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. menjeberang: 

nu Pn 
K erhadap bagianbarat dan te- 

| garis pertahanan PBB. Dikatakan 
- bhw serangan2 ini merupakan 'pembukaan ” 
serangan umum Komunis 

' Seorang djurubitjara tentara Amerika Se- 
ik ki ngkan hari itu bhw: 
tentara Komunis mengalir terus dibeberapa 
tempat. Tentara Tiongkok dan Korea Utz- 
ra menerobas medan PBB ditempat sebe 
lah utara dan timur laut Seoul 

    

    
   
   

  

   

  

Mereka 
sungai Injin dEktor barat 

g M salaran lintang 38 deradjat, dan mendirikan 
kubu2 pertahanan 

| Serangan : lainnja disepandjang 
.djalan raja jang menudju kesela- 

| disebelah utara Tjung Tjon. 
.. tekanan ini memaksa tentara PBB 
“dang berada diantara dua tempat 
(itu untuk mengundurkan diri. 

Pesawat2 .terbang PBB telah 
bertolak dengan penuh kekuatan 

   

   

  

   

tan lebih kurang 45 km utara 
Kemadjuan lagi ditengah 

diserandiag sungai ini. 
: t:mpat2 pemusatan tentara ' Ko- 
muis. Pesawat? terbang djuga 

mengadakan serangan? atas ke- 
reta2 jang digunakan menjebe- 
rangi sungai Imjin. 

  

INDIA INGIN SAUDARA RRT. 

Di Washington Njonja Laksmi 
$ Pandit Duta besar India diAme-' : 
rika Serikat mengatakan bahwa 
India Hina sekali melvaskan per- 

  

1£ dan mengadakan sangan atas 

— Pasukan2 Ho terus serang 
pu 2 Ho Chi Minh pada bari Djum? at meneruskan 

SAN jang kuat terhadap pos2 Perantjis 
te- 

dinar Tonkin 

T Banfa? dari Hanoi mengatakan, bahwa pasukan2 Ho Chi Minh 
jang mulai mengadakan rangkaian serangan2nja jang kuat sedjak 
hari Natal itu kini terus menerus menjerang garis 
rantjis jang terdepan dipropinsi Tonkin Utara. Tel 
Ho Chi Minh itu adalah sangat kuat disektor Vi 

| barat-laut Hanoi, dan dibeberapa tempat digaris2 pei 
tapi di "Moncay dan Dihalp. 

| Bajonet kontra bajoneti 
Sedikit-dikitnja 12.000 orang pa- 

sukan?2 Ho Chi Minh jang fanatik 
pada Djum'at pagi telah menjerang 

“melindungi Hanoi dan kemudian 
mengundurkan diri setelah bertem-    

    
    

3 Ms pa Ka dengan meninggal- 
anjak sekali majat pada rin- 

Tg -berduri dan didalam 
bentengnja sendiri. Opsir2 Perantjis 
“berpendapat, bahwa serangan ini, 
jakni serangan ke-3 jang dilakukan 
dalam 3 hari berturut-turut di 

| wah perlindungan gelap. dimaksu 
kan untuk menrobos garis2 partk 
hanan Perantjis untuk terus menu. 

F- 2 bon dju ke Hanoi dan tidak dimaksud. 
kan untuk menguasai benteng2 per- 
tahanan itu sendiri. 

aa juh pos-pertahanan tersebut 
0 merupakan garis-melengkung: sepan- 
Aas 45 mil jang membentang dari 

| sungai Merah kesuatu tempat jang 
“terletak langsung disebelah utara 
Ta dimana sebuah benteng per. 

: Perantjis telah menolak 
serangan? pasukan? Ho Chi Minh 
2 permulaan minggu ini. Ben- 
teng2 pertahanan jang letaknja le- 

.bih dekat lagi dengan Hanoi terle- 
| tak TAN 30 mil dari Hanoi. 

Serookin2 berisabsong 
1... 51/2 djam lamanja 

|Djurubitjara militer Perantjis me- 
 njatakan, bahwa 'pos2- pertahanan 

. jang mendapa t serangan terhebat 
| ialah Sem-Pny, Cho-Vang dan Bukit 
| ke 124. Beberapa bataljon pasukan2 
Ho Chi Minh, setelah menembaki 
pos2 itu de artileri ringan dan 
mortir, pada “djam 01.30 waktu lokal 

mulai mengadakan serangan setjara 

  

frontaal dengan hrga ppemevob , 

    
apa demi gelombang F 

Lesin Perantjis” da 

6.0 pagi. 

T benteng-.pertahanan Perantjis jg 

daerah pangan kan 

ini dilakukan te sampai 

 fus-ratus majat bi 

:. orang dan terpeni 

PF 

     

        

    
     

   

     
   
    

  

    

pertahanan Pe- 

Perantjis dari 1 
Indo China. Di Y 

tapi kemudian 
oleh pasukan2 

ni Na eidunakan 
bajonet dan pisay 

disekitar benteng 
oleh pagar-kawat- 

Pertempuran un & memperebut- 
kan Bukit ke-124: na sama se- 
ngitnja dengan pe 1 3 
teng pertahanan Yer 
jg mempertahar 
ini hanja terdi 

lamanja karena ft artilleri 
pasukan2 Ho Ch jg pertama . 
telah mengenai: pos- pertahanan 
tab, 2 

Benteng2 perta 1 Jainnja di- 
hudjani peluru ik lam ukuran 
105 mm. hingga 

Di Chon. Ung KA “Hot Chi", 
Minh katanja kerugian 
besar dan menin an lebih dari 
50 bazcoka baru an Amerika, 
jang mungxin 1 dapat diram- 
pasnja ketika mi menduduki 
2) .sebuah ber | pertahanan 

rantjia jang t Ng 

Ba aa 

    

   
    

    

   

  

   

        

Ha Lah ke Tiongkok 
Komunis untuk merupakan suatu ' 
'imbangan balasan terhadap peng- 
caruh persaudaraan Rusia. India 
katanja ingin merebut Tiongkok 
dari pengaruh2 jang ' menurut 

sdia sangat berbahaja dan buruk 
sekali. BBC. 

ae Ten bom.” 
Djatuh di Korea Utara. 

Markas besar Mac Arthur pada 
Minggu malam telah mengumumkan 
bahwa pasukan? RRT dan Korea 
Utara jang dipusatkan disepandjang 
garis lintang 380 kini telah mentja- 
pai.puntjak kekuatannja jang me- 
mungkinkan mereka setiap saat utk 
menjerbu kearah ibukota Korea Se- 
latan Seoul dalam 3 gelombang utk 
mengepung kota tsb. 

nan itu perawat B 29 Ame 
rika pada hari Minggu kemarin tlh 
mendjatuhkan 192 ton bom diatas 3 
kota pusal perlengkapan Korea Uta- 
ra, jaitu Wonsan dipantai timur, 
Sariwon dan Chaeryong tidak djauh 
dari pantai air Ant. Up, 

Parlemen ingin 

H A R IA N UMUM 
Diterbitkan « "dak Badan " Pangebit » Kedaulatan Rakjat” 

Pa 
t 1 Serangan besar2an pasukan? 
"RRT dan Korea: Utara atas 

| Ibukota Korea Selatan Seoul, 
ig telah beberapa hari ditung- 
||Ru pada malam Senin telah 

Gimulai, Serangan itu dimu- 
ai dgn gerakan2 pengintaian 

“jg berangsur? mendjadi makin 
| hebat. Pada saat tibanja hari 
1 "tahun baru dua kesatuan ten- 

   

    

1 lepaskan beberapa postnja. 
demikian RD. 

Menurut berita jang belum 
“'dapat dipastikan kebenaran- 
'inja, pasukan? RRT itu telah 
'berhatsil menerobos pertaha- 

|| nan pasukan? PBB pada satu 
, sempat. 

   

  

      

    

   
Konggauta S.P. 1 

  

Tetap tjemerlang dalam diiwa 
terhadap Irian 

  

Adpertensi: 
1 milimeter, '1 kolom :.     

| 
| 
| 

.toso | 
8 y   

SELALA 2 DJARUARI 1951 

Djangan merasa gelap, kata presiden 
MEMANG mendjadi minat saja untuk pada malam-ini menjatakan 

perasaan hati dan amanat saja kepada saudara? sekalian tentang 
soal Irian. Demikian pres. Sukarno memulai pedatonja pada malam 
peringatan Maulud Nabi diistana 

Selandjutnja dinjatakan, bahwa 
dirinja adalah seorang presiden agn 
satu kabinet jang parlementer. Se- 
orang presiden dan satu kabinet 
itulah bertanggung djawab kepada 
parlemen. 

Berhubung dengan itu —kata pre 
siden selandjutnja— saja minta ke- 

sabaran saudara2, bahwa saja pada 

  

Mr. Moh. Rum. 

  

Kembali tidak dengan membawa 
hasil jang memuaskan 

KEMARIN siang djam 13.00 delegasi Indonesia jang diketuai oleh 
Mr. Moh. Rum telah tiba dilapangan terbang Kemajoran Dja- 

karta, didjemput oleh para menteri, Komisaris Tinggi Belanda dan 
“duta R.R.T. untuk“Indonesia. Dalam pidatonja untuk menjambut 
tahun bara Mr. Moh Rum antara lain menjatakan penjasalanja, 
bahwa delegasi Indonesia dalam konperensi Irian di Nederland baru2 
ini tidak membawa hasil sebagai mana CNG Aa oleh 
“donesia. 

Seterusnja dinjatakan, bahwa 
tiap? perdjoangan dari sesuatu 
bangsa tidak senantiasa memba- 

.wa hasil tetapi meskipun demi- 
kian kita tidak boleh berhenti 
berdjoang utk  mentjapai 

H 
nh     

tpedeer per- 
setudjuan: KMB 

/EMARIN dulu semua wakil fraksi an golongan dalam parlemen 
sesudah mengadakan - ngeluarkan keterangan ber- 

  

sama, dalam mana dinjatakan, bahwa berhubung dengan gagalnja 
perundingan mengenai 
pembatalan persetudjuan KMB. 

Ki Hadjar Dewantara jang oleh 
para wakil fraksi ditundjuk sebagai 
Gjurubitjara menerangkan. bahwa 
hal jang sangat penting dalam 
pembitjaraan kemarin ituialah ada- 
nja reaksi jang spontaan dari para 
wakil fraksi. Diterangkan djuga 
bahwa dalam perundingan kemarin 
itu telah dibitjarakan selama.da- 
lamnja untung dan raginja apabila : 
KMB dibataikan.. & 

Statement bersama dari para wa- 
kil fraksi dan golongan dalam par- 
lemen itu disusun oleh Sundjoto 

(,Parinira"), Ki Hadjar Dewantara 
(tidak berpartai), Lobo (,,Parindra” 
dan Tedjasukmana (,,Partai Buruh). 

