudian duduk dikursi. ma- 
Sing2, . disekeliling  medja jang 
pesegi. 

  

     

      

   

    

      

     

  

   
     
   
    
   

     
   
   
   
   

   
   
    
   

   

     

     

  

   

   

    
   
    
       

    

    
   

    

    
   

   

     

     

      

  

   

   



        

              

    

          

     

    

    

       
     

   

   

    

   

   

   

         

  

. Maret jad. 

4 

| Pebruari: udjian 

# 

— AKAN DIAMBIL TINDAKAN 
5 TEGA 

“berwadjib diberi kes 

| ramai itu. Untuk maksud ani tiap? 
3 diwadjibkan 

— stor uang jang ditentukan tadi telah 

| aturan jang telah diadakan.” Berhu- 
. bung dengan itu, 

| ngunan Rochani jang dipimpin oleh 
Ea HC Washington Wu dalam ba 

ora sbb.: tgl. 25 — 27 Djan. bahasa 
Kuo Yu disalin dalam Indonesia dan 
tgl. 28 — 31 Djan. bahasa Kuo Yu | 
disalin dalam bahasa Hokkian. Hen 

Ta, Na dituturkan sbb: Latihan : 

. penghabisan temulis II pada tgl. 20 

Seorang Tionghoa menga- 
Tang Kerugus Me 1000. — 

ter jang menjimpang: 

Ka tdak 

  

masukan 3 Orang, 

  

Rp. 2 mba aing UTK 
MODAL 

Diperoleh ka 
'ANK P.D.G.I. 
ar, kini oleh Persa 

tuan Dagang Gula Indonesia Djawa | 
Tengah sedang dikumpulkan - uang 
jalah dari. masing anggauta Rp. 1,— 
untuk tiap zak gula jang dibeli dari 
Nivas sehingga mentjapai djumlah 
Rp. 2.000.000,— lebih guna didjadi 
kan modal pendirian sesuatu Bank 
jang chusus mengurus keuangan or 
ganisasi itu. “ 

Usaha pengumpulan itu telah di- 
mulai beberapa waktu berselang dan 
pendirian diharapkan- akan berudjud 
dalam kongres jang akan berlang- 
sung di Djawa Timur dalam bulan 

PDGI "meliputi H . 60 pedagang gu 
la jang setiap bul: nnja membeli gu | 
la rata2 sedjumlah 290.000 karung 
untuk didjual setjara baik lokaal 
maupun interinsuler. 

Sudah agak lama « fihak jang 
mpatan kepada 

, supaja truck2 mere- 
mbongkar barang mua- 
amaran jang kelewat 

pemilik2 truc 
- ka dapat 
— tannja di 

memi uang 
j tentukan. Tetapi angan 
ini | ernjata, bahwa kewadjiban utk. 

   

. diabaikan: 
“ga dengan 

pelbagai fihak, hing- 
demikian melanggar per- 

maka oleh fihak 
berwadjib tidak lama pula akan 

diambil tindakan tegas. Mungkin 
.truck2 jang melalaikan kewadjiban-j 
nja itu tidak diperbolehkan mem- 
bongkar barang muatannja di Peda- 
maran. Menurut keterangan, truck2 
jang seringkali melanggar peraturan 
tadi ialah ebanjakan dari Kota Se- 
marang, sedangkan jatig datang dari 
luar kota truck2 tetap menaroh per-j 

Lk pad aki map har At |    

SIMPANG SIUR. 
Hotel Simpang, (mamanja sadja su- 

“Ipang dari kebiasaan kesopanan. Me- 
nolak bangsanja Sir- -pong. Mungkin 

tori sprei hotel 
$ kinjis. 2 
| Tapi achirnja, 

jang bersih kinjis- 

malahan “hole Inja 
1 1 sendiri dikesampingkan. kzin-nja di- 

a |tjabut. 
Djadi ini namanja: Hotel Simpang 

achirnja ke-sam- 

TI baik « djuga nantinja manager 
Ihotelnja dikirim sadja di Pandan 

c K Simping: itu lhoo, tempat di daerah 

di Se Solo jang dulu banjak grajak-nja. 

NAMA BANG. 
Kalau perusahaan tjampuran 

| donesia-Tionghoa, 
|,,Ali-Baba”. 
| Sekarang akan ada bank. Tjampu- 
ran Indonesia-Djepang. Bingung tja- 
Iri namanja. 

Karena kerdja-sama Indonesia-Dje 
a | pang itu dulu katanja disimboliseer 

oleh si ,,Amat Heiho”, baiknja bank 
jtadi dinamakan sadja: ,,Amat Heiho 

In- 

lah (Banking Corporation”. 
Kalau dengan bahasanja ,,Tuang2 

2D |Nippong” kiranja: ,,Amat-to Heiho 
| Ginko Kent” Aa On 

  

  

| PANITYA USAHA PENDERI- 
TA TJATJAT DIBUBARKAN. 

Dalam sebuah rapatnja baru? ini. 
Panitya Usaha Penderita Tjatjat Se 
marang telah dibubarkan, karena tu 
gasnja untuk membantu konggres 
ke II IPTI di Medan telah selesai. 
Panitya jang telah dibubarkan itu, 
semula terdiri dari LP.T.I. Tjb. Ss 
marang, Jajasan Pedjoang R.L., Ja- 
jasan Senopati dan Budi Oetomo. 

KEDJAHATAN. | 

Dari kalangan jang 
didapat kabar, bahwa  dirumahnja 
K. desa Doplang, Ketjamatan K 
rangtengah pada malam tgl. 22-2 
Djanuari 1954 telah didatangi oleh 
4 orang jang membawa arit dan 
ilampu senter. Dengan. antjaman, 
orang2 tadi berhasil membawa ba- 
rang2 seharga Ik. Rp 865,—. Se- 
orang bernama R. jang tinggal di 
rumah tsb telah dianiaja bagian ke- 
palanja oleh pendjahat tadi, hingga 

mendapat luka2 ringan. Kini soal 
tadi berada dalam pengusutannja fi 
hak jang berwadjib. 

mengetahui 

2g 

BANDAR ,,GADJAH GEM- 
BLEK DIGANDJAR”. 

Pemeriksaan landjutan dalam per- 
kara djudi ,,gadjah gemblek”, 
dilakuan oleh sidang Pengadilan Ne-j 
geri Semarang pada hari Senen j.b.l. | 
Dalam achir pemeriksaan, 3 orang 
dakwa dalam perkara itu, oleh Djak: 
sa dimintakan hukuman masing2 8 
bulan pendjara. Kemudian setelah 
mendengarkan pembelaannja dari 2 
orang Pembela, Hakim Mr. Guna- 
wan achirnja memutuskan hukuman, 
masing2 5 bulan pendjara dipotong   hatian terh na ng ada. 

Untuk k tadi, fihak jang 
berwadjib setiap harinj . menerima 

| Uang Lk. Rp. 80—, : djumlah 
| tadi kini hanja Lk. Rn pada- 
hal bongkaran2 barang jang dilaku- 
“kan oleh truck2 masih | 2. bero- 
       

   
   

  

£ Madietis Geredja liwa Kiauw Kie 
Tok Kauw Hwee Semarang pada 
tgl 25 — 31 Djanuari akan menje- 
Jenggarakan Perkumpulan . Pemba- 

 Kuo Yu dan disalin dalam ba 
— hasa Indonesia oleh Ds. C.B. Moses || 
Chow. Perkumpulan tsb dimulai da 
ri djam 5.30 tiap2 hari dengan atja 

   
   ja fihak jang bersangkutan ber 

dujun-dujun. mengundjungi perkum 
pulan tadi. 
LATIHAN PRAKTEK S.P.K. 
Menjambung berita tentang “ati- 

ai praktek oleh peladjar2 dari S.P. 
» lebih djauh atjara selengkapnja 

rak- 
. tek dilangsangkan sedjak tgl 5 :A 20 
Djanuari jbL: udia put 
praktek dilangsungkan tgl. 1 — 20/ 

gha kah tertu- 
tgl. 5 — 15 April, udjian 

   

    
lis I pada 
— 30 April, udjian susulan dilang | 
sungkan tgl. 14 — 23 Djuni dan 
udjian lesan pada tgl. 14 — 20 nan 
ni 1954. 

  

HARGA EMAS. 
Ia TAU 26 Djanuari 1954: 

  

4 karaat: d “ Penulis I: Ong Tiang Hwat: Penulis 
Sag. 5 2 38,50 | |H: So Sik Hoe, Bendahara: Ha 

22 karaat: a aa 'Hong Hie: Kommisaris: Thio Kie 
Da 2 2 ISoen, Kwee Gwan Khing, Liem Tik 

Bgt 28 Da: beli rt. tiap gram 39,25 . 
22 krt. tiap gram Rp. 3 38:50 beli. 

    
    

Sta baja 25 Djan: 
22 kit. tiap gram Rp. '38.80 djual | 

Singa r 2 7 
Teatat ti Sy Ms. an 

$ 153— beli. 
Str. $ 159— aa, 

Hon k 25 "Dian. 
“akta es 8 tael : f 

.$ 249975, 

Lord 2 Ba 

jang ditja 
   
   

  

dating har 2otap A 
Beirut : cunce 
Macao tiap ounce . : 
aa aa ounce ... 

       
     

  

  
        

   

: kl pembukaan pertama dari 
Tr 

“rapi. 

tahanan. Dakwa itu jalah: K.T.L., 
S.Tj.H., dan T.Dj.S. Perhatian umum 
atas pemeriksaan perkara itu besar 
sekali. ksapana pernah kita ka: 
Berkas, dakwa2 tsb. adalah sebagai 

ar “perdjundian ..gadjah 
(?, jang tertangkap dalam 

penggrebekan fihak polisi, pada bu- 
lan September j.l. di Djagalan Bun- 
tu Semarang. 

J.B.A. MEMBERIKAN UANG 
Rp. 10.000.— 

Berhubung dengan adanja kor- 
G. Merapi, maka Jajasan Ben 

ia Alam Djawa Tengah baru2 
ini telah menjerahkan uang sebesar 

Rp 10.000,— kepada Gubernur Bu- 
diono guna menolong korban? tsb. 

SEKITAR PENARIKAN 
SOKONGAN. 

Panitya Penolong Korban  Gu- 
nung Merapi KB. Semarang menga- 
barkan, bahwa penarikan uang/ba- 
rang jang akan dikerdiakan oleh Pa 

nitya dengan djalan lis, jalah diberi 
tandatangan oleh Wakil Ketua il, 
dan surat kuasa dari Ketua Panitya, 

| serta dibubuhi stempel Pemerintah 
Kota Besar Semarang. Segenap in- 

|stansi2 jang akan membantu usaha 
ngan Pengurus Harian, jalah s'r. 
Soebardi, Sekretaris DPRDS. 

SUSUNAN PENGURUS PDTI. 
Susunan Pengurus Partai Tiong- 

'hoa Indonesia jang terbentuk pada 
'tgk 21 Djanuari 1954 sbb.: Penase- 
'hat: The Sien Tjo, Ketua:  Kwik 
Hway Gwan: Ketua Muda: Tan 
Tjien Lien, Dr. Yjiam Tjoan Hok, 

Jang, Be Sioe Hie, Tan Liat Tiong, 

Penerangan: Ong Tiang Hwat, So 
Sik Hoe, Kwik Kian Gie, Kwa Khay 
Twan. 
Alamat Panitera: Gg. Pinggir 82 

Semarang. Tilp. 1480/484 Smg. 

