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Indonesia. 
mumnja diberikan dengan po 

aja atas ditwas 

EP sahab iba eh Penga- 
Perusaha ena Djiwa 

: 1 NA 

Kn ka untuk - 
: nga gan, aktif, 

m ar- 

ana Karsa Nb ah 
a g harus dala oleh mask 

na uasan djaminan- risiko 
Ta diberi bentak dengan 

Nando atas djumlah 

ng idipertanggungkan. Menung- 
penetapan itu maka 2070 dari 

jamlah jang dipertanggungkan 

Ta disediakan supaja dengan ini 
pada waktu tertentu pemotongan... 

ita dapat diperhitungkan. 
epintas Jalu diterangkan disini, 
ja peraturan ini ternjata sa- 

“'ngat penting bagi ribuan keluarga 
fe 2 drikagelkkan korban2 perang, 
jang berdasarkan sjarat2 polis bi- 
sa tidak atau hanja akan menda- 

p bajaran jang sangat ber- 

, Dalam penetapan pembajaran- 

kembali itu, banjak kesulitan terda 
“pat, sehingga penetapan achir me- 
ngenai peraturan ini telah mema- 

5 lebih banjak waktu daripada 

lak Badan Pengawas Perusa 
Asuransi Djiwa. Kini suatu 

rdonansi. an diterima oleh Dek 

alam mana risiko peperang 
terdjamin sepenuhnja atau 
menurut sjarat2 biasa (da 

Ini Tisiko peperangan diang 

haja, terdjamin, dika ri ri 
xgan militer terhitung 

dak terbatas dana 

asu 

i hidup Ina aa 1 Nat 1045 
dituntut atau asuransi sebe- 

li as, al persentasi pemo- 

sah 8K. dari djum- 3 
: “isa tk 

aktif tidak terdjamin 
57 untuk polisa atas 

: Ina mendjala 

Soal WESTERLING akan dinersinbangka 1 

“DARUL. 2 tah, "ang soal ISLAM en 

Perasaan ame tenintiean akan dibasm 

djuga dalam kalangan tentara. Pa 

NA Menteri 3 at nek 
“#etnan-dfenderal Hamengku Buwo- 
no menerangkan dalam interpiu de 
ngan Aneta, bahwa soal Wester- 
ling sekali lagi akan dipertimbang- 

kan,. serta,-bahwa Pemerintah ha- 
ras menjatakan lagi pendapatnja. 
Djikalau Menterf Pertahanan me- 
ngerti betul keterangan Perdana 

Menteri Hatta, maka beliau akan 

menjelesaikan soal ini setjara mi- 
Titer. 

“Diikalau afata. bahwa Waster- 
Ting dan pengikutanja bermaksud - gi2z dalam R.LS. kn asal sa: 

Tema 

Me baikan kekatjauan dalam da 
erah R..S., maka tentara R.LS. si- 
ap sedia dadi tentu akan menindis 
aksi ini 

Tentang D. L belia mengatakan, 

bahwa soal ini harus diselesaikan, 

baik setjara politik, maupun setja- 
ra militer. Dalam hal ini harus kita 

lihat beda antara D.I. jang sedjati 
dan DL. jang dipakai selaku tabir 

untuk kegiatana pengatjau dalam- 

daerah R.LS. Beliau menamba 
kan, bahwa perkembangan ideolo- 

dja djangan merugikan keamanan : 
serta tidak membahajakan Negara. 

Berhubung dengan pembentukan 

tentara R.LS., 
rangkan, bata tetap dipertahan- 

kan azas kebangsaan”. 

ranga Indonesia asli, sedang orang2 | 
asing dapat diterima sebagai in- 
straktar2. 

Djikalau kesatuan? K.N. LL. su- 3 

ka masuk dalam tentara. RL S3 ma- 

ka opsir2 K.N.LL. dengan tidalele 
membeda2kan, akan mempunjai ke - | dingkan dengan 

“ mungkinan2 
pangkat, sebagai bekas opsir2 EN 2 

2-akan & 

untuk dinaikkan 

. Rentjana bagi | Marine RIS. 
K esatuan2 “ ARINE akan perlahan- 
lahan ditempatkan pada Tapa an 
peta Angkatan Laut. 

Mak 3g tato dalam tahun 

1045 mendjadi 66 (52), dalam ta 
hun 1044 mendjadi 79 (490), da 
lam tahun 1945 atau setelah itu 
mendjadi 870 (s9 3 

Polisa jang atas permintaan si- 

pengambil asuransi dibebaskan da- 

ri premi pada waktu2 tertentu, ti- 

: dak : . masuk dalam pengurangan 
ini. 

djiwa kini 

pembajaran 

di 20 Yo jang disediakan dengan 

mengurangi . pemotongan. 

'mentjegah salah faham maka diper 

Maskapaiz asuransi 

ingatkan bahwa asuransiz jang se 

: dang berlaku termasuk dalam pemo 
5 'tongan ini, 

| sentasi jang bersangkutan 

sehingga atasnja, per- 

diku- 
- rangkan pada diumlah jang.diper- 

hiraja antara 30. Jani 1942 

nuari 1045 mendjadi 27e 
| antara 51 Desember 1942 
nuari 1044 mendjadi 4Yo 

» 90), antara 51 Desember 1045 
4 Januari 1045 mendjadi 670 

: n setelah 51 Desember 
jadi 87c (57e). Dalam 
jang tidak Tn 

in pemotongan untu 

na biasanja risiko- 
sama sekali ti- 

Intaan sipeng 
. polis2 jang terkem 

“premi dengan berachirnja pem 
ran premi” menurut kontrak, 
"pemotongan, djika berachir- 

rdjadi dalam tahun 1942 

| Maskapai2 boleh 
mkan . pembajaran 

lian (afkoopsaldo 
fan mengurang 

tanggungkan. 