Didapat keterangan lebih landjut, 
bahwa para wakil fraksi dan golo- 
ngan itu akan berkumpul lagi hari 
ini untuk menjusun “usul mosi 
mengenai pembatalan persetudjuan 
EK. M. B. 

.
 

D.P. Masjumi sidang. 

Dewan Partai Masjumi kemarin 
dulu malam telah menindjau kega- 
galan konperenssi Irian. Soal pem- 
batalan Uni Indonesia-Belanda daa 
perlunja menindjau kembali perse- 
tudjuan K.M.B. seperti jang Gdinja- 
takan dalam statement bersama 
dari semua wakil fraksi dan golo- 
naa dlm parlemen, telah dibitjara- 

Selain itu Gibitjarakan djuga per- 
kembangan2 politik dewasa ini baik 
jang mengenai keadaan dlm negeri 
maupun jang mengenai keadaan 
internasional. 

Sidang tsb telah dihadliri oleh 
“ P.M. Natsir dan menteri2 dari Ma- 
sjumi lainnja. 

$ Besok Rum beri keterangan. 

Dari kalangan2 parlemen didapat 
keterangan, bahwa menteri L.N. 
Mr. Mohd. Rum, jg ditunggu ke- 
datangannja di Djakarta kemarin 
(Senin), diharapkan setjepat mung- 
kin akan mer n laporan ten- 
Teng: 'konperes | Irian ol, tidak 
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ondon. ada tg. 4 Djan..i 
anan. 

tenfjana pertahanan 
. Inggris 

Ji rluas: Pa Indonesia. 

  

pai suatu Ph tentang 
| dimadjukan Na Panen 

» Rentjana 
  

New Zealand hingga Maiaja. 
pertahanan didaerah itu 

kin akan diperluas hingga In- 
dan pangkalan2 jg. stra- 

demikian Aoki Ra 
   
   

  

Irian Barat, perlu ditindjau kemungkinan 
2 et 

@aINIkopadai kabinet. tetapi  djuga 
ag parlemen. 

angan menteri Rum kepada 
Dartapa itu diduga akan diberi- 
kan pada hari Rebo besok dim si- 
dang pleno. Demikian RD. 

Selandjutnja dikabarkan bahwa 
dengan keterangan Rum ' kepade 
parlemen itu akan bisa diambil ke- 
putusan jang njata baik oleh pema- 

rintah maupun oleh parlemen, ten- 
tang tindakan2 selandjutnja dalam 
masalah Irian. 

Delegasi istimewa Indo- 
nesia ke India. 

Untuk menghadiri koperensi ,,Then 
International Commission on Large 
Damss dan ,,/The World Power Con- 
ference” di Bombay dan New Delhi 
dengan surat keputusan Presiden 
No, “0 tanun 1950, telah dibentuk 
suatu delegasi jang terdiri dari: 
ketua 1 Ir. Supardi Surjoputranto 
Wek ketua: Ir. Sutedjo. 
Anggota2: Ir.A. Munandar 

: Ir. Sunarjo 
Prof, Ir. H. Vlugter 

1 Ir. J.H. de Haan. 
Delegasi tersebut berangkat dari 

Djakartz tg, 30 Desember,1950, 

. Sumitro : 

tjita? 

rakjat In- 

Achirnja Mr. Rum mengandjurkan 
supaja kita dalam tahun ini te- 
rus menambah tenaga baru untuk 
memperdjoangkan tjita2 

Setelah itu Mr, Rum memberi 
keterangan kepada para wartawan 
jg- diutjapkan dalam bahasa Ing- 
geris. A.I. diterangkan, bahwa 
perdjandjian negara" harus dilak- 
sanakan dgn. semangat kerdja- 
sama untuk mendapatkan hasil 
jg. baik. Tetapi, demikian Mr. 
Rum, karena kegagalan perundi- 
ngan mengenai Irian maka tidak- 
lah bisa kita melaksanakan per- 
djoangan kita dgn. semangat ker- 
dja- sama dengan Bid. Menurut 
Mr.. Rum dalam perdjandjian 
Linggardjati, Irian Barat adalah 
termasik wilajah Hindia Belanda 
dulu.. Dengan sendirinja menurut 
Mr. Rum sekarangpun daerah itu 
termasuk wilajah RI. Selandjutnja 
dikatakan, bahwa sesudah diadju- 
kan usul oleh delegasi Indonesia 
jg. terdiri dari 7 fasal itu, maka 
tidak ada alasan lagi untuk tidak 
menjerahkan Irian Barat itu ke- 
pada Indonesia. 

Kerdia sama Indonesia — 
Belanda mendjadi sulit. 

Menteri L. N. Indonesia Mr. 
Moh. Rum, kemarin dulu singgah 
di Calcutta dalam perdjalanannja 
ke Indonesia dari negeri Belan- 
da. Dilapangan terbang Calcutta 
mr. Rum mengatakan, bahwa se- 
belum soal Irian dapat diselesai- 
kan, perhubungan  Indonesia-Be- 
landa dimasa depan akan mendja- 
di sulit, 

Mr. Rum mengeritik negeri Be- 
landa jg. masih terus mau mem- 
perlakukan Irian Barat sbg. dja- 
djahan. 

Th. 1950 kednlasih ekonomi buruk 
Menteri Perdagangan dan Papa 

dustrian Dr. Sumitro Djojohadiku- 
sumo telah mengeluarkan kete- 
rangan mengenai perekonomian In- 
donesia dalam tahun 1950. Dalam 
keterangannja a.l. dikatakan, bhw 
pada awal tahun baru ini dalam 
membuat rantjangan2 untuk masa 
jad dapat dipergunakan pengalam- 
an2 dari tahun jtl. 
Kesalahan? dalam tahun 1950 ha. 

rus didjauhi. Neratja th 1950 menun- 
Gjukkan suatu kemadjuan dilapang- 
an ekonomi ialah bhwpada th. 1950 
export lebih besar daripada import. 
Walaupun ada kemadjuan tidak 
Gapat dikatakan, bahwa keadaan 
ekonomi pada umunja baik. Kete- 
gangan keadaan iterhasional jang. 
senanantiasa membesar mengaki- 
batkan pada seluruh garis suatu 
kenaikan keras dan terus menerus 
dari harga2 bahan mentah. Indone- 
sia sebagai suatu pendjual bahan 
mentah jang terpenting telah mem- 
peroleh keuntungan jg berlimpah2. 

Sebetulnja dapat ditjapai produk- 
si jang lebih tinggi, tetapi berbagai 
sebab telah  merintangi produksi 
dan pengangkutan barang2. Presta- 
si kerdja masih sadja hanja seba- 

“gian dari sebelum perang, djumlah 
pemogokan2 pengaruhnja buruk pa- 
da produksi. 

Mempertinggi nilai penghidupan 
Elda berarti, bahwa kaum ' buruh 

mendapat uang jang lebih banjak. 

Mempertinggi nilai penghidupan 
terutama berarti, bahwa kaum: bu- 
ruh dapat memperoleh barang jang 
lebih banjak dengan upahnja, da- 
pat memuaskan djumlah keperluan 

jang lebih banjak dan mempunjai 
kesempatan untuk berkembang le- 
bih lendjut. Produksi, djadi kerdja 
segiat2nja adalah satu2nja obat pe- 
njakit jang pada saat ini diderita 
oleh Indonesia. Demikian a.l. hunji 
keterangan dr. Sumitro. 

P.M. P. M. Natsir : 

Merdeka pada malam ' Minggu ji 

    

malam ini belum dapat mengatakan 

apa2 mengenai soal Irian, Tadi siang 
(Saptu siang, red. KR) saja telah 
mengikuti sidang kabinet sampai 
dekat waktu Maghrib. 
Dalam sidang itu diputuskan olah 

kabinet, bahwa kabinet akan me- 
nentukan sikapnja js. pasti terha- 
Gap pada gagalnja konperensi soal 
Irian ini sesudah mendengarkan la- 
'poran ketua dan wakil ketus del. 
Indonesia, Mr. Rum dan Dr. Leimena. 
Rum bukan sadja ketua del. kita 

—kata pres.—, tetapi beliau adalah 
menteri L.N. 'dan demikian djuga 
Leimena selain wk: ketua del. dju- 
ga anggota kabinet. 

Kabinet memandang perlu men- 
dengarkan lebih dulu keterangan? 
mereka itu, kemudian kabinet akan 
menentukan sikapnja terhadap soai 
Irian. Dan saja sebagai “presiden 
Ggn. Kabinet parlementer merasa 
bertindak dgn. semangat susunan 
kabinet itu, djika saja pada malam 
ini belum mengatakan  ana2 soal 
Irian. 

Tetapi manakala /kabinet telah 
mendengar keterangan Rum dan 
Leimena, kemudian kabinet menen. 
tukan sikapnja, insja 'Allah sajapun 
akan dapat memberikan keterangan 
soal Irian itu. 

Hanja ada satu hal jg akan saja 

peringatkan bahwa orang mengata. 
kan bahwa kita dalam mengadakan 
peringatan ini dalam suasana gelap, 
baik karena “situasi internasions! 
maupun Karena keadaan dalam ie- 
geri. 

Saja minta — demikian presiden 
— Gjangan merasa gelap karena ke. 
adaan dalam negeri. Mariiah kita 
tetap tjemerlang dalam kita punja 
djiwa. 

Demikian pedato presiden Sukarno 
pada malam peringatan Maulud itu. 

DELEGASI INDONESIA DALAM" 

Kuba an AW ma “ditunda. 
Delegasi Indonesia dalam P.B.B., 

jang terdiri dari Darmasetiawan, 
Prawoto dan Mononutu, telah me- 
nunda keberangkatannja “ke Jndo 
nesia hingga sasudah tahun beri 
ini. Sebagaimana “dikabarkan, me- 
hurot rentjana ketiga delegasi itu 
kemarin akan berangkat ke Indo- 
nesia.- RD. . 

Mc. Arthur siapkan 
pembalasan? 

Wa »Izvestia” jang terbit di 
Moskow, maka sekarang ini Djen. 
Gral Douglas Mc, Arthur sedang 
mengadakan persiapan di Tokio un- 
tuk melakukan pembalasan atas so. 

rangan2 pas. RRT' dan Korea Utara 
atas kota Seoul.. 

