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Soal lagu kebangsaan.

La

dalam mana lana daerah tidak
5 Boleh MAPAN gka. Dalam pada

“Sementara itu suk sietasis agak :
deral kementerian penerangan te tiap dan dngan
menundjukngadjaran dalam parlemen tidak lah memasukkan surat kiriman' “kan sebagai tjontoh suatu lagi jg
kepada harian ,,Oost-Indonesi& Pen
2.
,
e
| berlangsung dengan lantjar. PaBode'
mengenai soal lagu ke— be ia
da waktu diadakan pemungutan
Hanja dalam hubungan ini labangsaan ini. Sekretaris djende- gu .Wilhelmus" telah
suz
gan suara beberapa orang anggota
dipakai
bahwa “untuk menggambarkan sifat
ral tadi menerangkan,
dan
pe
n
meminta, supaja dapat
mendjeummenteri Doko tidak membentangoleh pemben tukan laskan suaranja dan dalam pada
.
pamanja
dari
Minahasa
dan
Amkan pemandangannja tentang ladonesia
Serikat'" jg itu ternjata, bahwa djawaban pe- . gu Indonesia Raya” dan tidak “bon. Penentuan2 nilai dari lagu2
merintah
dalam
termijn
kedua
temasing2 dalam pada itu sama seka dan berdaulat,
sebagai
membandingkan lagu kebangsaegara Demokrasi dibawah
lah menimbulkan sesal pada pelan
Pembikhina anggaran belandja tambahan untuk pe-

kali tidak mendjadi soal”.

an ini dengan lagu ,,Wilhelmus”.
bagai anggota. Para anggota ter- Ia menerangkan, bahwa
tah Kebangsaan.
dalam
menbahwa
berpendapat,
y itu permusjawaratan jg sebut
pidato
menteri
Doko
perkataan
: berlangsung di Djakarta itu telah teri telah memberikan interpreta- »Wilhelmus”" sama sekali tidak
lan dengan | lantjar, si jang tidak tepat atas keterang- - dipakai dalam hubungan
"nilai
an pastoor Manek, jang telah megan adan ja persiapan2 peme-

dak melepaskan kata2 jang dipakai
dari hubungannja, seba-

ha-

rus ditjela. Achirnja-8 orang ang

gota

menjatakan tidak

gaimana menjesal sekali telah ter

setudju

oleh

Kemudian

anggaran belandja

Tu-

Negara (Taak-

-3 Ba

beberapa orang anggota Belanda

'afbakening van het Centrale

menjatakan tidak dapat menjetu-

van de deelstaten).
aa II soal: Susunan badan

menteri, dalam mana lagu,, Wilhelmus”
disebut bersama2: dengan beberapa lagu2 daerah

Voorlichtingsapparaat en dat

djui perkataan dalam

ra2 Pan

maupun
atau daerah2,

: samping
ngk Niana
pe| nerangan keluar negeri ini mendapat kedudukan jang penting se
kali, sebab sebagai Negara jang
untuk muda, ia harus terus berdjuang

5 Maak

iringi

pada

gubernur Djawa

Tengah,

ngan resmi jang pertama dari pa
ra pembesar

Radio.

dari

daerah Surakarta

Permusjawaratan — berpendapat,
Kk.

Djokja

Budiono, telah bertolak ke Solo.
Kundjungan ini adalah kundju-

n delegasi Re- nalkan dirinja lebih landjut, betukan alat | kerdja sama dengan Kementerian
tah RIS.
Luar Negeri RIS. Teristimewa se
kedudukan

Le

'hari Senin pagi gubernur militer
Surakarta, Semarang dan Pati,
kol. Gatot Subroto dengan
di-

dalam' untuk mendapat dan memperke-

kali terhadap

Djokja

sedjak

dikembalikan

kepada Republik.
Koresponden
mh
mengabarkan
tentang
'kundjungan ini selandjutnja, bahwa rombongan kolonel Gatot Subroto dekat Prambanan, diperbaaan antara daerah
Surakarta
dan Djokjakarta telah disambut

pada masa pembangunan ini ra.. dio itu adalah mendjadi alat (me-

dium) penerangan jang terpen“ ting, oleh sebab itu perlu radio
».
itu dipergunakan sebanjak-banjak
tingan Penerang-

oleh komandan
teritorial letn.
kol. Slamet Rijadi. Di Klaten me-insaf pula akan
g terdapat dibln

maka

berpendapat,
remegang

e
da

,
ha

dl negara b

daerah inipun

3 n

ia jang “terda-

| bentuk Re-

Serikat jang se-

dipandang ia
i suatu ,djum.

