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?

atangan "Presiden Sukarno
di Djakarta“

Pidato radio Ratu Juliana pada saat
jerahan kedaulatan

sekali,
hingga bagian tengah
a djam 11.40 tanggal 28 Des. ka- pelan?
paling
belakang baru
dari ,,Garuda Indonesian sampai.jang
Abang
1 djam
ways”
jang
membawa Presiden. sampai didepan istana lebih
sedjak
-brangkatnja,
dan
menemui
-keluarganja dari Djokja, mendaupatjara sudah berachir. Dalam mobil2
apangan terbang Kemajoran dan
pembesar?
djam 1240 Presiden buat jang ini tampak menteri2 dan
ma kalinja mengindjakkan kaki- lainnja.
Kedatangan Presiden- di-istana
dii-istana Gambir, sebagai tempat
nantikan oleh puluhan utusan
dan
wakil2 luar negeri, pembesar2 Belanda
s.
jang masih di Djakarta, menteri2 RIS,
beberapa
menteri
Republik,
dan
pesadari Djokja dengan sebuah
t
antaranja terlihat
wat jang lain dari COLA
tuan2 Mani, orang2 terkemuka,
Sutan Sjahrir. Sewaktu Presiden maSayid Sjah
Wakil India di Djokja,

Sense "Presiden, turut

Ha Pa
sj

Mohammed, Wakil Pakistan di Djokja,

Prawoto

“

acting Ketua

Mangkusasmito,

delegasi RIS

(Badan Pekerdja KNIP,

kedaulatan dari Repu-

jang menerima

1
Y

3

blik Indonesia dibawah pimpinan Men'teri Penerangan A: Mononutu, Paku-

“alam, Ki Hadjar, Ki Bagus HadikusuGodvried dari UNCI dll.
“'mo, Major

selesai upatjara2 penjambuSetelah
2
(tan di-istana Gambir, terhadap rakjat

kedatangan-

berdiri menantikan

" “Sang

nja dihalfman dan disekeliling istana
ambir, Presiden memberikan wedjasbb.:
ngan

|.

sekarang

Warna

Dwi

Isun

2
«

telah

berkibar atas seluruh Indonesia, ka“ rena dan berkat perdjuangan mati2an

dari rakjat”.

Benar
“Kata Pn eridan seterusnja:
jang gosdwill dari Belanda dan “Junia

internasional dapat diperhitungkan 1a“Jam hal ini, akan tetapi semata2 per# diuangan rakjat itulah jang mengibar-

&

kan

Dwi

Warna,

dan

djuga

berkat:

suk kehalaman istana, rikjat jang ber-

diri ditempat2 jang sudah diatur diluar istana dan menjambut Presiden

sedikit.

Ba

Setelah

1

Presiden menerima

'sambu-

tan dan utjapan selamat dari-para

ta-

mu dalam dan luar negeri, pada ham-

pir djam 14.00 upatjara penerimaan di
istana Gambir selesai, dan rakjatpun
berangsur2 kembali kerumahnja. Ramainja kota
pada
hari kedatangan
Presiden ini djauh melebihi hari pe-

njerahan Pemerintahan.

'Toko2 masih

'ketjil sampai

sebelum

“1

pasti Irian masuk

Djanuari

ke Indonesia.

Terhadap bangsa na
asing

1950

umumnja,

dan bang

Presiden

amenja-

Indonesia bersikap

takan supaja
rakj
:
aa
tuan rum

tamu.

SIARIT uye:

Hegeri
Mn

ghadir:

"jasa penjerahan kedaulatan di Indonesia dan kepada goodwill jang telah
diperlihatkan dunia internasional terhadap perdjuangan kemerdekaan Indonesia ini, Presiden menjerukan kepada rakjat seluruhnja untuk bekerselagi
dja dan sekali lagi bekerdia,
tjita2 negara nasional belum tertjapai

2

Ea

sepenuhnjas

Keadaan di Djakarta hari itu.
seluruh djalan jang

paginja

Sedjak

“bskan dilalui Preiapn Kemajoran
pan| “mmai ke-istana Gambir jang

hja Lk. 35 km sudah dibangjiri
Takjat

mahnja

dari

tidak kurang dari 200 ripagi sn
Kemajoran pe-

ie “Sudah Sang
Sranr lapangan terbang

“ huh Sasa
yr

3

pembesar militer dan si-

panitia

serta

pil

lapisan, jang

segenap

penjambut

Presiden,

ntaranja tampak Sri Sultan, Kol. Si-

2

'“3tupang,
gubernur
militer
Daan
ja, menteri keuangan Saffrudin, keEu
1
'4a polisi negara Sukanto dan banjak
H5 'amnja, sedang lapangan didepan pe- |
“28. uh dengan rakjat, antaranja banjak
“jang duduk didahan2. pohon, ditem-:
5ok2. Sorak dan pekik ,,merdeka” ter-

—

sawat-

,Garuda Indonesian Airways”.

Sedjauh mata dapat melihat, oleh raks
jat jang ditinggalkan tampak Ibu Karno melambai-lambaikan tangan dibelakang djendela ketika pesawat ter

bang naik keudara. (Antara).

Upafjara penyerahan
kedaulatan Rep. Indo-

nesia pada RIS-

Djokja, 28 Des. (Antsra).
»Eor a fighting nation there is no
journey's. end”, artinja, untuk bangsa
jang berdjuang tidak ada kesudahannja
untuk
melaksanakan tjita2nja”,
demikian kata Presiden Sukarno dalam amanatnja jang ditudjukan pada
para, hadirin pada upatjara penjerahan kedaulatan
Republik Indonesia
pada pemerintah RIS.
5
Selandjutnja dikatakannja,
bahwa
utjapan itu
“adalah
utjapan Pandit
Nehru jang baru pagi ini diterimanja
dengan perantaraan surat.
Presiden
Sukarno

menerangkan,

bahwa

kemer-

dekaan jang hari ini diserahkan pada
RIS bukan berarti, bahwa berachirnja
| soal2 bagi Indonesia. Djustru dengan
diterimanja kemerdekaan hari ini bagi
kita,
kita mendapat sendjata untuk

dengar hebat, terutama dari luar res- mengachiri soal2 jang bertimbun2 kita
“ketika Preside

a pesawat terbang

#etelah

disambut

Dk pasiitis Presid$gh
memeriksa bae xrisan kehormatan dan sesudah beristirahat
beberapa
waktu
direstoran
Presiden terus
menudju
ke Istana
Gambir, di-ikuti oleh beratus2 mobil
berisi tuan2 penjambut Presiden. Oleh
satu dan lain hal -djalannja mobil2 ini
tidak lantjar, merupakan dua,
tiga,
| kadang2 sampai empat deretan merne-

hadapi, jaitu untuk mengisi kemerdekaan jang kita- terima, demikian Presiden Sukarno.
,
:

Tentang,upatjara jang diadakan hari

ini. di Presidenan dapat dikabarkan,
bahwa upatjara itu
dimulai dengan
mendengarkan 'upatjara
penjerahan
kedaulatan di Amsterdam dan di Djakarta.
'
5
Setelah upatjara di Amsterdam dan
Djakarta selesai Mr. Asaat menerangmuhi djalan, datf hanja dapat madju kan, bahwa pertemuan itu djuga dimaksudkan sebagai
sidang istimewa
"BP KNIP
untuk
mengesjahkan hal:
p KOMISSARIS
TINGGI HIRSCH- Presiden Sukarno dan wakil Presiden
FELD BERTEMU PRESIDEN.
Hatta tidak bisa memangku djabatan
masing2 selaku Presiden - dan wakil
Komisaris Tinggi
Dr. Hirschfeld,
h
anda di RIS jang pertama,
jang Presiden Republik Indonesia, dan djudi Indonesia beserta penasihatnja za untuk menjampaikan resolusi BP
j ea
KNIP
tentang
penjerahan
bendera
Y Dr, M. Weisglas pada tg. 27 Des. sore.
tg. 28 Des. diterima oleh Presiden ber- Sang Saka pada Presiden RIS sebagai
odiensi, tidak lama sesudah Presiden tambang perdjuarigan dan kedaulatan
Republik Indonesia.
tiba di Djakarta,
a
Kemudian pimpinan pertemuan oleh
Pernjataan tuan Hirschfeld kepada
Mr. Asaat diserahkan pada wakil kePresiden ketika itu al. sbb.:
Mendjadi keinginan Sri Ratu, jang tua KNIP Prawoto.
Presiden Sukarno mengangkat summendjadi pula keinginan seluruh rak- |
ipun per- pah Mr. Asaat selaku Acting Presiden
s8
iat Nederland, supaja,
definitif sudah Republik Indonesia. Dalam kata samjang lama
hubungan
butannja Presiden Sukarno mengatas
antara kedua
berachir, perhubungan
kan pada Mr. Asaat,.bahwa Mr, Asaat
bangsa Kita atas dasar kemerdekaan,
dianggapnja sebagai
seorang patrio'
persamaan dan saling-memberi bukan
sadja diteruskarf, tetapi, djustru ka- sedjati dah ditjintai rakjat daerah RePresiden Sukarno
rena kini berdasarkan sukarela, tum- publik Indonesia.
menjatakan kejakinannja, bahwa Mr.
buh terus, dan lebih kuat. MendjadiAsaat akan dapat menunaikan kewalah kejakinan kami, bahwa ini. akan
lebih bermanfaat bagi bangsa P-J.M. djibannja selaku Acting Presiden Re4 dan bangsa kami. Untuk mentjapai itu publik Indonesia.

e
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|
?

maka

“/ batan,
jang

f

)

tudjuan

kami

dan usaha kami

jang tertihggi sebagai Komisaris Tinggi di Indonesia jalah, supaja persaha-

pertolongan

Nederland

dan kerdja-sama,

dan

Indonesia

dapat

pihak:

akan

harapkan satu sama lain dalam rang-

| kajian

Uni,

bagi

kedua

SIAPA KOMISSARIS TINGGI
RLS: ?

Den Haag, 27 Des. (Antara),
Sampai dekat waktu penjerahan kedaulatan belum terdapat kepastian siapa akan » mendjadi
Komisaris Tinggi
RIS. Soal ini tampaknja harus dirun-

mendjadi suatu kenjataan.
bahwa
dikatakan,
achirnja
Pada
sada tgl. 27 Des. zaman jang lampau
dan kini ditanamlah
gelah dikubur,
ot 'enih2 untuk inasa jang akan datang.
| Diharapkannja,
semoga kerdja

Belanda, maupun Ma
Belanda Memiaja pang
-

/ datang

rakjat dada

1

ea

1 sekali,

Heads Iangaa dimasa jang akan
itu

mem

(Antara).

2 buah

jang baik

dingkan lagi oleh Kabinet RIS sekembalinja

Dari

jang

delegasi

dari

kalangan

punja

landa me

Den

tertinggi

backing
“

Haag.

dan

Kalangan

Pemerintah

polrtik
Hn

kepertjajaan

luas

Be-

Rum atau Leimena.|

menjambut

»

P3

kedate ngan: Bung
&

Karno

di Kemajoran.
(Ipphos)

— RIS RESMI BERDIRI

teri dalam negeri Anak Agung dilaku-

kan dengan tergesa2,-dan baru- sesudah Presiden turun
kedepan istana
memberikan wedjangan kepada rakjat
keadaan jang sesak padat tadi lega

rakjat

1g

n lagi dan mendesak madju masuk sampai ketangga2 istana, sehingga
apatjara penjambutan tidak lagi dapat
gsung seperti
jang direntjanakan semula. Kata penjambutan "men-

| Berangkatnja dari Jogja.

ini, maka

&

Beribu-ribu

dengan sorak riuh rendah, tidak ter-

tutup, bendera berkibar dimana-mana,
djalan2 ramai, terutama oleh.
anak2
kepada golongan tukang2 betja.
4
sekolah.
2,
Setelah menjatakan peringatan '
djasa2 pahlawan2f
kehormatan atas
V
#anah “air jang telah gugur, Presiden
berkata, bahwa isi merdeka sekarang
Kelapangan terbang Maguwo Presiini jalah hidup sebagai bangsa jang den diantar antara lain oleh acting
merdeka dan untuk ini harus mendjaPresiden Republik Mr. Assaat. Dilapadi satu bangsa dengan satu tjita2. Dji- agan terbang Presiden memeriksa baka dengan bersatu-padu ini dan derisan pengawal dan beberapa waktu
ngan, bekerdja mengisi kemerdekaan sesudahnja berangkatlah dengan
pe-

pegawai2

perdjuangan

“

|

Acte
van .Souvereiniteitsoverdracht
g. 27 Des. ditanda-tangani di Troonaal di Amsterdam oleh Ratu Juliana,
2,M. Dr. Willem Drees dan Menteri
Seberang

Lautan

E.M.J.A,

Sassen,

ke-

mudian oleh Ketua Delegasi Indonesia
PM. Drs. Moh. Hatta
dan beberapa
anggauta delegasinja, sedang pada saat
itu djuga, jaitu djam 17.35 waktuedi

Djakarta, Protokol

Penjerahan

Peme-

rintahan Indonesia “ditanda-tangani di
Istana Gambir oleh Wakil Tinggi Mahkota Belanda Tuan A.H.J. Lovink dan
Pemimpin Deputasi Republik Indonesia Serikat S.P. Hamengku Buwono IX,
dan di Djokja dilakukan upatjara' penanda-tanganan penjerahan kedaulatan kepada RIS. Dengan ini telah dilakukanlah-peresmian pengakuan Repu-.|
blik

Indonesia

Serikat

de

jure

dan

dihiksi

dengan

Merah-Putih.