Selandjutnja Radio Amerika kema- 
rin sore menjatakan, bahwa menu. 
rut @jurubitjara militer PBB, se 
rangan2 pas2. RRT dan Korea Uta. 
ra di Seoul, pada malam Minggu di. 
Gahului dengan tfrmbakan mariam 
sepandjang malatiy" Sehingga pas? 
PBB terpsksa mundir menjeberangi 
sungai Ing Yen. Djurubitjdra tsb 
mengatakan, bahwa pas 
Korea Utara banjak menggakak 
majat. 

Politik bebas dapat nejelana 
"kap diri 

BERHUBUNG den penutupan tahun 1950 dalam tatervidly 
dengan P.M. Natsir mengenai apa jang sudah dikerdjakan dim. 

tahun 1950 dan apanjang akan dilakukan dalam tahun ini oleh 
pemerintah: P.M, Natsir menerangkan, bahwa jang telah: dikerdja- 
kan.a.l. ialah menjelesaiakan pemindahan alat2 pemerintahan Hin- 
dia— Belanda kepada kab. RIS. Telah dilakukan 
tasan gerakan2 pengchianat dan 
Indonesia. 

P.M, Natsir mengatakan kah 
Gjutnja, bahwa negara kita selama 
ini kekurangan alat2, “keahlian dan 

ptila pemberan- 
menghentikan inflasi mata uang 

abli2 disegala lapangan dan ' koku. 
rangan modal, Usaha jg masih perlu 

(Bersambung halaman 4).    

RRT dan” 
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| kerugian DKA ( Dja 

nstabilisir 
adap P2 

“Belanda, termasuk, 
engadjukan permintaan “ 

an nam 

2 Bataiion Di 

En 

date 

EM 
“Didapat kabar bahwa barus 

baru ini “dua. orang bernz 
1 Martono dan: Wasdjan jang | 

Ma d » 
bar bahwa PW.I. Kring Solo 

n ' mengambil tindakan jang 
terhadap angguata2nja jang 
di Pengurus atau anggauta 
@riual tsb. : 

(anta $ : 

(bakau seluruh Djawa. 
"Ng Solo telah dilangsungkan 
konferensi besar SB Rokok/Texa- 

seluruh Piawa. ah 1geh 

Sedretaris 
HR v2 Ridwan dan Sukinah. 

politik itu menerangi alnj 2 Penerangan: 

A jg berdjuralah 30 djuta ru rupiah Secr. Perburuhan: Chandys. 

setahu e aga ta pegawai Secr. Keuanga Kedudukan Bi 
DKA j rkelebihan 090. orang | 5 

: Pa Tn tai «8 Bu berk ukan 
. 1 | utk mendirikan, industri MA tur 

wei2nja dipilih dari pega ia IKA Ma be resolusi kepada | 
rwadjib, jang isinja sbb: jang berkelebihanitu.. 

Soal urgeut jg ajuga sa KE 2. Minta pes Pok tot bo- 
NA , a sebagai 

Are Deal “rona EN Pata anatara g 
banjat pera aa Ta Pa Supaja .Bemerintah Mena 

| surat“edaran 'Kement. Perbu- 
Mn mengenai masa ontslag.. 
:.. Minta" dilaksanakannja hak2 
“demokrasi. 

. Sriwedari ta Bonelboni kah 

hoteldan declarasi Sa SE Ua | 
| Geclaratiss) itu “digunakan untuk” 
mendirikan perumahan, pasti: 'lebih 
berguna dan lebih produktif bagi 
negara Man: “mengetjilkan Pagar 

| demikian kata 

suatu badan import jang 

42 chewan franko 
adjah ' £ 7.500, — 

eni 0,00. 3 Kidjang : 
Siamang: 6, 400, —: 
000.—: Mendjangan : 

'sokongan kepada 
sada, Tas (Kupangan dan 

tj. | Leksono. Kab. 
pa Pa dan pa 

2 Lp Kantjil, Kera Lam- 

gan harga £ 200.— 
Pa untuk satu 

Hen “bersendijata 
embaii Hlmaat ikan kekatjan- 

La au, 'Rumsh2 
Yaar. HA On 
  

(BN 

ih entu. ia 'akan' datangi te! India atau 

Bala di New Deihi, Sh kena agama 
Dalai Lama telah meninggalkan Lhasa. 

: belum diterima kabar2 jang menjatakan ' 
RT. sudah.bergerak menudju Lhasa dari tempat2 ' 

sudah dud Na jang lal 

aidengar, ta an tinggal & Dena 

barjesling kantuk suatu tempat. 
jang terletak diperbatasan antara 
India dan Sikkim dar salah seorang 

rdapat keterani Dalai Lama telah aa disena 
910. : tentang tempat: : 

vkolode ke-3 ini" 
pasti diketahui, 

ini mendjalankan 
2 2 h-daerah pegunu- 

Pa arah tanah da- 
r tenuaju/ Lhns3. dan ig 

New Delhi, 2 
ng dari sebelah ti- 

nunggu kolone . 

De Tha” 
« 

Sean x 

t" kabar, bahwa ' Balai 
irakarta telah berhubung- 

j3 Burung bangau: 

“Jah selatan garis lintang. 434i 

1 "3 450 km dpr Lha, 

| menemui Tn Di. 
: dan Muchni jang berada dise 

r Distrik Bantarkawung bilang- 
an Tjitjuruk (Sindangwangi) gt 
manjanan hat diri kepada TI 

(AVI mulai diperiksa 

| Semendjaki pertengahan Desemi- , 
Fa jl. pemeriksaan pertama (voor- 

onderzoek) terhadap mereka jang 
didakwa turut tjampur dalam ge- 
'rakan AUI beberapa bulan jl di 
bagian selatan daerah Banua 
telah dimulai. 
Rombongan pemeriksa ini ter- 

diri dari wakil2' militer, aa 
ensi beban: SB Rokok/Tem. ' 1 mongpradja dan  pengadi 

emeriksaan ini akan mem 
waktu jang lama,” 

Lebih landjut dapat diterangkah: 
bliw tanggal 26-12-50 pagi telah 
berangkat ke Nusakambangan se- 
buah rombongan pemeriksa. Wdj. Bi 

al dar 

Pada hari Minggu jol. 
raga buat seluruh 

mulai dilangsungkan pertandi j 
Indonesia di Tegallega, Bandung, 'j 

di maksudkan sebagai seleksi untuk pengiriman djaso2! 
Indonesia ke Pertandingan ( 

Gambar: 

KDARA Ka Cam 

4 Maret (Minggu) Djam 4 P.M. 
Upatjara pembukaan disusul dengan 
upatjara pembukaan steleng  kese- 
nian. 

15 Maret (Senen) Djam 10.30 A. M. 
“Basket Bali 2.30 P.M. Berenang dan 
balapan sepeda 4,45 PM. seteleng 

5  Hockey. 
"6. Maret (Selasa) 10,30 A.M. Bas- 

ket Ball 230 P.M. Rerengng dan 
“Balapan sepcda 4,45 P.M, Sepak 
boia. 

7 Maret (Rebo) 17,30 A.M. Balapan 
sepeda 10,39 A.M. Basket Ball 2,30 
P.M. Berenang 4,45 P.M. Sepakbola. 
-8 Maret (Kemis) 10,30 A.M. Kara 

Ball 2,30 P.M Atletiek 4,45 P.M.S 
pakbola. 

9 Maret (Djum'at) 10,30 A.M. Bala- 

  

Front Seoul dadi bulan- bulanan 
Pasukan2 RRT dapat menembus 12 km disajap 

kanan garis: pertahanan PBB. 
purusnjaRa Tentara ke-8 mengumumkan pada hari Djum'at, 

bahwa sebuah pasukan Komunis jang kuat telah menjerang sajap 
“kanan garis pertahanan PBB dan dapat menembus hingga sedjauh 
12 kilometer. Antjaman baru! "terhadap Seoul ini diikuti oleh  kegia- 
an gerilja jang makin meni 
menandjung Korea. 

Disajap kiri garis pertahanan 
| disebelah utara danbarat-laut S 
beberapa satuan2 tertentu pasul 
RRT telah bergerak kearah 
sedangkan Intan jatanja 

lawan difront timur h 
kan tekanan jg kuat hingga “he 
irapa kesatuan PBB terpaksa" harus 
meninggalkan beberapa kedu 
Pasukan2 lawan lainnja jan 
telah menjerang Da 
km sebelah timur C. 
tetapi pasukan2 PBB 
sai keadaan. Pertempuri 

| telah terdjadi ena 2 dan 
40 km dari pantai dan 15 km sebe- 
lah selatan garis lintang ke 

Sementars itu pasukan? 
jang kuat dikabarkan berada « 

erilja 
disebe 

tara- 
nja segerombolan iz Gitaksir em- 
punjai kekuatan 5000 orang dan sa- 

tu gerombolan lainnja Gari2609orang. 
Menurut laporan dari patroli2 PB3 

maka pasuksn2 lawan kini sedang 
mengirimkan alat2 djembatan ad dide- 
kat Korangpori | g terletak disu- 
ngai Iajin 40 km sebelah “ Se- 
oul 3 

Dani wati B-29. serang 
Chongjiin, 

Pesawatz pembom B-29: Amerika 
pada hari Djum'at mulai mengada- 
kan serangan? lagi didaerah “pantai 
t'mur-laut Korea dengan mendjatuh- 
kan 176 ton bom Dab AN. atas 
kota pelabuhan Chongjin. 

Chongjin terletak 100 'mil sebelah 
' timur-laut Hungnam dan diivtar su- 

“satu daerah dimana kira2150.000 ser- 
dadu2 PBB dan Korea Utars telah 
dipusatkan sebelumnja Hung di 
tinggalkan oleh pasukan Pen a0a 
minggu |. Ant. 

3 

srouL TEF 'ANTJAM 
IRUSAN. DARI 9 Dal 

| Yyartawan up mengab 5 r an dari 
front Korea pada hari: In'at, ada 
tanda2 750 000 tentara Korea Utara 

“dan RRT akan melintasi garis lin- 
tang ke.38 setjara 'besar2an dslam 
“serdngannja dari 4 djurusan terha- 
dap Seoul dalam 10 Na jang @kan 
datang ini. 

 Pemusatan 19 ““ttm Ang “dari 
Tentara ke-4 dekat garis lintang 
itu adalah siasat jg serupa dengan 
pemusatan2 pasukan2 RRT sebelum 
mereka mulai serangannja besar?2an 
difront sungai  Chongchon ng ibu- 
DAK jl. 