TJERAMAH GPil. 

sus Kader GPII dalam tahun 
1954, maka pada nanti tgl. 31 Dja- 
nuari j.a.d. GPII Tjab. Smg. akan 

| mengac ikan tjeramah jang chusus 
untuk para anggauta, siswa dan un- 
(dangan. Pembitjara dalam tjeramah 
'jalah sdr. Gaffar Ismail dan A. 
(Harjono dari PP. GPII, dan bertem 

at digedung Gris Bodjong Smg. Se 
Tandjutnja dikabarkan, bahwa GPII 
'Smg. telah meng-instruksikan 
segenap Pimpinan Ranting2 setem- 
pat # untuk mengadakan gerakan 

" Jamal guna menolong korban Me- 

  

  

    
   

   
Film 

 Akrobat T mao 
- ba 

Se ali 

   

  

nland, Denmark d. 

INI 1 MALAM Pi PREMIERE 5.00 7.009.00 (Seg. umui) 

/ "hkrobat Tiongkok Baru” csi coton 
kok baru jang mentereng dan asli! Dimana rombongan 

telah dapat Nan oleh Dewan Menteri Sovjet Uni 

pertundjukan ketiling ke seluruh Sovjet selama 120 hari 

rtundjukan, begitu pun djuga dapat undangan oleh 

" jang” bangat | dan Kapan jang tertingei. : 

Sp 2 

Li.nja, Semua mendapat sambutan 

1 | dah Simpang), agaknja mau menjim-| 

karena dianggap nantinja kulit2 sa- | 
wo-mateng jang bawuk itu bisa ngo- 

biasanja disebut 

telah | 

  

“Dompet 
Tambahan: - 

kito / L 

Pertjetakan ,,SURYA” Se. 
keluarga-Djl. Pasarkliw on 
45. SOLO. 
Ranting S.B.P.I. Pertje ta- 
kan Semarang. 

djo Utara Semarang. 
Huria Kristen Bat 
testan ,,H.K.B.P.” Smg. 
N.V. KOBRI Semarang. 
S.B.B.R.N. Tjabang D 

. wa Tengah. 
P.W.I. Semarang. 

Let. Kol. Bachrun Smg. 
Mr. R. Soejoedi Smg. » 

” 

Glasfabriek. 
Koordinator & Inspekt ur 

rah Djawa Tengah. 

tjamatan Smg. Tengah. 
Dr. 
Semarang. 

59 

Pusat Keradjinan Paju ng 

Rijadi- 26, TEROR A 

At ca 

SOLO 
PERNJATAAN BERSAMA PA- 
RINDRA, PARTAI KATHOLIK | 
.DAN PARKINDO TJAB. 
Parindra, Partai Katholik dan Par- 

kindo tjabang Surakarta, dalam 
pernjataan bersamanja jang disam- 
paikan kepada Panitya Pemilihan 
Umum Kotabesar Surakarta mende 
sak : 

ID. Agar dalam pembentukan appa 
raat pemilihan umum dalam Kota- 
besar Surakarta, partai/organisasi2 
jang tidak mempunjai kedudukan da 
lam Panitya Pemilihan Umum Kota 

  
     
  

besar Surakarta, diberi tempat da-| 
lam : 

“ja. Sekertariat  Panitya — Pemilihan | 
Umum Kotabesar Surakarta, 
b. Panitya Pemungutan Suara diketja 
matan? dan, 
c. Panitya Pendaftaran Pemilih dike 
lurahan2. 

H). Agar partai/organisasi2 jang 
telah mempunjai kedudukan dalam 
Panitya Pemilihan " Umum  Kotabe- 
sar Surakarta mengichlaskan utnuk 
tidak duduk dalam - apparaat terse- 
but pada no. I sub a, b, dan c. 

Disamping itu dapat diwartakan, 
bahwa Partai Katholik dan Parkin- 
do tjabang Surakarta baru? ini telah 
menghadap Walikota Surakarta utk 
menjatakan keketjewaannja, karena 
didalam ,,golongan agama” didalam 

' Panitya Pemilihan Umum Kotabesar 

| Surakarta, tidak terdapat wakil golo 
ingan Kristen.- 
| Seperti diketahui ingat Pani- 
tya Pemilihan Umum Kotabesar Su 
rakarta terdiri dari: Walikota Sura 
karta Muhd. Saleh sebagai ketua, H. 
Sutadi (PNI) sebagai wakil ketua, 

dan anggota2: Suradji (PKI), Mang 
kusudijono (PIR), :S. Dwidjo (Partai 
Buruh), Ma'ali (Manan dan Sach 
run (NU). - 

  
' 

  

PEMOGOKAN2 JG TERDJA- 
DI DI DJAWA TENGAH. 

. Dari kalangan P4D di Semarang 
didapat keterangan, bahwa pada ha 
ri Djemaat jbl. di perusahaan ,,Pa- 

gilarang” Pekalongan terdjadi pe- 
mogokan mengenai pelaksanaan pu- 
tusan P4P, dimana masing? fihak 
memberi interpretasi sendiri2 jang 
berbeda. Soal ini achirnja dapat di- 
selesaikan oleh P4D pada waktu esok 
harinja ketika 
dikantor Gubernur dan achirnja pe- 
mogokan jang meliputi Ik. 1000 bu- 
ruh dapat dihentikan, Djuga di Ba- 
long Pati (Bedji) diperkebunan ka- 
ret terdjadi pemogokan jang puti 
sedjumlah 700 kaum buruh. Hal ini|. 
mengenai pelaksanaan putusan P4P 
jang kini masih dalam tingkat pe- 
njelesaian. Di  Siluwok Sawangan 
(Weleri) pada tg. 18 Djanuari pun 
terdjadi pemogokan jang disebabkan 
karena soal pelepasan beberapa bu- 
ruh. Soalnja kini sudah dapat dise- 
lesaikan oleh P4D, sedangkan putu- 
san selandiutnja ditunggu dari P4D 
jang kini sedang mentjari bahan2 jg. 
lengkap. 

KEBERANGKATAN HADJI 
BUPATI SMG. BELUM DAPAT 

DIPASTIKAN. - 
Untuk mendjaga kesalah-fahaman 

mengenai berita jang dimuat dalam 
,Suara Merdeka”, bahwa Bupati Se- 
marang akan naik hadji, maka pagi 
ini Bupati memberikan keterangan 
kepada Djapen Kabupaten Semarang 
sbb.: 
Memang tidak mustahil kalau tiap 

muslimin mempunjai hasrat untuk 
pergi hadji, kalau keadaan telah 
mengizinkan: Bupati Sumardjito, se- 
bagai seorang muslimin tentunja dju 

ga mempunjai hasrat sematjam itu, 
Tetapi tidak berarti, bahwa ketera- 
ngan beliau kepada kawan2 warta- 
wan baru2 ini, seolah2 memastikan 
bahwa tahun ini Bupati Sumardjito 
akan pergi hadjis Hasrat itu tetap 
ada pada beliau, hanja waktunja be- 
lum dapat dipastikan sekarang: Oleh 
karena itu harap umum memaklumi   

Halu tergesa2. 

padaj lulus hanja seorang. Jang mendapat 

dan menganggap bahwa berita me- 
ngenai hal itu kemaren, adalah ter- 

Aa Bear DJURU- 
RAWAT. 

Udjian Djururawat di RSUP Se- 
marang baru2 ini, jang diikuti oleh! 
21 orang tjalon, ternjata jang tidak 

angka terbaik jalah T. Simandjun- 

tak, Oemi Aminah, Soejadi dan S. 
Goeseri. Adapun lain2nja jang lulus 
jalah S.T. br. Tobing, Moch. Ali, 
Try. Marto, Soejono, Karmononady, 
Soecheri, Kamin, P. Filemond, Su- 
warno, Sukadi, Dariko, S. Fatimah, 
Suwarsih, Kaminah, Noewijatie, Soe- 
harti. Mereka itu jalah peladjar Dju| 
rurawat jang berikatan dinas, jang 
bersedia ditempatkan disegenap ke- 
pulauan Indonesia. , 

APOTHEEK PETANG HARI. 
Hari ini Apotheek NUMA, Bo-           djong 57a dan RATHKAMP, Peko- 

Djumblah dermaan tgl, 23-1-54, , 

Sdr. Loepjjati / Loearti / Loe- 
Loekisifo /Loekiswo- 

ro Dji. Pasarkliwon-45. Solo Rp. 

Rukun Tetangga Kr. Ko- 

Pro- 

Notaris Tan A. Sioe Smg. 

S. Said Talib/N.V. Sm gse 

Mobile Brigade Polisi- Dae- 

Lurah dan Sarekatnja Ke- 

Atmadi-Pandanara n-15. 

sALOHA” Pasar Jaiek Smg. 

.DJUWIRING”-Di!. SI Ha 

Djumblah. 

JAYA TENGAH 

|Tentang penangkapan itu selandjut- 

diadakan pertemuan 

Hakukan pembakaran pada rumah2 

“telah mendjadi korban bentjana G3 

|dalam saku badju majat itu terda- 

  

e erapi 
Ra, 5910,— » 

20—. 

Nota Rp 

20, 
” 

o
i
 

a
k
 

  

28r— : 

3.054,25 

Rp. 8.964,25 

” 
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OJOGJA 
SEORANG KI TANGAN 

D.I. DI FANGKAP. 
Berita terlambat jang 'kita dapat 

dari kalangan jang mengetahui, me- 
njatakan bahwa baru2-ini pihak ke 
polisian di Jogjakarta telah melaku- 
kan penangkapan seorang bernama 
B. jang dituduh melakukan gerakan 
gelap disini untuk kepentingan D.I. 

nja didapat keterangan, bahwa B. jg 
berasal dari Klaten -(Solo) bertempat 
tinggal dikampung Kauman/Gerdien 
Jogjakarta. Agak sudah lama B. ber 
lada di Jogjakarta dengan menuntut 
peladjaran pada salah-satu universi- 
tet disini, disamping ini. djuga beker 
dja untuk kepentingan gerakan D.I. 
Begitulah pada suatu ketika, — dan 
mungkin kerap kali, — ditempatnja 
diadakan rapat jang dihadliri oleh 
pengikut2 D.I. jang tersebar didae- 
rah Jogjakarta. Berhubung dengan 
ini, maka B. telah ditangkap dan ia 
pun sudah mengakui diadakannja 
rapat2 itu, tetapi sampai sebegitu 
djauh tidak berani melaporkan ke- 
pada pihak jang berwadjib.. Kini B. 
terus diperiksa, tetapi sampai sebegi 
tu djauh ia belum mau mengakui, 
bahwa ia bekerdja untuk gerakan 
D.I., dan besar kemungkinannja un 
tuk 'peperiksaan selandjutnja ia akan 
dikirim ke Djakarta. 

MAGELANG 
PENUTUPAN DUA BUAH 
'DJEMBATAN DITUNDA. 
Dua buah. djembatan terletak 

diatas kali Kundjang dan Kali 
Kuning antara djalan Magelang- 
Muntilan semula mulai pada tang 
gal 25/1 akan ditutup untuk di- 
perbaiki dengan beaja sebesar Ik. 

  
  

  

Ikeian Emoh 
| Didjadjah 
BERHUBUNG dengan tersiar- 

Jaja kabar2 ttg maksud golongan 
tertentu -di Djepang jang ingin | 
'membeli Irian Barat, maka per- 
utusan rakjat Irian Barat S. Pa-| 
pare menerangkan kepada ,,Anta- 
ya”, rakjat Irian Barat tidak sudi 
didjadjah oleh siapapun djuga dan 
tdak pula dapat menjetudjui pen- 
djua'an Tanah Airnja. 'Tiap pihak 
jang akan menj pendjualan 
tersebut akan ag Pal sebagai 
musuh dan Postal oleh rakjat 
“Irian Barat, demikian S. Papare. 