Semen£

tara “mengundjungi
meriam
Kijahi
Djagur, berziarah, memberi bunga dan

menkemppatkan

Merah-Putih.

Banjak

sekdli jang mulai pagi sudah berkeru-

mug

didepan Istana Gambir. Beribu-

ribu tampaknja

melihat

pakaian

datang

dan

dari luar kota,

tjaranja

berbi-

tjara. Jang menarik perhatian
jalah
tidak adanja militer Belanda didjalan2.

Pengjagaan disekitar Istana dilakukan

oleh. polisi dan TNI. Beberapa asrama
tampak didjaga bersama2-oleh TNI dan
iter

Belanda. Tepat pada waktu di“supatjara
penaikan “bendera
Pap. dihalaman Istana Gam-

birsbanjak kantor2 pemerintah
menaikkan Merah-Butih. Disuatwu hang-

gara

de bang

facto, pada satu pihak oleh Pemerintah Belanda dan pada lain pihak oleh
Pemerintah Republik Indonesia, tepat
418 tahun lebih 10 hari sesudah Proz
klamasi Kemerdekaan Indonesia oleh
bangsa Indonesia pada"tg. 17 Agustus
1945, suatu masa jang oleh Reyublik
Indonesia dan rakjat diseluruh Indonesia jang bergerak telah dilalui dengan dua
kali menghadapi gerakan
militer Belanda Juli 1947 dan
De
“ber1943 Tema ben dan
SA
tik. Tepat-pada djam 18.20 dengan pesawat terbang ,,Gouda” berangkatlah
kepala pemerintahan . Belanda
jang
penghabisan dari Indonesia segera sesudah dilakukan upatjara penurunan
Merah-Putih-Biru dan penaikan Merah-Putih, sehingga untuk- masa jang
akan datang perhubungan
Indonesia-

an

(don

tampak sebuah

Sudan

i

diberi
&

ways”

merk

pesawat ter/Garuda

dengan.strip2

tih: Demikianlah Puja
“pada hari penjer

In-

me-

kota

apr

latanidan pemerintahan.
dd Upatjara penjerahan kedau(5 Intan di Amsterdam.

tjara di Amsterdam dimwlaf

1x masuknja

de-

kabinet Belandaf jang

cpalai olehP.M. Drees dan disertai

anggauta2 delegasi
RIS jang diketuai oleh P.M. Hatta sudah ada dalam ruangan Troonzaal. Dibelakang-mereka duduk anggota2 parlemen dan wakil2 diplomatik
serta
pembesar2. Lebih 350 orang menjaksikan 'upatjara ini.
Sesudah protokol
mengenai KMB dibatjakan dan ditanda-tangani oleh kedua pihak, masukBelanda mendjadi perhubungan-interlah Ratu Juliana beserta suami Prins
nasional berdasarkan persamaan hak, Bernhard dan
pengiringnja kedalam
kedaulatan dan persahabatan.
ruangan,
Acte van Souvereiniteitsoverdra
dan ditanda/
Upatjara penjerahan peme-, tangani,cht dibatjakan
. dan dengan ini berachirlah
. rintahan di Djakarta.
kekuasaan Belanda di Indonesia.
Upatjarapenjerahan pemerintahan
Dalam pidatonja Ratu Juliana meIi Djakarta dilakukan di Istana Gamngatakan, bahwa peristiwa ini adalah
bir mulai djam 16:00 sampai 17.44, dalam ruangan penuh-sesak oleh pembesar2 RIS dan Belanda dan wakil2 diplomatik luar negeri serta orang2 pers
dalam dan luar negeri, sedang ribuan
rakjat diluar tampak berkumpul menjaksikan upatjara ini. Pada djam 16.40
masuklah Delegasi Belanda keruangan
. Dalam
pidato-radionja
semalam
upatjara, disusul oleh
Delegasi RIS
Gubernur-militer Djakarta Raya Let.
iang dipimpin-.oleh Sultan Hamengku
Buwono. Pada djam 16.43 sampai 1740 Kol. Daan Jahja antara lain menjataWTM Lovink berpidato, disusul oleh kan, bahwa pasukan2nja masuk Dja| Hamengku Buwono. Pada djam 17.32 karta tidak sebagai pasukan2 musuh
asing jang melakukan pendudukan, teprotokol ' penjerahan ditanda-tangani,
sesudah itu hadirin mengikuti pidato- tapi sebagai tentara RIS: bahwa penduduk.
harus insjaf bahwa bersama
radio Ratu Juliana
dari
“Troonzaal
ini
Amsterdam dalam upatjara penjerahan dengan pengangkatannja dikota
kedaulatan. ' Sesudah itu berachirlah diadakan militair bestuur untuk waktu
tetap
aman:
pula. upatjara di Istana Gambir, jdan tidak lama kalau kota
bahwa dilakukannja hak2 demokrasi
dilandjutkan dihalaman Istana dengan
tidak akan diganggu»
antaranja kemenurunkan Merah-Putih-Biru
jang merdekaan menjatakan pendapat, dan
disertai lagu Wilhelmus dan menaikkan Merah-Putih jang disertai Indo- bahwa keadaan ekonomi tidak mengnesia-Raya. "Selesai upatjara bendera chawatirkan, sebab persediaan dikota
ini WTM Lovink dengan njonja, dian- tjukup.
'Dikatakannja, bahwa mendjadi ketar oleh “seorang
anggauta deputasi
RIS, dan pembesar2. militer serta sipil wadjiban penduduk untuk membantu
Belanda, serta didahului dan di-iring- supaja segala sesuatu berdjalan de"kan oleh pasukan bermotor, berangkat ngan baik, hingga pemerintahan milike lapangan-terbang Kentajoran. Patut ter ini dapat selekasnja diganti dengan
pemerintahan sipil.
Dalam pada itu
diterargkan,
bahwa
wakil2
negara
asing jang turut menjaksikan upatjara diperingatkannja, bahwa Polisi Negara
dibantu oleh
ini adalah dari 22 negeri dan 3 orang dan Algemene Politie,
dari UNO, jaitu dari India, Pakistan, TNI, tjukup competent untuk menInggeris,
Siam,
Afganistan,
Belgia, djaga keamanan, sehingga tiap2 perSaudi Arabia, Swis, Perantjis, USA, mintaan untuk mengadakan pasukan2Birma, Tiongkok, Mesir, Vatican, Etio- keamanan istimewa akan ditolak.
Selain itu oleh Gubernur Militer dipia, Pilipina, Portugal, Australia, Den:
berikan petundjuk2 sbb.:
mark, Finlandia, Malaya,dan SingaBagi alat2 pemerintah: semua perapura.
turan jang dibuat oleh PPN tetap ber:
Keadaan kota. . laku, sampai ada perubahan? dari peTiap rumah dari 11/5 djuta pendu- merintah RIS.
Bagi KL dan KNIL: sambil menungduk Djakarta dihiasi dengan bendera
Merah-Putih. Disebagian rumah2 Be- gu putusan2, mereka dianggap sebagai
landa disamping Merah-Putih itu tam- tamu RIS.
Bagi partai2 politik:
Partij-wezen
pak djuga bendera Belanda, disebagi“asal sadja kean lagi hanja Merah-Putih.
5 diberi kemerdekaan,
Diantaranja
Nederlandse Handels- amanan dan ketertiban tidak dibahajakan olehnja.
bank, Javase Bank dan beberapa kanG' 'akan2-sekerdja:
mereka bebas
tor dagang Belanda hanja mengibarkan Merah-Putih. Boleh dikatakan se- untt “ memadjukan dan menginsjafkan
kaw buruh, asal sadja keamanan dan
mua toko Tionghoa tutup, semua mengibarkan Merah-Putih,
banjak jang nega | tidak dibahajakan olehnja.
Ka ( dagang: semua peraturan medisampingi bendera Tiongkok Nasio- ngenar
bengawasan-harga dan pelaranalis,
dan beberapa bendera Kungngan menimbun barang tetap berlaku.
chantang.
Menaik-naikkan harga tetap dilarang.
Dibeberapa djalan besar dan: diha(Afttara).
$
njak-djalan masuk kampung diadakan
2intu gerbang jang dihiasi Merah PuP.P.N,. DIBUBARKAN
SESUDAH
tih dan dengan huruf2 besar ditempeli
SIDANG PERTAMA KABINET
bermatjam-matjam . utjapan
selamat
RI.S.
atau harapan, diantaranja
Indonesia
Tetap Merdeka”, »Hidup RIS”, ,SelaMaguwo,
mat Republik Indonesia Serikat” dan
Menteri
Penerasebagainja..
.
5
erangkan pada ,,Anta“Banjak sekali rakjat keluar rumaK,
kerdjaannja jang
perberpakaian baik, tram pehuh, beratusdi Djakarta ialah akan
ratus betja
mondar-mandir,
semua,
n personil kemente-

»Dokumen2
ini.
merupakan suatu
hasil, jang dikedua negara telah tertjapai dengan djalan demokratis. Kedua negara merasa tjukup kuat dan
giat untuk"
mengadakan permulaan
baru jaini dengan mengadakan kerdja
sama antara: Timur dan Barat, Dengan
taadjub dunia menjaksikan kedjadian2
ini mengambil kesimpulan bahwa pada
saat.ini kedua negara mewudjudkan
hasrat damai jang terkandung dalam
hati sanubarinja.
»Untuk masa jang akan datang kami pertjaja pada anasir2 jang berhati
baik dari kedua bangsa, walaupun bagaimana djuga kejakinan mereka ini.
Mereka didunia “ini ternjata mendjadi
perintis djalan, walaupun mereka ka-

dang2 diungkiri orang.
Selandjutnja

kan betapa

Ratu

1

Juliana

besar kepuasan

menjata-

peristiwa jang
paling
penting pada
djaman ini. Dokumen jang telah ditanda-tangani adalah hasil jang telah
tertjapai dengan djalan demokrasi dan
kerdja-sama: ' Sekarang “kita “berdiri
berdampingan,
kata
Ratu
Juliana,
meskipun keduanja menderita tuka2.
Tetapi keduanja - tjukup mempunjai
dimana

hidup

Timur

sama-sama.

untuk

dan

Barat

memulai

lagi

kerdja

ber-

Ratu Juliana selafidjutnja

katakan,
bahwa -Nederland» sangat
1
' 'beratija — kewadjiban
jang dipikul oleh negara-baru ini. Tiap
orang di Nederland menjetudjui penjerahan kedaulatan ini pada prinsipnja,
dan bersedia memberi bantuan
bila diminta.
Dalam pidatonja jang singkat
P.M.
Hatta katakan, bahwa baginja adalah
suatu kehormatan besar untuk menerima kedaulatan untuk
negara baru
ini. Kami mengharap, kata Hatta, semoga
perhubungan
antara
kedua
bangsa ini akan madju kearah kesedjahteraan dan kebahagiaan keduanja.
Ketika Hatta meninggalkan Troonzaal diluar seorang
gadis Indonesia
menjampaikan kepadanja sebuah! karangan bunga Merah-Putih. (Antara).

