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am Malik Ke W'ton 
Untuk Tjari Klarifikasi Ttg Sikap Belanda 

——. 

Paling Lambat Hari Rabu Sudah - 

  

  

tuan Dpt Masuk FKIP. 3 
SDI Tah Berangkat — Kata Presiden 

Gadjah Mada menga 2 
peka 'oniati Inlaan 5 DJAKARTA, 9 Djuli (FlAk Uni Soviet Adsm Malik jang 

dari lulusan sekolah2 PRESIDEN SOEKARNO telah memutuskan untuk me | sing debut2 namanja dalam 
Bea A konak | ngitimkan dutabesar Adam Malik ko Washington sebagai | babuasan , ma eror) 

diterima pasa FKIP uni | Vtusannja untuk mendapatkan Warifikasi terachir dari |F eva 

Ja Gheneria pendituan | hasit2 Bunker » 
Oa apanya : sa. 
BN Ke Sa ba aa sa jaan 2 

penba A melputi: baktan Indo Bosor selesai mengadakan pembi dinihari 
nesia, bahasa Djawa, bahasa | Guraan selama lebih kurang Bo 
Inggeris, Sedjarah, Ilmu Bumi, | dun diam ' dencan menteri ar | 4 de 

Deger Subandrio dan dubes ditem 

kong Get BACA bagian Ac S0 Bea wela 
SOTK: SMA bagian B din C | se peendon menata ja 1 

untuk bahasa Inggeris Ikmui rintahkan dubes Adam ” Ma 

Bumi dan Ilmu Mendidik. Dan/l 1 vatuk berangkat menudju tam SGTK untuk Ilmu Mendidik. Washington paling lambat jusa Sudiarwo 
mun akn ramger (bari Rabu jd”. duduk pula 

Alma pasti, Ilmu Alam, mu KI | Ojeh presiden ditambahkan to 
rsia, Ilmu Hajat untuk tjalon2 | bahwa beliau mendiadikan AA ke.konperensi rahasia 
dari SMA bag. B dan STM (Il dam Malik sebagai utusannja un Wis 
mu Pasti). tuk mendjalankan tugas seperti waktu jang latu. 

Ekonom. iukone Admin | pena nada pan aan aa 
Perniagaan dari ang Pan Taat eta batak meh Lang 

(ika SOTK Aan Danke DE Pa Date "angan “pon | daun “knteraamaanja — mmensata | Kdnk  benedia membina sam 
ikan memasuki bagian hukam | dirian Belanda berkenaan dengan | kaa bahwa Adam Malik akan | atu keterangan apapun. 
dan administrasi, Dari SMEA' usul? Bunker. beranskat dengan disertai oleh 
untuk djurusan ekonomi dan | Menteri luar Negeri Subandrjo| beberapa pembantu dan staf. | SUBANDRIO — JONES 
hukum dari SMKA (Kehakiman Dalam keterangannja - meniu | Sebelum menerima Jutabesar 
(Mepengah) untuk jurusan Ho Subandrio menambahkan bahwa | Adam Malik menlu - Sabandrio 

: km. T elam diika diawaban Belanda memu telah mengadakan pembitiarsan 
Y 'Bagiari D (tehnik) meliputi askan dubes Adam Majik akang pula densan dutabesar Amerika 

Bjarosan2: Konstruks! mesin, - diberi pembantu2 seperiunj. | Serikat di Indonesia Howard 
: Bangunan Gedung, djembatan. Di Selat ya. Gjalan untuk lulusan SMA B DITERIMA PRESIDEN Djura tidak didapat keterang 

dan STM, M. d DI BOGOR tm tentang pembitjarsan “kedua 

AGUTA| Dutasesar Indooesia untuk | pedjabat ia, 

  

Kongres IOI jamu »ou cw | Penjerahan 
KN Aaat is gek 

DJAKARTA, 9    
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Ng: Subandrio Ketua Kong 
res Perdamaian Sedunia 

diperoleh “Merdeka”, 
Selandjutaja menurut PIA, 

berhubung dengan kedatantan 
delegasi Indonesia banjak pen 

, duduk Moskow jang menjam 
but delerasi Indonesia ke 
Kongres Sedunia uatuk Perlu 

tjatan Sendjata dan Perdamai 
     

   

  

   
   

Seorang W Tas ber 

| drio apa: jang” oleh 
'dari Kong- 

  

KORBAN? KARENA HUDJAN 
— RIBUT DI, KYUSHU 

TOKIO, 8 Djuti (AFP-PIA). " 
SUATU hudjan ribut jang menimpa Kyushu Utars 

pada hari Minggu malam telah menimbulkan korban 46 

jang turun mentjapai 60 sampai 80 mm tiap 
KOK 1 Tanya di pabaktar Sea mana 

tamah longsor jang menghempas lebih   
  

   

pena 
jau ko Kongres ke-V IOJ jang 

akan diadakan di Budapest dari : DJAKARTA, 9 Djuli #PIA). 
| - tel @ sampailO Agustus 1062 Inumpang dan barang2nja pera | |”) PENGGABUNGAN Irian Barat kepada suatu negara 

Delegasipeserta penindjau P |hu Tjondro waktu itu sedang | jang lebih kuat, jang bersedia menjediakan kekajaannja 
WI itu akan dikotual oleh Sek | dalam perdjalanan dari Probo | untuk membantu wilajah "tu menjapai usahanja kearah 

| djen Pengurus Pusat Satya Ora |linggo kepulsu “Giliketapang. bangar.nja, adalah dielan praktis satu?nja untuk 
ha. Anggota2nja falah Joesoet |Tapi belum sampai ditempat tu Pelanggan. yua kolonial 

: dan Tom Anwar jang kini ada Jajuan ombak besar dan angin 
dl Moskow tmenjertai delegasi |kentjang datang menjerang, jai sosial dingtara kedua negara itu: 
Indonesia ke Kongres Sedunia Ihingga menimbulkan akibat se Pertanjan, kebewanan, perika 
untuk Perdamaian dan Periatjut | bagaimana disebutkan diatas. kn. kesehatan rakjat dan penga 
an Sendjata jang bertolak dari | Dalam laporan resmi jang da diaran masalah2nja adelah sama 
Djakarta pada tgl 7 Djuli jang | pat ditangkap BTA itu tidak di Bahasa Indonesia sebagai bahasr 

lalu, Mungkin delegasi PWI itu | sebutkan, apakah pemilik pera persaulan umum rakjat jrian Be 
akan diperkuat -dengan warta |hu, pak Tjondro, ikut pula da rat akan lebih muda diteryma 
Wan2 anggota PWI jang berkun |tam perdjalanan dan berapa diripeda bahasa lajnnja dan hal 
djung ke-nogeri2 lalanja di Ero |djumlah kerugian harta-benda ini akan membuka pula bagi me 
pe sebelum Kengres IOS itu di |jang timbul dalam peristiwa reka daerah2 jang lebih uns 

- 2 Been ti 
Pengadjaran tingsi Gan keahli 

10.000 Buah Truck Maan 2 membe | Djusa lala-intas Jaut akan lebih 
. “ tikan Gari | baik lagi. Bantuan Indonesia da 

Di h “| smt seberang laul lam berbagai lapangan akun Je 
per. un tan”, dari  sodut|bih murah, walaupen tidak #2 

P, am aa Aa sa nana 5 Pa 5 lan 
Truck Dan Bis Tetap Mendjadi Usaha tidak sebesar perbodaan dengan |akan ada Baj2 jang dibuat? v8 

/ sesuatu banma Barat, Tidaklah | perti balnja bergabung dengan Utama P.N. Gaja Motor begita sulit untuk dalam -Lal | Belanda dalam waktu jang pama, 
tai memikirkan sesuatu integra | Dan dengan dijalan stm Irian Ba 
3 jang benar2, Malahan djika terbebas pula dartpada 

lan Irian Barat ditabungkan Can #kolonial”, 
Belanda. orang tidak dapat ber) | Demikian tinduan van - Mook 

inng merupakan fikir lain daripada hubungan |itu jang setalah itu mengemuka 
» "Yoosd.pupil", kan pula pendapatnja tentang 

jumlah @juta rupiah. |seotang masih dapat : - seo1 meng 
(raees tag Meme ane #umbarkan seorang menteri Be 

Ba Un J9G1 din) cap-pun banja, aa mna 
aa 101 buah Chev | papua — dan Akan sangat sn 
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periu ditegaskan bahwa dalan 
kal ini kita masih harus mempe 
roleh — pengalaman-peugalanad 
dun memperkeras disiplin sebe- 
hum ditjapal taraf jang dapat 
dikatakan sempurna. 
Walaupun masih terlihat ke- 

neikan didalam djumlah kradit. 
kredit bank jang telah diberikan 
kepada lembaga Negara, namun 
Gjumlah2 ini telah mempertiaat 
kap tingkat kenaikan jang me- 
nurun selama 5 bulan pertama 
tahun 1962. 