Selandjutnja 
bahwa rakjat Irian - 

dia men jatakan, 
“be lupa 

akan kekediaman2 Djepang .dima- 
Sa pendudukan dahulu, ketika ri-| 

Ibuan. rakjat aa tidak berdosa 
mati terbunuh. Sela 
mengharapkan, supaja Pemerintah | 

Ilkita lebh njata dan tegas dalam 

   

ndjutnia 

usaha-usahania mengembalikan 
Irian Barat didalam wilajah Troy 
blik Indones'a. 5 

Demikian 
sAntara”. 

| SALATIGA 
| PELANTIKAN PANITYA PE- 

MUNGUTAN SUARA. 
' Pada pekan jl. oleh Bapak Bupati 
Sumardjito, selaku Ketua Panitya 

Pemilihan Kabupaten 
atas nama Menteri Dalam Negeri 
telah dilantik dengan resmi Panitya 
Pemungutan Suara dari seluruh Ke 
tjamatan dalam Kabupaten Sema- 
rang, bertempat di ibu kota kaweda 
nan Salatiga, Tengaran, Ungaran 
dan Ambarawa. Adapun anggauta2 
P.P.S. tsb terdiri dari orang2 jang 
mewakili aliran2 Agama, Kebang- 

saan, Kesosialan dan Opposisi, seba 
|gai hasil dari pemilihan oleh 7 Ang 
gauta Panitya Pemilihan Kabupa- 
ten, sedang semua Tjamat mendjadi 
anggauta dan ketua dari P.P.S. Sete 
lah anggauta2 P.P.S. itu dilantik, 
kemudian mereka  mengutjapkan 
sumpahnja menurut Agamanja ma- 
sing2 

  

'S. Papare 

  

da 

Semarang, | 

   untjak 

Merah 

k hari Kemis min 
Gunung Berapi. 

April 1953 jl, waktu saja mula2 

letus. 

api. 
dalam penerbangan pa da 
oleh wartawan kita sdr. 

Saja mengutjap  sjukur, karena 
waktu ikut dalam pesawat Catalina 
PB-S06 tahun jl dan melajang2 32 
djam diatas puntjak Merapi itu du 

lu, saja mempunjai pengalaman ku 
Yang enak: kepala agak pusing: mak 

  
  

375 kos 

Korompis 

Buah No 

Menjerah 
No Korompis Seadiri Meloloskan Diri 
'Dan Berpropaganda Mau Bentuk Sa- 

tuan2 Di Sulawesi Utara 

Menjusul berita kami tentang peristiwa No Korompis, lebih 
.djauh dapat dikabarkan bahwa 
“ »Antara” Koordinator Mobrig propinsi Sulawesi 

n chusus pada 
engku Sani jang 

menurut keteran 

' dewasa ini berada di Minahassa menjatakan Djumaat pagi djam 
| tiga tengah malas satuan2 tentara, Mobrig, Perintis dan Polisi 
“Umum te.ah Tonsea-lama, tempat No Korompis de- 
| ngan anak Peta Sentiia dan mendudukinja pada djam 5 pagi, 
| karena. ternjata No Korompis telah menjampingkan segala good- 
will jang. .diberikan oleh alat2 negara dan sama sekali meningka- 
ri djandji2 jang sudah diberikannja pada pimpinan kepolisian ser- 
ta Angkatan Perang. 

Begitu pula ia telah bertindak me- 
nentang. semua fasal? jang termak-   Rp.120.000.— 

Berhubung adanja bahaja dari 
gunung Merapi .oleh Djawatan ' 
Pekerdjaan ak daerah Kedu, 
pekerdjaan- tsb diundur: sampai 
pada waktu jang akan - ditentu- 
kan lagi.. 

TJIREBON 
' MESDJID KANOMAN RUN: 

5 TUH SEBAGIAN. 

Kanoman 
Kanoman, telah ambruk. Dalam pa 
da itu, seorang anak jang berusia 
12 tahun telah meninggal karena 
tertimbun reruntuhan dan 3 orang 
anak lain2nja mendapat luka2. 

GEROMBOLAN MEN ARAS 

'Dikampung “iyitormpab” desa Tji- 
niru, Ketjamatan Tjibingbing Lura- 
gung, baru2 ini telah terdjadi ner- 
tempuran antara fihak tentara kita 
dengan gerombolan D.I. Dalami per 
tempuran itu gerombolan telah me- 

penduduk. Korban dari pada kega- 
nasan gerombolan itu 87 rumah ha. 

was, dan beberapa binatang ternak 
digarong oleh gerombolan. Pendu- 
duk dikampung itu kemudian lari 
mengungsi kedesa Tjiniru. 

  

PEDAGANG2 PS. DJOHAR TI 
DAK MAU KETINGGALAN. 

Dari fihak Persatuan. Pedagang 
Pasar Djohar Semarang (PPPDS) di 

dapat keterangan, bahwa mulai hari 
Selasa PPPDS Seksi Sosial akan me- 
mungut sokongan uang diantara pa- 
ra pedagang Pasar -Djohar. Begitu 
pemungutan sokongan itu selesai, 
maka uang tadi akan segera diserah- 
kan kepada Bapak Walikota, dengan: 
pengharapan agar supaja uang tsb. 
diserahkan kepada fihak Pemerintah! 
untuk dipergunakan meringankan be 
ban penderitaan para penduduk di- 
desa2 dilereng Gunung Merapi, jang! 

Merapi baru baru ini. 
Langkah dan usaha PPPDS Seksi 

Sosial itu, semoga mendapat sam- 
butan hangat dari segenap pedagang! 
pasar Djohar. 

MAJAT .DITEPI PANTAT 

Majat seorang lelaki jang belum 
dikenal dan terlentang ditepi pantai 
Tawang Gilen, Semarang Barat. pa-' 
da Senen siang jbl. telah diketemu- 
kan oleh Polisi Seksi II. Pada ba-' 
gian mukanja majat itu telah rusak. 
Dan ketika dilakukan pemeriksaan, 

pat tanda anggauta dari CHTH Pur- 
wodadi, jang menjatakan bahwa 
orang itu bernama Tan King Yan, 
Djl. Petjinan Kidul 32 Puwodadi, 

Baru2 ini ketika sedang  hudjans ikut: 
Ik. djam S sore, dengan tidak terdu' 
ga, bagian muka dari Mesdjid Besar | bertempat di Tontalete telah diada- 

jang terletak di Aloon2 kan perundingan antara pemerintah 

bis terbakar, 2 orang pemuda te-| 

kampungan No Korompis, 

| (kapten Wuisang) diadakan 

  Majat itu kemudian - diangkut ke. 
RSUP, dan dengan perantaraan po- 
lisi, fihak jang bersangkutan di Pur-   djan 19 dibuka hingga djam 20.00. wodadi telah diberi tahu, 

tub pada pengumuman pemerintah 
. mengenai pe jelesaiannja. Dalam pe- 
ngepungan itu seluruh anakbuahnja 

jang masih tinggal kira2 375 orang 
sudah menjerah sedang No Korom- 
pis sendiri dengan lebih kurang 20. 
a 30.0rang lainnja - dapat - melo-' 

|oskan diri dan sekarang sedang di- 
kedjar oleh alat? negara. 

Duduk perkaranja. 
' Mengenai duduk perkara jang se- 

benarnja Koordinator Mobrig Teng- 
ku Sani mendjelaskan sebagai ber- 

€ 

Pada tanggal is Desember 1953 

sipil jang diwakili oleh wakii Gu- 
bernur untuk Minahassa Mn 
Ko. RI 24 Maj. Worang, “ Kep 
Polisi Minahassa A. Nurdin da 
Korompis. No Korompis ant: in 
meminta supaja kalau boleh. “da | 
pat pakai sendjata buat mengendali- | 
kan anak-buahnja: permintaan terse- 
but diluluskan.. Seterusnja diietap- 
kan supaja ia 'bertempat di Tonsea-j 
lama. Waktu itu No Korompis di- 
katakan, bahwa ia mempunjai 3000 

anak-buah, tetapi ternjata kemudian 
hanja 25 4 30 orang. Kepadanja di 
beri tempo mengumpulkan -anak- 
buahnja terhitung mulai hari itu 
sampai dengan 15 Djanuari. 

Tetapi dalam kenjataan jang di- 
saksikan oleh Tengku Sani jang ke- 
betulan bertempat tinggal dekat per- 

setjara | 
diam2 No Korompis sedang meng- ' 
adakan werving (pendaftaran) ang- , 
gota2 baru jg. terdiri dari pemuda? 
tani, peladjar dan orang2 jang tidak 
pernah masuk gerombolan Pasukan 
Pembela Keadilan jang berada diba- 
wah pimpinan No Korompis. Kedja-, 
dian tersebut telah diberitahukan 
oleh polisi kepada Kepala Daerah 
supaja mengambil perhatian. 

Melihat suasana jang sudah demi- 
kian, pihak K. RI 24 hari itu 1 
ngeluarkan perintah harian a. 
memperingatkan seluruh anggota 
tentera supaja waspada karena No 
Korompis tidak memberi tanda2 
menaati seluruh djandji2nia. 
/Tanggal 21 Djanuari oleh pimpi- : 

nan Mobrig, Kepolisian dan tentera 
rapat 

menentukan langkah — selandjutnja. 
Dalam pertemuan itu didapat kete- 
rangan2 bahwa 1) sedjak seminggu 
itu No Korompis tidak menampak- 

Ikan sendjata2nja lagi, 2) sudah 2/3 
Ipemuda2 jang ada dalam perkampu- 
ngan kembali kekampungnja karena 
mentjurigai langkah - langkah jang 
ditempuh oleh No Korompis dan 3) 
pada tgl. 15 dan 20 Djanuari No 
sudah mundur kehutan tapi, karena 
melihat tidak dibuat Pmaa ia kemba- 
li lagi. 

Sebagai hasil pembitjaraan2 itu 
djam 3 pagi tanggal 22 Djanuari se- 
luruh perkampungan No Korompis di 
kepung dari empat djurusan oleh 
satuan2 tentera,  Mobrig, Perintis 
dan Polisi Umum. Pada tiap2 dju- 

rusan didjaga oleh dua CPM,  Pe- 
ngepungan dilakukan. 4 km. dari 
tempat itu. Djam S pagi seluruh per 

kampungan itu diduduki. Djam 
pagi satu satuan Mobrig Tn 
pimpinan Komandan Andi Abdur- 
rachman memasuki tempat2 mereka 
dan memberi “peringatan supaja me- 
reka menjerahkan sendjata dan diam 
dalam asrama. Mereka serentak ke- 
luar lalu menjerah, jaitu 250 jang 

: baru seminggu diperkampungan itu 
dan 125 jang sudah lama. Tetapi ti- 
ba-tiba didjurusan kepungan tentara 

No Korompis melepaskan tembak- 
an2 dan meluputkan dirinja. Tente- 
ra berhasil menewaskan seorang 
anak-buahnja. Dokumen2 lain jang 
diperoleh menjatakan, No sedang 
berpropaganda akan membentuk sa- 
tuan2 jang katanja lepas dari Ang- 
katan Perang dan Kepolisian serta 
pemerintah sipil chusus untuk Sula- 
wesi bagian Utara. (Antara). ' 

IApIke) 
SIARAN R.R.I. TRITUNGGAL 

  

Semarang, 28 Djan. 1954: 
Djam 12.05 Lagu2 ta' bersjair, 

12.30 Ruang Wanita: 13.15 Lagu2 
Melaju: 13.40 O.H. Pemuda Malu- 
ku, 13.45 Krontjong Aseli, 17.05 
Gending Dolanan, 17.45 Bing Sla- 
met, 18.00 Pertjakapan A.U.R.I.: 