teguh

sepenuh“Penerangan
hnja |
denga
nberi isi dan tjorak nasional
a2,
sebagai
tjorak emerintah Republik Indo-

reka disambut oleh bupati dan
komandan militer setempat. Dikota ini diadakan
kundjungan

pada Taman

ka pemakaian tenaga2

Sudiro

dari

:bangaa2 jang,bukan saga Indo
a beri: tidak 25 ba

2

dan

ru-

dan residen

Linck,

se-

dang di Solo mereka
disambut
oleh Sri Susuhunan
dan' Mr.
Wongsonegoro. Pada malam hari
nja diadakan resepsi dengan ber
tempat ditempat kediaman residen. Antara lain tampak Mr. Susanto, Mr. Wongsonegoro,
Sri
Susuhunan, residen Sudiro
dan
tuan Linck,

sendiri, ma

ahli

Bahagia

mah2 sakit, setelah-mana perdjalanan diteruskan.
Di Kartasura
“rombongan disambut oleh residen

n. dipimpin

erikat

ngsa I

suatu

Pemuda

telah dilangsung-

rapat

dari

»Persatuan

Indonesia”, jang dihadiri

pembesar dari Djokis, Pudak
dikembalikan kepada
an
2
— Republik.

sedang

gada gek

jan

di Ambon

nja, te-

tapi hanjalah mereka jang ng.
Pada hari Selasa pagi rombogup menjesuaikan diri dan pe
“ngan kol. Gatot Subroto mengun
tinja dengan tertib hukum mang djungi Taman Bahagia dan ruditimbulkan oleh keadaan jang ba mah2 sakit di Djebres dan KadiSs
i
berlaku
dalam RIS.
poloo. Menurut rentjana, selandjut
permusjawaratan nja akan diadakan perkundjungara2 Ba an ke Wonogiri, Patjitan, Bojo, . telah lali dan Tewangmanga
2

AN2 IDENBURG DAN

VERBOE-

'KET MEMBAWA LAPURAN SE
ENTARA KE BELANDA.

si dari" Permusja-

waratan akan menjerahkan isi ke
putusan Perm
Apa
ini ke-

HARAPAN Mr. SUSANTO, KETUA
Bener
REPUBLIK Di INDONESIA.
Dak
Suatu interpiu ketua Delegasi Republik di Indonesia, Mr.

Susanto
menerangkan , bahwa
dari persetudjuan Rum- Van Royen masaalah

pembebasan tawa-

nan politik dan perang masih belum diselesaikan seluruhnja,

de-

- mikian dikabarkan
oleh radio
Djokjakarta. Mr. Susanto menjatakan harapannja, bahwa masah ini akan

dapat

sebelum penjerahan

diselesaikan

kedaulatan.

Mr. Susanto pada waktu itu berada di Solo untuk
kundjungan
selama tiga hari dan akan mene-

ruskan perdjalanan ke Madiun.

KEPUTUSAN BADAN
PEKERDJA
K.N.LP, TENTANG PROSEDURE
PENGESAHAN HASIL2 K.M.B.
Badan Pekerdja K.N.LP. dalam satu sidang tertutup terutama
telah membitjarakan soal2 jang
bersangkutan dengan pengesah-

an hasil2 K.M.B.

Pada

hari Se-

nin telah diambil keputusan tentang prosedure pengesahan
itu,
demikian radio Djokja, jang mengabarkan selandjutnja,
bahwa
pada hari ini (Selasa) ketua Ba

dan Pekerdja,

Mr.

Asaat,

menjampaikan keputusan
pada Pemerintah.

akan

ini ke-

JESSUP AKAN MENGUNDJU
NGI DJUGA DJAKARTA?
“ (Aneta).

Berhubung

dengan

pengumuman dari State Department
Amerika Serikat Urusan

Luar Negeri, bahwa Duta berkeliling Amerika, Philip C. Jessup,
akan mengundjungi
konperensi
regional kepala2 perwakilan Amerika Serikat Timur Djauh diBangkok pada achir bulan Dja-

Tuan2
Idenburg
'Verboeket lebih dari 2 ming
guHd telah tiba di Djakarta dari
Den Haag, untk
membitjarakan

ngar, bahwa kemungkinan

daulatan.