Lagi pula kenaikan-kenaikan   

. . 

Izin Peperti 
8 Djuk FIM: 

Major A, Koman- 
dan Distrik Militer 1616 sela 
Ira Pepekudarmiida pulai Sum 

mena. Jeban paten 
« Ditpaja semua orang ma 

Semua Pe- Tuk Gasrah pulas Sumbawa 
2 harus se-idzin Stat Keamanan 

: Peperti, ketjuali jang berdomi numpang: Gk didaerah tab, 
. dari luar 

Tewas 1 Hua Tenggara Bara, mars 
mendapat jdzin dari staf kes 

ROMA 9 Djsti (APP-PIA) ep bammpkarm 200 Perusahaan penerbangan Al | Us Cari lingkangan Daswati 1 
tali" hari Seoin monpemurtian | Nusra Barat, idrinnja . harus 
bahwa tiada seoranmpun jung | dimintakan persetudjuan lebih 
mbuh hidup ditemukan setelah | dahulu dari Pekudarmilda Nu 
djatubnia pesawat terbang jer | sa Tenggara Barat di Ampe- 
DC disebelah Timur Botntay | Gan, 
(india) pada tengah malam) Para potigas dari ingkuing 
Djum'at. Pesawat terbang itu| an Daswati 1 Nusa Tenggara 
telah mengangkut 45 orang per) Barat harus mendapat 
Numpens dan 9 orang wak | sesi dari Kodim 1613 Pepevu 

buah. Garmilda Lombok, Bagi ang 
Pengumuman itu mengalakan | bersangkutan apabila datang 

bahwa djenazah? dari para kor | ditempat, harus 
tan sulit untuk dikenali, Semua | Giri kepada Kodim Pulau Sum 

dienarah itu akan dibewa ke) bawa. Siapa sadja baik jang 
Bombay sebelum dianskut pe |) berdom'cili muspun pendatang 

lang kenegara masa? jang akan keluar daerah 

  

pemberian kredit dalam zahun 
1564 ini pada chususnja disehay 
kan oleh usaha-usaha pemteitan 
padi jang sebagian selfliguica 
ting dalam waktu singkat dan 
kreditkrodit untuk usaha-traha 
jang sangat urgent seperti misal 
Mju kredit? untuk export 

NERATJA PEMBAJARAN, 
Neratja Pembajaran Indonesia 

dalem tahun 1961 menundjuk: 
kan hasil-hasil jang tidak me- 
musskan bila dibandingkan de- 
ugan tahun 1960. 

Setjara singkat, dapat saja ka 
takan bahwa sebab-sebabnja ter 
letak pada faktor extern jang 

  

omong2an — setjara-rehasia 

DPA Mr. Sartono dalam   
Surabaja minggu 

Keterangan Pem. 

pelaksanaan Tritora. Trikora 
Pata di Irian: Barat. Demikian WAMPA-Wi- Ketua 

pidatonja 
ulang tahun ke 35 PNI tjzbang 

malam. 

     

    

perusahaan2 
suatu rentjana 

suatu ins 

Luar kekuasaan kita untuk mem 
pengaruhinja dan dilain finak 
pada keperiuan-keperluan Ncgara 
jang meningkat akan barang ba- 
iming sendiri djasa-djasa jang 
Gihaslikan oleh luar negeri, 

Faktor extern jang “srutama 
mempengaruhi export setjara ku 

rang menguntungkan adalah per 
kembangan harga diluar negeri 
dari barang-barang erport Indo 
Desia, chususnja barang-barang 
jane menduduki kedudukan :ang 
sangat penting seperti karet, ko 
pi teb dan lada. 

Harga-hargu timah jang men- 
djadi kuat dalam tahun 156i, 
sajung sekali tak dapat dipauk 
Inedahnja setjura maximal, oleh 
karena rehabilitasi dari tambang: 

amLang kita masih belum sele 
ai terlaksana, sehingga wanai- 

kan harga tidak dapat kita bute 

ng! dengan kenaikan produksi. 

Pemerintah sedang berusana 

usu supaja rehabilitasi sumber 
sumber produksi seperti ini da- 

pat diselesaikan setjepat-tjepat 
0ja, antara lain dalam rangka 

peluksanaan projek-projek”— B 
dari Rentjana Pembangunan Ns 
»ional Semesta. 

Sebagaimana diketahui, maka 

perkembangan harga beberapa   
Trikora- Tidak Untuk 

Berdiplomasi 
17 Agust, Jad. Dpt Diproklamasikan Propinsi 
IB & Guberrurnja. Kata Wampa.Mr. Sartono 

ind “Gama sekali: mem, 
untuk merealisasi. 

pada peringatan 
Surabaja digedung THR 

dah dapat ditangkap seluruhnja, 
pecahal hanja terdiri dari . 15 

Isu 20 orang sadja jang tidak 
akan beratus2 pa 
sukan pajung kita jang telah di 

Gjatuh adalah tibo. Kata2 n- 
Gilok bagi gerilja pajung Kita 
adalah tepat biar ngandjloki ke 

Mag 
Dion ME ja pu ag. 
  

Ttg. Situasi Negara (3) 

(Faktor? Extern Pengaruhi Ek: 
Pem, Adakan? Perbaikan Dibidang Proseduril 
Untuk Mempertjepat Pelaksanaan Ekspor 

dan jang kemudian dituangkan dalam 
kredit, lambat laun diharapkan akan dimilikilah 

pengawasan, jang pada satu fihak mengindah- 
medju, chususnja Amerika Se- 
ikat, 

(Bersambung Kehol, 3) 

Ds Gerungan 
” Minta 

Didrop 
Djakarta, 10-7 (Mdk). 

Pada tanggal 6 Djuli, Djum- 
at jang baru lalu, rsorang Pen- 
deta bernama Ds. S. Gerungan, 
berumur 71 tahun, dan bertem- 
pat tinggal di Dj. Merdeka Se- 
latan 10 Djakarta, telah datang 
pada Asisten Rochani-aga: 
Badan Pembina Potensi Karya, 
dan menjatakan dengan sung: 
Bub2 serta tegas bahwa dia 
mempunjai hasrat besar untuk 
mendjadi Sukareinwan Rochani- 
wan dalam rangka perdjuangan 
bangsa Indonesia membebaskan 
Irian Barat 

Selandjutnja dinjatakannja 
bahwa ingin sekali dia di-drop 
di Kota - Baru, Irian Barat, 
jang kemudian akan diberikan- 
nja kepada Belanda pendjelasan 
dan penerangan2 berdasarkun 
Keagamaan (Kitab Sutji) bahwa 

   

  Belanda sekarang ini sedang 
mendjalankan politik dan per- 
buatan jang sangat salah. di 

| Irian Barat. 
1 Perbuatan2 sematjam 

ini, demikian Pendet: itu sete- 
rusnja menjatakan adalah sangat 
tidak dibenarkan oleh adjaran2 
Agama, serta dikutuk oleh Tu- 
han. Achirnja Pendeta itu me- 
njatakan lagi bahwa dia Ingin 
supaja segera 4i-drop di Kota 
Baru, agar dengan demikian 

  

dpat lekas dilaksanakan apa 
jang telah mendiadi keinginan 
nja itu. 

Pendeta jang mengerti bahasa 
Irian itu, " 

Laja “ ngan rakjat 
Dirti berhasil, karena 

Indonesia ada dipihak jang be- 
Ihar: Demikian” Kepala Urasan 

Penerangan BPP.K. Kapten 
KA. Mattjik memberitakan. 

  

Naik Pangkat 
Djakarta, 8 Djuli (PIA). 

Pembantu Utama Menteri, 

perwira, masing2 letnan Kolo- 

nel Elektro RJ.W. Soeparno 
dan Letnan Kolonel Elektro 

Soetan Samsoedin, mendjadi ko- 
lonel terhitung mulai tangga! ! 