Djalan2 jang akan diambil 5 
| penjerbuari pasukan2 RRT terhadap 
Korea Selatan dapat Ben dari 
“tempat pemusatan? “pasuka, 
diutara garis lintang dikanan kiri. 

'nja djalan besar Kvmchon- Kaesong- 
Munsan Seoul di Korea Barat. Tiga 

| divisi lagi dikerahkan disepandjang 
jalan Yongehon- Uijongbu: .Seoui di 

"Korea Barat tengah. 6 Divisi lebih 
rea Utara sementara. itu (telah 

| mengambil . kedudukan? jang 
ungkinkan mereka untuk: 

dibagian Kapyo Si #eoul , 
Her Na rea, sedangkan | diudjupg 

nur Korea .pasukan2 Tn 
mungkin pasukan2 Korea Utar 
Hn diketahui kekuatannja 
ss Hong Gisepandjang ajal 

lonf sapore Yang pngndi 

fitur. 

kat didaerah2 timur dan barat- daja 

Hadju Kesungai Han disebelah barat 
Seoul. 

OFFENSIF PERTAMA 

DIMULAI 

Pasukan2 RRT jang dipusatkan ' 
jang garis paralel 38 dera- 

“di Korea pada hari Djumsat 
mna mengadakan gerakan ketimur 
dan menurut kabar2 jang diterima 
dari front pasukan2 PBB terdesak 
“mundur sampai 13 km didaerah de- 
na pantai. , 
“Menurut berita2 dari front itu, 
gebakah 'berpindah-tempat sematjam 
itu dilakukan dgn tjara jang serupa 
dgn tjara jarg dilakukan sebelum 
mengadakan offensif setjara be- 
sar2.an di Korea Utara dulu. 
Serangan ini telah memaksa pa. 

sikan2 Tentera ke VIII utk mundur 
kedjurusan Seoul Gerakan ini dila- 
kukan setelah diadakan serangan2 
pertjobaan selama 10 hari, jg semu- 
anja. dapat dipukul mundur oleh pa- 

sukan2 PBB disepandiang garis front 
jang pandjangrja 140 mil, kefjuali 
Gidaerah kira2 50 mil kedalam dari 
pantai. Ant.UP. 

Presiden Austria wafat 

Dari Wiena Ant. U.P. menga- 
barkan bahwa presiden Austria 
Karl Renner pada hari Minggu 
pagi kemarin telah meninggal 
dunia. Renner baru - baru ini 
dikabarkan menderita sakit. sete- 
lah mengadakan peringatan hari 
kelahirannja. 

PBB harus diberi tencga militer 
jang tjukup kuat ' 

Kata Dr. Ralph Bunche 

Dr. Ralph Ji Bunche, pemenang 
Hadiah Nobel Perdamaian tahun 
1950”  menjatakan  pada' hari 
Djum'at, bahwa negara2 ,.merde- 
|ka" harus menjumbangkan | tena- 
ga militer jang tjukup kuat kepd. 
PBB guna menentang dan me- 
nindas tiap2 agressi. 

Kata Bunche saja rasa djika 
kekuatan militer serupa itu dapat 
dikerahkan untuk keperluan FBB 
maka PBB tidak akan lagi di- 
tantang oleh sesuatu pihak." Ant. 

SI uh 

Thailand akan « emerangi 
Komunis 

Dengan bantuan USA) 

Kepala Staf angkatan laut Thai- 
land laksamana Jan' Pachusanon '' 
mengatakan di Washington pada 
hari Kemis, bahwa ' negerinja 
mempunjai kekuatan tjukup untuk 
menghadapi agressi komunis jang 
mengantjam dunia, 

la menerangkan kepada warta- 
wan AFP bahwa Thailand telah 
mengambil keputusan untuk 'me- 
merangi kaum agressor komunis 
di Asia dengan bantuan Amerika 
Serikat, Ant, AFP. 1 

(tg 4 Maret 

.pula dinjatakan, | 

ah Raga Asia ig akan dila 
di New Delhi pada bulan Maart 1951. 

'Pemenang lontjat tinggi dengan "tongkat un 
ialah Surtio dari Lana Bandung. Tinggi 3.10 met 

dertama jang diadakan di, N Delhi 
antara tanggal 4 Maret sampai 11 Maret 1951 4g lah sbb : 

pan sepeda dan BasketBalli,— P.M. 
Basket Bal 2,30 P. M. 1g-lattek 4,45 
P.M. Sepakbola. | 

10 Maret (Saptu) 1, 2 Hackey 
1,— P.M, Basket Rall 230 P.M, At: 
letiex 4,45 P.M. Sepakhola. 

1 Maret (Minggul 1, A.M, Hoe- 
key 2— P.M. Balapan sepeda 3,— 
P.M. Atletiek 5,— PM. Upatjara 
penutupan, 

NOMOR2 DALAM 
ASIAN GAMES. 

Nomor2 jg diadakan ' dalam 
Asian Games pertama di ' New 
Velhi jg diselenggarakan 'antara 

sampai “11 Maret 
adalah sbb.: Maa 

ATLETIEK. PUTERA. 1. 100 m 

lari 2. 200 m lari 3 400 m lari 
4, 800 m lari S5 1500 Mm. 

6: 9000 lari 7. 101000m ,, 
8. 110m lari gawang 9.400 m lari 
gawang 10. 3000 m lari dgn rinta- 
ngan Il. 10.000 m djalan tjepat 
12.50 km 
13, Marathon 14. Lontjat tinggi 
15. Lontjat djauh 16: Lontjat tiga 
17. Lempar peluru 18. Lempar 
tjakram. 19 Lempar  lembing 
20. Lontjat tinggi dgn galah 
21, Lempar martil 22. 4x100 m 
estafette 23. 4x400.m estafette 
24. Dasa lomba (dochathlen ). 

PUTERI. 
1. 100m lari 2. 200m lari 3. Lon-. 

tjat tinggi 4. Lontjat djauh 5. Lem- 
par peluru 86. Lempar lembing “7, 
Lempar tjakram 3. 4 x100 estatette 
9. 80 m lari gawang. 

BALAPAN SEPEDA. 
1- 1000 M time trial (startberdiri) 

2. 1000 M scratch race 3. 4000M ba- 
lapan biasa 4. Balapan didjalanraja 
(start bersama). : 

BERENANG: 
Putera. 

100 M — pukulan bebas 2. 400m — 
pukulan bebas 3.800m pukulan be- 
bas 4. 100 m—pukulan punggung 
(back . streke) 5. 100m — pukulan 
dada 6. 3x 100 estafette dengan 
pukulan tjampuran 7. 4x 100m 
estafette dengan pukulan bebas 
8. Lontjat indah: dari papan lon- 
tjatan fixed beard dan spring beard 
9. Poio air. 

Puteri 1. 100m pukulan bebas 
2. 100m pukulan punggung 3. 100m 
pukulan dada 4. 4x50 m estafette 
pukulan bebas. t: Lontjat indah da- 
ri fixed beard dan spring beard. 

BASKET BALL, SEPAKBOLA, 
KESENIAN, ANGKAT BEBAN. 

1. Bantam weight: sampai 56 kg 
2. Feather weig sampai 60 kg 
3. Light weight: sampai 67,5 kg 
4. Middle weight: sampai 175 Kg 
5. “Light heavy weight: 82,5 kg 
6. Middle heavy weight: sampai 
90. kg T. TN weight:  90'kg 
kestas. 

Bola Bc Basket. 
Di Jogja beberapa harijl telah 

dilangsungkan pertandingan bola 
basket antara ,,Pa Hua” dari Dja- 
karta, ,,Lien" Chung” dari Sura- 
baja, »Kuang Chae” Bandung 
dan ,China " Jogja. 
Pn tsb berachir sbb.: 

Ching Shen — Pa Hua 30-25. 
Chin Shen—Lien Chung 40-50. 
Chin Shen—Kuang Chae 21—20. 

, a 
Lulus djururewat 

nBethesda", 

Hasil udjian mantri djuru-rawat 
jg diadakan di Rumah Sakit ',Be- 
thesda” tgl. 27-28 dan 29/X11-”50 
ialah : 

KL Sdn 20 Sujud. 3. Sudijono. 
4, Saleh "Utama Siswahusadha. 
5, Katidjo. 6. Siti Rohma. 7. Su- 
minah. 8. Supadinah. 9. Si Su- 
gijah. 10.  Suwartia. “11. Su- 
kagni. 12, Murdjasmi. 43. Su- 
mirah. 14, IL. Tumijem. 

Fak. Hukum ,, Gadjah 

Madha". 

Lulus udiian Fakulteit Hukum, — 
Sosial dan Politik pada tgl. 30 Des. 
Doktoral dalam Ilmu Hukum: 
1, Sdr. Imam Kus Sutiksno 
2. Sdr. Sukartini 
3, Sdr. Subijono Tjitrowinoto 
4. Sdr. Subagjo Reksodipuro. 
Kandidat dalam Ilmu Hukum ' 
1. Sdr. Parmanto. 

Pemusatan tuntutan Irian! 

Atas initidfier Dewan Daerah PI 
N.I, Jogja jang dipimpin oleh sdr 
Karkono, baru2 ini telah diadakan 
pertemuan deogan wakil2 Partsi2 
Politik di Jogja, guna merunding- 
kan, kemungkiman2 mengkoordineer 
sikap dan tindakan tuntutan pada 
Irian Bgrat.. Pembifjaraan2 dalam 
pertemuan tsb meneropong dengan 
tenang dan rieel tingkat-perdjuang. 
an dimasa sekarang dan dimaksud 
lebih landjut akan membawa rakjat 
kearah perdjugngan jang berdasar 
pada keadaan? sewadjarnja, Usaha 
Ini dimulaikan dalam ' kalangan? 
Partai2 Politik jang kemudian akan 
mempersatpkan pula segenap tenaga 
didaerah Jogja dalam soal Irian Ba- 
rat tsb. Dari kalangan? Partai Fo- 
litik di Jogja terdengar harapan2. 

supaja tjara demikian itu selekas2- 
nja diatur oleh Pusat2 Pimpinan 
Partai2 Politik, hingga merupakan 
Front Nasional. 

|KITA TERIMA. 

Sebuah risalah jang tebalnja 72 
halaman berkepala , Dari prokla- 
masi ke proklamasi” susunan E. 
Rustam Ratman, diterbitkan oleh 
»Mercuur” Bookstore Library 
Advertising, 57 Tugukidul Jogja. 

Buku tsb memuat ichtisar ke- 
djadian 'sedjak 17 Aug. 45 hingga 
lahirnja UUD negara kesatuan. 