bahwa Jessup akan singgah
diDjakarta, Sudah pasti, bahwa

banjak soal, “-

1g

penjerahan

ke-

Pada hari Selisa (22-11-1949)

nuari j.a,d., maka

Jessup akan

5

bah-

djawaban

sama diantara Pusat dan

doman

N.I.T. mengabarkan,

djadi dalam
parlemen — sama “oleh 3000 orang anggota. Dalam
sekali tidak tersinggung”. Men- “resolusi dinjatakan, bahwa perteri hanja mengatakan
sebagai 'djuangan untuk Irian akan dilan
berikut:
,,Penerangan
Negara “djutkan dan bahwa PPI
akan
Indonesia Timur harus mengan- . menundjang pemerintah
supaja
dung sifat kebangsaan.
Dalam “daerah
tersebut ,,dikembalikan
penerangan itu sifat-kedaerahan- “dalam lingkungan RIS". Seorang
tidak boleh mendjadi faktor jang . wakil PPI menerangkan, bahwa
terpengaruh”.
Dalam pada itu “organisasi tersebut telah melopori
menteri — untuk
menjambung “perdjuangan untuk mempertahan
gambaran anggota parlemen Is- “kan Irian untuk Maluku.
kandar — telah mengatakan tenpenerangan”,
tang suatu ,.lagu

dan 8 orang anggota meninggalkan sidang, 31 orang anggota me:
njatakan persetudjuannja.

tambahan untuk djustisi dan lalu
lintas
dan pengairan
diterima
baik dengan tidak
mengadakan
- pemungutan suara setjara hoof£
soal: pembatasan ke- delijk.
Achirnja
diterima
baik
anggaaan
'kuasaan serta tugas
badan ran belandja penerangan, setelah
| penerangan pusat dan
dibantu

wa
“kan

(Ipphos-Aneta).

penera-

Aneta

mende-

mengundjungi

ada,

Dje-

pang, tetapi keputusan
fentang
mereka telah berangkat ke Den
Ia
ke Indonesia beHaag, dimana mereka, akan mem
ada.
beri nana, sementara,
v

Angka? pemberian
kepada T.N.I.

uang
1
si

Manek

apabila orang ti- “ngan

Kementerian

Et

anggota

an Belanda —

atas

(Aneta).

T.N.I.

Dari pihak resmi diberikan keterangan lebih landjut
tentang
angka2 sementara berhubung dengan pemberesan wang
kepada
T.N.I. Sumatera Tengah: tgl. 1
sampai 29 Oktober, 1260.000 rupiah. Tgl. 29 Oktober sampai 5

Nopember

252.000

rupiah.

Tgl.

rentan

Lea

upewa

mann,

RENUNGAN ABDULGANI
DIDJADIKAN BUKU.
Oleh beberapa kawan sekretaris djenderal

rangan,

Kementerian

Pene-

ta telah hilang 228 orang Tionghoa, tentang mana tidak didapat
kabar apa2.
C.H.T.H. telah mendesak pada
badan2 pemerintah Republik un.

tuk memberi keterangan tentarg

mereka itu. Djikalau mereka sudah mati, dimanakah kubur2 mereka dan djikalau masih hidup,
tempat tinggal mereka sekarang,

Menurut

H.C.T.H.

“di Solo,

maka penindjau2 K.P,B,B.I, dalam usaha mentjari orang2 jang
hilang itu telah
mendjandjikan