“djuga mend 
dari saldo2- -pem 

jang disediakan : 
kanspemotongan 

- Ordonansi ini berlaku atas polis 
“polis dalam mana kematian jang 
tak disangka2 dari orang jang -di 

pertanggungkan setelah 8 Desem- 
ber 1041 merugikan  maskapai2 
dan orang jang dipertanggangkan 
berada selama 8 Desember 109041 
sampai 15 Hang 1045 untuk 
sesuatu waktu didaerah jang dise- 

belah Barat dibatasi oleh meridian: 
O.L. dan disebelah Timur 659. 

oleh meridian, 1609 W.L. dan di- 
samping ita premi p ada suatu wak 

tu selama 8 Desen 
8 Maart 1942 dibaja 
.kan bajaran di Indonesia. 5 

Djaminan-penuh . istimewa dari 

risiko peperangan menurut peratur? 
an Badan Pengawas Perusahaan 
Asuransi Djiwa dan peraturan jg. 

kini diadakan berachir pada tel, 

1 Januari 1950. 

Untuk : 

pat2 lain. Organisasi ini 

er 1041 sampai 
atau disedia 

(Aneta). Staf Angkatan Perang 
RS. mengeluarkan pengngaman 
sebagai berikut: 

Selama perdjuangan Sea 
an adonan Bekuk Ang- 
katan laut hanja dapat memperta- 

hankan diri dari beberapa tempat 

dipantai, dari mana usaha2 untuk 
“menerobos blokkade dapat dilaku- 
kan. : 
Kebuoban dari  kesatuan2 

Angkatan Perang ini terpaksa me- 
ngaca diri kepedalaman dan 
bea bersama2 dengan T.N.I. 
untuk meneruskan perlawanan ter- 

hadap Belanda. 
Sesudah penjerahan kedaulatan 

maka kesatuan2 ini turut serta da- 

lam ' mempertahankan keamanan 

dan ketertiban di kotaz dan tanah 

“dataran. Sekarang sudah tiba wak- 
tunja bagai anggota2 marine untuk 

memperhatikan maksud mereka Ig 

terutama, jaitu angkatan laut. Un- 

tak hal itu, maka perlahan2 kesa- 

tuan2 marine akan dibebaskan da 

ri pekerdjaan mereka sekarang un- 
tak dipusatkan pada tempat2 di- 

pantai. Untuk kewadjiban mereka 
dilaatan, maka mereka terutama 
akan dilatih di Surabaja dan tem- 

meling- 

kungi dua maksud: 1) mendjalan- 

kam sendiri kewadjiban jg.” seka- 

rang masih lagi dibuat dengan ban 

tuan Belanda dan 2) pembentukan 

angkatan Jaut jg. kuat jg. dapat 

mendjalankan tuntutan2 dari nega- 
ra. . 

ag mana 

: BARISAN PENGAWAL  PASUN. 
DAN DISERAHKAN KEPADA RIS. 
"Meta pengumuman kemente- 
rian Pertahanan RIS, maka bebera 
pa minggu jang lalu telah tertjapai 
persetudjaan dengan Pimpinan 
Tentara Belanda, bahwa Barisan2 
“Pengawal Pasundan setjepat mung 
kin akan diserahkan kepada Peme 
na R.LS. setelah bataljon2 ter 

t direorganisasikan. 

»Kementerian Pertahanan ' telah 
memberikan kuasa kepada Kolonel 

' Sadikin untuk menerima bataljon2 
itu atas nama Pemerintah R.LS.". 

maka Menteri mene- 

Tentara 

R.LS. olehnja akan terdiri dari o- 

  

ihargai menurut ketjakapan tiap2 
orang. Mengenai keadaan dalam 

“ negeri sesudah penjerahan kedau- 

3 atan, maka Menteri menerangkan, 
Pehwa keamanan umum berkem- 
'bang menurut pengharapan, serta, 
E- hwa usaha pengiriman kesatuan2 
RI. 2 kedaerah2 Tuar. Djawa di- 

langsungkan terus. Menurut Men- 
teri, maka temponja usaha itu da- 
pat dipertjepat dan orang harus 
'mengadakan seleksi, Beliau sekali 
'Tagi menundjukkan dengan sung- 
guh2, bahwa bataljon Prajoda ti- 

“dak akan tinggal di Bali sadja. Da: 
erah R.LS. melingkungi segenap 
Indonesia dan tiap2 Anggota ten- 

tara R.LS. harus dapat memperta- 
hankan tiap2 daerah dimana djuga 

di Indonesia. Hal ini berarti, bah- 
wa bataljon2 Prajoda, djikalau be- 

h- nar2 mereka suka masuk R.LS., da 
pat ditempatkan dimana2, demiki- 

'an Menteri jang selandjutnja me- 
“ngatakan, bahwa tidak sadja Pra- 
“Foda, tetapi djuga TNI. Brigade 
“ke 16 jang terdiri dari orang2 dari 
Miner ah diluar Djawa akan ditem- 
patkan diseluruh Indonesia dengan 

“tidak memperhatikan - tempat asal 
mereka. 7 

Penempatan mereka adalah ke- 
-wadjiban Menteri Pertahanan dan 
'perasaan2 provinsialisme akan di- 
“basmi. 

Menteri Hamangku Buwono me 
“nutup interpiu dengan pemberitahu 
'an, bahwa di Djakarta akan dirun- 

Menteri Van 
Maarseveen tentang soal penarikan 
kembali tentara Belanda dari Indo- 

kan semena 
laa 

Mr. RUM PUAS TENTANG KEAMA 
NAN Di DJAWA-TENGAH, 

Komisaris Tinggi “RIS dinegeri 

Belanda, mr. Moh. Rum, hari ini 
“telah tiba di Djokja dengan me- 
ngendarai mobil setelah naik kere- 
ta api dari Djakarta sampai Peka- 
longan ' dan selandjutnja mengelili- 

ngi Djawa Tengah dengan mobil. 
Ketika turun dari mebil dalam per 

tjakapan dengan wartawan Aneta, 
maka beliau berkata sambil terse- 
njum ,.saja puas dengan keamanan 
dan ketuaan dalam darah kita, dju 

stru pada saat saja hendak mening 
galkan tanah air untuk mendjalan- 
kan kewadjiban dinegeri Belanda”. 
Selandjutnja beliau berkata: ,,Pa- 
da achir bulan ini dengan selurah 

Pata ag akan berangkat kene 
Belanda”. 

“Mrs ALI SASTROAMIDJOJO 
AKAN BERANGKAT KE AMERIKA. 

Hari ini telah tiba di Diokja du- 

ta RIS di Washington, mr. Ali Sa- 

stroamidjojo. Pada minggu ini beli- 
au akan berangkat ke Amerika. Se 
bagai anggauta staf kedutaan telah 
diangkat Sudarmanto. Pada hari 

minggu jang akan datang. maka mr 

Ali Sastroamidjo dan mr. Moh. 
Rum akan disumpah oleh Presiden 
sebagai duta dan Komisaris Tinggi. 