Tjetakannja bagus, berguna 
djuga untuk - dibatja. Harganja 
sedjilid f 7.50. 

Terima kasih atas kiriman tsb. 

FILM 

THE ADVENTURES OF 

ROBINHOOD. 

Film berwarna ini mentjeritskan 
kedjadian pada abad ke XI ketika 
Inggeris diperintah oleh pangeran 
John (Ciaude Rains) sebagai wakil 
Gari Richard the Lion Hearted jang 
pergi ikut berperang membelaagama, 

Dim suatu permainan perang?an 

Bir Guy dari Gisbourne (Basil Rath- 
bone) dikalahkan oleh Robin Hood 

(Brrol Flynn). Hal mana sangat 
menggirangkan Wavita Marian (O- 
livia de Havilland). Kebetulan pada 

ketika itu datang berita jg. menja- 
takan radja Richard ditawan oleh 
bangsa Austria, dapat dibebaskan 
djika ditebus dgn sedjumiah uang 
jang banjak. Pangeran John memi- 
kirkan padjak jang berat dan mema- 
sukkan dalam kantongnja sendiri. 

Robin Hood karena tindakannja 
itu mendjadi orang buruan, Dia ram- 
pas kekajaan orang2 kaja dan ba. 
gikan kepada fakir miskin. Dia dan 
kawan2nja berhasil menangkap Wa- 
nita Marian, Sir Guy, Scherif Not- 
tingham dan ambil sedjumlah ugsng 
jang mereka tjuri. 

Dalam film tsb banjak dilukiskan 
pertempuran dengan pelang .jang 
seru, djuga kesedihan Rcbin Hood 
ketika akan mendjalani hukum- 
an mati digantung. 
Sekarang film itu sedang diputar 

di,,Rex” Jogja, sebagai gantinja film 
»Under Gapricora” jg belum datang 
dari Surabaja. 

Ag 

  

»Merdeka” diganti Garuda” 3 
Pengusaha dipegang A. Lubis wakil GHD 

HARI Saptu tanggal 30 Desember jl hotel »Merdeka” Jogjakarta 
mulai diduduki oleh Aminuddin Lubis direktur NV Marba, jang 

"menang dalam tuntutannja dimuka hakim pada tanggal 15 Agustus 
jl lawan pehak NV Honet jang diketuahi oleh A A, 'Rachim dan 
Tjipto Ruslan, Kini atas mupakat walikota Jogiakarta Mr. Sudarisman 
“Purwokusumo nama tersebut diganti dengan hotel Garuda”. Dgn 
demikian hotel tersebut de facto dan dej jure dikuasai oleh NV Grand 
Hotel Djokja lagi, jang diwakili oleh. A. ,Lubis. Dengan kekuatan 
'bedrijisvergunning dari pehak jang: berwadjib. untuk “dilandjutkan 
perusahaan hotel tsb. 

Menurut Keterangan jg bersang- 
kutan NV Grand Hotel Djokja telah 

mengadjikan civielvordering kepada 
'pehak Honet sebanjak f232.200,- se- 
lama masih dikuasai oleh mereka 
sedjak 15 Augustus sampai 30' 'De.. 
sember ini. 

teh 30 itu Tjipto Ruslan sebagai 
direktur Merdeka telah meninggal: 
kan Jogjakarta dan hoteinja sonder ' 
mengadakan timbang terima “dgn 
pehak GHD, hingga urusannja agak 
sedikit menjimpang daripada resmi- 
nja. Dikabarkan lagi dengan beper- 

bahwa pada hari 

siaga diam2 itu kaum buruh ho- 
' tel'kini mendjadi korban, karena 
menurut: peraturan mereka harus 
dipetjat dulu dengan memberikan 
surat lepasan atau bagaimana, se- 

“hingga nanti dapat |diurus selan- 
|Gjutnja dengan piripinan baru dari 
Garuda itu. 
|Ternjata sekarang sebagian dari- 

pada mereka mengambil tindakar2 
“sekehendaknja, hingga timbul tjin- 

| tjong antara mereka sendiri. Banjak 
. barang2 jang diangkuti dgn sesuka 
hati sonder mengadakan perunding- 
an antara kalangan buruh hotel,  



  

    

    

   
   
   
  

    
   

  

  

   

    

   
   
   

    

maju ini dl Bantur. tatan dia 

", dan | bersi- 

   
   

  

fat kedaerahan dan. 4 
hang BK BARA ARI :     

  

ae "Asas Han “togfuan jalasan ts' 
1 SUK | “untuk mergusehakan bantuan ter 
ng -radionja,  hadap' para peladjar didaerah tsb, 

ekali pedato tahun baru 
Miperpetukan Anas si- 

   

  

   
    

    

baru jg. Ta membutuhkan Bantu 

bg dapat beli pada: 

  
  

diah No. 1 ,AUTO Aa MR 
, No. 2 ,SEPEDAMOTOR” | 

uar kota kirim wang R. 850 

   Toko DJAMOE: 
“BABAH-GEMOEK" 

“Patjinan 5 — Jogjakarta. 
Tt 

4 

    

   Film bidondeiii 

  

  

   
   

    
SER dgn. nam 3 

“ DJERMAN permulaan telah 
“dimulai tg. 28 Des. Masih se- 

| “katan Wiskunde EM dan SMA. 

|. Gorkom Telp. 266 —  Pjoka.   g Fa 12 Ke , 2 

  

dia kursus segala tingkatan 
Boekhouden A. Inggris, Fe- 

malam dan NN D9
 

13th bani 

dari Bintang Surabaia Film Coy. 

“5 A.P U F A N G AN 

Dg. Chsthirn HARRO — NOORSINI — ASTAMAN. 
1.234 

  

rantjis. Privaat: Segala ting- 

Boekb. A dan B. Pendidikan | 
“Mercurius Nasional« Wetan 

LUXOR 
17 th. keatas. 

Starrina: 

    
  

   

  Pt 

  

| Mengutjapkan 
Baru Oma uu 

“Rumah Makan. TILIMPN 
|" RBidul pasar ro. 38 41. Jogja. 

Pengusaha R. “Net. 
3 22. 1 : 

    
     

        

   

  

Wirtatreajoy 

  

e | Selamat Taun : 

  

“FOREVER AMBER" 
IN TECHNICOLOR. 

m—————s- MENJUSUL: 
TYRONE POWER 

CORNEL WILDE 
DJ: 18.00 dan 21.00. 

SENE TIERNEY 

  

MEMBERI PELADJARAN mem | Mom penghabisan ON "OF FURY" | 
| PIANO Pn UNTUK: SEGALA UMUR. 1) 

  

  IL Oleh seorang guru wanita jg. “ 
| j berpengalaman. Waktu bela- " £ 
| djar: Pagi dan petang. Tempat: | . | 
|! Semaki Barat No.8 Jogja. Jang ni. maiam 
!! diterima: Terutama wanita. I DAN BERIKUTNJA 

Bitiaralah kepada: 
| Nionia CHALIK. 
4 Semaki Barat No. 8, Jogjakarta. 

SU 1314— 12. 
SERA BEA PITA 

Pomamman .... 

      

  

  

x 

    

  

t De  Coordinasi Keama. 
Se 2 Dapet Ha. Jaa   

  

  

FILM BERWARNA 

      

He Bb ERROL FLYNN 

Aan el act Tn   megang tegi un dim Sh 
: an saja tgi. 16 berbunji, bhw . 

— REK 
“SEGALA UMUR maa DJAM : 

ADVENTURES OF ROBINHOOD 
“OLIVIA DE HAVILLAND. 

Errol Flynn pemain lajar putik jang terkenal bagi penggemar film, 

  

  
  

"malam ini dan berikutnja. 

Dn aa 

D 
IN Rx 

DOROTHEHY INA NIA 
dalam 

DJAM 5 

MANHANDLED f 
Dalam film ini Dorothy Lawour menundjukkan ketjakapannja ig lain 

dari kebiasaannja. Suatu PARAMOUNT productie untuk tb. 1951, 
ciaal dihidangkan untuk menjorgsong hari Tahun Baru Masehi 1951. 

spe- 

    AKAN DATANG : |" 

    2-1 dengan: 

“THEY MET IN BOMBEY" 
CLARK GABLE — JANE RUSSELL. 
  

  

Aniem akan memutuskan 
n listrik didalam daerah 

  

     
Ban itb. para Bacan kenalan.    bandai taulan dan Seluruh keluarga 

17 th. keatas | 
ah ng 

  
Da Kuna benahi 

" sendiri pn ng lebih jak    

        

   

  

harus feeling dengan Dewan 
    

iniem supaja minta pengjelasan   

  

pradja Jogjakarta, lebih du- lain2 saja menghaturkan 

“Selamat. Tahun Baru 1951”. 
NV. PERFEBI 

Dengan bioskoop2nja di Jogjakarta, Surakarta, Surshaja, Kediri, 
Tuban, Temanggung, Wonosobo dan Purworedjo menjaimpaikan ke 

   

  

| resmi dari Pemerintah Pusat . 
| mengenai soal2 jang belum di- 

ab dalam sidang itu anta- 
interpretasi tentang most 

  

   

    
   

   
   
   

dilakukan falah menjusun daerah2 : 
dengan azas2 demokrasi dan : 

Toko. alat2 Kantorj/tulis. 
    | paka chalajak ramai: 

“Mm SDIJ Oo 1 
Soerok usu man 8 Jogja. 

         perbaiki Pan Bantar sat “en 

SELAMAT TAHUN BARU 1951. 
  pelbagai 4 lan. 

Mengenai £ : 
mengatakan bahw 

| azas2 negara Indonesia 
anggota PB ng 

        

  

      
lelaki dan prempuan. 

Mitsalnja. merk jang sanget seba Ni. sebeltimnja 

merk jang tak bisa disebut satu persatu disini. 