segala bantuan,

5

Rusuan Abdulgani, telah

diusahakan

renungannja

membukukan

ketika

dirawat

hasil

da-

5 Nopember sampai 12 Nopemlam rumah sakit Panti Rapih, ka
ber 252.000 rupiah.
rena mendjadi korban serangan
Sumatera Utara: tgl. 29 OktoBelanda pada tgl. 14 Desember
'ber sampai tgl. 5 Nopember 420.
ji Buku itu diberi nama ,,Buti000 aan, Tgl. 5 Nopember sam
ran” tebalnja 212 halaman
di:12-Nopember “420:000-rudam—stens
memuat tindjauan
ik bis
silat.
ku2 penting jang termasuk
keSumatera Selatan : tgl. 29 Oksusasteraan dunia, mulai dengan
tober'
sampai tgl. 5 Nopember
buku karangan Ir. Sukarno ,,Sa201.600 rupiah. Tgl. 5 Nopember
rinah', ,,Ik Verkoos de Vrijheid”
- sampai tgl. 12 Nopember 201. 600
dari Victor Kravchenko, ,,Lenin
rupiah.
en Gandh:” oleh Rene Fulop MilDjawa Timur: Tgl. 22 Oktoler, ,,Europa in de Branding” dari
ber sampai tgl. 29 Oktober 840.
John Gunter sampai ,,Nehru the
000 rupiah.
rising star of India” dan buku2
Djawa Tengah: Tgl. I sampai:
filsafat, politik dan kebudajaan,
29 Oktober 2.688.000 rupiah.
semuanja 15 buku ditindjau dan
Djawa Barat (Bandung) : dari
dibandingkan dengan perdjuangtgl. 29 Oktober sampai 5 Nopem
an bangsa Indonesia dalam lapa.ber 459,375 rupiah, dari tgl. . 5
ngan tsb.
Nopember sampai tgl. 12 Nopem
Dimuat pula-surat menjurat an
ber 474.600 rupiah.
tara Abdulgani
dengan
bekas
Djawa Barat (Djakarta) : Tgl.
menteri Moh. Natsis dan A.R,
29 Oktober sampai tgl. 5 Nopem
Baswedan tentang tindjauan bebe
ber 71.400 rupiah dan dari tgl.
rapa masaalah jang termasuk da5 sampai 12 Nopember 71.400 rulam buku itu.
piah.
PERINDUSTRIAN BELANDA
DAN INDONESIA.
-PENJELIDIKAN PERUMAHAN PE(Aneta). Setjara terpaksa perMERINTAH R.I.S. DAN KANTOR2
industrian Inggeris makin
lama
DI DJAKARTA.
makin banjak mendirikan pabrik2
Penjelidikan
berhubung
dedibekas tanah djadjahannja, dan
ngan. perumahan Pemerintah RIS
menjediakan seluruh pengalaman
dan kantor2 di Djakarta berlang
tehnik
dan
organisasinja, dari
sung terus. Dalam menunggu per
pada mengirimkan hasil2 indussiapan penjelidikan ini, maka ketrinja kesana,
demikian
tulis
pala H.O.B.
mendapat
petun,»Het Financisle Dagblad”. Dadjuk2, untuk sangat berhemat da
lam hubungan ini harian itu melam pembahagian, malah
dalam
ngabarkan,
bahwa perusahaan
pemanggilan orang2 pekerdja ha
,Courtatulds” dalam hal ini mem
nja melakukan soal2 jang sangat
punjai rentjana besar untuk Auspenting. Usaha
mempersatukan
tralia dan pabrik tjoklat Inggekeluarga2 dapat berlaku, djikaris ,,Cagbury” jang terkenal akan
lau hal itu tidak menuntut atau
membikin pabrik di India, dalam
menuntut sedikit sekali perumapabrik mana ,,Cadbury” mempuhan dan umumnja atas andjuran
njai sero tidak lebih dari 5096.
istimewa dari kesehatan. Garis2
Harian itu selandjutnja mem-:
peraturan ini berlaku terus, sam
bitjarakan perlunja perindustrian.
pai perumahan Pemerintah RIS
Belanda menuruti djedjak Inggetelah teratur.
ris dan mengirimkan
silmunja"
ke Kedonh" sebagai pengganti
TENTANG
228 ORANG TIONG.
hasil2 industrinja.
HOA JANG HILANG DI SURAMASKAP
AI2 PILEM AMERI.
KARTA.
KA
DI INDONESIA,
Menurut pemberita(Aneta),
(Aneta).
Sedjak
perseroan2
huan jang baru2 dikeluarkan oimport-pilem Amerika, jang hingleh wakil ketua H.C.T.H. di So-

lo, maka dalam daerah Surakar-

ng

MIT atas

Pe

menteri

2

dari

K.N.LL., Letnanlt.-kolonel Askari

$

ratan dipimpin0
teri dea

dari

DONESIA” DI AMBON.

majoran. Beliau disambut a.l. oleh Panglima
djenderal D. C. Buurman van Vreeden dan

ga kini bekerdja sama dalam Mo-

tion Pictures Export Association
di Djakarta, mulai menempatkan
lagi perwakilan2 dagang sendiri2, beberapa orang terkemuka di
lapangan pilem Amerika telah me
ngundjungi kantor2 tjabang maSing2 jang sedang didirikan, Pada tanggal 20 Nopember di Djakarta
ditunggu
kedatangannja
Emanuel Silverstone, wakil presiden
dari ,,20th Century Fox
internasional”,

jang

untuk

perta-

ma kali ini mengundjungi Timur
Djauh. Ia akan tinggal di Dijnkaa
ta untuk beberapa hari,

2

2

ban BNN

tempo

ian dalam

tadjam

',PERSATUAN PEMUDA IN-

/

di

jang

Dp:

ani

5

mua golongan dan bahwa reaksi

djenderal-major

End NU

n berharga untuk permu-

perasaan sebagai lagu kebangsaan. Ditambahkan pula: ,,Perasa-

se-

Ket

UN

ang mendjadi bahan pegasebagai workingpaper pen-

bagi

dan

sk

penjeli-

jies dan bahan2

sama

K.N.LL.