Hak-hak demokrasi tetap di djamin,
Kata Gubernur Militer dalam pidatonja

rian jang dipimpinnja.
. Mengenai pekerdjaan PPN.
dikatakannja, bahwa badan itu akan dibubarkan sesudah sidang pertama kabihet RIS dilangsungkan. Menurut Mononutu,

sidang

kabinet

RIS

pat ini hendak kami njatakan dengan

':

tegas, bahwa dinegeri Belanda setiap
orang setudju dengan azas penjerahan
kedaulatan. Dan kami berseru kepada
sekalian orang supaja turut bekerdja
dengan ichlas hati dalam keadaan jang
baru ini.
Negeri Belanda
bersedia
membantu, segera “sesudah dan djika
Indonesia minta bantuan ini.
Orang
bersedia menolong
karena pertalian
jang

erat

dan

perhubungan

jang

mes-

ra. Kami merasa beruntung melangsungkan penjerahan
kedaulatan ini”
demikian diantaranja diterangkan oleh
Ratu Juliana,
Sesudah Sri Ratu selesai berpidato,
Carillon memperdengarkan lagu
kebangsaan Indonssif Raya dan kemudian Wilhelmus. Para hadirin mendengarkan kedua lagi ini sambil berdiri,
Beberapa menit kemudian
Sri Ratu
meninggalkan Burgerzaal,
ditengahtengah drs. Hatta dan dr. Drees -dan
menudju
keruangan
tachta.Prins
Bernhard
meninggalkan
Burgerzaal
dengan diiring oleh kedua ketua dari
Staten Generaal.

-

PENGAKUAN SWIS, BELGIA
DAN NASIONALIS TIONGKOK AKAN R.I,
Dengan resmi diumumkan disini

hari

ini,

bahwa

Zwitzxorland

telah

mengakui de jure ReptihUk Indone| sia Serikat. Begitu djuga pemerin! tah

Belgia

mengumumkan

dari
se- | Brususel, bahwa pemeri
ntah Belgia
Kemer-

bati

suatu bangsa jang mendapat
dekaan walaupun bagaimana beratnja
djuga kewadjiban
jang terlttaknja
:
aa

kekuatan

pada pundaknja. Djuga dinegeri Belanda melihat hal ini dengan kechawas
tiran, demikian Sri Ratu.
»Tetapi pada saat ini dan pada tem-

telah

jang

mengakui

pemerintah

R.LS.

baru didirikan itu,
Permrerintah nasionalis Tiongkok

mengakui

de jure

R.LS.

pada

hari

ini. Djurubitjara kementerian luar

negeri nasionalis sewaktu mengumumkan
pengakuan ini menjatakan,

bahwa - menteri

luar

negeri

nasionalis Tiongkox, Dr. Yeh Kung
Chao,

lebih djauh

menjatakan,

ba-

hwa pemerintah Tiongkok bersedia
untuk
mengadakan
pertukaran
misi diplomatik dengan pemerintah
Indonesia dengan selekas mungkin.

“KEWADTIBAN

sovirio Di”

AMERIKA

Den

Haag,

Dikalangan

27

Des.

delegasi

(Antara),

RIS

Antara

mendapat kabar, bahwa Sumitro pergi
ke New York sebagai utusan RIS dex
ngan pangkat menteri.
Sumitro akan
mengoper djabatan? perdagangan
Pemerintah Hindia Belanda di Amerika
beserta
segala peralatannja. Sumitro
bersama sekretarisnja Miss Belt akan
berdiam di New York dua bulan, kemudian kembali ke Indonesia.

Tentang

nerangkan

Fox

dan

Fox

di

kontrak

Schiphol,

Pemerintah

RIS

Sumitro

bahwa

akan

me-

antara

diada-

kan pembitjaraan lagi sehingga bagaimana nanti Fox Kontrak itu belum ada

kepastian.

Sumitro tiba di Schiphol siang tgl.
26/12
dan
meneruskan perdjalanan
bersama Palar malamnja.
Bertepatan hari penjerahan kedaulatan Palar tg. 27/12 di New York me-

menaikan

ngadakan ' upatjara

Merah-putih

500 orang

dirumahnja,

Indonesia,

U.S.A, HARI

Ik.

INI MENGAKUI

BRLS.?

pertama

bendera

dihadiri

.

itu akan dilangsungkan sekembalinja
J. Beam
sebagai charge
P.M. Hatta dari Nederland.
@Waffairs,
Selandjutnja atas. pertanjaan MonoWashington, 27 Des. (Antara),
hnutu mengatakan, bahwa dia sendiri
UP kabarkan, dari kalangan resmi
pertjaja, bahwa tenaga untuk menjesuaikan
diri
(aampassingsvermogen) didapat kabar, bahwa hari ini Amerika
akan
mengumumkan pengadari Knil tjukupbesar.
Ditambahnja, Serikat
bahwa jang penting -ialah melantjar- kaunnja terhadap RIS. Dalam beberakan pembentukan Angkatan
Perang pa hari ini Presiden Truman akan meRIS. Untuk itu djiwa kerdja sama ha- ngirimkan kawat utjapan selamat kerus tampak antara Knil dan TNI, jang pada Pemerintah RIS jang baru dan
hendaknja dikonkritkan dalam
pera- tidak lama Jadi kons.-djend, di Djaturan2 organisasi
Angkatan
Perang karta akan didjadikan ambassade deRIS.
ngan konsul-djenderal Jacob Beam seMengenai kabinet. NIT,
Mononutu bagai charge d'affairs,
mengatakan, bahwa kabinet NIT
se-|.
PILIPINA MENGAKUI R.I.S.
karang dengan
terbentuknja
PemeMULAI HARI INI.
rintah RIS
tidak - demisioner,
tapi
meskipun. demikian kabinet NIT' kini
Manila, 28 Des. (Antara).
perlu diadakan reshuffle.

AMERIKA SERIKAT MENGAKUI
R.L.S,
Pada hari Rebo
Amerika
Serikat
telah mengakui pemerintah baru dari"
Republik Indonesia
Serikat
dengan
formil,
demikian
dikabarkan
oleh
Reuter. Merle Cochran telah diangkat
mendjadi duta besar pertama di RIS.!

« Kementerian
mengumumkan,

luar negeri
Pilipina
bahwa pemerintah Pi-

lipina mulai 28/12 mengakui kekuasaan
de jure RIS. Pengakuan ini disampai-

kan dengan perantaraan konsulat Pilipina di Djakarta, Dikalangan diplomatik

ada

dugaan

jang

kuat,

bahwa

Mr, Maramis akan mendjadi duta-bes
sar pertama dari RIS di Pilipina.

#

s bean rakjat menjambut disepandjang djalan

Amsterdam, 27 Des. (Aneta).
Menjambung berita
tentang upatjara penjerahan kedaulatan di negeri
Belanda maka sekarang dapat dikabarkan, bahwa dalam pidatonja
Sri
Ratu diantaranja berkata, bahwa penerimaan kedaulatan oleh negara muda ini, penjerahan kedaulatan itu oleh
“kkeradjaan Belanda dan pembentukan
Uni ini merupakan satu dari peristi'wa2 jang sangat merawanhati, karena
djalannja kedjadian2 ini tidak sebagai
biasa dan karena belum pernah terinjata sedjelas ini simpati kedua bangsa jang satu terhadap jang lain.
Sekarang kita tidak lagi berhadapan
sebagai lawan, tetapi berdiri - sedja| djar, sekalipun rusak, dan tjampang
serta penuh bekas luka dendam dan
sesal, demikian Ratu Juliana.

ET

BER— 10 TJAP-IT-GWEE 2500...

:

—

Djakarta, 27 Des. (Antara).
“'djuga menjambut dengan senang hati
Gubernur Djakarta dan Daerah Se- ikatan tuan dengan rakjat Belanda jg.
kitarnja dalam menetapkan ,,undang2 diadakan dengan sukarela dalam Uni
Indonesia-Belanda baru. Saja berhaonderneming dan perusahaan” sbb.:
rapan, bahwa Indonesia akan mengindjak suatu masa perdamaian dan ke:
Fasal 1
S
makmuran,
jang akan
memberikan
(1) Jang
punja, pengusaha, direktur, sumbangan dalam kemakmuran
dan
pengat atau kuasa dari onderne- kesetimbangan semua negara di dunia.

ming2 umum untuk p

| rang

dan/atau

sutan ba-

Sa

barang, pula dari lain2

lama masa dari mulai hari undang2
(tg.,26

Des.

1949) sampai

tiga puluh hari
kemudian sesudahnja,
dilarang mengadakan peraturan2 pe-

"0

Pesan kepada dr.

itu, jang mana pada sesuatu waktu

dapat

mengakibatkan

kerdjasama

kita

Republik Indonesia Serikat oleh
merintah Kanada”.

“kerdjaan guna orang2 termasuk pegawai dari onderneming atau perusaha-

(an

bahwa

am mentjapai perdamaian di
duhia, baik negeri tuan maupun
negeri
saja akan mempererat tali persaudaraannja guna kemakmuran kita bersama. Utjapan
ini dapat
dianggap
sebagai pengakuan jang
penuh
dari

' perusahaan bermanfaat umum,
jang
ditundjuk oleh kekuasaan militer, seini berlaku

jakin,

'Dalam pesannja

ketertiban

S

Umum atau penghidupan ekonomi ma-

rent

sjarakat. terganggu
oleh
karenanja,
atau pun sepatutnja dapat diduga akan
berakibat demikian.
(2) Penundjukan onderneming2 atau
perusahaan2. termaksud pada ajat diatas ini, ditetapkan dengan surat putusan
jang diumumkan dengan tjara

kepada

pe-

Drees.
dr.

Drees,

2 menteri Belanda, Saint Lauanakan
kejakinannja, bahwa

Andonesia-Belanda

berikan

akan

sumbangannja

mem-

guna

.perda-

maian dan kesetimbangan didunia,
R.L.S, DIHARAPKAN
SELEKAS:. NJA DJADI ANGGAUTA UNO,
New York, 27 Des. (Antara).
dimuat dalam tiga warta harian
di“Menurut
UP dr. H. Siemens, acting
tempat, dalam bahasa Indonesia, Belanda dan Tionghoa, begitu pula de- kepala delegasi Belanda di' UNO me-

ngan diumumkan
radio.

dengan

njerahkan

perantaraan

Pelanggaran » larangan

termuat

dalam fasal 1 dibuktoa dengan huku-

2

pendjagalan:

sekretaris

Lie, berisi

lapangan ekonomi, sosial dan kesedjahteraan

bathin.

MENTERI

RAJKUMARI

BERTE-

MU DENGAN PRES. SUKARNO.
Jogja, 28 Des, (Antara).
Menteri Kesehatan India Rajkumari Amrit
Duta Besar

Kaur bersama dengan
India Dr. Subbaroyan

bertemu dengan Presiden Sukarno
di Jogja hari Selasa kemarin untuk
menjampaikan salam dari Perdana
Menteri Pandit Jawaharlal Nehru
atas nama Pemerintah dan rakjat

termaksud dalam undang2 on-

susu,

Trigve

bahwa
Pemerintah
Nederland
akan
memberi
bantuan
kepada Indonesia
supaja setjepatnja dapat madju dalam

derneming2 dan perusahaan penting:
De Bataviase Verkeersmaatschappjj,
dan lain2 onderneming umum untuk
pengangkutan barang dan/atau orang:
paberik2 ijss pembikinan roti peru-

.“sahaan

kepada

supaja RIS selekas mungkin diterima
sebagai anggauta UNO.
Dikatakan

man tutupan paling lama satu tahun
atau denda paling banjak seribu rupiah.
(2) Hal2 jang diantjam dengan hu-|
kuman termaksud pada ajat diatas ini,
dianggap sebagai pelanggaran.
(3) Djika pelanggaran itu dilakukan
oleh badan hukum, maka perkaranja
dituntut dan
hukuman didjatuhkan
atas diri mereka jang memberi perintah untuk melakukan tindakan jang
terantjam hukuman itu ataupun mereka jang
dengan
njata memegang
pimpinan dalam. melakukan atau memunda tindakan jang dilarang.
Jang ditundjuk sebagai onderneming
umum
dan
perusahaan
bermanfaat

umum

UNO

pemberitahuan tentang berdirinja RIS
dan pernjataan, bahwa Pemerintah Belanda akan melakukan segala tindakan

2. Fegal 2
(1)

surat.

Djenderal

India. Sebagai

pernah dikabarkan,

Menteri
Rajkumari
Amrit Kaur
telah datang di Djakarta hari Ahad

jang lalu untuk mewakili Pemerin-

de Gas-

tah India

maatschappij: het Electriciteitsbedrijf,
tempat2 pengisi bensin (benzine vulstations).

dalam

upatjara

penjera-

han kekuasaan di Djakarta kemarin sore. Sesudah mengadakan pertemuan dengan Presiden Sukarno
ditempat kediamannja dan sesudah
itu berkundjung pula dan bertemu
dengan Nj. Mohamad Hatta, Menteri Rajkumari dengan pengiringnja kembali lagi ke Djakarta.

| TIONGHOA KUTOARDJO.