Mr. WONGSONEGORO ANGGO 
TA KOMITE PENGHUBUNG. 

Guna mengawasi pelaksanaan 
KMB dan terutama akan diperha- 

tikan penarikan mundur tentara Be 
landa dari Indonesia itu, maka KP 
BBI telah membentuk suatu pani- 
tya penghubung (contact commite) 

jang terdiri dari tiap2 fihak seorang 

anggauta. Pemerintah RIS telah 
mengangkat mr. Wongsonegoro se 
bagai wakil RIS dalam panitya ter 
sebut jang pada hari Djam' at me- 

ngadakan sidangnja jg pertama di 

Djakarta. 

Mr, WONGSONEGORO DIMINTA 
MENDJADI - SEKRETARIS-DJENDE- 

RAL KEMENTERIAN DALAM 
NEGERI. 

Dengan pos udara mr. Wongso- 
negoro, bekas menteri dalam negeri 

Republik Indonesia telah diminta 
oleh Anak Agung Gde Agung men 
djadi sekretaris djendral kementeri- 
an dalam negeri RIS, permirtaan 
mana sampai kini belum didjawah- 
nja. Ta Ik 

(Si NN $ 

sa. 

RENTJANA PERDJALANAN PRE- 
. “SIDEN SUKARNO KE INDIA. 

(Aneta). pada hari Senin tgl. 25 

Djanuari djam 6 pagi Presiden Su- 
karno akan berangkat dari Djakar- 
ta ke New Delhi untuk menghadiri 
upatjara proklamasi Republik In- 
dia. Menurut bagan waktu jang te- 
lah: ditentukan untuk perdjalanan 

ini, maka Presiden akan tiba di 
Medan pada djam 10.24 dan dari 
Medan beliau akan terbang terus 
ke Rangoon pada djam 11.35. Be- 
Tau sekam ba disana djam 16.56. 
waktu setempat. Pada djam 17.25 
pesawat akan meninggalkan Ra- 
ngoon dan tiba di Calcutta djam 

20.35 waktu setempat. Rombongan 

akan bermalam di Calcutta dan ha 
ri berikut meneruskan perdjalanan 
ke New Delhi. Waktuznja belum 

- ditentukan. 

PERS DITERIMA DI ISTANA 
GAMBIR. ' 

: « 

Presiden dan Njonja Sukarno pa 
da hari Kamis menerima kira2 40 
orang wakila pers di Istana Gam- 
bir. Menteri Penerangan, Mononu- 
tu dan beberapa pegawai dari Ke- 
menterian beliau hadir djuga. 

Dalam pertemuan ini dihidang- 
kan makan dan minum jang la 
diri djuga oleh wakil2 pers Indone- 
sia, Belanda, Tionghoa dan Luar 
Negeri. 

Minahasa. 

Perkundjungan 

SWISS MEMBERI KREDIT PADA 
INDONESIA SEBESAR 50 DJUTA 

FRANC. 

2 (Aneta-A. FP). Harian .De Tijd” 

memberitahukan, bahwa bank 

Swiss akan memberi kredit kepada 
Indonesia sebesar 50 djuta granc 

Swiss untuk pembajarars. export 

mesia2 dari Swiss ke Indonesia. 
Menurut ..De Tid”, maka persetu- 

djuan ini didapat ak perkun- 

djungan baru2 Perdana Menteri 

“ Hatta ke Swiss, beberapa hari .se- 
sudah penjerahan kedaulatan. 

PERSATUAN WARTAWAN MEM- 

PERINGATI 4 TAHUN BERDIRINJA 

Pada tel. 25 Djanuari jang akan 
datang, persatuan wartawan .mem- 

peringati 4 tahun berdirinja. Untuk 

menjambut peristiwa ini persatuan 

. wartawan kring Djokjakarta akan 

mengadakan perajaan besarzan 

dan Kementerian Penerangan Re- 

publik Indonesia akan memberikan 

tanda kenang2an berupa buku tja- 

tatan bersampul tebal ditjetak de- 

ngan tinta emas kepada semua ang 

gauta persataan wartawan di Indo- 

nesia. 

P.J.M. Perdana 
Menteri N.LT. 

Kemarin (20/1) PJ.M. J. E. 
Yatengkeng, Perdana Menteri 
NIT jang seperti sudah diumum- 
kan lebih dahulu hendak mengun 

tela djungi ah Minahasa 
Aa an terbang Mapanget” 

dengan pesawat terbang dari 
Garuda Indonesian Airways. 

Untuk menjambut beliau, ma- 
ka telah hadir dilapang terbang 
para pembesar Komisariat Uta- 
ra, Daerah Minahasa dan Kota 
Manado serta lain2 pemenat. 

Nampak disitu Komisaris Negara 
Utara bersama Residen dan A.R. 
jang  diperbantukan kepadanja, 
ialah p.t. Dr. Boon dan p.t. Bruin, 
wkl. Kepala Daerah Minahasa, 

Dr. SUKIMAN AKAN BERKELILING 
INDONESIA. 

Tidak lama lagi dr, Sukiman, ke- 

tua Masjumi, akan mengadakan 

perdjalanan keliling diseluruh Indo 
nesia guna kepentingan partainja. 

Ir. DJUANDA SINGSAH Di 
BELANDA. 

Menteri Perekonomian, Ir. Dju- 
anda pada tel. 19 jl tiba di Schi- 
phol dalam perdjalanan ke Ameri- 

aka Serikat. Beliau didjemput oleh 

Menteri2 van den Brink, Goetzen 
dan banjak pembesar Indonesia. 
Ir. Djuanda tidak bisa menerang- 

kan banjak tentang perekonomian 

Indonesia, sebah Pemerintah R.L.S. 
sekarang menghadapi banjak kesu- 

|” karan dan dapat sadja dinjatakan, 
bahwa Pemerintah sedang menjeli- 
diki hal ini semua. Keputusan2 jg 
njata jang memberi penjelesaian be 
lum diambil, dalam hal mana -ha- 

rus diingat, bahwa keadaan pere- 
konomian dalam banjak hal tergan 
tung pada perkembangan2 politik. 