18.35 Irama Hawaii: 20.30 Mimbar 
Islam, 20.45 Rachman dan Hanafi: 
21.15 Ria Bergembira: 21.45 Irama 
tango: 22.20 Rajuan Malam: 23.00 
Tutup, 

Surakarta, 28 Djan. 1954: 
a11 00103155 106.45 5 07.15 — 

07.45 Genderan pagi: 12.03 Piano 
' tunggal: 12.15 Suara bersama: 12.45 
Rajuan Siang: 14.00 
17.05 Rajuan sore, 17.45 Varia Dja- 

a Tengah: 17.55 Lagu2 Arab, 18.15 
Dari lajar putih, 18.30 Ruangan Pe- 
mudi: 19.30 Sangkur udjian: 20.30 
The Moon Islanders: 21.20 Motjo- 
pat putri: 22.15 Motjopat (landju- 

|tan), 23.00 Tutup. 
| Jogjakarta, 28 Djan. 1954: 

Djam 06.10 Imbauan pagi, 06.40 
i. Orkes Andre Kostelanetz: 07.10 Ser- 

ba-serbi njanjian: 07.30 Didi, Andy 
“dLL: 10.00 Ujon2: 12.00 Njanjian 
I merdu: 12.30 Aneka Lagu2 Kron- 
tjongs . 13.15  Non-stop imbauan, 

13.40 Vera Lynn: 14.00 Musik si- 
ang hari, 17.00 Gelanggang Podo- 

' Moro, 17. 45 Kliningan Bali: 18.00 
Taman Harapan Bangsa: 18.30 Be- 
berapa rajuan Arab, 19.40 Lagu2 
Indonesia: 20.15 Permainan piano: 
21.15 Mimbar Islam, 21.30 Kron- 

tjong Malam, 22.15  Santiswaran: 
23.30 Tutup. 

OPERASI TENTARA DAN PO 
LISI DIDAERAH TUNTANG. ' 

Dari kalangan jang bersangkutan 
diterima kabar, bahwa pada malam 
tgl. 20-21 Djanuari jl., fihak Ten- 
tara dan Polisi Perintis Salatiga me 
lakukan operasi didesa Rowosari 
(Tuntang) dan berhasil ' menangkap 

U. dan SS. dirumahnja “S. Seorang 
lainnja dapat meloloskan diri dan 
menudju ke djurusan Rawapenning. 
Sebuah granaat, 1 golok dan 2 buah 
petji dapat disita. Karena mendapat 
luka2, maka mereka kini dirawat di 
rumah sakit Salatiga. 

  
  

, A3 

Indonesia, 

   Merapi 
Mem. 

  

Reportase Wartawan 

sebagai wartawan jang pertama- 

  

Pemandangan puntjak gunung Merapi jang tandus merah membara 
Tampak djelas saluran djalan lahar baru, jang baru diketahui 

hari Senen pagi ituu Gambar ini diambil 
Wahjoedi dari cabine pesawat terbang pada 

diarak tinggi 10.000 kaki dari sebelah Utara puntjak Merapi pada 
hari Senen sekira djam 9.45 tepat. 

  

lum pesawat terlalu  ketjil, 
bergoleng-goleng. Ikut pula terbang 
pada hari Senen itu sdr. Surjo dan 

bener pegawai Dinas Gunung 
Berapi, seorang djuru film dinas gu 
nung berapi, bagian photo dari Auri 
serta seorang rekan dari RRI Dja- 
karta, sedang saja sendiri ikut pula 

marang. 
Djam 9.00 teuat pilot Letnan 11 

Uudara Oemar Danie mulai meman 
djatkan pesawatnja meninggalkan 
pangkalan Adisutjipto dan tidak Ja 
ma kemudian pesawat sudah melun 
tjur ke Utara terus ke Timur Laut. 
Pemandangan dibawah pesawat ter 
bang tidak banjak terlihat, karcia 
Pr awan putih bergumpal-gum 
pa 

Diatas puntjak Merapi. 
Selagi saja masih mentjoba-tjo 

ba ingatan saja, menghafal pe 
ngetahuan saja tentang peladja 
ran ilmu bumi dan nayigatie, 
meraba-raba kira2 sampai dima 
na sudah penerbangan kita itu, 
mendadak sdr. Surjo mendjawil 
saja sambil menuding dan berte 
riak: ,,Ituuuu, lihat sebelah kiri 
itu dik, “itulah putjak Merapi”. 
Benar, disela awan putih, tam 
pak piuntjak Merapi dengan pe 
nuh keangkerannja. Puntjak keli 
hatan seram tandus, berwarna 
tjoklat kemerah-merahan memba 
ra api, sedang ditjelah-tjelah ke 
lihatan djelas bekas saluran Ia 
har hitam kelabu. Pesawat ter 
bang terus berputar terbang me 
ngelilingi puntjak. Tiba2 waktu 
kita tepat berada disebelah uta 
ra puntjak, kembali sdr. Surjo 
menuding kearah lahar sambil 
berkata: ,,Itu dia dik. Itulah ali 
ran lahar baru ing pertama-ta 
ma kali kita saksikan 2g nak Me 
rapi meletus”, 

Memang sebelum penerbangan ha 
ri Senen itu belum terlihat saluran 
lahar ini. Guguran lahar baru ini 

djelas nampak melongsor kedalam 
Kat! Apu dan dari puntjak tertjatat 
djarak kira2 1/4 km. Dengan ada- 
nja lahar baru ini, maka kini tersu 
sun lagi lava-prop (sumbat lava) ba 

ru, menggantikan lava prop jang la 
ma jang telah gugur dalam letusan 
Merapi pada tanggal 18 Djanuari jl. 
Menurut keterangan sdr. Surjo de- 
ngan melihat arah guguran lahar pa 
da hari Senin djam 9.15 pagi itu, bi 
sa diharapkan bahwa jang akan ter 
antjam ialah antara daerah sektor 
11 dan sektor I, ialah daerah anta 
ra kali Andjang dan Kali Apu. 

Untung waktu kita sedang melia: 
jang2 diatas Merapi, awan seolah- 
olah sengadja mau membantu kita, 
memudahkan pekerdjaan para djuru 
potret dan djuru gambar skets dari 
Dinas Gunung Berapi. Awan terbu 
ka tepat diatas puntjak. Maka sibuk 
lah kita semua, berada didekat pin 
tu pesawat terbang jang memang 
dibuka untuk memungkinkan pengam 
bilan photo. 

Mula2 kita melajang2 setinggi 
8000 kaki diatas dan  disekeli | 
ling kawah Merapi, tetapi kemu ' 
dian terus dipandjatkan sampai 
10.000 kaki (1 meter ada 3 kaki). 
Dapat pembatja bajangkan, -beta 
pa dinginnja dalam pesawat ter 
bang kita waktu itu, apa lagi de 
ngan pintu jang terbuka lebar2. 
Begitu berat terasa tekanan ha 
wa, hingga waktu saja mengelu 
arkan vulpen untuk mentjatat ke 
terangan2 sdr. Surjo, tinta telah 
meleleh keluar dari  pelembung 
nja. 

Pemandangan dari atas kawah 
Merapi memang benar2 bisa mem 
bikin berdiri bulu roma kitay selain   puntjak jang tandus dan memerah 
bara api ibarat tanda segala mati 

itu, pun dari pelbagai lobang 
selalu berembus — asap2 solfataren. 

Asap belirang jang baunja mentjekik 
nafas bagi mereka jang berada dide 
katnja. Dikala saja melajang-lajang 
diatas segala kengerian alam ini, 
ja merasa, betapa ketjil arti. manusia 
dibanding dengan kekuasaan alam 
semesta, Puntjak Merapi jang mem 
bara api itu tjukup memberi gamba 
ran, betapa besar tenaganja bila sam 

pai meletus. Lahar jang panas, gloed 
wolk atau awan panas berbisa jang 
dalam sekedjap mata bisa membu- 
nuh membinasakan segala apa jang 
diterdjangnja, dapat diletupkan da- 
lam. setiap waktu oleh puntjak Me- 
rapi, tiada kekuasaan manusia jang 
kuat menahannja. Paling banter kita 
umumnja tjuma dapat bersiap-siap 
untuk mengungsi, menjingkiri baha- 
ja itu. 

ara Api 
1, Djam Diatas Kawah Puntjak Merapi 

,Suara Merdeka” 

HUDJAN GERIMIS PADA hari Senin pagi dilapangan udara Adisutjipto 
djuga reda2. Sebentar2 komandan pangkalan, kapten udara Purw ono melihat 
hat, apakah tjuatja sudah terang dan tjotjok untuk penerbangan penindjauan ke Merapi, Meski- 
pun rentjana semula ditetapkan akan naik ke udara tepat pada djam 07.30 pagi, tetapi berhubung 
keadaan udara jang buruk, maka pernberangkatan ditunda. Baru 
Na masuk alan pesawat terbang T 449 type C 47 dari 

jang lalu didetasir di lapangan Maguwo untuk kepentingan 
tu saja memandjatkan kaki ditangga masuk dalam kapal terbang, da- 

Ig hati saja Maba siukur, bahwa penerbangan sekali ini me mpergunakan pesawat type C-47 
jang besarnja 12 ton, djadi djauh lebih besar daripada pesawat terbang jang saja ikuti dalam bulan 

banjak | 

sebagai satu2nja wartawan dari Se- |. 

sa, 

  

Kuning 

(Maguwo) belum 
keudara, melihat-li- 

pa djam 8.45 pagi kita semua 
guadron II AURI, jang memang 

pekerdjaan 

tama mengadakan penindjauan 
agak mendalam mengenai situasi Merapi pada saat2 gunung ini menampakkan tanda2 hendak me 

Buat Apa 

,Uang Suka?” 
Jang Harus Disetor Pada 

BRI Palembang 
DIDALAM kalangan rakjat 

jang pernah memadjukan per- 
mohonan untuk mendapat 

pindjaman kepada Bank Rak- 
jat Indonesia Palembang, baik 
jang sudah dipenuhi maupun 
belum, dewasa ini jang men- 
djadi perhatian besar - ialah 
apa jang dimaksud dengan 

,kang suka” jang harus dise- 
tor oleh setiap pemohon pa- 

da BRI. Palembang. ' Besar- 
nja uang suka ini bermatjam2, 
sedikitnja Rp. 50-— bagi pin- 
djaman jang djumlahnja ke- 
tjil. Bagi pindjaman jg. djum- 

lahnja besar, ,,uang suka”-nja 
“pun besar. Pihak resmi dikota 
Palembang  djuga sudah me- 
ngetahui hal ini dan sedang 
mengadakan penjelidikan apa   “jang dimaksudkan — dengan 
,uang suka” itu, karena ka- 

barnja — menurut penjelidikan 
di pulau Djawa tidak berlaku 
ketentuan harus  membajar 
,uang suka” bagi setiap orang 
jang mau memindjam “dari   B.R.I. (Antara). 
  

  

BASKETBALL MARHAEN — 
SGAK 40—6. 

Baru2 ini dilapangan ' Randusari 
telah dilangsungkan pertandingan 
basketball antara regu Marhaen 

dan regu SGAK jang kesudahannja 
40—6 untuk kemenangan Marhaen. 

LEWIS HOAD DIDJATUH- 
KAN OLEH TONY TRABERT 
Dalam pertandingan merebut ke- 

djuaraan Australia, bintang tennis 
Amerika Tony Trabert mengalahkan 

djago tennis Australia Lewis Hoad 
dalam ronde pertama dengan suatu 
straigitt get. Demikian dikabarkan 
oleh UP dari Sydney hari Sabtu jg 
lalu. LweisHoad dikalahkan dengan 
angka 6 — 4, 7. — 5 dan 6 — 4. 
Dengan kemenangan ini, maka Tony 
Trabert akan berhadapan dgn. - ve- 
teran Austfalia John Bromwich. jg 
pada bulan Nopember jang lalu per 
nah mengalahkan djago Amerika 
itu. 