NE

seperti beberapa

Maak

perlakuan

Umum

A. van Langen, pada hari Kamis sore tgls 17 jbl. tiba di Ke-

SIA

.#jahan

minta

Kepala Staf

-

Susunan panitia ini adalah sex
perti berikut:
Ketua, tn. Ratulangi WJ. (dr.) .
Wakil Ketua, tn, Ompi F.
Panitera I, tn. Kneefel JRW.

M inahasa.
PERKUMPULAN TENNIS MANADO
MENGADAKAN PERTANDINGAN.
. (Sambungan atjara)

5 Salim hal m

dan anggota2 admiraliteit.
peda

suka-rela Derdaan atas azu52: Se

TN

mokrasi dalam tiap2 daerah jang

ti-

tidak berdasarkan

pa

1

takan oleh susunan |
ara
2garaan atau hu2 menaa

jang

sedikitnja 2/3 dari

djumlah seluruhnja
an
sedang selandjutnja susunan «baru
itu memerlui pengesahan oleh Ra-

:

atau
a

jang

mengganti

serta

penjataan

g sah

radja Inggeris di Buckingham pa“lace, dimana beberapa orang di
antara

K.M.B

r peperangan dunia kedua dan

landa menjatakan, ,,bahw:

“UP, “ Delegasi TJerael pada
. PBB telah menjiarkan memoran“ utusan2 lainnja, dalam mana de.dum dari 35 halaman diantara
ngan tegas menolak hak dari P,

pihak jang turut serta
be:
akan mendasarkan keden

an pada susunan ketataneg
mereka serta mengusahaka
tjapai pengadilan jang mes
Selandjutnja kedua pihak

mengakui beberapa hak2

mentil manusia

M.B.

ini disahkan,

bahwa

pe-

'merintah R.I.S. jang muda itu akan menghadapi kewadjiban jang
berat.
| Bantuan dari Belanda dan lain2
'bangsa jang perlu dalam usaha

B.B. untuk memegang: kedaulatan
atas Jerusalem.

fi

serta bebitinana.

“Delegasi itu berseru
kepada
Hal2 ini termaktub dalam lampi. pandangan dunia, untuk menolak
ran2 Statut Uni.
3

mbangunan suatu susunan keta
egaraan nasional Indonesia jg
kuat dan sehat adalah
penting
sekali bagi bangsa Indonesia..

Djikalau R.LS. dengan tenaga
jang muda itu tetap mengusahacan

mentjapai

tjita2

jang

indah

itu jang digambarkan olehnja dalam

rentjana

Undang2

jaitu dalam

Dasar,

suatu masjarakat

jg

berdaulat penuh — Indonesia mer

“deka — mewudjudkan kemakmuran, kebebasan

B. jang

Ka.

berturut2

dokumen2

tertjantum

dalam

persetudjuan serta surat

asa

at

dipersatukan

da-

1 apa jang dinamakan ,,mantel" jang ditanda tangani

d: “tgl 2 Nopember j.l.
Dalam rentjana undang2 dimadjukan, bahwa diterima ,,mantel“resolutie” dengan rentjana perse-

juan dan surat-menjurat.
'emerintah “ memperingatkan,

menuhi.kebutuhan2 dari daerah2
jang terbelakang dengan djalan
pendjadjahan,
jang
bertudjuan
mengikat daerah2 itu dilapangan
ekonomi
dan politik,
demikian
Truman dalam pidatonja jang di
utjapkan dimuka konvensi organisasi wanita negro nasional di

Washington.
nja

Truman

menerangkan,

selandjut-

bahwa

peme-

rintah Amerika akan tetap mem

perdjoangkan ,Civil Rights program”,
jang
menuntut
hak2
dan kesempatan jang sama bagi
warga negara Amerika
dengan
tidak memandang bangsa dan asal.