-

Purwokerto, 27 Des. (Antara).

(KOTA BANDUNG PADA HARI
| PENJERAHAN KEDAULATAN.

Dari kalangan penduduls Tiong-

.dan delman tidak tampak dan orang
berpakaian serba bagus. Tentara Belanda jang tidak dinas
diasramakan.
duduk Kutoardjo, Menurut ketera- Pukul 9.00 didjalan
Lengkong
berngan ketua
C.H.T.H, Kutoardjo langsung upatjara pembukaan asrama
kepada ,,Antara”, dijumlah rumah invaliden ,Jajasan Kudung Puntung”

mereka jang terbakar ada 140, jg.
kan

| Iibirecteur:

OEX KIM SEN

'Hoofdred.: @THIO IN

Po.

,

2

"TAN

BOEN

trima

PINTOF

LOK

ag

SOAN

pas? djalan un-

ditundjuk

Solo, 28 Des.

(Antara).

Pada hari penjerahan kedaulatan
tuan Sudarjo Tjokrosisworo ang-

gauta dan bekas sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia merigetok kawat
pada para wartawan
Indonesia di Semarang, maksudnja
minta supaja berhubung dengan
pembesar2
ditempatnja - urtuk
mendesak segera dikeluarkannja
wartawan
Rusli dari. pendjara
Mlaten
Semarang dan wartawan
Sutardjo dari pendjara Ambarawa.
Tuan

Rusli

dan

Sutardjo

seba-

gai diketahui
masing? redakteur
Gam pemimpin redaksi harian ,,/Pacific” di Solo.
"
g

malam

Det.

$ 3.750.000.000.

tahun

(Antara).

m

Wakil Tiongkok Nasionalis jang telah
tiba di Indonesia
untuk
turut
menghadiri upatjara penjerahan
kedaulatan,. menteri, negara : djenderal
Wu Te-chen,
antara lain menerangkan, bahwa peristiwa 'ini adalah peristiwa
bersedjarah
jang.
membuka
masa baru dalam perhubungan antara
bangsa2 Indonesia dan Belanda.
Ketjakapan sebagai ahli negara dari pemimpin2 kedua bangsa
itu menundjukkan, bahwa.mereka-dapat mentjukupi tuntutan masa dan
membuktikan, bahwa tidak ada sesuatu perselisihan internasional jang tidak .- bisa
diselesaikan dengan goodwill dan saling pengertian.
2
3

hingga tiap2 sen jang kita keluarkan

pegawai

Mr.

ngat hargai mereka jang terdjun sen-

dalam

lapangan

sosial

Ernest Bevin,

menghadliri

ke

Kolombo

konperensi

luar negeri

su-

hari

dari

negara?

untuk

menteri2
jang

ter-

gabung dalam Commonwealth Inggris, jang akan dimulai pada tg. 9
Djanuari,

Sebelum berangkat dari setasiun

|“

New York, 27 Des. (Antara-UP),
Conshita Gaston, gadis Philipina, '
penjanji dalam
jang tjantik dan
opera, hari ini ketawa mendengar
kabar jang menjatakan, bahwa ia"
boleh djadi akan berkawin dengan
presiden @uirino
dengan segera,
Gadis

tersebut berkata,

,, Kabar Jes

sematjam itu adalah kabar angin
sadja”. Akan
tetapi
gadis.jang
baru berumur 22 tahun ini mengax
kui, bahwa @uirino kerap kali telah bertelepon d@ngannja dari Manila. Menurut keterangan gadis ini,
bahwa ia sekarang ini sangat asik
kepada opera. Ia datang ke New
York
ialah
untuk
mempeladjar
Suaranja dan baru2 ini sudah dju-

dlam

bagian

ga ikut mengambil

suatu permaimanan jang dipertundjukikan satu maskapai opera dalam kota ini.
@UIRINO TIDAK
BERMAKSUD
AKAN KAWIN.
Manila, 28 Des. (U.P.
Presiden

@uirino,

jang sekarang

lagi beristirahat di Baguio, menamakan berita2, bahwa ia akan ka

win, sebagai sesuatu jang fahtas-

tis,
Djuga presiden menamakan berita2 jang mengatakan, bahwa ia

pergi ke Amerika untuk membeli
kapal2 silam untuk angkatan laut
Pilipina, sebagai berita2 jang fantastis dan menambahkan, bahwa
kundjungamnja ke Amerika semat
ta-mata hanja untuk berobat sadja.
DJEPANG MINTA DIKEMBALIKANNJA KURILEN DAN
SACHALIN SELATAN ?.
Washington,

26

Des.

(Antara-UP).

Pembesar? state department menjatakan, bahwa mereka bersympati terhadap keinginan pemerintah Djepan
untuk mendapat kembali kekuasaanss
nja atas Kuriler»Selatan dan Sachalin
Selatan,

akan

tetapi

mereka”

tidak

Victoria, Bevin menerangkan,
ba- tahu benar, bagaimana, tjaranja mehwa dalam Konperensi itu akan di- laksanakan keiiginan “itu. Memberi
bitjarakan djuga
soal2 jang pen- komentar tentang pengumuman Djeting buat semua anggota Common- pang ini, mereka tidak mengakui berwealth, Dalam perdjalamannja ia lakunja persetudjuan Yalta jang mezngembalikan daerah2
ditemani olehsdok
pendjaganja, "Tainnja kepada Rusia. ini dan daerah2..
Pa
Sir

dinjatakannja, bahwa
ia
tidak dapat mendjandjikan tertj
Maen
apai-

3

Palar tentang situasi

Alexander

MeColl,

sekretaris

privenja dam
anggota2
delegasi
Inggris ke konperensi itu,
EINSTEIN MENDAPATKAN
TEORI BARU LAGI.

“sekarang.
Djangan lekas minta

telah berangkat

perdjalanannja

mintanja.
: Achirnja

gotaan U.N.O,
Den Haag, 27 Des, (Antara).

dan Hong-

Selasa dari London ke Roma dalam

dah dimintanja untuk bekerdja. Nona
Erna pada prinsipnja tidak menol
ak.
Selandjutnja perhatian Mr. Kosas
ih
tertudju pada Mr. Sumantri dari
Kementerian Sosial dan Perburuhan
Republik, Indonesia, jang djuga akan
di-

nja tjita2 jang muluk2.

Djakarta

BEVIN KE ROMA,
London, 27 Des. (U.P..)
Menteri
luar
negeri Inggris,

sa-

diri dan memperaktekkan tjara
bekerdja dengan njata dan bukan
tukang djual omong sadja.
Menurut keterangannja, Erna Djaja
diningrat,
jang sudah membuktikan

ketjakapan

di

Serikat dari Korea, Ceylon, Pakistan, Australia, New
Zealand, Pakistan, Birma,
India, Indo-China,

Singapura,
kong,

Kosasih

datang

Siam.
| Jang akan
menghadliri konperensi ini ialah diplomat2 Amerika

Te-chen

Menigenai

-

€

takan, bahwa
para
'invaliden
tidak udara 416.000 orang.
meminta belas kasihan atau
tandaKONPERENSI DIPLOMAT2
djasa. Seterusnja diterangkannja, bah- |AMERIKA DI TIMUR
wa sebagai manusia, dan
walaupun
DJAUH,
bertjatjat, para invaliden bersedia bekerdja untuk masjarakat. DiharapkanDimulai tg. 13 Pebruari.
inja supaja invaliden djangan didjadiBangkok, 26'Des. (Antara-AFP).
kan alat. Sementara itu pada malam
Pembukaan konperensi
Rebo, Komando Militer Kota Bandung
diplomengeluarkan
pengumuman,
bahwa mat2 Amerika
Serikat di Timur
djam malam dikota Bandung tetap ia- Djauh, jang
akan
diadakan di
lah antara pukul 22.00 sampai pukul
|
Bangkok,
akan
dimulai
pada tgv'
malam
jang
dikeluarkan! 13 Pebruari j.a.d.
Konperensi tsb.
“oleh tentara Belanda tidak
berlakui mula2 akan
diadakan dalam bulan
lagi, sedang jang diberikan polisi berDjanuari j.a.d. ini, akan tetapi-kelaku sampai tanggal 8 tahun '50.
Pengumuman K.M.K.
jang
kedua mudian diundurkan untuk memung
pada malam itu mengenai pendaftaran kinkan Philip Jessup, duta istimesendjata bagi orang2 partikulir
dari wa Amerika Serikat, mengundjungi
tg. 27 sampai 30 Desember.
negeri2 lainnja sebelu

Kata Djendra Il Wu
27 Des.

1950.

Rentjana anggaran belandja 1950 ini
akan diadjukan kedepan Congres pada
bulan muka. Walaupun anggaran belandja diperketjil, tetapi ketiga bagian
angkatan perang tadi untuk pertama
kali setelah selesai perang akan beli
alat2 baru dan modern, sedangkan kekuatan bertempur
(combat strength)
tidak akan dirobah. Djumlah anggota
angkatan
darat,
“bersama
opsir2nja,
630.000 orang, - angkatan laut 460.000
angkatan laut 460.000, dan
angkatan

dan Tionghoa akan lebih kekal,

Djakarta

»@UIRINO MEMANG KERAP
KALI BERTELEPON DENGAN SAJA DARI

Dalam tahun 1949, tiap2 bagian tadi
menerima 4.550, 4.200 dan 4.200 djuta
dellar,
djadi masing2 kurang untuk

Perhubungan antara bangsa Indonesia

harus dapat mentjapai- tudjuan
jang
dikehendaki.
Det. PM IV. bertempat di J. Pul
Tentang tjara2 supaja orang2
tsb.
Coen Internaat.
diatas mendjadi ,,social minded” lagi,
Keterangan
tentang
peraturan? Mr. Kosasih beranggapan, bahwa me. mendapat
pas dsb.nja dapat di- reka itu harus mendapat pendidikan
seperti
'peroleh
antara
djam 09:00 — dalam vak2 jang disukainja,
pertanian, ternak,
perikanan dlinja,
14,00,
(4) Djam malam untuk daerah Dja- sehingga dengan pengetahuan itu sebekal dan sedikit sumbangan
karta Raja tetap berlaku
mulai bagai
uang sebagai modal dapat mendjalan0.
djam 0100 sampai djam 05.00.
kan perusahaan sendiri. ,, Kementerian
5) Diketjualikan dari pas djalan ini Sosial tidak akan memberi tundjangan
', dalah:
:
tetap sehingga orang mendjadi
beAnggota? TNI (termasuk CPM) roepswerklozen”,,
demikian kata Mr,
ig melakukan tugas dinas.
Kosasih,
rwira2 TNI (termasuk CPM)
Diterangkannja bahwa
untuk
ini
f9 termasuk lingkungan GM adalah dua sjarat jang penting: per'yakarta Raja dengan 'mempu- tama
jang dididik itu harus tjukup
ai tanda djabatan
(legimatis mempunjai kemauan, dan ini kiranja
vvijs) dari GM,
tidak akan begitu sukar kalau orang
“Anggota? Polisi Negara dan Al- mempunjai tjita2 jang sungguh2 ingin
'memene Politie
jang bertugas membesarkan: dan kedua jalah pihak
pegawai sosial sendiri harus bersikap
'dinas.
inetapan ini berlaku mulai tgl, sebagai pamong jang mendidik xepada
tudjuan jang tertentu itu,
P Dual
1949 djam 24.00,
djam

dan

permulaan. untuk merawat. sesama
Semendjak TNI masuk Kutoar- manusia jang mendjadi korban
perdjo, keadaan tenteram dan aman, djuangan dan supaja djangan dibiardemikian tuan Oei Gwat Ling, ke- kan mereka menderita sadja.
. Ketua Panitia Peringatan
Lahirnja
tua C,H.T.H, Kutoardjo,
TA
RIS Taher menjampaikan amplop jang
MINTA DIBEBASKANNJA WAR- berisi uang f 20.000 dan bahan2
seTAWAN DARI TAHANAN,
harga f 2.000.
Kawat wartawan Sudarjo,
Effendi atas nama invaliden menja-

|

tuk

jang dihadiri oleh Kol. Sadikin

316, me-

malam.