Pemain muda Australia - Wilder- 
spin telah dikalahkan oleh 

Cooper djuga dari Australia dgn 
angka 6 — 4, 2 — 6, 7 — 5 dan 

6 — 3. Kemenangan Cooper ini me 
njebabkan dia akan berhadapan de 
ngan djuara junior Billy Gilmour 

dalam ronde kedua jang sebelum itu 
telah keluar sebagai pemenang da 
lam ronde pertama. Billy Gilmour 
telah menggulingkan pemain Davis 
Cup Amerika Billy Trabert dalam 
straight set. Pemain Davis Cup Ge 
orge Worthington mengalahkan pe- 
main junior dari Oueensland Roy 

Emerson dengan angka 5 T. 6 — 
4, dan 6 — 0 dan pemain tangan-ki 
ri dari Melbourne Fraser Neale me 
nang dari pemain junior Oueensland 
Malcolm Anderson dengan angka 
6 — 3 dan 6 — 3, Fraser Neale da 
ri Perantjis akan berhadapan dengan 
Vic Seixas dari Amerika dalam ron 
de jang kedua. 

WONG PENG SOON AKAN 
KE AMERIKA ? 

    
Djuara-dunia bulutangkis dari Ma 

“ikuti tournameng terbuka kedjuara- 

an Amerika jang akan diselengga- 
rakan mulai dari- tgl. 7 sampai 1i 

kian U.P. dari Singapura. Mengenai 

surat undangan untuk turup meng- 

ambil bagian dalam pertandingan2 
ske djuaraan tsb datangnja dari Ken 
Davidson, pemain prof Amerika 
dan manager regu Thomas Cup 
Amerika Serikat. Perhimpunan bu- 
'lutangkis Amerika baru kali ini 
i memberi kesempatan- kepada pe 
main2 lain2 negara untuk turut am 
bil bagian dalam tournament tsb. 

Seperti diketahui Peng Soon te- 
lah menangkan kedjuaraan Inggris 
selama 3 tahun (dari 1950 sampai 
dengan 1952). 

JACKSON DJADI WARTA- 
WAN. 

Marjorie Jackson “dari Australia, 
pemegang rekord dunia untuk Iari 
100 yards, 100 M dan 200 M dan 

100 dan 200 M telah mendapat pe- 
kerdjaan sebagai wartawan pada sa 
lah satu surat aabar besar di Adelai 
de. Demikian menurut madjalah : 
World Sport. 

Baru2 ini dia menikah dengan dju 
ara lomba sepeda Olympiade Peter   
kan dunia “atletik sebelum berlang 

tahun 1954, 

    Sementara itu pesawat terbang 
meneruskan penerbangannja, sesudah 

melajang2 sebentar diatas G. 
babu, terus menudju Magelang dan 
kemudian terbang kearah tenggara: 
menudju ke pangkalan Adisutjipto. 

|. Djam 10.30 tepat kita mendarat 
dengan selamat. Saja "untuk kedua 
kalinja telah melajang-lajang diatas 
Merapi. Setahun jl lalu waktu Mera 
pi siap akan meletus dan kemarin se 
sudah" meletus. Dan kesan saja: me- 

Jajeramkan! 1! 111 

Ahsrey 

laya Wong Peng Soon, akan meng-- 

April j.a.d, di Niagara Falls, demi- 

|hal itu Peng Soon mengatakan, bhw " 

kedjuaraan Olympiade dalam nomor - 

Nelson dan ia tidak akan meninggal 4 

sungnja British “Olympiade Games : 

Mre- 

    

        

  

        

        
       

               
    
    
       
     

       
      

  



     
    
    
  

  

   

  

   

        

   

  

“Rekonstruksi | y, 
Rel2 KA Atjeb | 

'.. 
aj ia| 

lisahkan Ahli? Siasat 
liliter Duoia Barat 

s Pertahanan Sekutu Dikehendaki sedjauh 
gkin Ke Arah Timur -Siasat ,,serang Dan 

: Lari“ Dipertimbangkan 
. Oleh: Kingsbury Smith: Chusus ,Suara Merdeka”. 

.. TENAGA R : N u-pada waktu ini dianes 
| sudah Tatan Tiap padan Sa" Hen ber Lap agya ma 

— usia atas seluruh Eropah djika sebitanja petjah peperangan se- 
ara ('ba2. Kejakinan diatas dilahirkan” oleh pemimpin2 pertaha- 

ri rapat Dewan Atlantik jang ber- 

  

sempurnaanSendj ata AtomRuss    
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uk Rambut Bagus dan Baik    

    

BRYLCREEM 
" memberi rambut 

Tuan kesenangan berganda, 
oleh karena rambut selalu rapi 
dan rambut sehat untuk selas 

      

  1 an sekutu jang turut mengh 

  

DAPAT BELI DI MANAT — 
TOKO OBAT TIONG HOA. 
—a——”— 

pung di Paris baro2 ini, Tapi, pemimpin2 militer. sekutu itu : Al 
. (masih merasa chawatir, bahwa bila petjah peperangan kira2 dalam wax » 

ta un depan pasukanZ Soviet mungkin akan berhasil menguasai Kenorot Pn 1 BRYLCREEM 
“— T— memberi tjahaja 
jang indah pada rambut Tuan 
dan dengan mengurut kulit ke- 

“pala Tuan dengan BRYLCREEM, 

f permulaan dari peperangan itu. 
bhw tentara Merah tidak akan 

ari benua Eropah sa- 

PG
 
E
N
 

liknja mereka pertjaia nula, 
sup mengusir kekuatan :entera sekutu d 

ae 
TERBIKIN OLEH: 

| TIONG KOK YOK PONG 
  " 3 
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“Kata pemimpin? militer itu 

     

   

      
  

  

     
   

     

  

  

  

      
  

    

  

           

  

  

    

   

        
    

  

   
    
   

     

   
   
    
   
      

  

   

     
       

     

   
   
    

  

   
    

  

       

  

   

         
    
      

        
    

    
    

     

      

  

     

  
  

    

  

   
  

  

    

  

  

      

  

    

     
   

   

   

  

   

    

    

      

   
    

       

        

     

     
     

   

  

    

   
  

  

  

   

  

  

   
    

       

      

       

  

     

     

   

  

| Sa ' Nu Berapa divisi dibutuhkan? KARANGTEMPEL NO 14 uan memberantas kelumumur 

|. sekutu akan dapat. mempertahanka Beberapa tahun jang lalu me- SNN NN Ten 2 ee ja " 

1 Ogah nana Tn aa 2 € | eka menganggap perlu disedia- 
ga Ne | kepala-djembatat | can sedikit dikitnja antara 80— 213 - 

: 0. Abridgehead) untuk melakukan ser: | 100 divisi untuk ini. Perkembang e SAN BRYLCREEM 
EN gi balasan dari darat dan udara | in serta kemadjuan2 jano telah | Ki . Lan Kan anang Peta  PN E “mengandung minjak? 
3 1 "Akan tetapi pemimpin2 milite | jitjapai .dalam pembikinan sen- Di Atjeh Utara pegawai2 DKA kini sedang sibuk membetulkan rel2 | Djika' Tuan/Njonja tahu apakah | urpi dan bahan? j 3 

$ itu masih chawatir bahwa kekuata. | jjata taktik atom serta sendja- kereta api (spoorbanen) jang dirusakkan oleh gerombolan. Menurut kan  terdjadi dikemudian hari jang ra " 3 an” jang 

: | pertabanag sekutu dibenua Fropah | a2 rahasia lainnja, diantaranja | beriia dari kepala bagian eksploitasi DKA di dtjeh, rel2 jang dirusakkan | entulah banjak Halangan2 dan menguatkan, perlu untuk 
: . imewa aa. apa jang disebut | guided missiles”, telah merobah —. 'oleh gerombolan2 meliputi kira-kira 50 kim. Kesukaran2 bisa dapat disingkir- rambut bagus dan sehat. 

) Sih AN Se ea aa pagdnogan, diatas Na Be Ra MAA Ia Pula | I kan. Periksakanlah djika kau hen 
Dik Nita ba aa | Sudah didjelaskan dalam rapat SN pe MAAN Pn Men dg 2 lak memetjah kesulitan2 penghi- te 

, (Diika pertahanan  Eropah Barati Dewan Atlantik, bahwa masih di- | - X pp en Naa | lupan. Segala hal dirahasiakan. 
| dapat dilaksanakan setjara efektir| serjukan beberapa waktu lagi,| Sau Bangs a:Dua Dunia “3. 1 

| maka pemimpin2 militer itu meng | mungkin sekurang-kurangnja | ol NN Anne M S Rahat 

f Abe Doko ang an aa an Aan Setau MAA Ni Berg hu Mn TS ocamnsil| 
: za jang tjukup kuat, baik at | belum pemimpin2 militer sekutu J : Ia Am B4 - a Git : T : ma Ot 

mangga dindara, untuk: Bapst te | bisa memberi nilai atas kekwatak UKE-DOX » £ cot— lie Ul»| Seteran 109 — Semarang Pedan AAN 
| .nahan seranganZ musuh, ditempel. | sendjata2 baru itu dal rti pe-| Ri uga : : taher 
Pa mama Peer reg Tags demen ain aemate na Dan Dacing Anal Djam bitjara: 9-12 pagi BRYICREEM — OBAT RAMBUT JANG SAMPURNA 
f : tri Ruhr di Djerman. - rat gen: Oiperaka untuk mem: : 1 € IR : aging . na & Ke e 5 ” 

. nas T pertahankan Eropah Barat. Ini- | : 5 $ ar 
1 | Bahaja potensi industri | lah salah satu, meskipun tidak ta PN Oo : 

| Ruhr. penznja, faktor2 jang menjebab- bs. Bahan bat... — 1 : 

5 ( an rapat dewan Atlantik tidak : : , : : AI 
: — mengambil keputusan jang kon- P erbedaan Lingkungan Hidup Bangsa Pribumi Pentin utk ara pedagang Obat jang kami andjurkan 

5 . kg mengenai penosabakan Gang # 5 Di Rhodesia : 3 KE S " Pp ' : at untuk 

N.3 ah pasukan2 darat sekutu untu! Na 25 | BU IN al ANG dan PERUSA "$ (4 aa (Ot: Char Cookai Chums dar Matow”, (BUKU ,PETUNDIUI, lama PEDAGANG dan, PERUSAHA, 5 
Kp T , Sa aa . bisinja: Dz : tj alamat Perusahaan, Firma”, Toko” edjan 

& at satu angk Jin ente pai PENDUDUK, BANGSA, A ERIKA, md gerb tlermi | Luo Semat damtah PETA Penak dalan Kol La 
: B1 L ting dari rapat Dewan Atlantik |. : 2 : 1 dup 1 1  terpi- Aa ia 5 : ): 

3 r2 industri jang sangat | iang terachir' itu ialah timbulnja Pi, Kebanjakan dari mereka, istimewa jang rapat hubungannja Neta ane Pa aa Na ENTERO -VIOFORM 

s angan kekuatan mi- | paham baru dikalangan pemim- Naa penduduk kulit putih dik ota-kota, hidup dalam apa jang | ' ' yarga Rp. 12-— Luar kota tambah ongkos kirim 10 pCt. 