Tentang

luar negeri Truman

p
menjatakan .pudjiannja .terha
kemadjuan2 jang ditjapai oleh |
um nasionalis dan
nasionalisme
diberbagai daerah didunia. ,,Gerakan ini tidak hanja akan memperdjuangkan
kepentingan2 bona fide dari negara2 jang lebih
madju tetapi selalu berusaha untuk memperbaiki tingkatan hidup

rentjana dari komisi pemisah dari PBB mengenai djaminan kemerdekaan memeluk agama diJerusalem dan dari
keamanan
tempat2 sutji disana.

kemadju-

Nasionalis

(Reuter) Orang tak dapat me-

pemenang

6

toor),

8

tn. Karame Sech Alwi Bin Alkatiri, tn, Lubis M., tn. Lie Beng Tiok
(Mr.), tn. Mongula J.P., tn, Per-

(lihat bagan).
Djumat 2-12-1949 mulai p. 4.30
petang.
Single tuan2 babakan III.
le Pemenang 1 — pemenang 2

mata J.L, tn. Rupchand D. Chu-

gani, tn. Rogahang R. N. (Ds.),
in. Singal Ch. (dr.), tn. Tjia Goan

dianya
dunia”,
man.

di

'Dalam
Enthoven

sendiri
dan
diseluruh.
demikian presiden
'Tru-

dengan

No

17), maka

Prof.

Mr.

direktur Aneta

kalimat

(kolom 3

garis ke 15): Waktu saja sudah
tiba untuk mengundurkan
diri

DAN EVA BRAUN
DI RUSIA ?

“(A.E.P.). Atas perintah pembe
sar2 Rusia di Austria,

semua

ek-

semplar dari dua madjalah mingguan Austria dibeslah, berhubung

-

Kandou / Manoppo —

'Njonja

Kotambunan/ Diepe-

(Kesalahan ini terdjadi, karena
perkataan2 jang tidak terang da-

lam berita Aneta jang bersangtan
sn
e

le Nona
Kemana
Tampenawas — Nona Loing / dr. Kandou.
2e Nona Kapojos/ Tjoa Eng
Hong — Njonja
Ratumbuysang / Makawalang.

mulai p. 4.30

Manado,
SS

6 AG

La

GA

9 AG

AG

Ap GK

baik sakit goela-nier-eiwit f 13.—
3 f 37.—, KENTJING-BATOE
13.—,
ASTHMA
f 13.—.
AAMBEIEN f 13.— Prijs gra:
tis tambah f 1.50 ongkos kirim.
Firma

at tgl. 18 Nokota

$ Ag

PILLEN f 13.—, 3d. Tanggoeng

PANITIA PERAJAAN PENERIMAAN — KEDAULATAN
UNTUK KOTA MANADO.
uk

| Ak

f 13-, 2 f 25.— BLOEDDRUK- - |

Double tjampuran,

ka

LA

LOTERY - WANG
B.F. 1/1
f 13,
f7,
MK Of 4—.
Trekkinglijst & ongkos vrij.
VITANOL:
Menamba
tenaga

Finale: Single tuan2.
Single wanita.
Double tuan2.

hari

BERPEN.

MANADO, 22 Nopember 1949,
WI, Kepala Balai Pembahagian

Double tjampuran babakan II.
le Pemenang 1 — pemenang 2.

Pada

.

Kepala kantor C.K.C. Tomohon,
telah diambil ketetapan, supaja
orang2 berpensiun ta' usah lagi
meminta surat keterangan pada
kantor tsb., sebagaimana diumumkan lebih dahulu dalam pemberitahuan kami No. 29/B, termuat
dalam surat-chabar ,,Pelita” tgl.
16 Nop. 1949 No. 12 dan tjukuplah mereka undjukkan surat kete- :
rangan Hukum-Tua jang bersang te
kutan pada Balai Pembahagian disesetempat
untuk
memperoleh
kain tenunannja.

mulai -p. 4.30

2e Pemenang 3 — pemenang 4.
Ahad
11-12-1949 mulai p. 6.30
pagi.

saja

S

(gepensionneerden).
Pemberitahuan No. 32/B.
Dalam permufakatan dengan

rink.
- 2e Njonja Dauhan'/ Pangerapan
— Nona Mandagi/ Lie Tjoen
Seng.

berat dalam menjusun dan memperkuat ketatanegaraan,

dimana

seorang opsir jang melarikan diri
dari tentara Rusia dan seorang
agen djawatan penjelidik membe- '
ritahukannja kepada
en
spionase Amerika.

4

petang.

seharusnja berbunji: Waktu

9

A.A

NAN PADA ORANG2
SIUN

Double tjampuran babakan I.

9-12-1949

tn.

TENTANG PEMBAHAGIAN TENU.
2

le Njonja

Djumat

Loe,

SA

Double tuan2 babakan II.