Djuli 1962. 
Upatjara peresmian kenaikan 

pangkat kedua perwira tersebut 
berlangsung diruang kerdjanje 

dengan disaksikan oleh kepalas 
Biro, Djawatan dan Asisten di-   pala mereka (musuh). 

    

KERETAKAN DALAM 
  

PIMPIMAN ALDJAZAIR 

  

DJAKARTA, 9 Djuli (PIAI: 

DUA orang menteri Kemerintah 
blik Aldjarair CPSRA) 
dari 

Sementara Repus 
telan tiba di Rai-t hari Minggu 

melalui Paris utuk berusaha c-ngntasi 
keretakan dikalangan para pegiimpin Aldjazair. 

tsb Rabah 
dan Moham 
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warisan Enak Jaana, 

muh rakjat. Pa ak perambolon2 Wa adala sig ka 
kitangan kolonial jang disengadja disuruh mengatjau, 
mereka - adalah gerambojan OAS jang ja 
(juma membunuh, menteror dan menggarong. Repubi 
Aldjazair sedang menghadapi kesukaran2 dan kita seba 

A ! | :f 

  

“menewaskan tidak kurang dari 13 orang serdadu Belanda.” 
Dengan ini kalimat itu telah ka 

  

Madijelis Pendidikan 
Nasional 

Persoalan Tanah 
Djaluran Beres 
Medan, 8 Djuli (PIA) 

NY Gor Tha. 

ii TA Er
i ti
ti
pa
n 

| | 
F : ii Er
 F) 

H 

- Diet dun disetudiui oleh” Departe 
. | men Pekerdjuan Umum dan Te 

  FT. 

E 
ni
 

33 

z E E 5 E 

Fr f 

”" seharusnja dibatja: 

mi betulkan, 
— KEDAKSI — 
  

pendjang total dari keempat 
Gjalan besar itu adalah $1S kilo, 
meter, 

3 Projek diantarania sudan df 
selesaikan oleh para jhsibjur Sov 

nusa Indodesa, Tahun ini” akan 
selesai tingkat pertama dari pro 

Dengan demikian komunikusi 
pengangkutan jang pertama ukan 
terbentuk bukan sadja antum ba 
nyak kota dan desa didalam pro 
Pinsi2, tetapi djuga antara pro 
pirsi2 itu sendiri. 

Untuk membangun djalan itu, 
URSS telah menediakan sedjum 
lah besar material dan mesiu? pem 
bangunan - bulidozer, mesin? pe nik cl, 

Uni Soviet djuga akan memban tu Indonesia dalam membangun 
kembali dua dialan besar dengan 

» | Ulama dan Zu'ama, antara lain: 

  

Polisi M. Suhud telah 

Komisariat Diakarta Raya. 

Madjolis Islam 
Terbentuk 
DJAKARTA, 8 Djuli (PIA). 

Asisten Rochani-Agama 
dan Pembina Potensi Karya 
Urusan Islam, dalam sidang Fle 
monja tel. 7 Djuli jl telah ber 
hasi! membentuk Madjelis Ls 
lam. 

Manjelis Ini merupakan suatu 
Badan Persatuan (Musjawarah 
seluruh golongan Islam, baik 
pata Zu'ama, para (Ulama paru 
Sardjana Islam, Partai2 dan Ur 
@unisasi2 lslam seluruh Indone 
ain. 

Lahirnja Madjelis Islam ini 
@dalah hasil Karyanja Panitia 
Perumus jang terdiri dari para 

KH. Mustar, K.H. Fekih Us 
iman, Kolonel M. Rowi dan ia 

Andnja, 
Untuk sementara sampai ter 

selanggaranja Musjawarah be 

sar Muslim Indonesia jang per 

tama, pertanggungan djawad 

Yun pekordjaan se-hari2 Madje 
Ila ni, dilakukan oleh Azs, Ro 
bani-Agama B.P.P.K. " Pusat ds 

ngan Sekdjen sementara Let. 

Kol. Isa Idris, 

Dalam waktu singkat pada 
bujan Agustus jang akan da 

tang, Madjelis Islam akan me 
ngadakan Rapat Besar jang 
periama, jang akan dihadiri 
Oich seluruhpartai2 dan Organi 
sasi? Islam. 

Rapat besar tersebut akan di 
idakan di Djakarta, dan akan 
dihadiri djuga oleh para 'Jlamu,   pandjang total kira2 150 tnlome 

ikian menurut Tas. ter. 

edjuang? 
  

KETUA Team   

z 

1 ks
 

8 

kesibukan2 di Djakarta jang 
harus diselesaikan, sedangwan 
Team Kesenian jang diantara 

    

Ba ha mba 
dang sekuruhnja berdumlah 16 

padam bentang 
msanja, 

Dalam koteranganaja kepa- 8 5 z £ |! 1 | 
joi

n Hi | 
nj 1 Ti   ! il Ir

 

pi
pt
kt
 

Ih 
£ 

Es
ek
 

1E
sE
 
A
a
 

Depan Puas 
Trikora kegaris depan Nj 

, 'at . ta aa af Data minta sak | 
lepan. 

ni 1962 
131. 20 Djuni 1962 berada-digaris 
Kembalinja Nj Ab tsb ke 

para Zu'ama dan para sardjana 
Islam. 1 2 

Garis 

DJAKARTA, 9 Djut: (PIA: 
li 

tanda 
Prasetia Pantja Warsa kepada 51 orang anggota Polisi 

« 

KSAL, Brig. Djend. KKo. Al 
Sadikin atas nama Menteri-KSAL 

bari Senin ini telah meresmi- 

  

S.P.S. Bela 
Anggotanja 

  

Seperti diketahui pada tang 
ga) 13 Djuli jed, surat-surat- 
kabar Mimbar Umum, Waspa 
da, Bintang Indonesia, Pem- 
bangunan dan Patriot dituduh 
melakikan pelanggaran terha 
dap ketentuan-ketentuan Dja 
watan Pengendalian Harga pe 
tempat, 

URUS Dengan Perwi. 

ra Pemerintah 
Djakarta, 9 Djuli (PIA). 

Kepala Djawatan Hukum De- 
partemen angkatan Laut, Koi 
Hukum RF.W. Singataruna, pa 
da tinggal 4 Djuli jang lalu 
mengumumkan, bahwa kepada 
mereka jang merasa mempu- 
njal barang dan/atau uang jang 
ditahan oleh fihak Angkatan 
Laut di Tandjung Balai  Kari- 
mun dan Tandjung Batu dimin- 
ta supaja segera berhubungan 
dengan perwira2 pemeriksa Tan- 

djung Balai Karimun dan Tan- 
djung Batu. 

Batas waktu diberikan sampai 
dengan tanggal 3 September 
1962 dan bila lewat waktu ter- 
tebut terhadap barangZ dan/ 
atau uang jang dimaksud tak 

Ia takar ul dng, penang aga 
atau uang tersebut akan diper- 
lukan menurut . peraturan dan 

prosedure hukum jang berlaku. 
Demikian menurut Puspen AL 

pengumuman Kepala Djawatan 

Hukum Departemen Anekatan 
Laut. 

  

43 Sukarelawan 

Untuk ALRI 
DJAKARTA, 8 Djalil (PIA) 

45 orang sukarelawan dari da 
dueruh Djakarta Raya dianYaranya 
7 orang wanita Senin pagi dira. 
suatu upatjara dihalaman stat 
Kodam V/Djaja telah diserahkan 
#epada Angkatan Laut Ri 

Sukaralawan2 itu menurut ke 
terangan Ka. Pendam V/Djaja 
telah selesai dilatih kemeliteran 
oleh Angkatan Laut RL dan 
djuga telah mengikuti latihan2 
kupalang-merahan. 

Mereka oleh Kodam Djaja di 
perbantukan kepada ALRI untuk 
tugas2 dirumah sakit Angkatan 
Laut dan untuk kapal2 rumah 
sakit, Dalam waktu jang singkat 

Letnan Kolonel Mustapa Ke- 
mal Pd. Kas Kodam V/Djaja 
jang mewakili Panglima dalam 
pesannja antara lain menjata- 
kan agar para sukarelawan itu   

  

    

  

menunaikan tugasnja dengan 
era 

       
      

  
  
         

   

     
    

    
M 
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Sl Polisi Dapat Tanda 
56 Orang | Dilantik: Kenaikan Pangkatnja 

ba Ka aan soya: Selain,          

KR 

sobalkkanja demi untuk 

membebaskan Irian Barat dari 
tyergkeraman 
enda dalam tahun Ini djuxa. 