£ akan sangat meru- | 0in2 militer sekutu mengenai per| bisa disebut lingkungan peradaban Barat”. Tidak sedikit dari |“ ' 5. hat beli pada: h 
B- lengkapan serta operasi2 taktis | mereka ini jang berpendidikan tinggi, dan tjukup mempunjai sia- | |: Ka Pi P & £ “Idari pasukan2 darat sekutu di rat2 untuk menduduki djabatan2 jang bertanggung djawab. Me- “Toko Buku G. KOLFF — Rodjong 13 Semarang. CIBA MERK 

i | Amerika Serikat ber- | Eropah sebagai akibat telah dipu Tan ang Afrika, Jantak gg dari mpe Sang TE NUAAK je » RO 2 San — Purwodinatan Pre 20 Semg. 

! untuk mempertahankan | njainja pula sendjata bom zat-air | 8- Mereka mempunjai toko, bis, serta perusahaand pengangku” Ik — dil. Mataram emarang. 

3 a dalam keadaan diatas Iserta bom atom alel Rusia. , tan, Bagi tiap2 bangsa Afrika jang diam dikota, sepeda, ,,zoot » VAN DORP — Rodjon» 21 Semarang. Sekarang terdapat pula 

: st tidak ada dijalan se-| Berhubung dengan hebatnja ke tie” dari jang galak warnanja dan peti bernjanji (juke-box), adalah : » »IJERMIN” — Pasar Besar 76. Surabaja. dala ST, ul : " memberikan per Ekatan sendiata2 Itu makan MANA satu keperluan jang sudah tidak asing lagi. i : - #Toko Buku diluar kota aa i B t n oen NN Nu 
: guna menghantjur P iang2 militer . : Na Aan : 2 "9 i j ndi “Bi ag 1 

| bom atom ak? Na Mane Pena na NN Didaerah2 jang istimewa diuntuk an parit itu mendapat luka parah perabeli banjak- dngat Peri a an a ce s & Na berisi 3 tab : 

Te Barat jang akan di- | perlu diusahakan  djika terdjadi kan bagi penduduk bumiputera telah ketika mukanja kena pantjaran uap Petempen Tengah 5la - Semarang peraturan lain 3 X ss 

Weh sikak Soviet um | bepzrangan- untuk tidak SAM An em tndnelihara ta | dari shoonaganka Ea si sehari 1 - 2 tablet. £ 

. perkuat potensi perang- | satkan pasukan2 darat dalam nah serta tjara2 pertanian “jang le-| Pekerdjaan penggalian parit itu 2 e : 

) djumlah besar pada satu2 tem oi menguntungkan. Kereta2 kaju jg henti sampai petani jang Memiliki | ara “55 ———— 
: pat. Pemusatan jang sedemikian ak apk ea kereta2 (gudang itu "memanggil seorang du-| 9 «. : 

P Tenaga pertahanan jg. kuat | akan berik re IScot sebagai alat pengangkutan. Pe|kun, jang menguapi parit2 itu de- " 

: Untuk menghindarkan bahaja baik kepanta batu Be ba en en anana - Panja pa mean san ah ta pekerdja2 |: P EN DAP ATAN BARU 

ini maka pemimpin2 mili- | hantjurkannj :. engenal skop sekarang sudah pan'itu kembali bekerdja. Tapi mereka | 5 1 i 5 
sekutu merasa perlu terutama Naa Naa n dai menggunakan 'badjak. Malah su masih tidak “mau berdjalan melewa Dalam 1 Djam Muda Kembali N 

kali mentjoba ' menghindarkan | memakai pesawat terbang, ,,gui- se ada Da Peni Pa al : gudang baru itu na malam ' (Black Hair Oil) 1 

ngan dengan membajang- | ded missiles”, at : 2 k- | lahun jang silam - petani angsa hari. Salah satu dari dindingnja mem Ba : sean :1a » 
ama ang engsari 1g 5 issiles”, atau meriam aa Afrika menghasilkan lebih banjak (perlihatkan bajangan” putih - dalam iMinjak Item Rambut. “Spesial bikin item Baja Hana A 

: Tr ! da “d Kata FE | Pep TA kuat rambutnja dalam 1 djam rambut Putih mendjadi Item ' Harga 

rembawa | risiko besar terhadap : : Iga Sa PEN Pe Propah hecap, Oleh: Kardn Yelang2 Banana basus.. tidak Gatel tidak djatu lama-lama mendjadi keriting Ya 2ebl.:Rp.0.75 

»Si-agresor”. Hal ini, menurut| Oleh sebab itu, maka perantjang2 Tan ag aa ngik terbakar tertjampur dengan ta| Jb ?aSub “pakai 10090 Garansi tidak luntur harga 1 Botol DD | aa Set? 27. 
idapat mereka, hanja dapat di | militerssudah mulai -insaf, bahwarpa | Wi baru satu dunia. ' ..-. Inah” liat jang dipergunakan untuk | Il, gampang P ye Pa Na 8 tabung 320 tabl : Rp. 7--e 

anakan dengan tetap meme- |sukan2 darat sekutu di Eropah' hal 4 Pi disamping ini ada lagi dunia | membuat batu bata. Hn RD: Tana na i 
enaga pertahanan jang |rus diatur atas dasar tiserang dan-la lain-dunia primitip Afrika lama je| Menurut dugaan gudang “itu di-| 1, HORMON Cream. Spesial Obat. untuk Wanita, supaja | 

ua, pasukan2 int harus |r?”. Dalam. perkataan lain disusuny Dasih gelap. SKR ee Ge dirikan “diatas tanah bekas kuburan. (Buah Dada Keras dan Kentjang, harga Rp. 50.— p. Doos. | KANTOR — PENDJUALAN CIBA 

gar dukan -un: (dalam 'djundah kerjit2 “jane “bisa sber| Dalam Juna Ini. bersimaharadja- |“ «| “Suatu'anekdote: “N/ MOONLIGHT Cream: Spesial buat hilangkan item2 A en ih 
gerak “dengan “tjepat. Sekarang tim Hee Pee tachjul, bahaja bina-|-- Kematian setjara  'tiba2: atau | It | Djerawat, Kukul kekolotan panu2 dan Muka bikin Tjantik, 2 aa ang 

- Ibul pula keraguan dalam “memper- An kei serta kechawatiran akan| ketjelakaan hebat bisa sadja ter Laki2 Perempuan boleh pakai MOONLIGHT Cream harga. en 

gunakan tankte besar“ ataw mendiri-f Anas ye Aa pan an djadi didaerah2 Afrika Tengah | 'Rp. Ps LAN : | Sa da iso sm 

: . . : tan kubu2 pertahanan jang dipertat FS sr an ti-| jang masih terbelakang. Tjerita2 ip: ' i ik La - maa 

ntjis dan Italia tidak akan | hankan oleh tentera jang besar djum | Sak mendjatuhkan hudjan. | tentang orang2, Ban at pe RADI TM Data 2 Ia Ae 2. H1 : 4 5 | 

pai diduduki dan dikerdjakan | Jahnja. Menteri pertahanan nasional | . Dunia ini tidak dikenal sama se| rempuar' dan anak2 ditangkap |ngan-dan kepuasan dalam pe & 5 | ANGGUR OBAT BERANAK | 

musuh. z ' kali oleh orang kulit putih, baik dil pnai “8 Eng De Laki-laki dan Wanita harga Rp. 20.— Per botol (Persediaan UI 5 

S g Perantjis, Rene Pleven telah, mem Models 5 : , buaja waktu menjeberangi kali su 2 tambah Rp. 2,50 | tjap 51 adalah satu pendapatan 

3, : peringatkan baru ini, bahwa bom2 | jr sendiri atau  diseberang| dah tidak barang gandjil lagi. | Pen PON TAMA AA DP tap In terbesar dalam djaman ini. Cha- | 

— USA harapkan bantuan atom bisa merintis djalan jang tju autan. Hanja sekali2 kabar2 menge| Malah berhadapan atau dikedjar Manufactured by : 6 Lg " siatnja dapat melampiaskan da- | 

Tg militer Djerman. - Ykup lebarnja guna memulai penjer- kb Ne jang terdiri ditempat ini| singa tidak lagi dianggap seba PENWAR MEDICAL HALL. Singapore. | rah dan menjembuhkan penjakit” | 

Inilah salah satu sebab jang be-| huan terhadap garis pertahanan jg|Ki'2 batja dalam surat2 kabar jang | gai suatu peristiwa hangat. Ipa “Bisa dapat beli pada : Ri jang diderita setelah kaum ibu 

mengapa pemimpin2 militer Ame | bagaimanapun rapi susunannja. terbit di. Salisbury ',Rhodesia. Kadang? peristiwa? seperti in? di Aa aa 5 : . Lin esai isalnia' se | 
Serika Obat?” ti 7 Ka 5 5 : 4 bersalin misalnja seluruh tubuh | 

erikat mempunjai pertimbang : AN pan Han ia »Obat anti guna-guna. |tjeritakan dengan berkelakar. Pada : World Famotus Tabib Fachrudin | aer: kit lemah. kurang da- “'! 

bahwa sumbangan militer dari : .k Dibawah ini adalah beberapa ke-'suatu desa di Rhodesia Utara baru j Net 2 ' Pan 21 8 

jerman untuk keselamatan sekutu djadian jg. tertjatat dalam permula- (ini, seora Sentik KA Pa | 14 Sawah Besar Djakarta Phone 3804 Gambir. | rah, terlampau banjak darah jang 
2g BURUH TEKSTIL PLERED 2 5 ng penduduk bangsa Afri ' 3 : 2 Tok | Naa . 

d sangat berguna. Djika Ero- . MOGOK. an tahun ini: ka telah terbangun dari tidurnja kel If Bisa dapat beli pada Agent di Surabaja: BB. PIAR OKO hi keluar dan sebagainja. ANG- 

h at hendak diselamatkan ma Berita interlokal dari Sobsi Pa Hakim jang berdjubah merah daftika mendengar seekor harimau me |kain2 — Pasar Tundjungan Stand 81—82 Telp. S. 4207. | GUR OBAT BERANAK tiap 51 

2 erdjuangan untuk itu harus dila| suruan menjatakan, bahwa bu- p Pengadilan Tinggi di Salisbury,|nerkam beberapa ekor ajamnja. ara $ | memberi darah dan tenaga baru 

) didalam wilajah  Djerman.| ruh pertenunan Nebritex untuk |Paru ini memeriksa sebuah perkaral Dia keluar untuk menjelidikinja, | -& | serta menambahkan napsu ma- 
| ka Djerman hendak didjadi | kedua kalinja . mogok. Pemogo- Naa »upatjara pengsutjian” da |tapi didapatinja harimau itu telah . PN kan. Satu botol dari Yada anyone 

“sebagai medan perang terpen-| kan itu bergelombang dan beru- | Am Mana ratusan penduduk bumipu |melarikan diri. Sebab itu dia segera! '- 7. . : 29 | | batik lebih “DB P tani aa | 

: jika terdjadi peperangan, ma-| pa sitdown tiap kali 2 djam lama tera diberi obat jang maksudnja utk | mulai memperbaiki lobang2 pada din K ur s u - M A 8 $ A | Dane Te 

, jat Pi sn Ban. ke-|nja. Aksi itu untuk mngaupad jan Kake apa2 jang djahat” dari |ding kandang ajamnja jang disebab- aa - 99 Aan ye Pep bungkus seng- 

. tan untuk turut bertempur gu tuntutan gratifikasi 1952. enu- Pra kan oleh binatang buas itu waktu ! - : catheng. Apaoiia orang sering 

ta 'mpertahankan tanah airnja. | rut Sobsi ntu itu telah dibe- Pihak terdakwa, seorang penduduk (melarikan diri. 2 ! PETERONGAN-TENGAH No. 105 — SEMARANG. minum anggur obat ini keseha- “(| 

5 Akan tetapi pemimpin2 militer| narkan oleh P4P. Tawaran Ne- asli Nyasaland, bernama . Richard| Ajam2 itu masih. terus berkotek| - memberi peladjaran: TT : tannja tentu terdjamin. 