4e Pemenang 1 — pemenang
(lihat bagan).
5e Pemenang 3 — pemenang
(lihat bagan).
Senin 5-12-1949 mulai p. 4.30.

guna banjak orang lain jang berkekurangan, djuga orang Belanda
jang akan meneruskan pekerdjaan

sudah tiba untuk mengundurkan
dengan suatu berita dalam madiri guna banjak orang
muda,
djallah2 itu, menurut mana Adolff
djuga orang Belanda jang akan
Hitler dan Eva Braun sekarang . meneruskan pekerdjaan berat daberada di Sovjet Uni.
lam menjusun dan
memperkuat
Menurut madjallah2 itu, berita - ketatanegaraan.

ini berasal dari Amerika,

kan.

petang.

(lihat s.k. ini tgl. 22 Nopember

mewsssanmat

HIT LER

pertjakapan

Bian

Chabar2 lebih landjut mengenai atjara perajaan akan disusul-

2.

Makawalang/Dajoh.

Selasa ag 121949

RALAT.

tn. Tan

tu A.M.
Usaha jang perkimad didjalan- 3
kan adalah pengumpulan wang,

2e Pemenang 3 — pemenang 4.
Double tuan2 babakan I.
3e Tjoa Eng Hong/Lie Sie Oan
—

Tjong,

Taha J., tn. Tan Tjin Tong, tn. Van Rhijn L.A.B., nj, Waworun-

2e Pemenang 3 — pemenang 4
(lihat bagan).
Ahad 91221949 mulai p. 6.30
Single wanita babakan II.
le Pemenang 1 — pemenang

Nj. Gerungan-Tumbel F.,

Manado

: i panitia untuk

.

KAPAL ,AMETHYST” DI
LONDON.
(AKP). Kapal perang .Amethyst” jang beberapa bulan “jl.
berhasil melarikan diri dari geng

:

:

| 'Tuturan

dan

memudji

an' kaum
dunia,

pemenang

-baru2 ini mengangkat
wanita2
termasuk Kepala Keuangan A.S.,
Direktur Pertjetakan Uang, Asis

ten Tabib

Djenderal,

Luxemburg.
2:

pula

di

wanita2

men-

anggota dari Panitia Tuntutan2
Perang, Panitia Perhubungan Fe

dalam djawatan2 umum setahun 1876 ketika
wanita
t
epala kantor pos) di-

deral, Staf Perantjang Politik Kementerian Luar Negeri dan selaku wakil2, pengganti2 dan penasehat2 ahli dalam perwakilan

Wanita

Amerika

telah

dapat kemadjuan jang sangat be-

a dalam djawatan Federal”.

tertjatat dalam satu tindjauan

baru selesai dikerdjakan oagian Wanita dari Panitia

nal Partai Republikan. Patersebut mewakili satu dari
partai politik terkemuka di
ika Serikat.

“Kini wahita mendjabat
n2

jang

kedu-

hertenggrag ia

Ada sembilan anggota wanidalam Congress A.S. Wanita
erdja pula selaku wakil2 Ame
a Serikat dalam urusan2- in-

e

Ada

Duta

Pen angkatan

wanita

dalam

12 pemerintah A.S. jang

: Merana

terus selama

“Amerika

Serikat

dalam

Perseri-

katan Bangsa2, tjabang2nja dan

panitia2 internasional lainnja.
Tjatatan partai jang dimuat

dalam tindjauan itu menundjuk-

kan, bahwa kurang
lebih 500
wanita mendjabat pangkat tinggi
dilapangan politik maupun dalam

administrasi peak

Amerika

Serikat.

Djumlah wanita jang

'bertam-

bah terus diseluruh djawatan Pe-

merintah A.S. digambarkan pula
dalam tindjauan itu. Dalam bulan Agustus 1949, pada
waktu
penjelidikan itu didjalankan, ku-

rang lebih 480.000 — seperlima
dari djumlah pegawai Pemerintah

— adalah wanita. Empat puluh
satu persen atau
17,166
dari
41,575 kepala2 kantor pos
di

Amerika Serikat adalah wanita.
Djawatan Luar Negeri A. S.
C rang

wanita

se-

tor Urusan

A-

snja

banana an se
dalam ng

selama

erintahan

- dan dari Presiden Haruman ,,kegiatan wanita
g bertambah besar dalam po« dinjatakan dengan pengangwanita2 dalam kedudukan2
nggi lain”, demikianlah menu-

it tindjauan itu.
ntohnja: dalam djabatan2
mana

Presiden

Truman

diadakan diluar negeri oleh Economic

Cooperation

Administra-

tion, tjabang jang
bertanggung
djawab atas pelaksanaan bagian
Amerika dalam Rentjana Pembangunan Eropah.
Kini

wanita

menduduki

kira2

100 pekerdjaan kehakiman diseluruh Amerika Serikat. Antara
mereka ada jang mendjadi hakim '

dalam perhubungan Federal, Negara, balai kota dan dalam negeri
dan pengadilan2 anak2, djurutulis2 pengadilan, pemberi lapuran
dan pentjatat.