SSKDN Akan Ber- ' 
kongres 

nal masalah kongres SSKDN 
Itu menjatakan antara Jain, 
bahwa dasar pikiran ialah bar 
tolak dari prinsip, bahwa pe 
Iawai negeri dalam arti jang 
sejuas2nja harus memiliki ai 
fat ia revo'usioner, dalam 

merupakan 
bal 

Inj haruslah wam, 
bant1 bagi pemerintah, sesuai 

Gengan revolusi itu sendiri 
SSKDN jang akan datang 

  

berarti membantu lantjaruia 
revolusi itu, 

Gubernur Bastari menjata- 
kan selandjutnja bahwa dasar2 
seperti jang telah dikemrira- 
kan jtulah jang mendjadi, pe 
ganguan, diantara beberapa da 
sar lainnja untuk mengadakan 
kongres tersebut, 

  

Sumbangsih ,,Marga 
Bhakti" Untuk Medan 
Bakti 
SURABAJA, 8 Djuli (PIA)— 
Hari Mingsu pagi bertempat di 

sedung PDN. "Marta Bakti" di 
dijalan Radjiwali di Surabuia te 
luh dilangsungkan upatjura Um. 
bang-terima sumbangsih untuk su 

karelawan dimedan bakti jang di 
terimakan oleh Ke ana 
PDN, "Marga Bakti" 

rah Front Nasionul 
Hadir pula dalam upatjara tsb 

Letkol. Santoso wakil? dari KM 
KB Surabaju, wakil walikota Su 
rabaja serta wakil2 dari ngk 

chegue sebesar Rp.37.185) s0 
dangkan sumbanguh seluruhnja 
deri ai, bungkusan? nerisikan 
rokok. ” makanan  Kering-dalam 
kaieng, sandal, selimut. sabun. ma 
Yinlah2. 4 radio transistor dan 6 
Duah djam tangan jang meruocakan 

sumbangan dari para langganan (re 

lnties) jung bissanja mengambil 
barang2 dari PDN Marga Bak 
tL disamping sediumlah uang 
tunaj darj karyawan Marga Baktj 

sendiii dioga telah dikumpulkan 

  

al kepala BPU.PDN Djatim, | dun 

  

nengkan perdjoangan Nasional | 

SURABAJA, 7 DJULI (PIA: 

njataan bersama sbb,: 
Setilah mendengar, mengikuti 

undangan BKMI, Untuk menga 
Gakgn pertemuan informil antara 
Oxnar.sasi mahasiwa Litakat Na 
sionul di Indonesa (PPM, MMI, 
BXMI BKSKMI, IPM musuae 
Daf usaha menudju persatuan 
Orsanuaa) — Mahasswa di Indo 
Desiu kearah pembentukan satu 
National Union of Studearw di 
Iudcresia. memutuskan “dengan 
bulat untuk diadakannja Musa 
warah Nasional Mabasjswa Indo 
Desa sebelum tgl 17 Arustus 
1562, demni terwudjudnja “kebu 
latan dan kesatuan potensi Na 
tional — Mahasiswa —Indonejas 
dulam ikut serta menjelesaikan 
Kavolusi Nasional menudju Ma 
Warakat Adil dan Makmur, ver 
larduskan Pantja Sila. 

  

tandatanganj oleh Oetoro, Ketua 
Ptesidium Madiclis Mahasiswa 
Indonesia (MMI), Drs M. Soe, 
bioto Ketua Umum Badan Keg 
lahtutaan Mahasiswa Indonesa 
(HKMI), Anis Ibrahim, Ketus 
Umum Ikatan Pers Muhasis 
Indonesia (IPMI), danKoesnndi 
Hardjasumantr, Ketua Umum 

  

  

Gubernur Ruslan Ttg. 
Pembelian Padi 
AMPENAN, 8 Djuli (PIA) 

Dalam pidatonja dihadapan pa 
militer, kepo 

massa 
di Diswati UI Bima baru2 inj 
Gubernur Nusa. Tenggara Warat 
Ruslan TJukraninsrat antara Jain 
mengatakan. bahwa pengumpulan 

pembelian pudi gotong.ro 
jong Jang kini sedans dilakukan 
diseluruh daerah Nusa Tenggara 
Barat tugas jang penting untuk 
Kita sukseskan bersama, demi un 
tuk mehjelesaikan revolusi nasio 
mal dalam menudju  masjarakat 
adil dan makmur, 

Gubernur menjatakan kelakin 
annja, bahwa — usaha pembelian 
padi potong-rojong akan berha 
sil sebagaimana diharapkan, 

Kemudiun oleh subernur dian 
Kemudian oleh gubernur dian 

Glarkan kepada seluruh lapisan 
musjerakat didaerah Bima asar 
lebih memperhebat 
persatuan dan kewaspadaan 
monal, dalam rangka menshada 
pi perdjoangan pengembalian 

     sumbangan yang jang ia 
badiumlah Rp.728140, 

njak djeritan dari masjarakat 

  

Irjan Barat kedalam kekuasaan 
| keputik Indonesia. 
  

KALAU TIDAK. DIBERI APA? 
& TASIKMALAJA, 8 Djuli Hua 
SUATU sentilan telah diberikan oleh Wampa/KASAI 

Djendetal Nasution sewakt. beliau memberikan emanat- 
nja dimuka para pedjabat sipil dan Militer serta para 

tork di Prianyan Timur tgl. 5 Djuli jang lalu di- 
ruatu Heat dibagian Utara Gunung Galunggung Ta- 
sikmalaj 

talah Djenderal Nasution. “Djanganlah kita 
membiasakan diri memakai kata2 jang 
sekali tidak sesuai dengan teadaan jang tebenarnja. Ba- 

jang sama 

lang disampaikan :angsung 
pada saja bahwa alat2 angan tidak mau melajani ma 

kalau mereka membutuhkan bila alat8 Negara itu 

Munas Mahasisw 
Untuk Bentuk National Union Of Students 

tidak diberi apa2' 
ja Djonders) Nasution sambil tersenjum 

tinis berkata lagi: “saja d'uga tahu bahwa sainpai- ke- 
pada pegawsi2 kantor pot di kota? ketjil tidak mau 
mendjual kartupos kepada ratjat dengan harga jang te- 
yah pkan, kalau kepasa sang petugas itu tidak di- 
berikan apa2nja" Ini dapat kita terusan. Hal lang se. 
perti itu akan Nana anjan kegembiraan rakjat dalam 

Misi Kesenian Mahasiswa 
Ke Garis Depan     

“4
 Es

 ) 
r         

PADA tanggal 4 Djall 1962 telah dilangsungkan temuan informil digedung IP4K Djalan Indrapura Bata ia antara 4 organisasi mahuslkwa jung menghasilkan pup 

Hudan Kerdja “Sama Kosenun Mubasywa Indonenia (BKSKMI), 
Padu waktu jang bersumuan tg 

lah ditjapai diuga kata sepakat Okati ke-4 Organisasi tab djutas 
IMMI, BKMI, IPMI, gan VKS KMI), bahwa penjalesajan selan djutnja mengenal penjelenggara an Musjawarah diserahkan kepa 
sa Madjelia Mabusiswa “Indone 
sis (MMI), 

Sekitar Insiden Maha- 
siswa Di Rangoon 
RANGOON, 8 Djulj (AFP/PIA): 
Pemerintah Revolusinner 
Birma tidak akan memperhati kan setiap protes jang tidak 
wudjar @tau agitasi dan sa'au 
perlu ukan menutip Univarsi 
tas Rangoon, demikian dite 
Tangkan Oleh seorang djuruni 
Wara pemerintah hari Minggu 
malam, 

Pernjataan tersebut dikelu- 

@rkan setelah terdjadi insiden 
dihalaman Universitas Ra- 

ngoon dalam mana 2000 oran 
mahasiswa membrontak t 
dap perntiran2 baru jang ba 
ru? Ini dikenakan terhadap 
asrama? mahasiswa, 

    

KETERANGAN —— 

Oleh karena itu maka Perwerin 

tat. menggariskan sebagai potis 
tiknja untuk djangka .pandjang 
untuk, Giversilikasi. 