Dalam hal ini Pemerintah mene 
mui banjak kesukaran, demikian 
Menteri Djuanda, terutama soal 
pemerintahan Djawa-Barat dan Ti 

mur. Menteri Djuanda menduga 

akan tinggal kira2 dua minggu di 
Amerika, tetapi tidak mau membe- 
beri keterangan tentang ' pindjam- 
anz atau tentang kontrak Fox. Be- 
liau menerangkan, bahwa soal jg 

pertama.adalah 'perbaikan alata 

produksi serta mendjalankan lagi 

pekerdjaanz dionderneming. 

' Djuga soal peruangan dan pem- 

baharuan uang adalah hala. jang 

harus lagi diselidiki. 

pt. J. P. Mongula, wkl. Wali 
Kota Manado, p.t. dr, W, J. Ra- 
tulangie bersamawwkl. panitera 

Aga Manado, anggota Par... 

epa 3 "Negara ser- 
ta beberapa pambesar Polisi Ne- 
gara jang lain, Hukumbesar Ton- 
sea, beberapa anggota Dewan 
Minahasa, Kepala Pemerintah 
p:t. W. Momuat dari Kantor Ke 
pala Daerah Minahasa, beberapa 
kepala pedjabatan Negara dan 
Daerah, opsir2 APRIS (Kapten 
Supit dan Letnan Montolalu) 
dan wakil2 dari pesurat kabaran, 

Kira2 pukul 5 petang pesawat 
terbang mendarat dilapang ter- 
bang. Sesudah Perdana Menteri 
jang disertai oleh p.t. Andi Gap- 
pa dari Kabinet beliau dan pit. 
Parada Harahap dari Rementeri- 
an Penerangan NIT disambut o- 
leh para pembesar, maka sebuah 
orkes musik bambu memperde- 
ngarkan lagu kebangsaan kitavjg 
didengar oleh Perdana Menteri 
dan para penjambut dengan sikap 
tegak. Setelah itu, maka P.J.M, 
memeriksa barisan kehormatan 
dari 'Polisi Negara. Selesai pe- 
njambutan beliau, maka rombo- 
ngan terus bertolak ke Manado 
dengan didahului oleh pengawal2 
dari Polisi Negara jang bersepe- 
da motor. 

Perdana Menteri kita - mengi- 
nap dirumah p.t. Komisaris Ne- 
gara Utara, sedang pengiring2 

. beliau menginap di Hotel Cen- 
trum. Sebagai maklum, hari ini 
beliau akan berbitjara dalam ra- 
pat2 jang diadakan di Manado 
dan di Tondano. 

J 
aon psi meal 

WARTAWAN? JANG TIBA 
DI MINAHASA. 

Pesawat terbang Garuda Indo- 
nesian- Airways jang telah tiba 

“kemarin dilapang terbang Mapa- 
nget dan jang mengangkut Per- 
dana Menteri NIT, P.J.M, J. E. 
Tatengkeng ke Minahasa, djuga 
ditumpangi oleh tuan N. F. Um- 
bas, direktur IPPHOS dan tuan 
A. Madjid, pemimpin redaksi s.k. 
,Menara”, 

Tuan N. F. Umbas telah da- 
tang ke Minahasa untuk urusan2 
jang berhubungan dengan peker- 
djaannja, sedang tuan Madjid bas 
ru tiba kembali dari Djawa, di- 
mana al. ia telah turut mengam- 
bil bahagian pada” konperensi 

 pesurat kabaran jang diadakan . 
bulan lalu di Djokjakarta,  



  

    
ar Negeri. 
  

   

   .. mentjari 
bus komun is 

   
pendapat, bahwa rentjana Peme- 

untuk rintah Menzies-Fadden 

  ara jang berbahasa Inggeris per 
ama jang menghapuskan partai 
komunis di Australia akan me- 

gimbulkan banjak keributan di- 

Orang menduga, bahwa koalisi 
konservatif jang telah dapat me- 
robohkan pemerintahan buruh jg 

“delapan tahun lamanja akan se- 
- gera mengadakan sebuah un- 

- dang2 anti komunis dan apabila 
parlemen bersidang pada achir 
bulan Pebruari, maka mereka a- 
'kan segera mengambil tindakan2 
kearah itu. 

  

EX 

Orang masih ingat, bahwa 
Menzies telah berdjandji akan 
mengeluarkan partai itu dari un- 
dang2 dan membubarkannja, me- 
ngangkat suatu badan jang akan 
mengurus semua harta bendanja 

lang-halangi partai itu, € supaja 

djangan kembali timbul organi- 

“tuk lain apapun djua dan buat 
sementara ini ia akan memetjat 
semua anggota partai komunis 
“dari djabatan2 umum dan dari 
pengurus serikat2 sekerdja. 

Penindjau2 berpendapat, bah- 
. wa Labour Party jang dalam se- 
nat masih mempunjai kelebihan 
suara akan menentang maksud 
Menzies ini : mereka mungkin a- 

| kan dibantu oleh orang2 
.menganggap,. bahwa rentjana 
'Menzies itu berarti melanggar 

mulaan dari ,,heksenjacht”.  O- 

si anti-komunis di Amerika Seri- 

  Fa 

- o 

Perkembangan tentang pemberi- 

an 2g perburuhan di Austra 

lia telah d 

“deral Bar Association 

ibentangkan. kepada Fe- 
oleh Nor- 

tralia di Amerika- Serikat da- 
Tam pidatonja dimuka suatu 

kumpulan dari kira2 200 orang ahli 

akum dan tamu2 jang terkemuka, 
“ Makin menjatakan bahwa dalam 
“usaha untax menjelesaikan diling- 

“kungan industri di Australia jang 
diutamakan ialah sifat jang tidak 

esmi tapi jang baik lagi djitu. Ia 

elidiki sedjarah pemberian undang 
| undang buruh dan pengadilan bu 

—— ruh di Australia, sampai keperkem- 
bangan jang lebih modern dari dja 

" watan pendamai oleh pemerintah 
. Federal. ,,Sistim Australia ini telah 
'mendapat hasil jang baik”, kata 

“ Makin. ,,Bangsa Australia berpens 
“dapat bahwa sistim pengadilannja 

“ sangat memperketjil terhentinja pro 

— duksi dan pergeseran dalam lapang 
an ekonomi. 