Ia

Iga $ 22.000, tidak dapat terpel ihaya seWashington, 25 Des. (Antara-UP).
mustinja di Iran dan dimasa Pang sk
Rentjana anggaran belandja pertahanan USA dalam tahun 1950 besarnja sedikit gunanja. Shah Iran me.nperlihatkan kegusarannja dengan menolak .
kira2 13.500.000.000 “dollar. Dari -djumuntuk berpidato dimuka tjorong radio
lah ini angkatan udara akan terima
jang ditudjukan
$ 4.100.000.000
angkatan
darat »Voice of America”
8
$.3.900.000.000,
“dan
angkatan
laut kepada negerinja.

pembesar2. Pasundan.
.
Ketua
Jajasan
Gondokusumo
meninggal 4 orang, luka berat 1
orang, kerugian banang2 jang ber- nerangkan, bahwa asrama itu merawat 170 imvaliden dan mengharapkan
gerak (barang2
dagangan) f 4,8 bantuan dari masjarakat. Harapan itu
djuta,
barang? . tidak bergerak dikemukakan pula oleh Menteri
Sof 2,8 djuta. Djumlah sokongan jg. sial Pasundan Ardiwinangun. '
diterima selama pendudukan BeKol. Sadikin dalam kata sambutanlanda f 8000.—
Sera
EA -Inja menjatakan, bahwa'.kini tiba saat

mengalami

Tentang pas djam

| ,SEDAR”

Keadaan kota Bandung pada
hari
penjerahan kedaulatan tenang. Tiap2

djak gerakan militer dan selama
pendudukan Belanda, adalah pen-

lekas diselesaikan”.

BS Det. IV.
Untuk pemberian

|

.hoa didaerah Kedu Selatan, jang rumah mengibarkan Sang Dwi Warterbanjak mendapat kerugian 'se- “na, pasar2 kosong, toko2 tutup. Betja

BIRMA MENGAKUI R.L.S.
Rangoon, 28 Des. (Reuter).
Birma -telah
mengakui
RIS
dan
presiden Sao Shwe
'Thaike, perdana
menteri Thakin Nu dan menteri luar
negeri Sao Khun Hio telah mengirimMUTASI PEMERINTAHAN RLLS.
kan utjapan selamat kepada presiden
Djakarta, 28 Des (Aneta). aa
. Sukarmmo dan.Moh.. Hatta. Dalam 2-4
Kata djenderal Wu.selandjutnja, basannja kepada perdana menteri Hatta,
Kalangan resmi menerangkan, ' ke- gi pemerintah Tiongkok dan rakjatin Nu
menuliskan
sbb.
,,Kita pada Aneta, bahwa sangat boleh djadi nja, kedaulatan jang diperoleh bangsa
sangat
mengharapkan
akan
adanja Letnan Djendral Sudirman
panglima
Indonesia adalah penting sekali, karekerdja sama jang lebih
erat
“antara besar angkatan perang Republik In- -na sudah berabad2 lamanja satu djuta
bangsa2
Indonesia
dan Birma
dan donesia akan diangkat mendjadi kepa-: orang jang asalnja dari Tiongkok himudah2an mereka akan mendjadi te- la staf-umum tentara RIS.
Ldup dan bekerdja disini dan membeman untuk seterusnja dan dapat deSebagai sekretaris djendral kemenrikan sumbangannja
“dalam . ekonomi
ngan bergandengan
berdjalan
diatas terian luar negeri akan diangkat Mr. dan kebudajaan negeri ini jang telah
djalan jang menudju ke lahirnja kem- -Moh. Amin bekas gubernur Sumatera mereka pilih sebagai kepunjaan sendiri
bali Asia”.
.
Utara.
kebudajaan negeri ini jang telah meSebagai thesaurier-generaal
R.LS. rikan sumbangannja dlm. ekonomi dan
BELGIA MENGAKUI R.L.S.
akan diangkat Mr.
Sutikno
Slamet, Indonesia makin kekal,
demikianpun
Ea
Brussel,:28 Des. (Reuter).
penasehat
urusan keuangan
dalam tali persaudaraan
- afitara
bangsa
Belgia telah mengakui
pemerintah K.M.B. dan thesaurier-generaal Repu- Tionghoa dan keradjaan Belanda.
Republik Indonesia Serikat, demikian blik Indonesia.
Dengan mulainja masa baru ini saja
pengumuman resmi jang dikeluarkan
MARSHALL KE IN- jakin, kata djenderal Wu, bahwa per| pada hari Rebo pagi. Konsol Belgia di BANTUAN
talian ini akan lebih kuat lagi, bukan
DONESIA DIHENTIKAN.
Djakarta telah mendapat perintah unsadja untuk kepentingan bangsa2:itu,
tuk memberitahukan hal ini kepada
tetapi djuga untuk perdamaian
'duWashington, 28 Des. (AFP).
presiden Sukarno dan
menjampaikan
nia.
Dengan
-diserahkannja
kedaulatan
utjapan selamat bangsa Belgia kepada
Indonesia maka
bangsa Indonesia
berkenaan - dengan hari Selasa kepada
masuknja Indonesia dalam lingkungan berhentilah bantuan Marshall kepada | RUM MEWAKILI MENTERI
LUAR NEGERI R.IL.S.
Indonesia. Kiriman2 'beras dan tekstil
bangsa2 jang merdeka.
.
ke. Indonesia menurut kabar jang di“Selama Hatta belum kembali.
- DJUANDA LAIN BULAN KE
terima hari ini masih akan dilandjutJogja, 27 Des. (Antara).
RG
WASHINGION.'
kan beberapa minggu lagi.
:
-Menurut
“keputusan
Presiden
RIS,
-Kalangan
jang
'
mengetahui
mene' Pembesar2 Amerika di WashingKementerian
Luar Negeri
' ton mengharap pemerintah Indo- rangkan, bahwa negara baru ini harus pemimpin
RIS diserahkan kepada Menteri Moh.
memadjukan
permintaan
baru
kepada
nesia baru meminta dengan tepat
Rum, selama PM jang djuga merangSuatu pindjaman dari Export-Im- bank export-dan import buat memin- kap Menteri Luar Negeri ad interim,
djam 100 djuta dollar,
sebagaimana
port Bank untuk memadjukan ke- telah dilakukan oleh Nederland bebe- belum kembali di Indonesia.
kajaan2 alam
dan
perdagangan 'rapa waktu jang lalu berhubung dePENDAPAT MENTERI SOSIAL
luar negeri dari
kepulauan jang ngan perkembangan
2 perdagangan
.
REK.
terkaja ini.
Indonesia.
:
“dang paling urgent harus
“ Menteri kemakmuran Ir. DjuanPembesar2 bank export dan import
da dapat diharap
akan mengun- menerangkan, bahwa permintaan 'sedjungi
Washington
lain bulan. matjam itu oleh Indonesia sebagai neBandung, 24 Des. (Antara).
gara jang berdaulat akan diperhatikan
(AP),
Mr. Kosasih Purwanegara, Menteri
dengan saksama.
:
2
KANADA MENGAKUI INDONESosial RIS dalam pertjakapan dengan
:
SIA DE JURE,.
menerangkan, bahwa soal'
,Antara”
6
jang paling urgent dilapangan sosial
Mottawa, 28 Des. (Aneta).
jalah hal pemuda2 jang tidak berdjo“Pada hari ini pemerintah
Kanada
ang dengan memanggul sendjata' lagi
telah mengakui
Republik “ Indonesia |
supaja djadi produktif bagi masjaraGubernur Militer Djakarta Raja pa“Serikat dengan penuh. Dengan
dua
Ga tg. 27/12“49
mengeluarkan peng- kat dan rakjat jang menderita kehiSurat jang tersendiri perdana menteri
langan harta benda dan rumahnja daumuman no. | tentang pas djam ma/Kanada
telah memberi
tahukannja
pat mendjalankan
lagi kewadjibanlam
sbb.:
2
kepada perdana menteri Belanda Dr.
nja.
:
(1)
Pas
djam
malam
(avond
klokpas“ MW. Drees, dan perdana menteri Indo“Kalau hal2 tsb. tidak lekas2 diselepassen) jang hingga sekarang dinesia, drs. Moh. Hatta. Dalam
pesaoleh
Basis-Komando, saikan, demikian Mr. Kosasih, nistjaja
nannja jang disampaikan kepada per- “keluarkan
kegelisahan masjarakat
Politie dan
Militaire akan timbul
dana menteri
Hatta . Saint Laurent ntbsAlgemene
tg. 27 Des. atau tidak aman sehingga pembangu. menerangkan sbb: ,,penjerahan kedau- " &. -Politie dsb.nja mulai
bisa didjalankan.
latan jang “baru2 ini diadakan meru1949 djam 24.00 tidak berlaku lagi. nan tidak
lini”,
»Untuk
mewudjudkan usaha
akan
suatu
penghormatan
kepada (2) ,,Surat izin djalan malam”
jang kata Menteri tsb. ,kita harus memperKahiin
dalam urusan .negara- dari
“baru,
dikeluarkan
atas
nama
Gu&. tuan dan teman2
hatikan soal2 posisi keuangan
dan
sedjawat tuan. Kita
bernur Militer Djakarta Raja oleh ekonomi Indonesia dan sampai dimana
Mjor.
Sudirgo
Komandan CPM usaha itu dapat dilaksanakannja, se“2

TA
PA TA Sa
13500 djuta dollar untuk .per?
tahanan Amerika Serikat ."
1

keang-

New

York,

26

Des.

(Antara-UP).

Dua djam setelah pesawat Hatta turun (tgl. 25 Des.) tibalah Palar dari

Sementara itu sumber? jang
'berdekatan dengan djenderal MacArthur
menjatakan, bahwa pengumuman pemerintah Djepang mengenai
keinginannja

itu

dibuatnja

diketahui
oleh
teori dikalangan
sini

ialah,

tiada

5
2

dengan

MacArthur.
Suatu
pembesar2 tinggi di-

bahwa

dengan

menuntut

Professor Albert Einstein,jang
teo-7 Kurilen Selatan dan Sachalin Selatan
ri-relativitet-nja telah memungkinkan
ini Djepang bermaksud suf4ja kewaNew York. Ia kembali ke New York dibuatnja bom atom, pada hari Se- djibannja membajar kerugian kepada
nen menerangkan,
pada tgl. 26 Des. sore bersama
bahwa
ia
telah Serikat dihapuskan seluruhnja.
Sumitro jang ditunggu kedatangannja hari dapat menjelesaikan sebuah teori baru
lagi
jang
akan
itu dari Indonesia. Setelah berunding demembuka
rahasia? PERTAMA? INDO-CHINA JANG
ngan Hatta 214 djam ditempat kedia- alam, sehingga menggemparkan seluSKAN DISERANG KOMUP”
man delegasi RIS di Hotel Wittebrug, ruk- dunia. Ahli jang terkenal ini teTIONGKOK.
lah menakdjubkan “ kawan2nja
dilaPalar menerangkan dalam sebuah
in- pangan ilmu mathematika
Ramalan
? Pai Chung-ts.
dan
phyterpiu bahwa soal Indonesia belum ses
lesai sama sekali sesudah penjerahan sika ketika untuk pertama kalinja ia
Hongkong, 28 Des. (Antara-AFP,
mengumumkan teorinja tentang maskedaulatan. Irian masih
merupakan
Djenderal nasionalis Pai Chung-hsi
sa dan
tenaga
dalam
tahun
1905. |
pertikaian antara Indonesia dan Ne
derland dan selama soal ini belum be- Teorinja jang baru ini djuga menak- 'hari ini menerangkan kepada pers di
Teori
itu
disebutnja Hoihow, bahwa negara pertama
dar'
res masalah Indonesia tetap ada da- djubkan lagi.
»teori gravitasi
(kekuatan
menarik) Asia Tenggara jang
'akan
disera-'
lam agenda Dewan Keamanan, Palar
jang
digeneralisir”
dan
maksudnja oleh kaum komunis apabila
Mer.
datang ke Nederland untuk
memberi akan memasukkan dalam suatu for- telah menguasai seluruh Tiongkok £&.
laporan kepada Hatta tentang situasi mule jang dapat
“lah
Indo-Chin
- dimengerti
a, demikian dikabarkax
semua
di UNO sesudah KMB dan djuga ten- alam jang sudah diketahui.
oleh sumber2
setengah
resmi
dari
tang pendapat2 dikalangan
pemeringilirag
Kabar jang menjatakan, bahwa te- | Hoihow. Sesudah Indo-China
tah Amerika dan state department.
pada
Siam
kemudian
orinja jang baru ini telah selesai se- |akan datang
S
» Tentaug veto Rusia atas ,,Congra- telah dikerdjakan selama 30
tahun, | Birma dan India, jang semuanja akar
tulation UNO” kepada RIS dan Nedjatuh
dibawah
kekuasaan
komunisme
diumumkan oleh Universiteit Princederland Palar menerangkan bahwa se- ton dalam suatu konperensi pers de- | internasional, kata Pai selandjutnja. .
|
Ia
djuga
bagian anggota UNO
menganggap si" ngan penulis2.ilmu pengetahuan disini
meramalkan, bahwa
pe-'
4'
kap Rusia itu tanda Rusia djuga akan untuk memberitakan tentang
perte- ti njerbuan ke Indo-China itu akan di-y
51
menyeto
keanggotaan RIS di UNO. muan perhimpunan memadjukan ilmu djalankan. dengan mengadakan perseSetengah anggota2 lagi
berpendapat Amerika
jang
berlangsung
minggu | tudjuan dengan Ho Chi Minh.
Tentang
kemungkinan
bahwa meskipun Rusia sudah menveto ini, Teori baru ini akan
diakuinja
dimasukkan |
congratulation
tersebut,
belum pasti dalam bab terachir
daripenerbitan pemerintah Mao Tse Tung oleh IngpertenRusia akan menveto masuknja RIS di (baru dari buku Einstein ,,/The mea- geris ia menegaskan adanja
antara politik
Inggeris
BENGeh
di
ining of relativity” jang akan
dike- tangan
jad. Tiongkok dan politik Inggeris di MaRusia rupanja hendak melihat
dulu luarkan dalam bulan Februari
laya dan
Eropa.
Ig menambahkan,
bagaimana sikap rakjat Indonesia, apaPRESIDEN ATASSI MINTA.
bahwa pengakuan
itu
tidak
akan
kah terbanjak menjokong ataukah meBERHENTI,
menghasilkan kemungkinan2 perdaga- :
nentang hasil KMB. - Bagaimanapun
sat

Undang-undang kekuasaan militer No. 23
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sen
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@A SEA
da

5

Rusia

tidak

mau

merusak

Suasana

pandangan

kepadanja dari rakjat dinegara2 Asia
dan dinegeri2 djadjahan jang menga-

gumi

perdjuangan

kemerdekaan.