217 Wanita sekarangbe
selaku wakil2 jang dipilih

39 badan pembentuk
undan
Negara, jang berarti Keandungan
dari 877 selama 10 tahun jang lalu. Walaupun

tidak ada Negara

jang mempunjai gubernur wanita

sekarang, 14 wanita dalam 13 Ne
gara2 memegang kedudukan ting
gi dengan pilihan dalam pemerin
tahan Negara dilapangan admini
strasi, keuangan,

pendidikan,

per

tanian dan kehakiman,
Tindjauan
itu menerangkan
pula, bahwa wanita memperoleh
kemenangan besar” dalam ke-

dudukan2

Negara dengan peng-

angkatan

selama tahun2 belaka-

terus-menerus membuka

pintunja

ngan ini. Kurang lebih 1500 orang kini bekerdja dalam dewan2

nita pertama

diangkat

dan panitia2 jang mengurus pendidikan, kesosialan, soal2 industri, kemadjuan perusahaan2, ru-

.bagi wanita, sedjak seorang wakalinja

mendjadi pegawai Djawatan Lu-

10:
- wanita

dalam administrasi dikantor2 jg

ar Negeri dalam tahun 1922, dengan angka2 jang paling besar
dalam 15 tahun belakangan ini,
demikianlah menurut
tindjauan
itu.
Sekarang ada kurang lebih

200 wanita jang bekerdja dalam
Djawatan Luar Negeri, termasuk.
seorang Duta (wanita jang ketiga dalam kedudukan demikian),
osekretaris2 legasi dan ambassade2,

konsul2 dan

wakil-konsul.

Banjak wanita2 lain bekerdja sebagai klerk dalam djawatan luar

negeri Amerika Serikat.

Ada kira2 50 wanita mania

PEN Gesekan sid

—”

Nagari

Truman

INTER.-

— NASIONALISASI Pa.
LEM..

akan
Ma
3:
Statut Uni, maka pemerinta

2

Euar

menerima

ISRAEL MENOLAK

penjerahan. kedaulatan itu dalam

utup dengan: ,,Tidak dapat digkal, bahwa djikalau hasil2

akan

5 —

(lihat bagan).
2e Pemenang 7 —

(lihat bagan).

risalat pendjelasan

memuat ichtisar sedjarah perkembangan soal Indonesia sedjak a-

mereka

peraturan ter.

njata diatas. Hanja ia menjatakan bagt Belanda, bahwa penerimaan dan persediaan2, dalam hal
tidak mengikuti peraturan2 tentang itu dalam U.U.D., harus ber
laku dengan undang2 serta, bahwa rentjana Madjelis dari suatu .
undang2 demikian tidak dapat diterima dari pada dengan djumlah
suara

tan dalam

buah |

le Pemenang

Sisik

k boleh

anak

Single tuan2 babakan Ni

Kl

harga-

Bab 2 dari risalat pendj
mulai dengan menggamba
tjara djelas dan lengkap |

/

29

disebut dalam pasal satu dari Undang2 Dasar.
Peraturan dari pasal II ajat 11

kari “Enak

kapal tersebut akan diterima oleh

:

Selasa 29-11-1949 mulai p. 4.30
petang.

ing

a disaksikan oleh 2
ijundah besar pembesar2 diantaranja perdana menteri
Attlee

di

Bg

berlaku

“id Kendala

pad

Panitera II, tn. Mohede F,
Bendahari I, tn. Ahn E.
Bendahari II, tn. Schiinlau HB.
Anggota2, Nj. Dauhan, tn. Dauhan G.E.,
tn. Dekkers (Pas-

' mah sakit dan badan2 lain.

Pegawai2

terus-menerus

balai

kota

bertambah

wanita

sedjak

hak pilihan diberikan kepada wanita Amerika dalam tahun 1920.
Tindjauan itu menerangkan, bahwa ,,hampir tidak ada kantor kota jang tidak diduduki wanita”.

MARGARINE

Kini ada beberapa wanita jang
mendjadi wali kota dari kota2 ke-

TERBIKIN

tjil dan dua dari kota jang mem-

punjai penduduk lebih dari 100.
000 djiwa.

sapa

DARI

TUMBUFTAN
B.8”99f-af63-— B.

Sea

“Pertjetakan Kementerian Penerangan N.ILT, -

HANJA

Torkohon,