Semua HORLOGES dapet tanggungan penuh 

  

   

    
   

     
   

  

Kursus Rosta IK 

MoKURATEK J- SORE, 
“Mokbuka rombonggn baru 

  

Pori dan praktik. 
| Pendaftaran peladjar dapat 
dimulai sekarang, Apn di 
sertai wang pangkal f 19,— 
Tempat TERBATAS 

". Keterangan pada : 
Pemimpin , KURATER 
Djalan Kauman No. 12 

ih hari D 
4 La berhentinja 

le Jogjakarta. 1 NE       19-1 

BOEKHOUDEN A 
Romborgan baru dimulai8 Jan. 
Dictaat dan aldjabar gratis: 
Pendaft. pada ,,MITRA" Bin- 

| taran wetan 11, Jogja. 325-12 

  
    

  

  

  
    

  

  

  

DJAWAB SENDIRI ? 
AKAN SEGERA TERIMA BUKU : 

2g "Sapta" PUDJANGGA 
TN nek daa 7 Pudjangga dan Kenjataannja) 

"ARE: La ipa untuk mengetahui apa jg. akan terdjadi, baik me- 
ngenkkkm ORANG (Microcosm) maupun NEGARA dan DUNIA 

| umumnja (Macrocosm).— " RAMALAN DJOJOBOJO, mengenakan 
' DZAMAN, SITUATIE POLITIEK, EVOLUTIE dan REVOLUTIE-—" KUPAS- 
2 DJOJO! OBOJO, mengupas apa jg. sudah dan jg. akan terdjadi, mu. 

dari DZAMANNJA SULTAN PAKUBUWONOINY sehingga nanti ti- 
ja saat KIAMAT KUBRA-— " RAMALAN RONGGOWARSITO, al. 

h 1 “.BOK DJANDA kehilangan KISA, isinja GULA KELAPA?” Siapakah jg. 

  

       
21.00 bebek Budi Pekerti. 
2215 Gambang Kromong Kelis Sana 

|. Surakarta. Golb.:90— 130m 

   

diartikan . Ta JANDA?" Dipikir tentu ketemu. ,KISA” diartikan IN- 

          

      

   

  

tjong Tn i“DON la Kelapa” adalah Bendera SANG MERAH PUTIH.— 
A i 1700 Ke ga Lena RONGGOWARSITO. a.l. Keong lurik separan-paran, Pak " NET Me AON AAN UK Kosi dalan, Pak Gede bakai teke, .. £ dan banjak lain- 

| Iainnja $, 2 AT.A5 Seni Suara | Lan 
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' orang Saudia dapat Mn 1. buku, 
Pant panen) ta :       
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“HIDUPLAA TAHUN 2 
“ng tida tetas sebab baru d: DATENGK AN bermatjem - matjem HORLOGES model Tahun 1951. Untuk 

perang seperti merk, TISSOT, WYLER, dan masih banjak laen2 . 

“ 

Tahun (sepuluh). Pung 

  

JOGIAKARTA — SEMARANG. 

BERITA TATA USAHA gg 

    
  

  

Kepada para langganan KR dan ,,M.P.“ di Wonosari 
3 mulai tgi.: 5 Januari MP31: ber dan sekitarnja, jang dilajaniesleh Sdr. Soegaib, dipermaklum- 
5 tempat digedung Sekolahan kan, bahwa mulai tg. la — 1951 sdr. tersebut telah mengun: 

apn nan" Suronatan durkan diri dari A chap ,,K.R.“ dan ,,M.P.“ dan digan- 

Se Oa 2 Abian Io ti oleh sdr. Martgroedito, da Kepenghuluan Wono- 
sari, 

Tunggakan uang iengganan, mengenai "pembajaran sebe- 
lum fan. 51, diharap sena mungkin dibereskan dengan sdr. 

- Soegaib. 

Mulai bulan Januari 5! segala urusan, baik 'jang menge- 
nai keuangan maupun pengiriman koran ,,K.R.“ serta ,, Ming 
gu Pagi” diharap berurusan langsung dengan Agen kami jg. 
baru sdr. Martoroedito. 

arap jang berkepentingan memperhatikan hal ini. 

      18—1 

Kursus dengan surat: untuk 
seluruh Indonesia. Memberi pe- 
ladjaran Sekolah Menengah 
Pertama, 3 tahun bagian B 

Galam 406 peladjaran. Dapat di 
peladjari dalam 40 bulan, 20 

bulan, 10 bulan atau 5 bulan 
Sjarat: iamatan Sek. Rakjat 

  

  
  

     

    

Lekas dateng dan saksiken sendiri, djangan sampai keabisan. 1 Pee Tn sesak ba. 

2 Ratan dan ice pasti melawan.. gta 
: 

3 i Bh 58 RADJA HORLOGES Instituut |UPRI” 

2 ? : Hu Lempujangan Wangi: no. 1 

. $ H Jogjakarta.  420-12 

f DK SING tor 2 
85 e orloger KETJANTIKAN 

tetap dapat  Gipertahankan 

. Ineskipun usianja svda landjut, 
apabila senantiasa minum : 

DJAMU SARI MUSTIKA 
Menambahkan kesehatan, tja- 
haja muka bersinar, potorgan 

badan mendjadi langsing, ku- 
lift mendjadi halus, tida lekas 
kisut. Terutama mendjaga ke- 
sehatan dan ketjantikan. 

1 blik R 10,— 
1zek R 0.75 

Djuga sedia Djamu? harga 
R. 0,50 untuk rupa? 

penjakit 5 

Dapat beli pada :' 

  

mKAUM WANITAss 

  

NEGARA mo 
Bank Nasional untuk, Pembangunan 

SEMATA NA 1. Aa anta 

Membantu pembangunan ekonemie nasional Indonesia 

tx 

Perwakilan2: telah dibuka di ' 

Mengerdjakan segala pekerdjaan bank umum 
didalam dan diluar negeri. 

AMERIKA, ENGLAND, HOLLAND, BELGIA,. WEST DUNSEAND, 

ANITSEREAND, INDIA, MALAYA, dan AUSTRALIA, 

' KANTOR BESAR : 

P3 8 semuanja diterdjemahkan kedalam bahasa Indonesia 

Pa an Pan TN en NG Bait - Na Ara mala BI “dan SINDIRAN DZAMAN DJOJOBOJO, E 
JA IE hepaty apa, telak gelak! — " RAMALAN LAUW PHIK OEN. Me- 
mmm: 3 an ongkok mendjadi Haa Mangan, an ena ea $ 

(PP Mengapa nanti tinggal Tiong, dar Gie ? 18 : i i Ia" 
“1 Gam, Aa, Hata warisan dari Kijai th, mat pen "TI Tjabang2 di Indonesia , 

es 2 | amat p: un p2 rumah tangga jg. m mau pertja. 

Bapa Ba Hi Hua 20 ja,— # ASTROLOGIE- dan HOROSCOPE 1 kuntji rahasia unt 
da 2 Sek SysteemMo- | | mendjadi beruntung PENGHIDUPAN, PERTJINTAAN Bandung 3 Kotaradja 

Lan bebera- ji. dan Dn, - PUTUSAN KONFERENSI GAIB, rapat para" Jogjakarta 1 Medad 
Klaring « 2 LELEMBUT' ig. bendak membasmi orang2 jg. djahat dan lupa peri- 

sa terisi Pl kian Oo 65 2 |. kema an, Penduduk di Indonesia tinggal 50 pCt. 7!!! Surakarta Sibolga 

8 Naa | Sem i na dan didjadikan sebuah Buku SAPTA PU- Saba ya bukan . 
AAN DJELAS! r DJA m bahasa Indonesia jang mudah tapi teratur. Se- . : 5 

Baikpun untuk rumah tangga buah harus dibatja dan dipunjai oleh ti2p2 Penduduk Makassar (dlm pembentukan ) Pakanbaru 
maupun uk Sekolahan. Ukuran. | di In Si PAK AKAN MN an BAS! UNI SE- f 

Djalan Kali Besar Barat No. / DJ A KARI A. 
17-—1 

» 

  
  

Typ- Kedaulatan Rakjat” 737/1WA/102 

      

   

   

         

  

       

    

  

     

        

    

  

      

     

      

        

  

       

    
    

    

    

   
    

     

    
          

                

            

            
            

     

    

        

      
      

      
      
         

         

   
   

  

 



    

      

            

    
   

    

  

     

     

    
   

    

  

" Indonesia. di- 
ke ie Hp dulu kes. 

s. lionghoa atau jang 
'kes, Tionghoa di In- 

i akukan mertuhpkapik! 
agaimana kita katakan diatas, 

| Gepan Indonesia «As sangat, 
#lah, back stel Tionghoa 

pun aa kuat BIAR E ANN 

  

atannja. 

  

    

   
   

Pa sebanjak-banjaknja. ut. Yayan 
“bersama-sama. 
Pertandingan undjian 1 

| (ma, ialah pada tg. 30 Des. 
an UMS Djak ta An | 
Indonesia, 

    
     

  

    

    

Posisinja tijak baik. Siregar jang 
biasanja selaly mempergunakah ke- 
sempatan2 jg. baik, pada: sore itu 
kelihatan ,, t 

4 Menit setelah Na “amat ber- 
bunji, Witarsa 
perkan kepada BN en aa di- 
berikan Darmadi jg. pada saat itu 
terlepas dari pendjagaan dagu. lelua- 
sa dapat m bola dan bola 
terlepas dari pelukan keeper Tiong- 
hosa Him Toen. Stand 1—0 untuk 

JSndahesia SBrG 9 ag 

Barisan 'penierang dari |kea. sn 
donesia” dapat Pan keadaan, 
sehingga benteng Tionghoa selalu 

| dalam keadaan bahaja. Serangan 3. 
| bertubi-tubi terus dilakukan. 

Barisan penjerang Tionghoa sn 
-mentjoba membales serangan, tetti- 
pi pertjcbaan2nja selalu kandas. 
Kena pada itu dapat ditjatat, 
bahwa pada petang itu Rais dan 
'Muheni mendjadi bintang lapang 
hidjau. 

“. Hingga waktu istirahat stand 1—0 
| untuk Indonesia ,,B”. 

an   
2. Dalam babak keduu, sedjak bola 

menggelintjir dilapangan, kes. Indo- 
3 »B" dapat mengusai, belum 10 

| menit dari mengaso, djala Tiong- 
| hoa »B”- telah dapat digetarkan, 
stand berobah mendjadi 2—0 untuk 
Indonesia. 1 

: Pada umomnja, umpan? jg. dibe- 
Nan “riken tidak tepat, posisinja tidak 

“begitu baik. Pendeknja tehnik per- 
Nenek sanga kurang memuas- 

Indonesia ni. Tiong- 
hoa A 3-2. 

Puntjak pertandingan kes. 