Indo-

nesia. Berhubung dengan ini maka Palar berpendapat ada baiknja RIS djangan
“lekas minta mendjadi
anggota

UNO.

SABOTASE.

den

DJAWA TENGAH.

Semarang, 28 Des. (Antara).
10.00 hari ini bertempat
diDivisi dilangsungkan upatjara

pengoperan Komando

Djawa

kemarin

Perletakkan
Atassi

parle-

djabatan

presi-

jang

ngan seperti

SHAH IRAN SANGAT KETJEWA
Pulang hampa tangan,

diharapkan

“oleh,

guna' memperhebat

propagandanja.

N

SERANGAN KOMUNIS TEREH.DAP FORMOSA BUKAN TI- DAK MUNGKIN,

Pesawat2 nasionalis
lapangan?
membomi
bang komunis.

disebabkan

suasana.

jang

Inggeris itu, bahkan sebaliknja "akan?
membuka kemungkinan ' bagi
kaum
komunis untuk mendirikan konsulat2
dan
kedutaan2
didaerah?
Inggeris «

Taipeh,
Untuk

28 Des.
kedua

dalam

5

giat4
ter- hBata

(Antara-AFP).

kalinja

34
hari

“4

bom lapangan terbang Foochow.
nurut keterangan, serangan? itu

Medi-

'

ini pesawat2 pembom nasionalis memtudjukan

untuk

menghalang-halangi

angkatan udara komunis mempergu- 2
nakan lapangan terbang itu.
aU
- Pembesar2 nasionalis
di Formosa 2

menafsirkan, bahwa serangan2 pendahuluan terhadap “Formosa
bukannja
soal jang tidak
oleh
komunis.

mungkin
dilakukan
- Pemakaian
lampu2

“

'
!.

sedari sekarang djlarang di Tais1
peh. kabar24 V'
menurut
“itu
Sementara

pesawat2 !
Kunming,
dari
Tionghoa
pembom nasionalis
telah
menjerangw .
lagi ibu-kota Yunnan pada Hari Natal
dengan: mendjatuhkan bom2
dilapasasaran
ngan terbang. Jang mendjadi

New York, 28. Des. (Antara-UP).
Shah Iran
sangat ketjewa. karena
pulang berhampa tangan, tulis madjal- ialah startbaan dan bangunan2,
dek. '
lak ,,Newshawk”. . Permintaannja '64 mikian djuga sebuah pesawat terbang'
tank Sherman untuk membentuk bri- dagang, mungkin sekali pesawat C-ATh
gade tank-medium, telah ditolak men- k@punjaan Transasiatjc
irlines, jang'
tah2 oleh pembesar2 kementerian per- terbang ketempat itu 10 hari jl, kata
tahanan Amerika.
Mereka katakan aja untuk membawa
Lu ' Han
ke:
bahwa tank tadi jang masing2 berhar- Hongkong.
“
2ga

Same Hal

Rea

EN aan AP

$
5

2

ngadakan rapat, jang berakibat le- 2

Tengahftbih keruhmja

oleh Djenderal Major
F, Mollinger
kepada Kol. Gatot Subroto,
dihadiri
oleh Kol. Ohl Chef Staf Divisi, Basis
Komandan Let. Kol. J.J.C.A. Schollen,
Reeomba Statius
Muller,
Gubernur
S.. Budiono, Overste Suprapto, Basis
Komandan Major. Suhardi, Let. Kol.
Ansidei dan Atskin dari UNCI. Banjak
pula hadir pembesar2 militer dan sipil
lainnja.
Sesudah diutjapkan pidato2
kedua
belah pihak, dihidangkan djamuan sekedarnja.

ini,

kepada

oleh karena pemimpin2 coup jang
dilakukan pada hari Senin seminggu Jj.l, itu-tidak mau bekerdja bersama, semula
akan dibitjarakan
hari ini dalam parlemen. Keputusan Atassi inilah jang menjebabkan bubarnja
kabinet baru jang
dibentuk pada Sabtu malam, 24
djam sesudah pembentukannja.
Pertentangan antara parlemen
dan pihak tentara kini sudah mendjadi demikian njatanja, sehingga
polisi militer semalam menghalanghalangi wakil2 partai rakjat
me-

PENGOPERAN KEKUASAAN

Djam
markas

(Antara-Reuter).

Pemimpin2 politik Syria semalam berusaha
sekuat2nja supaja
presiden Hashim. Attassi Pasha menarik kembali keputusannja untuk
meletakkan djabatan jang: disammen.

Bandung, 28 Des, (Aneta).
Djalan kereta api antara
Warungbandrek dan Malangbong telah
dirusakkan oleh orang2 jang
tidak
bertanggung djawab. Djuga
rel
djalan
kereta-api
Tjibatu-Warungbandrek
dekat kilometer 218 telah diangkat lapisan penahan
(ballastlaag).
Karena
ini djalannja kereta
'api
terhambat,
sebab orang harus
menunggu
dulu
kereta bantuan dari Bandung.

di Syria keruh.

Beirut, 27 Des.

paikannja

k

Pa
KEMIS 29 DESEM 1949

“

|

ter5

Haa

5

a dengan Man-

batas “Soviet

:

churia, pesawat2 udara Djepang telah
melemparkan kuman2 pes dalam pe:

perangan

abar I:
2

Tapusnta an. Sa

terbang

nasionalis mengadakan

kepada udjung

dari seme-

berat

tjurk

telah sasak

landasan? naik,

menghan-

NASIONALIS MEMPERKUATI
PERTAHANAN KEPULAUAN
CHUSAN.
Kantor

nasionalis

semenandjung

Ka
|,

CNA

(Dewan Keamanan tahun depan akan!
—. menghadapi soal sulit

- nasionalis akan menerima
sematjam itu dengan rasa sa'ketjewa. — Beberapa diantaranja
ikan telah menjatakan, bahwa

d Tante

Na

|

Pe-

han segera One

MA

omunis,

pe-

apabila

r
ersedia menghor“semua pertalian jang telah ada
P3 Tiongkok dan India, termasuk
vensi
Simla tahun 1914
antara

ngan komunis disana akan terdjadi dengan segera. (UP)

dan Wanhsien,

penga-

udah barang tentu pemimpin?

1
3

me-

bahwa

mungkin sekali akan
Inggeris berbuat de-

La

kedatangannja

:
r2 pers. "Tionghoa dari. Canton
mengabarkan bahwa kaum komunis seTa
sibuk menggerakkan
tentaranja|
h itu kearah

ia itu
ebelum

banjak kapal perang nasionalis untuk
memperkuat
pertahanan
kepulauan
Chusan jang” menandakan bahwa sera:

13 kota dipropinsi : Szechwan,

lain Chungking

berita

ngabarkan dari Tinghai

DELFIA
MENGAGUMKAN

itu tidak terdjadi

1 selandjutnja,

man dengan Sovjet Uni.

HUBUNGAN
KAWAT “ANTARA
PEKING DAN CHUNGKING
20...
BAIK KEMBALI. .
Peking, 25 Des. (Antara-NCNA).
“Hubungan telegrap antara
Peking
dan 49 kota diseluruh Tiongkok telah
- | diperbaiki kembali. Dalam djumlah ini
antara

entara

g mengakibatkan
penunmber-sumber — itu
me-

tjabang dari penjelidikan2 itu terutama ditudjukan untuk persiapan p
rangan dengan
mempergunakan |

sebuah pesawat terbang.

'termasuk

bahwa letnan djendr

dral Takahashi, djuga dari djawatan
kesehatan menerangkan, bahwa
wa satu

ita
Djuga kota Kunming
kan mendapat serangang udara

Tai- |

mendu-

'bahw
Ea gakuaa India terhadap
erintah Tiongkok Komunis akan |
dium
n
seminggu ini,
sedemikian

Riuji Kajitsuka dari djawatan keseha-4
tan
tentara Djepang
enerangkan,
:
|
bahwa pertjobaan jang telah dilaku
kan ada memberi hasil2 jang mem
askan. Terdakwa lainnja, letnan djen-

pesa-

di

umumnja

ga,

di Selatan dari Shanghai.

Kantor berita Rusia jang resmi, Tass,

mengatakan,

engetahwi

Pakailah

” ngkok dan Inggeris mengenai Tibet.”

|SIAM BELUM

—.
KOK KOMUNIS.
. Bangkok, 27 Des. (AFP).
Pemerintah Siam belum “dapat djuga

dibikin

apakah akan mengakui
Selain itu
akad
djuga me- Nana
ngumumkan protes keras dari komite | pemerintah Tiongkok komunis atau ti..
urusan orang2
Tionghoa diseberang|”
lautan dari Kowloon dan Hongkong, “Pada Kab ee
persanja pada tangterhadap larangan pemerintah
untuk| al 20 Desember, menteri luar negeri
mengadakan pertundjukan besar guna dm
menerangkan,
bahwa departemerajakan ,,dimerdekakannja .Tiong- mennja sedang menjelidiki soal itu dekok Selatan”.
ngan saksama, akan tetapi sampai seMenurut
harian
»Singtaomanpao” : karang belum ada lagi keputusannja.