Tidak hanja diversifikasi wa 

lam ari memperluas djenis da- 
sar export kita dan Usana-usaha 

menaikkan mutu basi-hasu ex 
pot, melainkan djuga diversiti 

Didalam hubungan posisi hu 
sikhasil export kita dipasaran 

luar negeri kiranja tidak dapat 
diabaikan faktor timbuliya ng 

an bagi negara-negara dengan 
urgkat tehnologi jang sudan sa- 
ugat madju untuk usir 

58 |kuhan-bahan sintetis”4ang Ojus 
tru menjamai atau 
hasil export kita. 

Kemudian pembentukan pasa- 
rucpasaran bersama ataupun 
integrasi ekonomi lainnja djelas 
akan turut mempengaruhi kedu 
dukan hasil export kita—dipasa- 
ran luar negeri. 

Pemerintah melandjutkan usa 
ha-usaha menentang timbulnya 
bikk-blok ekonomi ataupun pa 
#aran-pasaran bersama jang ca- 
lam prakteknja akan merugikan 
negara-negara muda penghasil 
bunan-bahan mentah, chususaja 
Negara kita. 

Disamping mundurnja export 
Kumna faktor-faktor extera, ter 
dapat pula kendaan-koadaan di- 
dalm negeri jang menghambat 
@»port dam belum teratasi sama 
#ekali, 

Masalah disparitet dalam cx- 
port akan tetap “ berlangsung, 
selama inflasi belum terkendali. 

mengganti 

kan, 
Akan tetap! Pemerintah dalam 

tbhun 1961 maupun 1902 Ini te 
lah dan akan mengusahakan per 
taikan-perbaikan dalam bidang- 
bidang proseduril, dengan aenga 
dakan penjederhanaan2 dan ke- 
longgaran-kelonggaran tertentu 

agai supaja export dapat lebih 
ijepat terlaksana.       

MAAN IMAN 

PLASMA 

  

Sames IV General Service 

dengan 
tiwisata Indonesia A : 

Mengingat banjaknja pengun- 
jung jang akan datang, jaitu 
10000 dari luar negeri dan 

63.000 dari daerah2, diharap 

kan bantuan masjarakat uatux 
mebantu usaha ini, terutumu 

jang me 

@i Djakarta Raja dan Sekitar 

Bagi mereka jang mau 
rima tamu atau tidak,.di 

jang telah di bagikan, dan se 
landjutnja petugas2 akan kerz 
bali untuk mengambil formulir 
tersebut, 

Menurut 

  

Seksi Penerangan 

  

Siap Utk. Dikembali- 
kan Kemasjarakat 

ItasikmaLasA 8 Du ia) 
Sebanjak 2000 orang anagota 

OPR didaerah Priangan Timur 
jung termasuk dalam kabupaten 
Yosikmaluja dan Tijamis dalam 

waktu jang singkat jr akan s6 
Gera dikembalikan kemasjarakat 
melalui saluran? jans telah dipo 
Tin: sesual dengan “ketjakapan 
dan kesanggupan mereka. Penja 
luran mereka kembali kemanara 

kat karena adanja kenjatuan 

abwa keamanan sudah bolehiah 

Gikatakan pulih kembali wulau 

Pun disana sin masih terdupet 
sisa? GKS jang bertualang dihu 
tanZ tapi tidak mempuniai wuti 

apa2 lagi, 

Pengembalian OPR kemasjara 

kat jtu diketjuslikan bagi kam 
pung2 atau desa2 lang kini ma 
sih dianggap memerlukan tenaga? 
OPR. 

Salah satu tjara mengembali. 

kan mereka itu jalah melaluj se 
luran transmjsrasi, — menempat 
kan mereka diperusahaan? jang 
membutuhkan tenaga2. Mereka 
tang mentjukupi sjarat2 keseha 

tan dapat dimasukkan kedalam 
berjsan sukarelawan Irjan Baret 
utas permintaan mereka sendiri, 
Demikian keterangan Dan Pem 

Priatpa dalam laporan lengkapnya 
kepada Wampa-KASAD Djenda. 
ral Nasution ketika jang disebut 
belakangan ini mengundiungi Pri 
angan Timur pada tanggal $ 
Diul jang Jalu. 

  

  
(Sambungan Dari Hal, 1) 

Penjusutan tjadangan devisen 

terdjadi, sekalipun suatu bagian 

dasi import dibiajai dengan pin- 
djaman-pindjaman dari luar ne- 

kot. 
Perkembangan2 jang kurang 

merggembirgkan dilapangan ng 
raija pembejaran masih tetap 
oerlangsung dalam tahun 1904. 

Harga2 pasaran internastonal 

seperti lada dan minjak sawit 
mussih tetap menurun, sedang- 

kan karet tidak menundjuikan 
tunda perbaikan. 

Sebaliknja, politik pelepasan 
bareng, siwokpue, seperti timuh 
dan karet, akan mempengaruni 
perkembangan lebih landjut. 

Dengan prospek jang tdak 
meoggembiraxan disidang 0x 
yort, Pemerintah terpaksa mela 
Kukan penghematan2 dibiuang 
Import, oleh karena penjusutuni 
Gevisen dalam djumlah2 seperti 
pada tahun 1961 tidak dapat di- 
Gjssankan lagi. 

Dalam iubungan ini saja 
ingin menekankan bahwa Pane: 
Lnntah memegang teguh kebijas 
saraan untuk mempertahankan 
soivabilitas dan likwiditas inter 
nas:onal Negara kita. 

Tekanan inflasi jang mash 
teiue-menerus bertambah Desai 

seaangkan barang2 
tidak dapat mengimbanginya, de 
ngan sendirinja telah menimbul 
kan kenaikan2 harga seperti kt 
ta alami dalam kehidupan se- 
bnri2. 

Sebagaimana diuraikan ditem 
pat lain, tambahnja peredarun 
uang belum terkendalikan, ber- 
Hubung Pemerintah masih ring 
hacapi pengeluaran2 jang men: 
desak, chususnja dalam rangka 
perdjoangan pembebasan Iran 
Berat. 

Dilain fihak, persediaan oa- 
rung-barang berkurang, bui 
berupa barang konsumsi, mau 
pun bahan2 baku dan penola.g. 

Segala sesuatu itu disehabkan 
oten gungguan2 alam jang riem 
pengaruhi produkdi pertanian 
ditahun jang lampau, dan beriti 
rangnja import karena penghs- 
utan devisen ataupun karet 
pemnakaiannja dialihkan pada be 
Tang2 lain, jang pada kendaan 
sekarang dianggap mempunjai 
priotita lebih tinggi. 

Irdex biaja hidup di Djakarta 

    

"SELASA DJULI 1962 

Operasi ,Wisma Djaya 
Buat Dapatkan Akomodasi Untuk Tamu? AG. 
DJAKARTA, 10 DJULI (MERDEKA), — ' 

DALAM usaha mendapatkan Akomodasi untuk te- 
mu2 Asian Games IV. maka Municipal Committee Asian 

Nitour Ine. sedjuk tanggat 
3 telah melantia.k: ati "WI 2 
be Ka: aa Tan Aa Dona Dewan Pa 

IMKA) dan Pramuka. 
Municipal Committe Asian Wa 
tnes IV, chusus untuk s01i2 
Akcmodasi ini Nitour bakeraia 
selama 24 djam. Bagi Mapa sa dia jang ingin mendapatkan ke 
terengan tentang ini, dapet 

berhubungan @etiap waktu oe- ngan -Nitour Ine, Dijalan Macja 
Pahit No. 2 Djakarta." 