1 

-Jang 
akan ditjalonkan utk pertandingan 
di New “Delhi, adalah pada tg. 31 
Des. sore dilapangan UM3 Djakarta 
kota. Sore itu kes. Indonesia ,,A”. 
melawan team Tionghoa,,A” Se- 
bagaimana diketahui, team Tlong- 
hoa tsb terdiri dari djago2 tua, ke- 
banjakan mereka2 itu adalah pe- 

main UMS, Chung Hua Djakarta 
“dan V.B.O. Ditambah lagi beberapa 
tenaga2 jang sebenarnja terpilih 
djuga oleh komisi kes. Olympiade, 
sehingga kes. Undonesia', ,A?  men- 

|... dapat udjian jang sangat iberat. 
Ii Tjuatja baik sekali. Penonton pe- 
! | nuh sesak. Diantaranja S,P. Sultan, 
-. dr. Bahder Djohan, St. Sjabrir, Ha- 

1 | lim dan Kusumah Atmadja. 

pasangannja jg kuat, jakni: 

£ Ta TIONGHOA .A”: 
Ng $ Boen Djing 

| Kris Ong Ne Kwee 
. Siong Kwie Beng Koen Tjiang Ho 

. Tek Eng Him an Thiem Sioe' 
| Wim Pie Hong Sing 

badatong 0 TU 'Rezali 
|. Ing Hien Ramii San' Liong 

(0 Liong Ho Sidi Cornel 
Aten 5 Nara, 

Si | INDONESIA wara 

     

12
4 

mimpin pertandingan jang seru itu. 
|. Jang sangat membesarkan hati 

£ | penonton adalah, begitu pertanding-. 
| BN dimulai, benteng Tionghoa terus 
| dikepung. 2 menit dari mulai main, 

Razali mendapat bola, diberikan ke- 
pada Ramli, dalam pada itu Kris 
Ong mentjoba merebutnja, tetapi se- 

: | gera bola dioperkan kpd Liong Ho, 
|. terus ditembakkan kpd keeper Boen 

Djing. oleh ny “diterima dengan 
tendangan. Malang bagi Tionghoa, 

rena bola segera diterima oleh 

     
   

    

   

        

   
   

  

   
    
   

  

   
   
    

  

     

barisa “depan : 

an    

   
   
   
    
   

      

   

  

(nesia | 
“Dalam babak kedua, barisan pu 

      

dapat bola dio- 

“aa Dua kesebelasan itu menurunkan ' 

“Wasit Salikin, ternjata Hakkap me- 

ktu turun minum, stand 
k. kemenangan Indo:    

njerang: Tionghoa tampak mulai ada 
$ teamwork, Sehingga pertandingan 

itu Ba sangat baik, Him Tji- 
ang hg Tengah Tionghoa 

aja, Nampak tjakap sekali me- 
“lakukan kewadjibannja. Dia sering 
ambil bola dari belakang, tetapi se- 

| Fera kembali ke posnja, sehingga 
sewaktu- waktu dia bisa melakukan 

. kewadjibannja sebagai penjerang jg 
tepat kada waktunja. 

pe Kena Boen Djing 'sebenarnja 
“seorang ceper jang sangat terkenal. 

| Dua kali terpaksa tidak dapat me- 
“meluk bola, mungkin karena serang- 
an2 dilakuki sangat tjepatnja. Di- 
“banding “dengan seeper Tionghoa 
pada hari pertandingan ji. maka 
Boen Djing dapat mempertahankan 
kehormatan Kas team itu. 
Begitulah, 8 menit sesudah me- 

ngaso, Bram “Kk wee memberi umpan 

KPA Kiem Sioe, kemudian diteruskan 
“kepada Tek Bag jg olehnja diterima 

me 
TT tar   

Am on. “altikag #dsikgl 

. meng ih 

diistana Merdeka. Reseps 
1g Uhaduri 
2 Iaaem diplomatik. 

sadja TN tua: ter 

oleh para menta 

| Serigala : menjerang. 5 
3  Minusat laporan resmi, maka ' 

biru?) ini segerombolan andjin 
kikik (andjing butan) telah 
njerang sebuah tempat pengem 
bala,-15 ekor kambing telah di- 
habiskan” 

Kedjadian tersebut erdjadi 
| desa Karangendep, geru 1 
Brengkok, Kenaaan Dena 
(Banjumas). 

aga kepala, janga! Na Huala 

harus menjerah merobah stand men 
djadi 2—2 Dalam goal ini ternjat 
bahwa barisan belakang Indones 

| lengah, terlalu PAN Nana kekua, 2 
tan lawan. 
| Serangan? kedua tihak sem? 

"seru, didalam rarasinja pertanc 1 
itu Razali memberi umpan kepada 
Sugiono dan dia sendiri berhatsil 

' membobolkan bentengnja Boen Dji 
stand berobah lagi mendjadi 3—2Zuti 
Indonesia ,,A”, 
Hingga peluit tanda pertandingan ti 

selesai. stand 3—2 utk kemenangan 
Indonesia. 

Selandjutnja dapat dikabarkan bhw 
kesebelasan2 Indonesia itu mulai. Leetui 

memasuki 1 10 Desember ini akan 
trainingcentre di Jogja. Selama it itu 
akan diadakan pertandingan2 dgn 
kes.2 jang kuat dibeberapa kota 
diantaranja telah ada permintaan 
agar mereka bertanding di Sumatra. 

   
    

      

      
      

   

     
    

     

  

   

    

   
   
    
     

PERBAPRI Kendal minta 
tanah 

Persatuan Bekas Angkatan Pe- 
rang RI. (Perbapri) Patebon 
(Kendal) dalam rapatnja tgl. 26 
Des. jl. memutuskan: mengadju- 
kan permintaan kepada Pemerin- 
tah sebidang tanah kosong dide- 
sa Wonosari din Pidodo-wetan 
seluas k.1, 200 Ha, utk dipergu- 
nakan bertjotjok tanam. (Im). — 

DPRDS. Kabupaten 
Bojolali. 

Di Kabupaten Bojolali baru2 ini 
telah dibentuk D.P.R.D.S. jang 
beranggauta 23 orang dari aliran 
Islam dan dari P.K.R.I. Djumlah 
anggauta semua 24 orang.— 

Lain2 organisasi sebelum ter- 
laksananja P. P, 39 tahun 1950 
telah memadjukan tuntutan supaja 
P.?. 39 tahun "1950 dirobah/di- 
'tjabut dan dilaksanakan Undang2 
no. 7 th. '50 jang lebih demo- 
kratis dan sempurna. 

Undisu Uang Kota Surabaoja Ke V. 
Dengan dapat perhatian oleh 

umum pada tgl. 28 Desember 
1950 djam 9 pagi di Taman Peng- 
hibur (Stadstuin) telah dilakukan 
penarikan ,, Undian Uang Kota 
Pradja Surabaja ke V” dihadapan 
Notaris Th: R. W. Ve meulen. 

Hasil sebagai berikut : 
f 75.000,— 27098 

55927 
41462 
18633 

     
   55276 

» Kalangan penggemarolah raga m :. —D iri pengurus Mobi kaan ba: 
.njatakankpi wartawan sport ,,&. Re Fian tabligh pendidikan didapat ka. 
“bhw nilai pertandingan sudah ba 
Hanja teamwork masih sangst - 
rang, dan soal ita tidak usah me 
tjilkan hati, karena masih. ada te 
po untuk berlatih. t 

    

   

   

'bar, bhw nanti pada hari Minggu tgl 
31 bulan ini pada djam 20 bertempat 
digedang kursus Keprabon Solo 1. 

baka dilangsungkan upatjara pem- 
“bukaan kursus bahasa. 

  

  

“SLAMET DAN BAHAGIA" 

Kepada Para Langganan dan 
handai Taulan. 

Toko DJAMOE 

: »BABAH — GEMOEK« 

m5. V Patjinan 5 — Jogjakarta. 

Selamat Tahun Baru 1951 11 

Selamat tshun baru 111961 
SEGENAP KELUARGA Sekolah 
Keder Territorium Djawa Te- 
1 ngah di MAGELANG, 

26-1 
  

        

- M, S5. A, AZIZ AHLI PENDJAIT 
DANUREDJAN 102 — JOGJA .PREECIES" 

Dil. Tandjung 35. — Jogja. Naam Graveren & Vulpen Re- 
'paratie. 4712     

1g 

2 “sehingga orang jg masuk keadaan 5 AGEN 

  

(Oleh redaktur 23 R3 sendiri). 3 al ka 

“semenandjung Leitimor, jaitu satu diantara 2 semenandjung dari pu- 
lau “Ambon, Letak pulau ini jalah diteluk Piru dari pulau Ceram. 

| Dalam mempersoalkan masaalah ,, RMS" tidaklah dapat kita terle- 
“pas dari pada nama kota itu, sebagai pusat dari gerakan Sotmokil 
jang terkenal itu. Djustru karena tragedie ,,RM5»” 
wa beratus2 korban djiwa dan 'berdjuta2 korban harta benda maka 

-perlulah kita mena TT. untuk Paspastah Ambon dari 
dekat. 

— AMBOINA: KOTA JG: 
: MENDERITA. 

Ternjata bahwa sedjak 'hari per- 
tama dalam penindjauan ke daerah 
itu, maka pulau Ambon “umumnja 
sangat menderita kesukaran2 dan 
kesulitan?, baik psychologis sosial- 
ekonomis, maupun jang mengenai 
penghidupan miasjarakat. Aksi poli- 
“tiomil jg dilakukan oleh APRI thd. 

# apa jarg dinamakan :, RMS” baru2 
| ini, membawa pula akibat2nja jang- 
tidak diharapkan: Ratusan rumah 
gedung2 hantjur karenanja dun be- 

.ribu2 penduduk kehilangan harta. 
“ bendanja. Apa jang Gilihat oleh pe- 
nulis? 80pCt. dari kota Amboina ini 

“merupakan tumpukan puing. 
ag a sendiri jang boleh Dikota Amboir 

. dikatakan hant sama sekali jaitu 
sekitar pelabuhan dan pasar dan 
seluruh ' Shine 
pusat dari pergaulan hidup. kota 
Amboina dihputi oleh suasana me- 
njedihkan daa guram karena jang 
nampak kini ha iruntuhan2 dari 
gedung2 dan ramah2 rakjat, sama 
rata dengan tanah, suatu soal jang 

. dihadapi oleh pemerintah dan pasti 
akan memakan waktu bertahun2 
untuk memban un 

| Menurut tjatatan dari jg berwadjib, 
jang pasti hantjur atau rusak hebat 
jalah 123 rumah pegawai, 10 kantor, 
li buah sekolah, 1 buah instellingen, 
5S buah geredja,t 
sementara habis te : 

PULAU: ZONDER AWAH. 
Pulsa Ambon adatah pulau pegu- 

nungan penuh dengan hutaa berlu- 
kar, disel.ruh pulau tidak nampak 

   

    

   

. sebidang sawahpun. Ini disebabkan 
karena tanah karang jang tidak 

mungkin dikerdjakan dengan patjul. 
Tumbuhan jang dapat tumbuh dan 
dipetik buabnja jaitu :kelapa, sagu, 
tjengkeh Gan pala. Tapi kebun2 ini 
semendjak djaman Djepang menda- 
pat kerusakan sedemikian rupa 
hingga tidak ment:ukupi kebutuhan 
rakjat dan terlantar. 