di Hainan ditaksir lebih “dari 250.000

'pat, bahwa boleh
djadi
perdebatan
"bangat nanti akan terdjadi, bila Deng.
wan
pertama
“Testara merah dikabarkan kini se-. |kalinjaKeamanan PBB untuk
dalam tahun baru ini bersidang mengumpulkan djumlah besar dang. Insiden2
jang menurut. pendaperahu2
-jang akan digunakan untuk
angan ini akan timbul
adalah
enjeberangi selat Hainan jang ter- sebagai hasil
dari
salah
satu
dari
pisah dari daratan angak kurang

pada. sebab jang berikut: 1) Yugoslaaa 10 mijl..
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oleh kebanjakan dari anggota
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militer pertaja bahwa:
di Sidang Umum dipilih sebagai
| ,
nan ada rada mudah untuk kaum
kalinja djadi
anggota
dari

djika

gurih. Delfia tidak muntje“rat dan tidak mempunjai
bau' atau rasa, sehingga'
baik sekali untuk segala
goreng-gorengan. Deifia
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hari ini lebih dari 1000 orang buruh
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Birma
akan
tram mengadakan rapat untuk mem-| “Tentang
oleh
jbitjarakan soal ultimatum.
Resolusi2 “Tiongkok komunis diterangkan
“ terachir
dari
djenedral
Pai Ukraina di tentang keras oleh menteri jang diambil antara lain mentjela aksi menteri Siam itu, bahwa itu dapat di-hsi jang akan dapat bantuan Luar negeri? Sovjet “Uni.
jang
didjalankan oleh mengerti, berhubung dengan Birma dan
(2).
Dr. pemetjatan
ntaranja djenderg Yu Han- aa 2 di Sidang Umum
dulu pihak maskapai dan menjatakan, bah- Tiongkok mempunjai tapal batas jang
tindakan
dja- pandjang.
mundur dari Canton.. (AP) | : mend
essip
di wa maskapai akan bertanggun
Tiongkok,
OP
wab terhadap akibat2 dari
dikakan
Masa Pan
. CHENGTU BARU HARI SELASA siden dari Dewan tersebu
t menggan- sematjam itu. Sesudah rapat ini kon- DIDUDUKI OLEH KOMUNIS.
'tikan Djenderal A. G.
mengaMacNaughton dektur2 dan masinis2-motor
dari Kanada karena menurut giliran- dakan rapat tersendiri, dimana mereTaipeh, 27
(Router).
Dari sumber j
g dapat dipertjajai nja untuk bulan itu. Djadi orang2 se- ka menjatakan maksudnja untuk berPa
kabar Tata “Chengtu- baru karang masih terus bertanja2 tindakan satu lebih erat lagi dalam menghndan
apakah jang
akan
diambil
delegasi soal ini.
ari Selasa pukul 8.30 diduduki kaum
ini. PENGAKUAN INGGIRS TERHAis. Berita resmi jang terachir da- Sovjet Uni terhadap kedua hal
Setengah orang
berpendapat,
bahwa
ral News Agency datang dari Jacob Malik,
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“beberapa menit sebelum pukul tap di PBB, delegasi Sovjet jang. teMENGHADAPI
KESUakan menjatakan nanti,
delapan.
bahwa Rusia
mau mengakui sa: — Berita? Tontea, jang duluan. me- lah satu dari tidak
kedua delegasi dari peKomunis mengemukakan
hengtu sudah mulai merintah Yugoslavia dan
BATAVIA
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Nag ani
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memasuki ko- tuntutannja tentang tidak mengakui menghadapi kesukaran, walaupun keta pada Rebo pagi, dimana djuga pe- pemilihan Yugoslavia dan
'ia
akan beratan tentang kabar tsb. tak didapat
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han propinsi Szechuan akan di- mentjari suatu djalan jang baik sebe- dari kalangan resmi.
Wali Kota Djakarta memperingatkan dengan ini, bahwa
,,PADJAK
Dikatakannja 2 matjam desakan telum ia mendjalankan tekanannja terambil oper.
ditindjaunja kemhadap tuntutannja akan mendapatkan lah menjebabkan
Berita? Tionghoa leknta Siengnla
ANDJING” untuk tahun 1950 harus dibajar
dalam
bulan Januari
Perbahwa kota Kunming serta lapa- kursi bagi delegasi komuis
1950. Dari mulai tanggal 1 Februari 1950 padjak itu dinaikkan 256.
Tiongkok bali rentjana2 Inggeris semula.
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dari
pendapat|
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Wali Kota tersebut.
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pasuka
zalis jang murtad, jang: wan2nja.
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Batavia
perniagaan, perkapalan dan keuangan
Mr.
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SASTROMOELJONO.
“enunggu djenderal Liu PoKEADAAN DI SHANGHAI.,
Inggeris jang terkemuka. telah menPe an
Kan
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Djenderal Chen Yi, wali kota ko- desak pemerintahnja supaja - melam#munis dari Shanghai, pada hari Ming- batkan pengakuan itu. Kedua, komumengemuka|gu menerangkan bahwa keadaan eko- nis Tiongkok kabarnja
kan soal baru mengenai perdagangan
nomi
di Shanghai
sn
Mana
antara" Inggeris
dengan - nasionalis
|
»Blokade musuh Sa pemboman? sa- Tiongkok, sesudah pemerintah Peking
diakui.
y-|ma sekali tak dapat
mempengaruhi
j (slesai sesudah
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Menurut kabar disini firma2
IngSi
Penghasilan?
| 3 alis djenderal Hu Teknyaah Mada “penduduk — Shanghai”.
4 Minggu berangkat ke —Hainan se- dari djawatan haminte menurutnja te- geris dari Hongkong jang harus me- |
lah mendjadi naik dan pekerdjaan?2 un- nerobos blokade nasionalis telah minta
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tuk membangun Kembali kota itu sudah harga tinggi untuk barang2 dagangan- SELURUH SEMENANDJUNG
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rs Eebing, 25. Des.
ee
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ik aa dir
melalui laut telah
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berhasil mengondol uang kontan|

f 368.— serta 2 slof rokok .kretek.

Kowedanan

Semalam Panah Tuan LTJ. di
Gg. Bioscop No. 25 telah di datengin
kawanan perampok jang bersendjata
revolver,
Anak
prempuannja
Tuan
L.TJ. telah di redjeng dan mulutnja
di sumpelin kain verban,
sesudahnja
berhasil merampas uang kontan
sedjumlah f 500:— Tuan rumah tersebut
djuga diantjam “dengan xevolvernja.
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5. Pengurus Ronda Kampung
berhak
“menerima - sumbangan? — berupa
'» uang atau bahan makanan — jang
oleh penduduk kampung diberikan
guna kepentingan Ronda Kampung.
Bilamana dalam suatu kampung tie
“dak tjukup orang jang menjediakan
tenaganja
“untuk
ber-rondakampung, Pengurus
Ronda Kampung di perbolehkan mengerdjakan
tukang?
“ronda
kampung dengan
2 bajaran dari keuangan jang ada dibahwa pemeliharaannja.
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Dinasehatkan
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“
dara) berkantor dikantor Wedana|
pada
penduduk
supaja djangan
23 e |
-Maski banjak
penduduk tjoba meamat Djatis
-membajar langsung kepada tukang
antam
itu api Yjang sedang. berko- GERIM
TJABANG DJAKARTA | 31 KODM-Tjibinong sheliuti distrik 1g ronda kampung,. akan tetapi melabar keras, tapi 'apiWtidak bisa “Sibikin |
— Tjibinong sekarang dan (sementa— DAN KEAMANAN.
kukan pembajarannja meliwati Pe-

”. padam.

-Pompa kebakaran asian bet lan
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kobang?-kulit jang tertutup menyganggu. kesehatan Njonja. Busa Lifebuoy jang segar masuk
kedalam dan membersihkan lobang?-kulit sama
sekali, oleh karenanja memberikan Njonja
djaminan jang terbaik untuk kesehatar
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betulan berada disitu sudah turut ka- bung dengan jang sebenarnja,
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katjauan
kepada
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(sementara)
kota
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Djakarta,
sehingga
sing? jang kemudian dengan perdikntor Ass. Wedana. Pulogadung, 1
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lama berselang - kembali satu pompa
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Kelurahan
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kebakaran datang dari djurusan Petjakepada KMK
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meliputi
semua Ronda Kampung jang tidak
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asdantas pasang selangnja,

sehat dan halus, karena :9

Kulit jang

an : — “Tjibinong :
erakan
:I8. Ronda
kampung
Rakjat Indonesia Eladu
(GERIM) Tjabang Djakarta, hari? ini 4, KODM-Tjilintiina meliputi dnera
ronda :
sekarang
.onderdistrik — Tjilintjing
disegala peloksok ata Djakarta" telah
Berkewadjiban :
|

Dai

aa

»

“jang dianggap perlu oleh Pengurus
Ronda Kampung selama dan bila-

lemslaan 2.
ah . Ronda
dasar bekerdja gotong-sojong deKomando. Militer Kota Disttnegaga"
ngan tidak mengingat
golongan?
(KMK
Djatinegara) “dan
(semen- |
'bangsa
jang ada dikampung itu:
« tara) “berkantor dikantor 2
: tiap? orang dari golongan? bangsa
Matra
dibagi mengjas 2 jang ada, dikampung, berhak turut
Daerah Ans
serta dalam Ronda Kampung. :
di 2 vak, jaitu vak Tanggerang dan
Jang bertanggung djawab atas baik
vak Bekasi, dan masing? dibawah peburuk berdjalannja Ronda Kamrintah yak komandan.
Vak Bekasi meliputi Kepatihan Dja- : pung ialah Pengurus Ronda. Kamtinegara dan vak Tanggerang meliput 5 pung dari masing? kampung.

:

nah

1

dan berkantor (sementara) di Wil- : “dasar suka-rela.

ALMENARK.

teng dan' rumah tembok tidak berapa

“

EN

nc

pemimpin oleh Komandan Milit
Kota Djakarta" (KMK Djakarta

KEBONGKARAN.
Tatan dulu ' Mr. Baalbergen C,
tersebut tentu terdjadi bahaja api. Be- jang bertempat tinggal di Padangweg
“barw diketahui di- pengkolan 18, Djatinegara, telah datang mengadu kepada polisi bahua rumahnja teakkersweg tidak djauh “dari la- “lah
kebongkaran, 'Barang2 jang telah
digondol ada masin tik merk ,,Rhein:
aran besar. Bi tempat tersebut ada- metal” berserta 1 gelang air. lodji mas
seharga F1600.—.
- berdiri banjak rumah? terdiri dari atap Ta

14 berpagar bambu, papan tertutup 'gen-

Ba

Gambir sekarang jang digil-

wedanan

1-5

| Ada 48 pintu mendjadi abu

bersendjata

T

lan Steembakkersweg”

diberikan

eh PMK, Paus garis? tersebut diawah ini:
Ronda Kampung didjalankan atas
“dasar suka-rela.
(12: Ronda Kampung hanja didirikan
5 dikampung? atau bagian2 kampung

di Gg. Paseban No. 51, telah didatengin

2 pendjahat

:

»

MEMPERSEMBAHKEN

ASTORIA

10.30 Pagi

&

sebaliknja

na

mangkin

an

Hie

satu

annemer - haven

Tandjung
Lim Kim

f-Z100.—)

bedriji di

Komando

Militer

Kota,

Djatinegara,

ANN

Liauw

Sie Tat,

Thio

Kong

Hoat, Tjong A Him, Lie Soen Giok,
“Go Kim Soen, Tan Tek Piauw, njonja
Khouw Tjan Nio (orang jang punja
iti tanah) dan lain? pula semua orang
tinggal
jang tidak mempunjai tempat

toriaal Bekasi dan Perwira Territoriaal

hubung Tionghoa
jang maksud
dan
tudjuannja ialah bekerdja sebagai -alat
peratarraan antara golongan 'Tionghoa dan Komando Militer Kota.
Mengingat pendirian tersebut
ada
untuk kepentingannja golongan Tiong-

Tanggerang djuga mempunjai
suatu. Penghubung Maja yan

ing?
BPM).

Washington,

korban

dari

itu

bahaja

RONDA

api.

menurut

"Yuan? Tjoerig Ter Hie
dan Thio
"njonja Khouw
Kong Hoat begsama

1.

TONIL AMAL.
Buat pendirian rumah orang

Tjan Nio ada masuk assuransi.
tua.
Korban? kebakaran dapat uang sokongan satu orangnja f 10.-— dari Chiu
Sebagaimana diketahui,
perkumpuChi Ku.
lan ,,Lao Dzen Hui” sedang berdajaLebih djauh kita dikabarkan, menu- upaja buat mendirikan sebuah rumah
Tut keterangan dari polisi, adanja itu untuk orang? tua jang terlantar, dan
'bahaja kebakaran 30 rumah mendjadi buat itu, diperlukan banjak sekali uang.
abu.

(Rex)

Untuk menundjang- usaha.

'x

Paseban, karena pada tg. 17 Oktober —

18 Nopember 1949
ae

telah melakukan |

atas dirinja

aa ma

al Pn

seorang prem-

Patin 58.

Ba aa DRA

ak
ilang

sa

aa TEA
Pa

Barang jang ditjuri jalah 1 kalung jang | » KMK.

na

maka

au

Panenae

dua “orang pembantu

ditundjuk oleh KMK.

4.

Lurah

dalam

hal Ronda

KAN

5,

berada

an

Lurah

|

BAN PEN

d

ditundi

dengan

amerupakan

Tokio,27 Des.

jang

Kena

jang

pung,

dipimpin

usaha2

import

Ron-h

|akan Nadiserahkan

MASJARAKAT.
“berhubungan | langsung — dengan |
Ea
- Djakarta, 28 Des. (Aneta).
KMK dibawah KMK mana KeluraPERAMPOKAN?.
Gubernur
Militer daerah” federalj
ban itu termasuk,
bahwa di-|7. Para Wedana dan Akiatston Weda- |
Tuan L.T.N. jang bertempat tinggal | Djakarta, mengumumkan,
na mengawasi pelaksanaan” dan
di Tjempaka Puti telah di datengin |daerah Kota ( adsgemeente) Djakar-

oleh 2 pendjahat bangsa Indonesia jang
“bersendjata revolver, Tuan rumah su-

|ta diadakan

3

Komando

Militer

didjalanan.”