       

    

   
     

  

     

   
    

   

     
   
   
    
    

      

    

   
    
   

  

         

     
    
     

    

    

   
   
     

  

   

   
    

   
   
    

    

   

    

  

: Sekarang jang kita utamakan ia 

ah memperdamaikan dan bukan 
pengadilan, untuk menghindarkan 

“damai telah ditambah. Mahkamah 
pada waktu ini terutama banja be- 
erdja untuk menafsiri undang2, 

“dan jurisdiksi atas soala 

djam dasar, sjaratz pokok dan sja 

rat2 bekerdja”. ,,Bangsa Australia 
'adalah bangsa jang praktis, tidak 
suka akan sikap menunda2”, kata 
Makin. Mereka pertjaja dalam pe- 

patah Tionghoa lama, jaitu. ,,meme 
rintah itu harus didjalankan seper- 
ti orang hendak menggoreng ikan 
—dengan tidak banjak ribut”. Kita 
'mempunjai banjak kepertjajaan da 
Tam memelihara kesetimbangan ne 
“ratja dengan sebaikanja—-sama be- 
ratnja untuk buruh dan untuk ma- 
djikan—itulah keadilan”. 

Makin menundjukkan persamaan 
ara "rakjat Australia dan rakjat 

Amerika Serikat—persamaan dalam 
atnja dan dalam tudjuana2 besar 

' ditjitazkannja. Japun menun- 
an persamaan dalam masaa- 

h2 jang dihadapi oleh kedua 
negeri ini, dan dikatakannja bah- 

a karena itu, maka suatu uraian 

ta
 

Pemerintah MENZ 

4 UP.) Banjak penindjau2 ber 

mendjadikan Australia suatu Ne. 

idan selandjutnja akan mengha- 

“sasi2 komunis, biarpun dalam ben 

jang 

“kemerdekaan seseorang dan per.. 

-rang lain berpendapat, bahwa ak 

t tidak berhasil sempurna dan 
ereka menduga, bahwa hal2 

Uraian tentang 
Ba buruh Australia. 

man JO. Makin, Duta Besar Aus' 

penundaan waktu. Djumlah djuru 

seperti 

ntang metodea perburuhan Aus- 

    

    

“di AUSTRALIA. 
jang sematjam itu djuga akan ter 

  

lihat nanti dalam  perdebatan2 
jang akan datang. Kritisi2 ini ber 
pendapat, bahwa orang2 Ameri- 

ka Serikat sangat terpengaruh 
oleh perasaan anti-komunis jang 
berlebihdebihan- —".. 1... 

Sikap partai buruh sebagaima- 

na telah atjap kali didjelaskan 
membiarkan partai komunis se- 

bagai partai jang legal dari pada 
memaksa mereka mendjalankan 

aksi mereka dengan setjara ille- 
gal. Chiffley menamakan komu- 
nisme sebagai suatu ,,paham po- 
litik jang lain”. 

Sebaliknja kaum konservatif 
berpendapat, bahwa paham itu 
tidak lain dari pada paham poli- 

- tik jang.tidak bertulang pung- 
gung. Mereka itu djuga selalu me 
njerang pemerintahan buruh da- 
hulu, karena Pemerintah sering 
memberikan surat djalan kepada 
orang2 jang terkenal sebagai o- 
rang2 komunis untuk menghadiri 
rapat2 diluar negeri dan selan- 
djutnja menuduh Pemerintah 
mengangkat beberapa orang2 ko 
munis dalam djabatan2 Pemerin 
tah dan komisi2. Mengenai seri- 
kat sekerdja, pemerintahan buruh 
berpendapat, bahwa komunisme 
dapat dihambat dengan tidak me 
masukkan mereka kedalam seri- 
kat2 sekerdja. Ulntuk ini mereka 
berpendapat, bahwa lebih baik di 
kerdjakan atas inisiatif sendiri 
dari pada diperintahkan dari a- 
tas. 

Sebagai diketahui, pada tahun 
1946 Menzies telah memprotes 
pengeluaran partai komunis dari 
undang2. Dalam satu setengah ta 
hun jang terachir ini rupanja : 
Menzies telah berubah pendapat- 
nja. Pun sikap pemerintahan bu- 
ruh mendjadi keras terhadap ko- 

. munisme berhubung dengan pe- 
5 PEN Aa 

Urdodkndata 

tralia mungkin ternjata penting dan 

berguna bagi para pendengar. 

Makin telah diundang datang da 
lam perkumpulan ahli hukum itu 
oleh Presiden perkumpulan terse- 
but, jaitu James E. Palmer dari Ke 

menterian Kehakiman Amerika Se 

rikat. Tamuz jang terkemuka jang 

turut serta mendengarkan pidatonja 

antaranja ialah Wakil Menteri Per 
buruhan Amerika Serikat Michael 

“J. Galvin: Robert Denhan, penasi- 
hat umum dari Dewan Perhubung 

an Buruh Nasional: hakim advo- 
kat djendral, brigadir djendral Er- 
nest Brannon: dan Miss Friede Mil 

ler, kepala dari Urusan Wanita da 
ri Kementerian Perburuhan Ameri- 
ka Serikat. 

pu pem muat" 

GEDUNG2 KONSULAT BELANDA 
DAN PERANTJIS DI PEKING DI- 

DUDUKI. 

(AFP) Pemerintah komunis di 
Peking telah memerintahkan untuk 
menduduki gedung2 konsulat Be- 
landa dan Perantjis di Peking de- 
mikianlah keterangan -pembesar pe 

merintah Amerika kepada AFP 
Meskipun perintah bersamaan da- 
tangnja dengan perintah untuk 
menduduki gedung konsulat Ameri 
ka, namun belum diketahui dengan 
djelas aa perintah2 tersebut 
telah didjalankan. Butteworth, wa 
kil menteri luar negeri Amerika, te 
lah memberitahukan dengan AFP 
bahwa sebagian daripada arsip2 
“dan dokumen2 dikonsulat Ameri- 
ka di Peking telah dibakar polisi, 
sedang sisaanja dipindahkan dige- 
dung Jain, Butterworth mengang- 

gap tindakan2 ini sebagai tak ber 
“ tanggung djawa “dan memberita- 

    hukan bahwa emerintah Amerika - 

pada hari Minggd setjara - formil 

akan memadjukan protesnja kepada 

pemerintah rakjat Tiongkok. Kini 
diusahakan agar para pegawai2 
konsulat itu diungsikan. Djika hal 

ini telah berhasil maka konsulat 

Inggeris akan memperhatikan ke- 
pentingan konsulat Amerika. 