PENDUDUK DAN SOAL2 
SOCIAL-EKONOMI. 

Dgn oh aan Jalu dapatiah kita 
mengambil kesan, bahwa penduduk 
pada umumnja masih sangat primi- 
tip dalam tjara penghidupannja. Se- 
pandjang penglihatan maka dinegeri2 
(desa) antara Laha (lapangan ter- 
bang) jang letaknja ditengah2 se- 
menandjung Hitu ditepi teluk dan 

Giseberang kota Ambon, dan Latu- . 
ihalat sebudh negeri jang ter.selatan 

hanja 
nampak gubug2 rakjat ketjil dari 
daun sagu jang Gjauh m memenuhi sja- . 

siam tidak ada 
rumah dari batu, dan dikampung se- 

dari semenandjung Leititmor, 

| rat2 hygiene. 
Dikota Amb 

bagian besar t at rumah2 seper 

   

ti tersebut dtatas, Hn jan rumah ' 
“dibagian pusat de “kota hanja 
mempunjai din | dari kaju atau 
gedek dilapis tembok. | Kata oran 
ini sesuai dgn keade 1 

b ang ser ' 
Na Hata Naga 

  

Vijk, jg mendjadi' 

annja kembali. 

£ “ dan dokter sangat kurang, 
, harapkan bantuannja tenaga dari 

    

statis dalam penghidupannja dan 
menganggap pekerdjaan tani suatu 
pekerdjaan jang hina. sudah barang 
tentu sifat statis jg mendjadi sifat 

“umum. dari penduduk asli ini perlu 
dirobah. Keadaan sematjam ini, ada- 
lah akibat dari systim pemerintahan Pe 
kolonial Belanda. Politik agraria Bid. 
jang tidak memungkinkan penduduk 
mempunjai tanah jang luas 'antuk 
Gikerdjakan membawa sifat ,,tidak 
mau bekerdja” dari penduduk'asliitu. 

Sebaliknja politik kolonial Belan- 
da jang tidak memberi tempat ke- 
dudukan jang sepantasnja kepada 
golongan Islam di Ambon, memak- 
sa kaum itu mentjari sumber peng- 
hidupan dengan lain jalan, jaitu 
perdagangan. Tapi karena kekurang- 
an modal, maka kedudukan mereka 
Galam lapangan perdagangan ter- 
.desak oleh golongan Tionghoa, dan 
mentjeburkan. diri dalam lapangan 
pendidikan agama. 

Sesudah pertempuran jang bela. 
kangan ini jang membawa akibat : 
penduduk kehilangan harta-benda, 
menimbulkan kebimbangan dika- 
langan mereka. Kini oleh pihak ten- 
tara sedang diusahakan membagi2 
beras kepada penduduk jang boleh 

| dikatakan tindakan jang tepat se- 
Kali, untuk mendapat kepertjajaan 
rakjat terhadap RI dan merupakan 

pendorong bekerdja untuk nusa dan 
- bangsa, sehingga sifat jang statis 

itu dapat dilenjapkan x 
Karena hampir semua toko2 dll. 

telah hantjur, maka dapatlah dika- 
takan perdagangan ,,berbenti”. Kini 
para pedagang sedang sibuk mem- 
buka kembali warung2nja diatas 

: runtuhan2. Kebanjakan diantaranja 
mereka itu golongan Tionghoa. 

Perikanan jang merupakan sum: 
ber perekonomian jang penting, pa- 
da waktu sekarang ini djuga belum 
Gapat diactiyeer kembali, 

| jang sebelum peristiwa Ambon ini 
merupakan alat utama dari nela- 
jan2, kini semua rusak dan ta' da. 
pat dipergunakan lagi. Meskipun 
demikian kemungkinan untuk meng. 
activeer perikanan ini masih terbu- 
ka, mengingat bahwa daerah ini 
sedjak dulu menghasilkan banjak 
ikan, Menurut rentjana suatu pa. 

“brik ikan akan didirikan. Djawatan 
Perikanan jang selama ini SS UnP 
mulai dibuka kembali. 

Usaha pendidikan djuga Basir di- 
.activeer kembali. Sekolah2 sekarang 
ini belum dapat dibuka lagi karena 
gedung2nja kebanjakan rusak. Te- 

kita peroleh tjukup' dan kemauan 
:utk beladjar dari anak2 kita memang 
ada. Kenjataan bhw hanja 20 pCt. 
“dari penduduk seluruh kepulauan 
Ambon masih buta-huruf memper- 
kuat pendirian tsb. 
Mengenai kesehatan perlu ditegas- 

“kan, bhw menurit keterangan dari 
jg bersangkutan tenaga2 verpleger 

Gan di- 

Djawa. Pun materieel masih djauh 
dari tjukup. Berhubung dengan itu, 
maka terpaksa dilakukan pemindah- 
an patient2 keMakasar, spj menda- 
at perawatan jang lebih baik, Pun ' 
irumah pendjara Ambon nampaknja ' 
Nan banjak PN materieel, ' 

  

   

    

          

    
    

ig telah memba-' 

Prahu? 

naga guru menurut keterangan2 jg “ 

Gidalaranja itu segera mendapat ke- 
san, bahwa kekurangan materieellah 
g mendjadi soal dan harus diatasi. 
emikian djuga keadaan dikamp2 
engungsi. 

  

: ' Mengingat 'akan hal2 tsb. diatas, A MBOINA jang, sedjak proklamasi » RMS! meminta sa | - 
masjarakat Indonesia umumnja, adalah sebuah kota terletak di- " 

naka segala usaha harus merupa- 
n rentjana tertentu kearah sosial 

ekonomis. 

PERHUBUNGAN RAK- 
JAT— TENTARA. 

" Perhubungan antara tentara dgn 
rakjat sepandjang penglihatan tju- 
up memuaskan. Buktinja jalah 
engingat djumlah tentara jg sede- 

mikian banjaknja itu sedjak penda- 
tannja hingga sekarang tidak per- 

ah terdjadi peristiwa jg besar dan 
Gapat mentjemarkan nama tentara. 
Pun dgn kembalinja rakjat" jg me- 

'ngungsi jg setiap hari membandjiri 
'kota,. dapatlah ini membuktikan, 
“bahwa rakjat telah mulsi -menun- 
ldjukkan kesedaran, akan maksud 

dari tentara kita, jaitu mele- 
Kam rakjat Maluku Selatan dari 

Na Gan kekatjauan jg. selama 6 
bulan ini dideritanja. Betul disana 
sini masih ada djuga perbuatan 
jang masih perlu diperbaiki: tetapi 
itu'tidak merupakan alasan untuk 
perhubungan jang sudah baik an- 
tara testara dan rakjat. Terhadap 
perbuatan2 jang kurang menjenarg. 
kan ini oleh jang berwadjib telah 
diambil tindakan jang tegas. 

  

SIAMAT TAHUN BARU 1951 
| Tuan dan Nj. Hagrnjawinata 

3 Wigatinipgsih Widodo 

Sri Rumanti Winantingsih 

Dj bumi 12 A. 12—4 
  

Mengutjapkan selamat Th. Baru 1-1-1951 

— Toko “TJOEN HWA" — 
Patjinan 45 — Jogja. 5-1 

    

Bi 1 

- 
- 

    

Mengutjapkan selamat 

Hari Tahun Baru 1951 

kepada sanak saudara, han- 

dai taulan dan kenalan2 

ADIDOMO 

Djl. Sumatra No.17 Madiun 

  

Slamet Tahun Barij : 
Keluerga Hardjopranoto 
Wedono Delanggu. "Rol 
  

  

| | Selamat tahun baru" . Keluarga 

Achli Pakaian SADAR" Dil. Pan 

a SO6O 2 
14-1 

Djl. Malioboro No, 41 Jogja 

91 

  

  

Pp ah 'Mengaturkan Selamat Ta-     
  

  

  

Berhubunganlah 2 hun Baru 1951, pada se- 
Tentu Puas! mua langganan. 

13-1 
| 

2 Pn 

2" Litudiaan 
Selamat Tahun Baru 1951 CO Cenarap 

” Ng 5 KERYANLAT — TOKO "HIAP WAN" — G7 MANTAN atom 
Patjinan 47 — Jogjakarta. T-1 R Ce SIKBEAH - 
  

SAKBAPAN 1 'Mengutjapkan selamat: 
Tahun Baru 1951 

Tukang — Mendiahit 

WIRJOSIMIN 
Djl. Klitren Kidul 128 - Jogja. 

AL 

MU Tucu 138 

    

  

  

  

Kita Seluruh Anggauta Kedinasan Kota ANGKATAN 
LAUT .Jogjakarta beserta keluarga, 

hain tts TAHUN BARU 1951" 
Jogjakarta, 1 Januari 1951. 

kedinasan Kota Angkatan Laut 
A.n. Anggauta 
Komandan: 

ti 

(R. Tjokrodihardjo.) 
Kapten.   

  

  

si 
  

PETJINAN 38 €C 
JOGJAKARTA. Toko GIE SOEN 

  

  

Menghaturkan selamat Tahun Baru 1951 

Pabrik Tesl #MIDDEN JAVA" 
Patuk 95 — Jogjakarta. 

6—1   Tjabang2: Magelang —" urwokerto— Djakarta,     

ELEN- SCHOOL 
SAJIDAN 421—12 JAN. 1," 

  

Selamat dan Bahagia Tahun Saru 1951. 

—iTJAMPURSAR ai 
Bedak & Djamu Industri 

Ngabean 33 MAA dn 4—1 

  

T
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Menghaturkan Selamat Tahun Baru 1951 

para langganan dan Sdr.2 sekalian 

Keluarga Bookstore ,,MERCUUR” 
57 Tugu Kidul—Jogja. 

I1—J       

  

pentingan chususnja dengan 'i 

Direksi N.V. GRAND HOTEL de DJOKJA. 

Kepada chalajak ramai PT dan pihak-pihak jang berke- 

| kami permaklumkan, bahwa: 

| .sedjak tense s4 December 1950 

Pikami telah menjelenggarakan sendiri perusahaan 

. hotel kami di MALIOBORO 24, JOGJA : 

“(dulu ditempati oleh Pi Hotel Merdeka) 

. dan. memakai nama: 

HOTEL GARUDA. 

Jogjakarta, 30 December 1950 
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