Elvader Didjatuhi 

Hukuman 
Surabaja, 7 Djuli (Mak) "— 

Pengadilan Negeri di Suraba- 

Ia telah mengachiri sidangnja 
didalam pemeriksaan perkara 
antara Kepala Perwakilan Mer- 
deka Press di Surabaja dengan 
pemilik gedung Kantor Perwaki- 
lan Merdeka Pross di Suruvaja 

Yengan pemilik gedung Kantor 
Perwakilan Merdeka Press, jui- 
tu W.H.C, Elvader dan j 

  

    

   
   

    

miengenal suatu perbuai 
sangat merugikan nama 
Merdeka Press. di Surabaj 
djuga menghina suatu kekui 

  

   

beberapa waktu jang lalu me- 
ngadukan persoalan penghinaan 

Ini kemuka Pengadilan Negeri. 
Keputusan Pengadilan Negeri 

Gi Surabaja didalam sidangnya 
pada tanggal 30 Djuni 1962 me- 
njatakan bahwa — terdakwa 
W.H.C, Elvader, umur 63 tahun, 
dilahirkan “di Paramaribo (Su- 
riname), kuesa Hotel “Bristol"" 
di Djalan Pregolan no. 3-8, Su- 
rabaja, adalah bersalah telan 
melakukan kedjahatan dengaw 
sengadja bersifat umum menghi- 
ne suatu kekuasaan jang ada di 

Indonesia dan menghukum ter- 
dakwa W.H.C, Elvader dengan 
hukuman pendjara selama dua 

bulan. Hukuman tersebut 
ditetapkan oleh Pengadilan Ne- 
meri, tidak akan didjalankan 
oleh terdakwa, ketjuall djikalan 
kemudian hari ada perintah lain 

dalam keputusan Hakim, dise- 
babkan terdakwa sebelum ber- 
achir masa pertjobuan lamanja 
satu tahun melakukan 

suatu perbuatan jang dapat dis 
hukum. Terdakwa dihukum pus 
la untuk membajar beaja2 da 
lam perkara int. | 

Perlu ditjatat disini bahwa 
keputusan Hakim Pengadilan 
Negeri di Surabaja Ini tolah di- 
terima baik oleh terdakwa dan 

Dikuasai Pemerintah 
DC I : , 

DJAKARTA, 9 Djuli ud 
menghindarkan teri- 

pelaksa 
baan pembangunan peremadja- 

an kota setjara terutama dan 
teratur serai dengan #jarat- 
sjarat perkembanyan dan pure 
madjaan kota, maka Pemerin 
tan Daerah Chusus Ibututa 

Djakarta Raya menguasai one 

rab bekas ketakaran seluas 

ki, 10250 M2 jang terletax ai 
Ujalan Raden Saleh, dengan 

pengertian bahwa pembangun 
an kembaji daerah tersev-t 
akan Gilakrikan menurut xe 

Mentuan? dan petundjuk1 Uu- 

bernur Kepala Daerah atau 
pedjabat jang ditundyik olen 
nja, 

Untuk kepenngan Guber- 
nur Kepala Daerah Uniusus 

Ibukota Djakurta Kaya Ur v1 

marno telah menundjuk Hu- 
pati M, Harahap selaku Kepu 
la Biro Ketertiban ntuk 
mengkoordinir segala tindaca: 

dalam pelaksansannja, 
Keputusan ini malai bera 

ku pada bulan Djuni seru 

mempunjai daja surat sampai 
tanggaj 24 Djuni 1961, 

Rusk Ttg. Bantuan 

Luar Negeri AS 
Washington, 8 Djuli (AFP-PIA) 

Menteri luarnegeri Amerika 
Serikat Dean Rusk: mengi 

dah te wawantjara 
di Washington nari 
wa Amerika Serikat hi 
bantu India untuk — membjuja 
Rentjana Lima Tahun jang ke- 
tiga. 

Rusk menekankan bahwa da- 
Fi 25.000 djuta dolar jang du 
tuhkan bagi pelaksanaan Kentia 
na Lima tahun India jg rtica 
itu, India bermaksud. untuk me- 
ngeluarkan sebaniak 20.000 dju 
ta, sedangkan Amerika Serikat 

  

    
      lehih 70K dan 22546. bila dihan | banja barus memberikan ban- 

DJAKARTA, 9 Oiuli (PIA: | jan bertambah dengan besar 2 doakan dengan achir tahun (Ku mania berat hah 

Badan Sama Kesonian Maha- wa akan merups Let “a 

tiswa (BKSI4I) ko UI di Den Pasar Bali jong pet Athap dota kota ain dia | Pesat Dogi Kongres untuk mp 
sung sedjak 1 Ojuli dan berachir tanggal 2 mah air kita lol. « Me aa Ta anagaiskas 
Pe memotuskan untuk dalam Dari angka2 itu ternjata. oah: | Pada JugosiaVia. la mengalikan 

“ aa Wa kenaikan? jang sangat melon Uni Soviet dan “akan tritora segera mengirimkan misi kesenian mahasiswa adan aa On | pan dari Uni Soviet dan, “akan 
| donesia kegoris depan. Kepertoan2 Wnpor dtega Ma Leah arema n sangat penting bagi Ame ai 
Giputuskan, bahwa PKM ke JV KMI membentuk peleton2 'KES Disamping faktor-faktor senat kemerdekaan! 

MAH" Mahasiswa) W gentingnja penjaluran .perse- | Senat Amerika Serikat telah Akan disdakan df ngan (Kmenjan naa sa G ai 

gun Inti tiara festival seni dro universitar. . Pena an 200 peranan GI2 kepada India dari 819 dja 
aa mahsswa. Sebasay penghubung “operasi harga banjak dipengaruhi ta dolar mendjadi 727 juta do- 
Sebagai pola tonperenal ine. Kesmah ditetapkan Dewan Maha usala2 meningkatkan kesiar | jar dan membatasi djenis bang 

ngemukakan Operasi keseajan uswa Universitas Hasanuddin Ielagaan dalam menghadapi per. | tuan kepada Jugosiavia serta 
Imbhuswwa dalam perdjuangan Makassar, $ 5 Atep mena an Da Polandia chusus kepada baham 

BESKMI akan ma dana Berdoa O19 dengan Dili belasan demikian. lo | “Ianyasa undang | mengrnad 
Organisasinja melalui komite lo Kutaradja - @ebasul nomor per. men spekulatif telah menambuh | bantuan luar negeri akan dibiya 

Mitap bota Unjversttas, tama dan Denpasar Domor & Isin Intensitas tekanan keatas pada | rakan oleh Madjelis Rendah hari 
opernai disaria . 1: - hargu2. .w senin, 
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lem kata2 penutupannja menije- 

Pantjasila kita, ' sambil 
Mam terus kesadaran rakjat kita 
takan hak dan kwadjibannrja da 

lema musa revolusi pekarang in, 

| Dari tuas seklan 
letak 

  

& Social Control" 

Sadarkan Rakjat Akan 
Hak Dan Kewadji. 
bannja 

Dr, H. Roetlan Abdulgani. da 

kita gemua terus 
Galam batj sanuba 

#pabila Garpada 

Tukan supala 

TI rakjat kita 

Besar Front Nasional, mengu 
tjapkan pidato penutupannia de 
ngan menjampsikan banjak teri 
ma kasib atas dierih.pejah Pani 

Pada penutupan itu hadir pu 
@nggauti2 DPA AM Hsnali, 

Magelang Butuhkan: 

49 SR Baru 

Magelang, 4 Djuli (PIA) 

Bila diperhitingkin dengan 
dasar setiap 2.000 djlwa narus 
ada sebuah Sekolah Rendah 
(SR) maka Kabupaten Magelang 
jang berpenduduk | setanjac 
115914 djiwa membutuhkan se 
banyak 397 buah SR. 

Dewasa ini diseluruh Kabupa- 

  

Patroli” Laut 

Dipergiat 

: 
"MERDEKA 

Jam bahwa wakil? Angkatar 

hari Senin ini, 

Pertemuan itu diadakan 

can Sandya di New Delhi 
waktu itu Sandys mdnger 

tedua pemerintah. 

UNTUK MALAYSIA 
KUALA LUMPUR 8 Djull 

(AFP.PLA) 
Pemerintah | Malala sedang 

mempeladjasi tjetak Diru untuk 
memperkuat angkatan Laut Per 
sekutuzp Tanah Melaju dalam 

sepuluh th jang akan datang su   Djakarta, 9 Djull (PIA) 
Karena banjaknja kapal2, baiic 

kapal dalam negeri maupun ka 

pal luar negeri jang berlabuh di 
luar pelabuhan Tandjung Prisk, 

muka patroli? kini lebih ding 

Hal ini menurut keterangan 
.|Lma, Deh, Hamidy Ka. Penda- 

wae INI hari Senin adalah untuk 
mentjegah adanja penjelundu- 
pon2 dari laut. 