- - 

      

     
membasmi 

mogokan2 jang baru2 ini, akan 
tetapi belum sampai lagi untuk 
melarang partai komunis 
menganggap larangan terhadap 
komunisme itu sebagai hal jang 
tidak tepat. : 

Perdjuangan politik lain jang 
. menurut dugaan orang tak akan 

kalah pula hebatnja dari soal jang 
tersebut diatas, ialah: kerdja. 
Mereka berpendapat, bahwa se. 
rikat sekerdja harus bebas dalam 
memilih pengurus2nja jang disu- 
kainja. 

- Opera pama 

JOHN KEE TENTANG PE. 
— RISTIWA PEKING. 

(AFP). Ketua panitya hubu- 
ngan2 luar negeri dari madjelis 
tinggi Amerika, seorang demo- 
rat bernama John Kee, mengata- 

kan dalam suatu interpiu, bahwa 
didudukinja gedung  konsulat 
Amerika di Peking-itu mungkin 
berakibat akan diputusnja segala 
hubungan dengan Tiongkok ko- 
munis. ,,Saja tak mempunjai dja- 
lan lain”, demikian Kee, , dari. 
pada mengirimkan tentara, tetapi 
hal ini sukar dikerdjakan”. Beri- 
ta itu telah mendjadikan wakil2 
daripada Dewan Perwakilan 
Amerika terkedjut, apabila kaum 
Republiken jang menuntut 
merika djangan sekali2 menge- 

kui pemerintah Tiongkok komu- 
nis. Sementara itu konsul-djen- 
dral lama di Mukden, Augus 
Ward telah mengadakan pembi- 
tjaraan2 dengan pembesar2 ke- 
menterian luar negeri, teristime- 
wa mengenai penahanannja. 

PENDJAGAAN KOTA2 BE- 
SAR AMERIKA TERHADAP 

SERANGAN ATOM. 
# ni Ne - - 

(United Press). Komisi nasio- 
nal Amerika untuk tenaga atom 
telah mengumumkan, bahwa di- 
semua kota2 besar Amerika Se- 
rikat akan diadakan kursus2 un- 
tuk penduduk jang istimewa di- 
pilih untuk itu, dalam pemakaian- 
nja alat2 untuk menentukan ada- 
nja radioactiviteit (Ceiger-Mul- 
ler counters) dan perawatan lu- 

ka2 karena sinar. Kursus ini, de- 

mikian komisi.itu, adalah seba- 
gnai dari tindakan2 untuk mem- 

batasi akibat2 suatu peperangan 

dan dari pertahanan diri sendiri 

penduduk. Kursus dalam  ,,teh- 

nik mendengarkan dengan radio” 

akan memakan waktu tiga hingga 
lima minggu. 

, N “loka 
    

dan 

agar - 

KORBAN2 PEMBOMAN  NASIO- 
2 PMA” Ai 

— (AFP). Sebuah kapal penembus 
blokkade—kapal Wing Hing jang 

— besarnja 250 ton—telah datang di 
1 longkong dari Swatow dengan ke 

“rusakan hebat jang telah ditimbul- 
“kan oleh pesawat2 pembomi nasio- 
| nalis. 

“Menurut penumpang2nja pem- 
... boman ini terdjadi pada hari Kamis 

dan kaum nasionalis telah menggu- 
nakan ,,benteng2 udara”. Pendu- 
duk jang belum mengenal pesawat2 - 
ini pada waktw ita sekaliz tidak 

menduga adanja serangan. 18 buah 
“ bom telah didjatuhkan diatas ko- 
“ta dan bangunan militer telah di- 

tembaki dengan hebat dengan sena 
pan mesin. Sesudah ita pesawata 

terbang itu menjerang. kapal Wing 
'Hing dan mendjatuhkan dua buah 
bom didekat bagian muka. 

TIBET MENGIRIMKAN GOOD- 
WILL MISI. 

“. (United Press). Takdag Pandit 
Hothoktu, regen dari Tibet (bagi 
Dalai Lama jang masih muda usi- 
anja) memberitahukan kepada Uni 
ted Press, bahwa ia akan mengirim 
kan goodwill misi ke Amerika Seri 

kat, Inggeris, India, Nepal dan Ti- 
ongkok merah untuk menjatakan 

Kemerdekaan Tibet”. Pemberita- 

huan ini disampaikan kepada Uni 
ted Press dengan perantaraan ka- 
“wat atas djawaban permintaan jg. 

djuga disampaikan dengan kawat 

dari kantor berita itu untuk menen 

tukan sikapnja mengenai berita2 

terachir tentang Tibet. 

Seperti diketahui, pemerintah ko 
munis Tiongkok telah menerangkan 

berulang2, bahwa Tibet adalah se- 
bagian dari Tiongkok dan bermak- 

sud memrdekakan daerah tersebut: 

PERINTAH UNTUK MOGOK DARI 
VIETMINH HANJA DIDJALAN- 
KAN OLEH SEBAGIAN SADJA. 

(AFP) Sebuah perintah untuk 
mogok jang diperintahkan oleh ge- 
rakan pemberontak Vietminh— di 
Saigon — hanja dapat didjalan- 
kan oleh sebagian ketjil sadja: ha 
nja 2076 dari toko2 Vietnam pada 

hari Sabtu ditutup dan taxi2 tidak 
berdjalan. tetapi disemua kantor pe 

kerdjaan2 terus berlangsung seper 

ti biasa, dan andjuran Vietminh 

untuk lebiha mempergunakan ke- 

kerasan, sama sekali tidak didja- 
5 lankan sehingga sama sekali tidak 

—- “terdjadi insidena. Sementara itu 
menteri Luar Negeri dalam kabi- 
nct jang baru bubar dan kini for 
mateur kabinet baru, Nguyen Phan 
Long, telah terbang dari Saigon ke 
Dalat pada hari Sabtu, untuk mem 

beri laporan kepada radja Bao Dai 

mengenai pembitjaraan2nja. Ter- 

bukti disini bahwa ia mendapat 

kesukaran2 dalam  mendjalankan 
tugasnja, karena keributan2 jg te- 

rus, berhubung dgn keadaan sosial, 
menjebahkan orang2 terkemuka ra 

gu2 untuk turut dalam pembentu- 
kan pemerintah baru. 

UNDANG2 KEADAAN BAHAJA 
DI BOLIVIA. 