“Amerika dan "sekutu menjatakan de britex untuk membajar Rp. 1.— Bwanali, menerangkan bahwa dia di karena ''k an, dan sebab itu mer 2 a. 'MENGETIK i 

ingan terus terang, bahwa mereka ti| gratifikasi dianggap sebagai peng minta untuk memimpin upatjara itu |tua da ng itu lalu keluar pula 2 sh... POTONG MEMOTONG (MODEVAK) Agen Semarang: 

Banana "2 aan Karta |hinaan, sedang tuntutan buruh an R3 Sk Pemian, jan untuk -menjelidikinja. ' Waktu meli- n c. ADMINISTRASI 

— disediakan untuk dapat memberikan| adalah 152 bulan gadji. Tina Tan ahwa ada dianta |hat apa jang: disangkanja harimau | en ivae i 7 
pertahanan jang efetip terhadap Ero| PAP: telah Nana kembali |ra rakjatnja jang memberikan obat |tadi masih 2 ai kurungan Tjabang2: MENGETIK/ ADMINISTRASI tertulis. Toko H Ya y An T Cm - 

pah Barat: persoalan sekitar ini. ,guna-guna” terhadap dirinja. ajam itu, dia lalu memukulkan kaju AMBARAWA SALATIGA DEMAK DJEPARA $ 

1 Bi Ba aan 2. orang2 |kedalamnja dengan sekuat tenaganja. | Dj. Setasiun 23 Dj. Tuntang 46 Ki. Palembang 3 Panggang Gang Warung Aa 

i sebuah katja, untuk m Raba Bi aa Tana : Se y 
: eng” |Akibatnja falah pemilik #janr jang se ki, tengah Pusat Pendjual: Toko Obat SIN BAN SAN. Tg 

bis 
1 2 » 

ai BD Be 3 
Fa 

ebi a, 

- 

aa HAROLD WILSON, anggo 
Maan eng hari Meanga menerangk 
|. kan Amerika di Konferensi Em 
0. taan kembali Djerman akan me 
| ketua bagian perdagangan ag pa Wara pibniahi 

etaan 
| ja emuan dengan para p 

1 n persengketaan anta 
ngakibatkan perang. 

0 Pada achirnja Amerika dan Ru- 
Li "ga tidak dapat tinggal terus di Djer 
Tn n, demikian Wilson jang selan- 
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i | djutnja menambah, bahwa pemetjah 
an masalah ini jalah, bahwa kedua 

# | belah fihak harus 'mentjapai perse- 
£ | suaian dan segera hal ini terwudjud 
C0 maka harus disusul dengan pemilih 
t n bebas dalam suatu negara Djer- 

Be Tan jang bersatu, netral dan tidak 
#A bersendjata. : 

ee 4 V t 

GIA AKAN BUKA HUBU- 

AWAL FEBRUARI. 
ida Indonesia Airways    

  

    

    

   

ngan antara Djakarta 
impong — Palembang — 

gkulu — Lampong dan Dja- 
rta, dengan mempergunakan 
awat Havilland-Heron. Perhu- 

'bungan ini hampir setiap hari. 
Untuk Lampong buat sementara. 

“belah Utara Tandjung Karang. 
Sedang untuk Bengkulu Pangka- 
lan Udara Kemilink jang letaknja 
15 km disebelah Selatan Bengku- 

Na" # 1. Tika : : 
ie "NG hantara itu perusahaan Pe- 
“nerbangan ..Pionier” sedjak per- 

32 jan bun pa mem- 

Palembang dan ba 

   

   

awal Februari akan mem-' 

dipergunakan pangkalan udara 

Persendjataan Kembali 

Djerman Benih Perang 
ta parlemen Inggris dari partai 
an di Lancashire, bahwa desa- 
pat Besar di Berlin atas persendja 
mbawa kegagalan. Wilson, bekas 

artai menerangkan dalam suatu 
nja, bahwa persendjataan kembali. 
ra Djerman Barat dan Timur ha | 

Wilson berpendapat, bahwa apabila 
Djerman sedikitnja dalam waktu 10 
tahun dilarang mempunjai persendja| 

taan, maka besar harapan, bahwa 

saling pengertian antara Perantjis, 
Djerman dan Rusia akan bertambah 
untuk. memungkinkan pemeliharaan 
perdamaian. : 

Wilson mengharap supaja baik fi- 

hak Barat maupun Timur djangan 

mengadjukan tuntutan2 jang tegang 

mengenai perdjandjian perdamaian. 

Rusia mungkin akan tampil dalam 
sidang dengan perasaan tjuriga jang 

. sudah tradisionil dan ketjurigaan ini 

pasti tidak akan berkurang dengan 

pelbagai matjam keterangan dari pi 

hak Barat demikian Wilson (Reuter). 

- Dalam pada itu bekas menteri 

luar negeri Inggris, Herbert Morri- 

'son, malam Senen ihi katakan, bhw 
konperensi di Berlin harus ingat, 

rakjar dunia, termasuk rakjat Rusia, 

Amerika, Inggris dan  Perantjis, 

menghendaki dapat berhidup dalam 

perdamaian satu dengan jang lain. 

tahui siapa diantara mereka jang di 
hinggapi hantu2 djahat. Kepada 
orang2 ini lantas diberikannja .obat 

jang menimbulkan penjakit diarrhee 
(murus) dan penjakit2 lainnja jang 
parah. Sementara mereka berada da 
lam keadaan sakit itu mereka diperin 
tahkan untuk mengakui dosanja. 
Lima orang penduduk bumiputera 

jang sudah agak berumur meninggal 
lantaran memakan obat itu, Atas ke 
salahannja ini Bwanali didjatuhi hu 
kuman pendjara empat tahun. Sam 
pai achir pemeriksaan perkara itu 

itu bukan mati lantaran perbuatan 
nja, tapi adalah atas kehendak Tu- 
han. Upatjara pengsutjian itu ier 
di tidak sampai 30 mil dari ivu 
ta federal Salisbury. 

Daging anak utk ,,obat”. 

Di Fort Johnstone di Nyasa 
land, tiga orang bangsa Afrika, 
diantaranja seorang perempuan, 
telah didjatuhi hukuman pendja 
ra masing2 tudjuh tahun karena 
dipersalahkan melakukan pentju 
likan atas diri seorang anak, de 
ngan maksud untuk membunuh 
nja dan mempergunakan daginja 
untuk membuat ,,obat?”. Mereka 
mengakui segjng memakan da 
ging manusia “dimasa lampau. 
HANTU DAN PEMOGOKAN. 
'Dekat Rusape, didaerah pertanian 

jang subur di Rhodesia Selatan, pe 
kerdja2 pembangunan gedung2 bang 
sa Afrika telah melakukan pemogok 
an, dengan alasan bahwa tempat di   

Berbitjafa dalam suatu pertemuan gali parit2 untuk memulai mema- 

mana mereka sedang bekerdja men 
dirikan sebuah gudang tembakau di 
datangi hantu. Waktu mereka meng 

dia tetap memprotes, bahwa orang2 | 

Tol 

—. Berhenti, jang letaknja 27 km se-. 

| untuk mentjapai 

aa 

spartai Buruh di Skotlandia, Morri-'sang batu, maka mereka menemui 

son menerangkan bahwa para dele- | banjak tulang belulang serta tengko 

gasi dalam konperensi Berlin harus jrak2 kepala manusia. Dan semakin 

menginsjafi, bahwa sekarang bukan | banjak parit jang digali semakin ba 

lah waktunja untuk berkeras dengan (njak mereka menemui tulang belu 

| pendiriannja dengan pidato2 jang ba |lang itu. . ' 

gus. Tetapi baiklah mereka meng-| Kemudian seorang anak dari sa 

insjafi tanggung djawabnja jang be- lah seorang pekerdja jang turut meng 

sar dan berusaha dengan djudjur (gali parit itu meninggal dengan ti- 

    
    

   
   

benarnja jang masih berada dalam 
kandang ajam untuk memperbaiki 
lobang2 itu terpaksa diangkat keru 
mah sakit dengan mendapat luka pa 
rah dikepalanja 

ASPertahankan 

Muang Thai 
Supaja Tidak Safmpai Di- 
pengaruhi Komunisme 

: DUTABESAR AMERIKA Se- 
rikat di Muang Thai, William J. 
Donovan, hari Senin mengatakan 
en para wartawan di Bang- 
kok, bahwa Amerika Serikat su- 
dah bertekad bulat untuk beker- 
dja bersama dengan Muang Thai 
(guna melawan perembesan Ko- 
munis, tetapi diperingatkannja 
pula supaja Muang “Thai djangan | 
sampai ,,mendjadi Komunis dari | 
dalam”. Menurut Donoyan, jang 
achir2 ini kembali ke Amerika 
Serikat, mengatakan bahwa tim- 
bulnja antjaman Vietnam Ho Chi 
Minh terhadap batas2.  'Muang 
Thai ketika bulan j.l. (cenierbuan 
ke Laos), telah menimbulkan ke- 
gelisahan dikalangan rakjat Ame- ' 
rika Serikat. Donovan adalah be | 
kas kepala biro dinas strategi : 
Amerika Serikat. 5 f 

Menurut Donovan, sedjauh penge- 
tahuannja belum'ada perundingan2 
resmi “atau tak resmi perihal ke- | 
mungkinan guna melipatganda ang- 
katan perang Muang Thai,. dengan 
bantuan ekonomi dan keuangan dari 
Amerika Serikat kepada Thai. 
Donovyan mengemukakan . bahwa 
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Amerika dengan berbagai tjara se- 
dang membantu Thai, dilapangan 

misal- kesehatan dan perhubungan 
nja. 

Atas pertanjaan, apakah dari pe- 
merintih Thai ada sesuatu permin- 
taan jang bersifat militer, jang tidak 
dipertimbangkan oleh Amerika, Do- |   persetudjuan bagi |ba2, dan seorang lagi djatuh sakit. 

Seorang pekerdja jang setjara suka 
. tela bersedia meneruskan 'penggali 

» 

kepentingan perdamaian di dunia. 
Demikian Morison. 

ag 

novan mendjawab bahwa ,,soal2 mi- ' 
liter sematjam itu tidak bisa dibitja- 

rakan terang2an”, (Antara-UP). | 
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'YIAp2 BULAN TRIMA PELADJAR BARU 
|“ “dtk. ROMBONGAN PAGI - SORE - PETANG 

|. PENGUMUMAN 
Kepada para Pedagang Beras diberitahukan bahwa mu 

:| kalongan (Dj. Keplekan No. 1). — 

“Nusantara tersebut diatas. '—   
— Kursus Lisan Bahasa Belanda 

» 3X 1 mg. A1 djam, 

Rombongan baru:     

  

“Van 

tg. 1 Februari 1954 setoran untuk J. U. B. M. dapat dilaku- 

'kan melalui Bank NUSANTARA di Semarang (Purwodina- 

Itan Tengah 26) dan Tjabang Bank NUSANTARA di Pe- 

| Keterangan2 lebih landjut dapat diminta dari kantor2 Bank 

Direksi BANK NUSANTARA 

Sa ea TA AI 

| Rom n dibuka tgl. 2 Pebr. '54.. Ploeg I: djam 
15:00-16.00. Ploeg TI: 16.00 - 17.00. Uang Pangkal Rp 5.— 

Kursus Rp 12,50 p.bl. Dipimpin oleh Pak MARDJO 
"sen iri. Bhb. besarnja minat, diharap segera mendaftarkan 
spj. tak kehabisan tempat. Romb. Nop. jl. 3 ploeg a 24 
ladj.: penuh dim waktu 1 
mulai Maret jad. ““.. - 

INSTITUTE THE HOPE 
Randusari 1/305 Semarang. 