Hingga, Thio

itoe poetra radja

bagan

kanla terletak di selatan, dimana
“Maka Lauw Im jang mendenger| orang bisa dapetken doea djalanan
“begitoe, laloe menoeroeti apa kata jang masing2 orang bisa pilih sen'kawannja,
dengen ' membilahng: diri ka -djoergesan
mana jang
»Kaloe ibegitoe, tjara bagimanatah orang niat toedjoeken. Sala-satoe
: “'kaoe maoce 'atoernja pengoeberan rantara doea djalanan ini, ada. menoeroeti sepandjang satoe soengei
5 akog T"
20
.,Didalem ini hal tjoema ada sa- jang perdjalanannja boglak-biloek
: toa perkaa jang akoe perloe pi- Sehingga amat soeker boeat bisa
Ken,”

kata

Thio

htentara kita

Kee,

koerang

»Jaitoe

me-

Tp Arti tentang
keadaan peta-boe“mja dari ini tempat.”

aa

gampang, itoe gampang,”

kata poetra radja Sumatra jang:
“tberoet bitjara. ,,Tentang keadaan

| djalaman2 didalem negri'koe ini,

' sebetoelnja ada gampang sekali
- boeat di-ingetkeninja, jaitoe disebe-

bera barat dan oetara ada terwates
pada pinggir lacet, sedeng di ti-

soeka

mengikoet

pada marika boeat berlakoe sebagi
marika boeat berlakoe sebagi pengoendjodk: djalan dalem itoe pengoeberan atas dirinja Souwkanla
beserta sekalian orang2nja.
Dan tatkala itoe
orang2 jang
maoe didjadiken sebagi penjoeloeh
telah siap boeat melakoeken itoe
pekerdjahan, Tihio Kee laloe bisi-

kin bebrapa perkataan

dikoeping-

nja

memesen:

Lauw

Im sembari

»Djangan salah. Kaoe haroes tve-

diliwatin dengen menoenggang koe- roet dengen betoel Mn
da, sedengj
jang laen mengikoeti
dijalanan pegoenoengan,
lah sampe

jang sete-

di kedoea pinggiran

da-

ri boekit
Lo-ko-niah, djalanannja
djadi semingikin lamping dan tjoema bisa diliwatin oleh orang jang
berkoeda dengen berdjalam satoe2:
Maka
boeat
membantoe Dji-wie
Tjiangkoen
poenja
pekerdjahan

mengedjer

pada

moesoeh,

akoe

nanti prentah
bebrapa orang'koe
boeat menganter pada kaoce orang,

“tanoar dan selatan ada terdapet ba.wjak goenoeng, Mertkaonga Souw: | Lagar djangan- nanti

djadi kesasar

nian'koe. "
|' Lauw fa

Mamktidas

TYRONE

Ta

$ Bee”,

mengatoer

.

from

POWER

- JEAN

CINEMA

10.30 Pagi

GRAND

3-6
- 9

LARRY

CASTILE,,

PETTERS

—

5.30

- LEE L. COBB.

-— 830

PARKS- ELLEN DREW.

:
:

pihak :

T

H

A

L

IA

INI HARI

".

Md.

DJAM

0:

ATJEH"

dengen

MOCHTAR,
Rame!

2.27.»

HADIDJA.
KA
£
Actie! Heibat!

BISU

:

|
yg

Thio Kee gen-

soeatoe

bay-hok

(rombongan
tersemboeni)
goena
memoetoesken
Souwkanla pceenja:
perdjalanan maboer ka daerah pegoenoengan.
Beglitoelali,selagi Scuwisata dian
panglima2nja
sedeng melepasken
lelah dari bekas
berperang besar
tadi . diwaktoe
siang, mendadak
marika telah dibikin kaget oleh
soearanja. orang2 ang mendatengi
ka djoeroesannja sembari bersoerak-soerak
dengen
setjara rioeh
sekali.

Maka

sembari kemoedian lantas berlaloe

—-8,30

"THE SWORDSMAN"

ae Dag

diri dengen
teranter
oleh laen2
penjoeloeh telah membawa selebihnja iapoenja
tentara jang terpetjah
djadi bebrapa rombongan
boeat

5.30

persetudjuan pene

Paling belakang

nger begitoe, soedah tentoe sadja
|ia mendjadi girang dan laloe me“minta soepaja
bebrapa orangnja

-

Ferhnicolori

am

oleh nabi, penjoMoan dari:
tra radja,

Kee jang mende-

Souwkania jang mengarti

pasanggrahannja itoe kawanan pe-'
ngatjau. Hal mana, soedah tentoe
sadja telah membikin Souwkanla
djiadi sanget
goegoep dan lekas
tjemplak koedanja dan teroes maboer ka djoeroesan tepi laoet dengen di-iringi oleh sekalian orang2
sebawa'hlannja.s
Itoe pemimpin dari
at

ngatjau

sebenernja telah bae

aken maboer

dengen

pak ada orang jang men
pemimpin dari
telah menoleh
ngikoetnja:

na
:

nh ne

Soal

»Soenggoe broentoe

pe

Na

fihaknja moesodh2 “ita ai sang

ngetahoei tentang adanja ini dja-

lanan pegoencangan jang sanget

| sempit

dan

berbahaja 'boeat

diliwatkennja, kaloe Fida,

bisa'
nistjaja |'

mengambil, marika bisa pasang bay-hok disini

pada kita
dijalanan di laoet. Tapi, apa #jilaka, i bocat membikin na
sebegitoe lekas marika bisa terlo- orang,”
Tapi “omongan itoe
lantas dis
los dari dalem kepoengannja moesoeh, mendadak -ia meliat dari bantah oleh orang2 sebawahannja
djoeroesan

tengi

tepi

lacet

serombongan

ada

mendia-

-pasoekan ba-

latentara jang membawa teng-loleng sembari bertreak-treak. ,,Djangan kasih lolos itoe pemimpin
dari kaoem . pengatjau
nama

Souwkanla

'”

jang ber-

bahoea iapoenja
Ikedoedoekan seHingga Souwkanla
jang mendengen dianter
oleh bebrapa pe- karang ada dalem bahaja, boeroe2 denger treakan2 itoe, soedah tennjoeloeh. .
:
ia prentah orang2nja boeat lantas toe sadija hatinja djadi mentjelos
Kemoedian ia panggil 'poela sa- bersiap sembari berkata : ,,Lekas ! dan lekas
prentah
orang2nja
toe pemimpin barisan jang soedah kita poenja
moesoeh2 telah, me- boeat maboer
dengen mengambil
ada-oemoer boeat,
diberiken in- ngeober pada kita !”
djalsnan di lamping2 .goenoeng
structies dengen setjara bisik2.
Baroe sadja itoe omongan habis jang keadaannja sanget berbaha,” katafitoc pemimpin Gioetjapken, atawa satoe pasoekan ja,
"Me
barisan
tersebbet sembari jang tida diketahoei dipimpin oleh
Maka setelah ia berdjalan betelah Tana
kedalem brapa lamanja dengen tida menami
Na siapa
lantas bar
ia

-

"CAPTAIN

menjatakan,
bahwa importeur2
Dijepang deh acing disini diperbos
tetu
bel Ii 8 5
lisensi2 import dalehikan membeli
ri bank2 jang ditundjukkan sn

Koordi- |usah dengan
dengan| rintah.

baiknja hubungan antara
nasi
Ronda
Kampung

Kota

kepada
tel

EVELYNE"

t bat | RENTJONG

na

s0

-

5 (Technicolor).

kesalu-

ea hk ja atm
meng

FIELDS

STEWART GRANGER

ii Pagi
- 6-9

-

| ang Snp SIDE Peer
bahwa

—

GLOBE

Djendral
MecArthur pada hari
Selasa mengambil
langkah besar
lagi dalam -usahanja mengembali-

leh | kan perdagangan Dje

SIMMONS
10.30 Pagi

PARTI-

(Antara-UP).

AND

CAPITOL

KELIR,

2 pembantuStersebut | mumkan,

suatu
:

KETANGAN

:

Kampung

“KK jang” berangkutan, Se

JEAN

(Antara-UP).

IMPORT DJEPANG DISERAH-

ini dibantu oleh 2 orang, penduduk

Keturati

TERRITO-

PERWIRA

ini:

itu.

dengan

Kalimat tonil ialah ,,Sinar Pelita dil
Pan

dibawah

Kampung

Beggurus 'Ronda Kampung terdiri
sebanjak?2 7 orang, termasuk
seorang
Ketua,
jang dipilh oleh
anggauta pengurus tadi.
3. Pengurus Ronda Kampung berhubungan dengan Lurah dari Kelura|” han
dimana letak kampung itu atau

bertempat
di gedung komedi Pasar
Baru, Sin Ming Hui afd. Tonil akan
mengadakan tonil amal” jang pendapatannjasakan didermakan kepada rumah orang tua itu. Malam” hg

tersebut

mengadakan perundingan? jang memilih si tu Pengurus Ronda Kampung untuk kam-

aa

pada tgl. 29 dan 30 Djan. 1950, derigan

, PENTJURIAN. £
:
Baru2 ini telah ditangkap seorang
bangsa Indonesia bernama Mad Said b.
Main, jang bertempat tinggal di Gg.
pentjurian

itu,

pokok?

Kepala

Des.

8.30

AL ane

sADAM

Dengan resmi djendral MacArthur
#memberi idzin kepada missi-bersama
-tekstil Inggeris dan Amerika untuk
menjelidiki industri tekstil di
Dje-:
pang, tetapi dengan sjarat bahwa me- |
reka datang sebagai perseorangan dan|
tidak sebagai rombongan »resmi
atau,
setengah resmi”
Beberapa pembesar
kementerian luar negeri Amerika chawatir bahwa missi-bersama tadi bermaksud akan
mentjoba pengusaha2
Inggeris dan Amerika supaja mengawasi atau setengah-menguasai industri
tekstil Djepang. Tetapi wakil2 industri
tekstil Amerika berkata bahwa mereka
pergi ke Djepang hanja ,,untuk mendapat penerangan jang sah mengenai
perniagaan”,

KAMPUNG DI KoTa
DJAKARTA,
hoa di Djatinegara, Badan Penghubung
'- glada 260 orang dan kerugian menurut
Gubernur , militer
daerah Federal
2 “wijkmeester Kebon Djeruk ditaksir ada Tionghoa tersebut telah mendapat tun-! Djakarta, mengumumkan saga -berdiangan
selarasnja
dari
golongan
5 # BIAK
ikut:
Tionghoa.
£
“Disini
harus dipudji
kebaikannja
A. Di-daerah Kota (Sad soentai
Adapun kantor Badan
Penghubung
tuan Lie Tjeng Tjoan jang sudah ka- Tionghoa itu bertempat di Djaian Ma- te) Djakarta ,,Ronda Kampung” hanja
sih tempat mondok dan makan pada traman 177, Djatinegara.
diakui sah, djika didirikan dan disusun
berpuluh?

28

—-

SHERIDAN — RONALD REAGAN - PETIY
Moelai besok:
sSDAM AND EVELYNE”

MENTENG 3

aa

TEKSTIL AMERI-|
KA DAN INGGRIS AKAN
SELIDIKI INDUSTRI
TEKSTIL DJEPANG.

kedua, Perwira
Tentara
dan bahwa
Territoriaal, jang ada didaerah Ommelanden Djakarta, jaitu Perwira Terri- "

9

Lauw -Oen Hian, perkumpulan? Tionghoa di Djatinega(focangnja
kebakar raftelah membentuk suatu Badan iPeng-

Priok,
Djie-.

aa

530

,KING'S - ROW"

DAGANG

bew

—

236

HAKI:

(PENGHABISAN)

BADAN PENGHUBUNG TIONG- barta dan KMK Djatinegara abg.
Imempunjai suatu Bagian - Penghu
HOA DJATINEGARA.
Pada teboga 26: Des. 1949. atas per- Masjarakat (BPM) jang — merupa
Orang? jang Ae anang
itu ketuan( wintaannja Kapten Daan Anwar dari Suatu djembatan antara masjarakat dani, PENGUSAHA?
gian antaranja ada tuan “Tjoeng-

dam,
sar.

—

INIF

jang telah membilang:
koen,

boeat

begitoe ketakoetam pada moeso
jang mengedjer? Tjay-no-li A-piti 1
teng pasti tida PD
ke:
branian boeat
ngedjer sendiri
pada kita orang, sedeng itoe aa

lima2 asing jg sanggoep mengedjer

pada kita, belon tentoe marikatag
tentang - Selak-seloeknja keadaah

di ini Pn