(UP) Pemerintah Bolavia pada 
hari Minggu mengumumkan un- 
dang2 keadaan bahaja untuk selu 
ruh negeri, karena-seperti diumum- 

Perdjandjian persahabatan Rusia- 
Djerman Timur 

(AFP) Menurut madjallah jang 
@ orbit di Dortmund ,,Rubr Nach- 
richten”, maka pada tanggal 17 De 
sember telah tertjapai perdjandjian 
persahabatan antara Sovjet Uni 

dan Djerman-Timur. Pada hari itu 
telah ditandatangani perdjandjian 
persahabatan dan saling bantu 
membantu oleh Vyshinsky dan 

menteri luar negeri Djerman-Ti- 
mur Rudolf Dertinger. Perdjandji- 
an itu, jang berlaku selama tiga 

tahun, djuga terdapat pernjataan 
bahwa Rusia akan memberi dja- 
minan militer kepada republik Djer 
man Timur ini sampai republik ini 
mempunjai tentara sendiri. Selan- 
djutnja perdjandjian itu memuat 
.clausule rahasia”, jang memuat 
perdjandjian2 kalauz timbul pe- 

rang saudara di Djerman. Madja- 
Tah itu selandjutnja mengatakan 
bahwa Wilbelm Pieck akan me- 
ngumumkan perdjandjian itu de- 

ngan resmi pada tanggal 20 Djanu 
ari. 5 

PEMILIHAN DI JUNANI. 
| (United Press). Menurut pengu- 
muman jang dikeluarkan perdana 
menteri Theotokis pada hari Sabtu, 
maka pemilihanz umum di Junani 
mungkin akan diundurkan hingga 
tanggal 5 Maret jang akan datang. 
Hingga sekarang sebagai tanggal 
dimulainja ita adalah 19 Februari, 

suatu kenjataan. 

  

MAHASISWA MESIR GEMBIRA. 

(United Press) Sidang pertama 
dari kabinet Wafd telah menjebah 
kan diadakannja demonstrasi jang 

hebat dari fihak mahasiwa, jang 
mengadakan pawai diibu kota Me- 
sir sambil berteriak2z memudji Ra- 
dja Farouk dan perdana mentri Na 
has Pasha. Insiden2 tak terdjadi. 

Sehabis sidang kabinet jang ber- 

langsung empat djam lamanja dibe 

ritahukan bahwa pemerintah akan 

menguraikan rentjananja dalam pi 

dato mahkota jang diutjapkan pada 
pembukaan parlemen. 

' EMAS TIONGKOK . DIUNGSIKAN 
DARI FORMOSA ? 

(United Press) 48 ton emas se- 
harga 50 djuta, dollar telah mela- 
lui Anchorage dengan pesawat ter 
bang. Emas ini berasal dari Tiong- 
kok. Diduga bahwa emas ini ada- 

“lah persediaan emas dari pemerin- 
tah nasionalis Tiongkok jang me- 
ngingat akan kemung inah serang 

an2 dari fihak komunis atas For- 

mosa, dipindahkan ke Amerika. Pe 

sawat terbang jang mengangkut 
emas ini adalah pesawatz DC-4 da 
ri Transocean Airlines jang masing 
masing mengangkut emas seharga 
6 djuta dollar. : 

  

“ Perijetakan Kementerian Penerangan N.IT, - Tomohon, 

  

Indonesia Timur 

Dr. SENDUK DAN Mr.. TJIA KOK 
TJIANG BERTURUT2 MENDAPAT 
HUKUMAN PENDJARA 5 BULAN 

DAN 3 BULAN 2 MINGGU. 

' (Aneta). Dengan mendapat perha 
tian besar dari pihak rakjat, maka 

pada hari Selasa pagi jl. berlaku 

pemeriksaan jang achir dari perka- 
ra Dr. Senduk, ahli pembedah di 

Makassar dan Mr. Tjia Kok Tjiang, 
pemimpin Kabinet Menteri Peng- 
adjaran N.LT., dan bekas Menteri 
Pengadjaran. Sebagaimana mak- 
lum, maka kedua orang sebagai ke 
tua dan wakil-ketua ,,Panitia Ta- 

hanan Politik” — suatu organisasi 
jang bekerdja untuk pembebasan 
tahanan2 politik — telah menem- 
patkan suatu iklan dalam suatu s.k. 
Indonesia jang terbit di Makasar, 
dalam mana mereka atas nama pe- 
mimpin pusat T.N.I. telah memang 
gil bekas2 T.N.I. untuk mendaftar- 

         aa ehaeeanemn 

kan dl. proklamasi — .,gerombolana 
subversif jang digerakkan untuk me 

lawan pemerintah dan kenjataan 
hendak mengganggu ketenteraman 

umum”. Pada hari Djumat malam 
pihak polisi telah menangkap bebe 

rapa orang terkemuka jang turut 

serta dalam rombongan2 liar ,,Ra- 
depa”, jang telah menjokong pre- 

siden lama Villarow dan ,,gerakan 

nasional revolusioner”. Penangkap- 
an2 dilandjutkan pada hari Sabtu 

pagi, dan ketika pasukana polisi 

dan tentara jang kuat mengadakan 

patroli didjalan2 jang sepi dikota 

Lapaz, berhentilah sering kali di- 
muka kantor besar polisimobila jg. 
telah dipakai untuk mengangkut 

para tawanan itu. Dari kalangan2 
mara mami pan 

. itu, maka Hakim Negara, Mr. Dr. 

kan namanja. Kedua mereka, dita. 
duh telah bersalah melakukan pe- 
langgaran terhadap pasal 171 Bu- » 
ku Hukum Pidana (mepimbulkan 
kekatjauan). " : 

Ketika mendjatuhkan hukuman 

B. Damen menerangkan, bahwa 
maksud dengan sengadja tidak di- 
anggap terang oleh beliau, sebagai- 
mana dinjatakan oleh O.M. Beliau 

menganggap sudah terang tudu- 
han, bahwa kedua orang, sebagai 
anggota2 tertinggi dari masjarakat 
intellektuil dapat mengerti, bahwa 
perbuatan mereka dapat menimbul 
kan kerusuhan, terlebihz karena 
mereka tahu bahagian kalimat ,,a- 
tas nama pusat pimpinan TNI” 
itu tidak berdasarkan kebenaran. 