.mg. Ploeg baru Memeg. Buku: 

  

  

Dji. Songojudan 14 - telp. 2028 U - Surabaja. “ 
E ? . 
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Did 
lai 

dari matjam2 

aa     
Satu partai tembakau 

Virginia 
minta kepada Harian ini advertensi No. 5/1171. 

kwaliteit. Keterangan dan. harganja dapat di     
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e- : 
h | Isinipun: Lain 

komplit: Mase 
Wulan, Taun, 

  

  
  

      Pasti ar! 

ngan modern di Indonesia dewasa ini: 
1). Pendidikan untuk mendjadi Pemimpin (Chef). 
Bj Organisasi Administrasi Modern. 
3). Memegang Buku untuk terus dipakai dalam praktek, 
4). Surat-menjurat Perdagangan Indonesia. 

4 
Z ban 3 Kotakpos 287, Ban dung, Telpon 4565. 

Pe 

— Satu2-nja KURSUS TERTULIS jang berdasarkan perdaga- 

Tiap prospectus untuk tiap Kursus dapat diminta dengan 
penggantian ongkos2 Rp. 1,50 (incl. Porto) kepada Direkto 
rat Pendidikan & Pengadjaran ,WASPA DA”, Djl. Am- 

kaemot sadaja 

ka ilmu-ilmu 

aksara Latin). 
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Hebat Keliwat — Liwat 

Almenak Maha - Dewa Taun 1954 

Ageng. Kabatosan, Kabudajan, Kapudjanggan. Djumedijering 

Karaton Ngajogjakarta. Tjarijos wajang sambetipun tjarijos 
ingkang sampun, kawiwitan Sanghjang Wat 

Adam), saladjengipun - dum ugi 
- Pn (tjutju 

im), sal erang  Baratajuda, Prabu 
Parikesit djumeneng Nata. (Sakatahin tekunpuhan Walang 

Momana. Tjarijos Damarwulan (Brawidjaja IV) wiwit dados 
pengarit ngantos djumeneng Nata ingga muksanipun. (Tjari- 
jos Damarwulan kawiwitan Prabu Brawidjaja I ing Madja- 

pait).' Djangka. Djajabaja Jan 

ilmu-ilmu Djawi ingkang dereng kawedar ing umum. Mang 

djawen ingkang luhur. Regi lan wragad kintun 1 Almenak 
buku lan 1 lembar Almenak dinding Rp 13.— (Basa Djawi 

Jen namung mundut' Almenak di 
bar, regi lan wragad kintun Rp. 14.50. 

dari pada jang lain. ' 'Ngewrat pananggalan 
hi, Djawi, Arab, Tionghoa, Dinten, Ba An. 
Wuku, Mangsa, Paringkelan, lan Dinten 

sambet-suma mbet). Babad Diponegoro. Babad 

sanes-san&sipun,  punapadEng 

wau, sangat wigatos, nenangi ilmu ilmu Ka- 

nding, sekedikipun 10 Ten 

Penerbit ,,Soemodidjojo Mahadewa“ 
Bumidjo Tengah 90/SM — Jogjakarta, 
  

-        
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So ON 
MT NUN MN MP Dai - 

4 budah dekat ! 

an rena “pada Toko ami ta iap2 PEKAN didatang. 
an bara g terbaru pada masa itu. Dan dengan 

kami « apat Na api an antara gi 
dan Hi Perbi 1a san 

Ditsngkah | Pe .. Tn 
— Ditoko kami jang selalu sedia matjam - ba Merk » — 

MIDO—5 ROLEX —ETERNA — DOXA- — ELECTION — OME- 
Tek OGIVAL — SWISLAN DIA — TITUS — CYMA— BREI: 

TLING — TITONI. Begitu djuga sedia matjam- matjam LONTJENG TEMBOK. 
PENTING ae TUAN PUNJA RUMAH JANG SELALU MENUNDJIUI AN 

WAK TU: DAN . TEMPO . JANG TE PAT: 

HARGA IsTimEwa, KWALITEIT TERDIAGA, "MAHAL, KEMBALI UANG 

4   

” 

| warna terpilih 

ORGAN DY 
“BEWARNA 

j | Bordiran lobang 
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“Kaki Tas Pb Nakin na 

ng — Tiang alus aa Mimoen Duda 
Udjilah ini 1 ta ran jang sungguh baik 

Datanglah ini — hari untuk Ann 

Toko 

opa N.V. 
NG ama - kera Tp, 1080 — SEMARANG 

— PERHATIAN: e 

Mulai ini hari semua pembelian pada Toko kami jang se- 
djumlah tiap2 Rp. 25.— (Dua puluh lima rupiah) akan di- 
berikan SIN MING x (satu) lembar EXTRA PRODEO COUPON 
dari S G HUI Djakarta. , si 

pipa auh .penkakah C Cmenjair di etalage toko kami. 1 
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#eeesessan dan untuk ini pakailah Delfia tjap 

8 Tuse FuncTigNs WITH O TUBES f 
ara Tn merang Gadjah! Nisijaja Njonja. membuktikan perbedaannja! 5 

Karena Delfia Gisaring dengan istimewa, hingga               bersih djernih, lagi pula - 
. ANDRIKSSE " 

o not 106 — Semarang.     tahan gn : 

IR AD10 tensabit diatas bisa : | NAK COP 2 . L A 
dapat beli janggpakai: | ba LA 

Aliran LISTRIK, maupun PEN UE 
ACCU/LISTRIK pada: | | | —Djaminan rasa asli semua masakan. 

RADIO Ha OMEG 4 : dalam 2 dari Ta 2 kg. : 3 beserta. | —W— PAN Ra s PA 

      
  

                
Dil. MATARAM 572 — Telf. 1937 — SEMARANG. | Lana : (NAN KKAN NASA tag bag 5 Win at oa “Kabar Gembira Dan ! Menje angkan Masi bita dapat dibeli dari 

- in Tul ad 5 CAN OA" hh 1 IC. Merk Pn 
Ini Malam Imo. ini Tia IT ar ITN 4 PIA A (“3 misatnj pa 

Ai 5 : “nat Zeta, Tenindih Torpedo, Halda, O!ympia, Underwood, Unitype, Smith. Corona dll. Ku semua mesin Baru, Standard dan Portable. ”5.00 - 7.000 - 9.00 
sa 4 “HAM Peti? “KET MERBERT MARSHALK Mesin Hitung dan mesin diumblah sedia rupa-rupa Merk Terkenal. 

GUILTY LOVE! “3 BTS AKN ANE» BARBAA ENI yg : TUAN BISA: DAPAT MESIN - MESIN DENGAN HARGA ISTIMEWA MURAH. 

Memikat ai Rea NE “23 NA £TA ") Badjong 32 — Telt. 175l: 
Menggemparkan! an Pt ah “TN : im ni : Ijuma Jaa sadja. Semarang 

y 
Continental Rp. 450.-— 

INI MALAM: SN ain MASCOTI 
PAND Na “ Dil. Be Bikuw Tioan 92 2 Kabar penting 7 DJALAN SETERAN No. 26 SEMARANG - TILP. 1948. | GRAND | BNAHE A1 Karen LB. LP.” Pa an oi oten ar & Semarang. ulai dari ini hari, kita punja persediaan rupa2 

" : 
Sorak mun aan Pet alan 2 5 , 3 Bahasa Inggeris: (Conversation, grammar, correspondence, .etc.) SPATU, opa KTI "TAS: 9, MEA diturunkan dan NAN 

mmm 1 PTK Sea | : Permulaan, 3X seminggu Rp. 17,50 sebulan. kwaliteit tetep, tinggi. Da en Me ea na Re Aaj ne DU 
Fil Hiburan pe- n NICOLOR 3 Batan" Kelas TN Iiasai. 2X Pan “Film Hi Ta ! A :g | ahasa Belanda: ermulaan/ Landj. 2X smgg. ia e ata 3 PEMBERITAHUAN: 

Dipermaklumkan “bahwa alamat tilpon kami Sm. No. 2146 
telah diganti dengan No. 

Menhan dieng : Ilmu Pasti/Alam: 21X. seming gu pu 50 3. 
MU 10012 MAT WS. “scar un CROTgERs Fan | “ Memegang Buku A: (utk. udjian Bond Okt. 3 3x seminggu, 

Harap segenap: langganan maklum adanja. 

Menag. 3 aa KUN ZS tj 8 bulan A4 Rp. 25.— 

TEKNIK UMUM N. V. 

Rombongan baru dimulai 4 Pebru ari 154. Pendaftaran dari sekarang 

Purwodinatan HI/8 — Semarang. 

In D R . 5007009.00 INI MALAM PREMIERE (u. 17 tah) Roy kogers Z 

MA RN ae Ta 

    
    

  

“ LAMPU T.L. 15 Watt untuk medja tulis Rp. 250.— 

“ BANTALAN. LISTRI K merk Sunbeam 35 W. Rp 95.— : 

“ KOOKPLAAT LISTRIK Rp..120.— 

“ DYNAMO MASIN DJAHIT merk       
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UN A LE D NY OME Ne | Here Fa conr. ER-: NY ROY, THERE'S ( THEY CAN WAIT Y | WILLIAM--- HERE ALmosT RENpy Toyo & 
7 poveLe- "Pan Me Kan Ni an ea PA reka ta Fei HIS MIC & PON SEE ora, MR e : ILLIE O'VOOLEY! ) ROY, Aa ! JA OOSOLEY! BEMEN Pr di zaman "imnlpg jg. sakti dan menguasai binatang2 buas! Fail HOWS THAT SWAMP WATER OE WANT TO MY BELT! 1 1 , EN! # KOmerb an PTN 
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2 2 Sen ,Menggempasikun! | Hebat dan Gempar! | BA, vouRs Smp ba PAYS 2 ! neon TO YOU KL HUNGRYI 
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LAU MN RA Ka aa Ka Aa 

Gibikin Habis! | 
SEPATU-SEPATU Prempuan . en 2 Ga 2 29. THE WILD Fred Sion — Renbupa Muba KONGA STALLION! 

DA DAA TEA 

in bu A undering : stampede-of heart-pounding thrills! Gempar! 

TJEPAT DAPAT, TELAAT HABIS! 3 f Ng $ | Tan 3 “ 

al INI MALAM PREMIERE (u. 17 tah.) an girang Nan engkan di — Roy, ada sesuatu per- Fi William n. —— Saja hampir: siap untuk meng: ( Toko »CALIFORNIA Bodjong b3 Telp. 1568 Smg. ) j ”Dowble-R bar” Willie O'Dooley - kara jang ingin saja bitjara- Dooley! adakan upatjara penjerahan pimpi- Bina Maa ar Bend AN an Ono Kes Re Rea "NA AA 100 9.00 — RALPH GRAVES — RUHT MIX Bagaimana obat2anmu dari air rawa kan kepada” engkau 'ten-  — Saja takut akan ter- nan, In. Dont Ingatlah aoi: Ja 1 
: 1 “Nai 3 5 

La AA aa » 
3 sTHE BLACK COINs: Na jang na djual pada hari2 ini? djadi apa-apa. mu untuk mengundjunginja. 

—— Baik, Roy, sung- — Mereka dapat menung- —— Siapa orang. itu jang memakai 
Lebih Gempar! : “Iguh baik. " gu sampai ' saja “mendapat japon biru? k Batjolah: Suara Merdeka. 

sm men makan. Saja lapdr. 
, laci No. 1492/111/A/172. . t | , | | tak 

- 5.00.-7.00 - 200 
Penutt Actie dan . 
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