Berbitjara disekitar |penjelun- 
Gupan dari laut ini Lmd. Deh. 
Hamidy menerangkan bahwa 
sampai sekarang ial penjelun- 
Gupan tidak pernah ada dau be 
lum pernah ada. 

Jang meningkat didaerah pela 
buhan Tandjung Priok ini menu 

rut keterangan Lmd. | Hamudy 
latah kodjahatan kriminil ketjil2 
an seperti pentjurlan beras, gu 
la dil. Meningkatnja kriminalitet 
ketjil2an ini ialah tahan bulan 

  

  

  

Pelaksanaan 

La UNTUK memperfjepat 9 

Aptil, Mal dan Djuni. 
  

'Landreform 
DJAKARTA, 9 Djuli (PIA: 

eraknja pelaksanaan Landro 
form sesuai dengan amanst Presiden Soekarno, pemim 
pin Besar Revolusi dan panglima Besar Komando Terting- 
Gi Operasi Ekonomi pada tgl. 18 Mei 1982, panitia per 
sumbangan dan pengawasisi pelaksanaan Landreform pu- 

team? jang fediri dari anggota penitia sat 
tab kedaerah2 untuk kepernan tersebut, jang akan dimu 

miui dngan 
Tenea jang akan dikirimkan 

keseluruh Djawa dan Madura 

10 Djali 62. 

Sementara itu team ko Bali 
dan Lombok telah beranskat 

jang lalu, julah Drs Imam 
Pratikno dan Drs. Karundeng, 
Dajam tahanan pelaksanaan Lan 

tanah “kepada 

ribu HA itu 
« terpentjar-pen 

kedua bulan Djuli ini, untuk mengadakan kom 
panitia2 Landreform Daerah. 

maksimum tsb, dalam masa per 
alihan ini disewakan kepada pa 
ra penggarapnja semula. Selan. 
Glutnja setelah “dapat “diketatsuy 
siupa2 jang mendapat prioritet 
maka tanah2 kelebihan maksi- 
Drum jtu akan sesera dibagikan 

prioritet. 

Oleh karena tugas pensuasaan 
tanah kelebihan maksimum s0 
pekerdjaan jang besitu komplek 
nja maka Panitia Pertimbangan 
dan Pengawasan Pelaksanaan Lan 
Greform Pusat memandang perlu 
menjebar anggota2nja | untuk 
memberikan pertimbangan dan 
pengawasan pelaksanaannja, wear 
lebih tertib dan terkonsolidasi, 

  

Demikitn menurut pengumu 
man Bagian Publik Relajon De 
partemen Pertanian Dan Asraria 
Bidang Asrarja, 

  

Drs. Suharto Ke 
Denmark 

Jogjakarta, 7 Djuti (PIA), 
Hari Rabu jl, telah bertolak 

dari Jogjakarta, untuk selan- 
Gjutnja melandjutkan perdjala- 

nan ke Denmark, kepala djawa- 
tan koperasi daerah istimewa 
Jogjakarta drs. Suharto 

untuk menghadiri seminar korj 
perasi dinegara itu, Berjama 
drs. Suharto jang ditundjuk oleh 
Gepartemen koperasi berangkat 
pula kepala djawatan koperasi 
Nusa Tenggara. 

Menurut rentjana kundjungan 
ke Denmark itu kemudian akan 
dilandjutkan penindjauan - 
bagai negara Eropa, untuk mem 
peladjari masalah koperasi, dan 

kepada mereka jang mendupat | Da 

na mendialankun tanggung dia 
'wab jang besar terhadap Malay 
sia, demikiaa diberitakan di Ku 

ala Lumpur barj minggu. 

Menurut berita itu, rinekasnja 
rentjana tsb, memerlukan ka- 
pal2 besar dam lebih banjak te 
Dasa manusia serta bantuan jg 
lebih besar dari anskatan Jaut 

Singapura telah dipilih” weba 
gai pangkalan anskatan Isot itu 
karena letaknja jang strsvegis 
dalam daerah? Malaysia dan ti 
Gak di Lumut (Malaja) sebagai 
mana semula diusulkan. demiki 
an-tertera dalam etak-biu 
wb. 

Pendaftaran tenaga? manusia 
jang baru telah disetudjui, Kas 
rena pendaftaran tub sedang dj 
Gjalankan sekarang maka orang2 
tsb dapat mengambil keuntung 
an dari fasilitas — jana ada s0 
kurang. 

Sedjumlah perwira dan tenta 
ra dari angkatan laut selandia 
Baru akan datang ko Kuala 
Lumpur pada aghir tahun ini 
guns memberikan bantuannja da 

di London akan mengadaken 
ra pedjabat kementerian pengangkutan udara Inggeris 

diadakan oleh menteri hubungai 

menjarankan agar dapat dikirimkan 
buatan Inggeris ke India dalam pembitjaraan2 diantara 

    

INDIA AKAN BELI LIGHTNING INGERIS? 
LONDON, 8 Djuli (AFP-PIAJ: 

DIUMUMKAN dengan resmi di London Minggu ma- 
Udara India jang telah tiba 

dengan pa- 

Diduga bahwa India menaruh minat kepada perawat 
penempur jet Inggeris Lighining. 

stelah pembiljaraan2 jang 
n Persemakmuran Dun- 
Ja bulan jang lalu. Pada 

bahwa Inggeris akan 
t2 tempur 

  

ANGKATAN LAUT MALAYA DIPERKUAT 

Malaia. Banjak lagi perwira can 
tamtama dari | negara Persemak 
muraa | ditunggu kedatangannja 
tahun depan. dernikian berita 
itu mengatakan. 

  

Belum Ada 
Kemadjuan ! 

PARIS, 8 Djuli (AFP, PIA) 
Kantorberita RRT Hsinhua 

hari Minggu menjatakan bahwa 
dalam sidang2 konperensi Dje 
ngwa mengenal Laos jang diha 
diri oleh 14 negara itu belum 

sntuk Jada kemadjuan2, 

Hal ini mbnurut Hsinhua diso 
babkan oleh rintangan? jang di 
timbulkan oleh hegara2 Barat. 

Kantorberita Hsinhua jang si 
arannja terdengar di Paris se 
landjutnja mengemukakan bah 

wa sampai sekarang negara? 

Barat masih belum bersedia me 

lenjapkan samasekali ”perlin 
Gungan kepada Laos oleh SEA 

TO. 

Hsinbua jang daiam beritanja 
jeng berdateline “Djenewa, me 
nyatakan bahwa terus  dilin 

Tupakan hal jang tak dapat di 
biarkan lebih lama lagi. 

Menurut Hsinhua SEATO 
adalah akar daripada segala ke 

menjabot perdamaian 
enggara."     

  

10.000 Buah —— 

IMPOR DEVISEN BEBAS 

Dalam rangka impor devisen 
bebas (SIIC) atas dasar peratu 
ran2 impor chusus jang dike 
lusrkan oleh pemerintah, dalam 
tahun 1962 ini Gaja Motor dju 
gu mengimpor sedan Chevroist. 

Sesuat kketantuan2 ma 
ngenal Impor SIIC Itu, maka 
Gaja Motor hingga kini telah 
merjetor 130 djuta rupiah soba- 
gai umbangan wadjib guna 

Devisen 
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 |   2 akan makan waktu selama Lk 

- 120 Pasar Pali #4 Phone O.K, 22416 7 

Port Bot N8W/Dak 7 

Akan diberangkatkan dari Tandjang Priok menudjus 

:BAKANBARU Tgl 13/7-82 

: K.M. SANUDRA TIMUR 
Pembukuan muatan di Pelabunan Nusantara Tel. 29765 TG. PR/OK. 