Dr. Senduk dihukum pendjara 5 
bulan dan Mr. TJIA KOK TJL 
ANG 3 bulan dan 2 minggu. Tun- 

tutan O.M. adalah berturut2 1 ta- 
hun dan 10 bulan. Dalam pidato 
nja, maka Hakim Nega?a mene- 
rangkan, bahwa beliau jakin, bah- 
wa keddh orang jang mendapat hu 
kuman itu, dalam usaha mereka un 
tuk panitia dengan djudjur telah 
berusaha untuk memperbaiki nasib 

orang2 tahanan politik. Beliau me- 
nganggap suatu penjataan peng- 

hargaan sekarang pada tempatnja. 
Selandjutnja beliau menjatakan, 
bahwa hanja soal2 juridis jang be- 
liau selidiki, dan bukan soala poli- 
tik. 
Dalam pembelaan mereka, maka 

kedua orang memadjukan aspect2 

politik dan sosial dari pekerdjaan 
mereka dan menerangkan tidak ber 

maksud menimbulkan kekatjauan. 
Sebaliknja mereka bermaksud meng 
hapuskan perasaan tidak senang di 

antara bekas2 T.N.L, jang mung- 

kin menimbulkan kerusuhan pada 
penjerahan kedaulatan. 

  

Pemberitahuan. 

PEMBERITAHUAN No. 1vjsv. 
Pembahagian TENUNAN rakjat 
Kota Manado untuk rumah tang- 

ga dari 7 (tudjuh) orang. 
1. Pembahagian mulai berlaku: 

Hari SELASA tt. 24 Djanuari 

1950. Hak pembahagian un-. 
tuk rumahtangga dari 7 (tu- 
djuh) orang — 7xll4 m 
1014 (sepuluh setengah) m. 

2. Segel No. 4 RAG 7, RBG 7, 
RCG 7 :. Tiap2. segel menda- 
pat 5 (lima) m Grey Cotton 

— Shirting 36”a f 1.12 se-m. 
Toko2: 1. Sadar, 2. Sudara, 
3, Samudra, 4. Klabat, 5. Khu 
ba, 6. Kho Keng Po, 7. Tan 
Tjoen Bie, 8. Lie Hien, 9. 
Alkatiri, 10 Teng Keng Bie, 

“411. India, 12. Tjie Tiang An, 
13. Hotchand. 

3. Segei No. 5: RAG7, RBG 7, 
— RCG 7: Tiap2 segel menda- 

pat 5145- (lima setengah) m 
Dyde Jeans 28” af 1,11 se-m. 

Toko2: 1. Sadar, 2. Sudara, 
3. Samudra, 4. Kho Keng Po, 
5. Tan Tjoen Bie, 6. Lie 
Hien. 

4. -Pembahagian pada pemegang 
kartu2 segel dari 8 orang dan 
seterusnja akan diumumkan 
lagi. 

Manado, 20 Djan. 1950, 
WI. Kep. Balai Pemb. Manado, 

PEMBERITAHUAN No. 7/50. 

Pembahagian Kain-Kasur (bul 
zakkengoed) buat gol. BII, 
Pembahagian ini sadja untuk 
rumahtangga Pegawai, Mili- 
ter, Polisi dan Marine dari 
golongan kemakmuran BII, 
dan akan dimulaikan "pada 
tanggal 21 Djanuari 1950. 
Djenis kain! aa, Bedticking 
48” af 1.86 semeter. b. Bed- 
ticking 48” af 1.87 se-m. 

3. Dasar pembahagian (gol, 
BII): a. tidak kawin 8 (de- 
lapan) m. b. Sudah kawin 12 
(dua belas) m. c. Kawin de- 
ngan mempunjai anak, 15 (li- 
ma belas) m, 

4. Pembahagian ini berlaku de- 
ngan suatu daftar permintaan 
bersama (collectiet) dari ma- 
sing2 pedjabatan, dengan me- 
njatakan jang berikut : a. Na- 
ma, b. Kawin atau tidak (ber- 
isteri atau tidak), c. Banjak- 
nja anak. d, Djumlah anggota 
r.t. e. Dasar gadji — tundja- 
ngan r.t..— djumlah pendapa- 
tan sebulan. 

5, “Daftar2 permintaan harus di- 
bekaskan tangan sendiri oleh 
Kepala Pedjabatan/Madjikan,” j 
dan disahkan oleh Kepala Ba 

“lai Pembahagian Pembantu 
. jang bersangkutan, serta me- 
“ngirimkannja langsung ke- 
Balai Pembahagian Manado t. 
(Bah. B — ruangan bilik ba- 

wah), 2 

Militer dan sebagainja jang 
memegang kartu segel BII, : 
berlaku dengan mengundjuk. 
kan kartu segel dari jang ber 
sangkutan dengan memasuk.” 
kan surat permintaan, dalam ' 

mana harus dinjatakan pang- 
kat dari jang bersangkutan. 

7. Penerimaan bon2 pembahagi- 
an kain-kasur ini harus de- 
ngan memakai surat kuasa 
dari Kepala Pedjabatan/Ma- 
djikan dan tanda tangan dari 
jang dikuasakan, bilamana da 
lam hal ini jang bersangkutan 
beralangan. 

8. Kain2 itu harus diambil pada 
toko2 di Manado jang akan 
dinjatakan pada tiap2 bon 
pembahagian. 

9. Permintaan jang tidak leng:. 
kap menurut sjarat2 jang te 

    
  

er 
njata diatas, akan tidak diam. 

bil dalam pengurusan: oleh- 
nja mohon perhatian sepenuh : 
nja dari jang berkepentingan. 

Pembahagian ini berlaku sam 
pai pada tgl. 14 Pebruari '50. 
Sesudahnja tanggal tsb. tidak 
akan diterima lagi perminta- 
an2. 

10, 

Manado, 19 Djan. 1950. 

Wi. Kep. Balai Perb, Manado. 
  

  

membangun, 

  

nPANTIJA SILA" muntjul 
PELITA berhenti 

: —. Chawatir ketiadaan sumber pekabaran ? 

Harian »Pantjasila" terbit, mengundjungi Njonja2/Nona2/ 

Tuan2, membawa chabar2 hangat/ aktuil mulai | 
| Pebruari 1950. 

SIFATNJA : Kebangsaan, umum (netral), tak memihak barang partij, 

Ukuran besarnja seperti PELITA. 

Tengada Kantor Komisariat Negara Tomohon. sh 

Alamat : 

&, A. MUNTU, 
Kakaskasen 586.   

  

Pembahagian pada golongan. 
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