3716 

  3 bulan. 
penerima muatan 

pada tangga 8 
1 dari 

  

  

DIDJUAL/TUKAR 
, (SATU HOLDEN-SEDAN 1061 

BG HENDAK TUKAR-T/ 

| RAN 
DIL. DIAMBU 1 YAV 

ANTARA DI. 800—1100 PAGI 
TERIMA PEKANY Ava 

| 

DENGAN 

Sebagian modal kita Jang belum tar 
Pakai kita sediakan untuk: 

PINDJAMAN DJANGKA 
PENDEK   

THE BLUE FUNNEL LINE 
Kapal 

Mempermaklimkan 

MV, "CLYTONEUS" 
Djuli telah tiba di 

  

(Sambuntan Dari Hal 1) 

  

PN Gaja Motor dalam produksi 
normal dapat mengassemblir 
10 — 15 truck sehari atau kl. 
3.000 buah truck dalam setahun. 
Dari sudut niaga, | keuntungan 
jeng diperoleh dari Impor SIIC 
tsb. akan tjukup untuk membe 
jai beban sosial seluruh tenaga 
kerdja Gaja Motor selama lebih 
dari G bulan)” 

Sedikitnja 10.000 

Truck Setahun 
Dalam menghadapi persoalan 

Pokok kelangsungan kerdja pe- 
rusahaan untuk tahun ini dan 
tahun 1963 jad, Direksi PN 
Gaja Motor bersama dengan Di- 
reksi BP:U. Industri Alat Pe- 
ngangkutan kini sedang giat 
mentjari djalan keluar, antara 
dengan usaha2 kredit luarnegeri. 
Dan ini tidak hanja-dimaksud- 
ln supaja P.N. Gaja Motor tc 
tap berdjalan terus, tetapi jang 
pokok tudjuan utama dalah supa 
ja dalam tahun? ini supply truck 
dan bis guna keperluan peng: 
kutan masjarakat dalam rangi 

program sandangpangan pemerin 
tah bisa tetap terdjamin. Menu 
rut tjatatan2 resmi, kebutuhan 
impor truck dan chassis bis sota 
hunnja falah antaranja 10.000 
hingga 15.000 buah, jang selain 
dimaksudkan untuk pengganti- 
an2 djuga untik memenuhi ke- 
butuhan transport jang vital ba 
gi projek pembangunan. Melihat 
potensi2 perkembangan cxo.iv 

  

negara dalam djarfeka 10 tahu: 
jad, maka akan t besar- 
lah kebutuhan 12 pe- Dbelas) 
'ngakutan, Dan sadar hal 
tab, ditegaskan achirnja oiv. 
RS. Oetomo, bahwa PN Guji   Dengan djumlah tenaga itu, | 

Biru 
kepada segenap 

bahwa: 

  

telah 
Politisi dan pers dibanjak 
jug" dari berbagai tbu 
Surat2 kabar Kairo telah me- 

njiarkun sebuah pernjataan Ab- 

del Moneim el Kaisuni, ketua de 

legasi RPA kekonperensi, tso, 
jsug mengatakan bahwa 
rensi Kairo itu akan merunakan 

Suatu sumbangan penting dalam 
usuha kearah penjelenggaraan 
Suatu konperensi ekonomi gedu 
nia, dap suatu sidang kerdja 

konsultatif untuk memadjukan 
dan menkonsolidasi keydja cama 

ekonomi antara negaril jang se- 
dang berkembang dan Degarad 

jany telah madju industrinja. 

Penting artinja bagi Ghana 
Menteri perdagangan dan ke- 

vangan Ghana, FD. Goka, 
dalam sebuah pernjatun jang ul 
sampaikan kepada Tanjug sebe 
lum bertolak ke Kairo mengatu 
kan bahwa konperensi ekoncmi 
negara2 jang sedang - berkom- 
bang itu adalah penting sekali 
artinja bagi Ghana. 

Dikatakannja bahwa persetu-   

Gunginja Laos oleh SEATO me 

sulitan jang mengantjam dan 
di Asia 

Lajean2 dagang-ekonomi regional, 
terutama di Eropa, akan menim 
buikan perubahan? besar akibat 
adanja pembatasan? dalam per 
dagangan dan kan merugikan 
perkembangan ekonomi negaras 
jang politis tidak tergabung 
Gaiam blok manapun. 
Beirut, 
Harian ,AI Havter” jang ter 

bit di Beirut, ibukota Libanon. 
menulis bahwa banjak politisi jg 
bertanggung djawab telah me- 
ngerti bahwa masalah negaraZ 
Jucu sedang berkembang adalah 
Suatu masalah umat manusia. 

Harian tab mengutuk politik 

  

  

  

Keadaan Di Oran 

Oran, Aldjazair, Barat, 8 Oju 
MU (AFP—PIAJ-— 

Djalang raja disekitar daerah 
Jang didlami oleh orang2 Eropa 

di Oran hari Minggu hampir ko 
song samasekali sedangkan di 
dacrah tempat kediaman orang2 

Alujazair kedaannja merupakan 
kebalikan, jaitu yamai dengan 
rakjat jang belum selesai mera 
jukan kemerdekaan negarnja, 

Suatu sumber jang mengeta 
hui menerangkan bahwa 125 
orang Eropa telah dinjatakan de 
ngan resmi hilang sedjak hari 
Kemis,   

  

Pada hari jang sama sedjum 
lah 26 orang Eropa telah dita 

han setelah berkobar teniak 
menembak jang hebat ketika ra 
kjut Aldjazair sedang asjik ber 
gembira. Dalam kedjadio imi 
teiah tewas sekurang2nja 40 
Orung dan 40 lainnja luka2. 

Akan tetapi mereka jang di 
takan fta hari Djumat da di 
botuskan 

Kepala daerah 'Oran jang ba 
ru Lahouri Suuyan jang menau 
duka djabatan Itu atas dnku 
ngan Tentara Pembebas Nasio- 
Nai Aldjazair telah mengadakan 
pembitjaraan2 dengan suatu pa 

nitla sementara bagi perbubu 
ngun antara rakjat Aldjazair de 
npan orang2 Eropa serta de 
gan para pembesar militer 
dan pemerintah. 

Panitia ini dibentuk oleh se 
Gjumlah tokoh2 terkemuka da 

lam masjarakat setempat atas 
saran Roger Goignard, bekas 
pembantu wall kota Oran. 

Tugas dari panitia tersebut 

lajat memberitahukan kepada 
daerah mengenal tindakan? 

Jang diambil oleh panitia terha 
Gap orang2 dan hartabenda. 

  

Perdagangan SIVA 

Djakarta, 9 Djuli (PIA) 
Hasil? call perdagangan SIVA 

jang diadakan di Bank Indonesia 
di Djakarta pada hari Senin ini 
adalah sbb: 

Untuk Siva umum-daerah 
IV Djasa2: 

Kurs ekuasi: 18 &-b (delapaa- 

jumlah peredaran: Rp. 5.520, 
033,— 

Kurs terendah: 15 (limabelas) 
Kura tertinggi: 23 (duapulud- 

tiga) 
Untuk Siva daerah Iain: 
Kurs ekuasi: 17 (tudjuhbelas) 
Djumlah peredaran: Rp. 4.091. 

956, — 
Djumlah penawaran: 

233: 
Kurs terendah: 15 (imabelas) 
Kurs tertinggi: 23 (duaputua- 

tia) 

Ro. 7. 

  

  

Konperensi Kairo M 

KONPERENSI Ekonomi negara? jang 
bang di Kairo, jang dibuke peda tanggal 9 

mendapat tempat utima dalam pernjataati2 kaum 
negara, demikian berita Ta- 

kita. 

CE 
  

DJAKARTA, 9 Diuli (PIA: 
berkom 
uli tni, 

tjara jang baru. 
Harian "Ahad" memandang 

konperensi Kairo itu sebagai 

lenggarakan suatu 

nomi “sedunia, 

Latihan 
Umum A.G. 
mulai tgl 21 s-d Djuli 

bajakan oleh 
tulttee Asian Games IV,   
Asia Asian Games IV jang 

akan dibuka pada tgl 29 Agus 
tua jad, 

al Djuli akan dilangsungkan 
sore hari djam 15200 tepat bar 
tempat di Stadion Utama Sana 

jan, sedang pertandingan? baru 

1G tjabang olah raga termasuk 
nahan. pai 
Atjara lengkapnja untuk lati 

ban umum (general rehearsal) 

olah Organizing Commudee 
Asian Games IV abb: 
Atletik 
Diadakan di Stadion 7Jtema 

Senajan selama 2 bari tgl. 22 

dan 23 Djuli. Atjara pertama 

(bari Minggu) dimulal pagi ba 

sedang sorenja mulai djam. 10.00 
s-d djam 18.00x Waktu atjara 
pertandingan hari kedua (bari 
Senin) untuk hari jang dinuulas 
djam. 08.00 akan berachir Jebih 
lema 10 menit jakai djam 10.00 
demikian pula untuk sore hari 
aja pertandingan2 dimulai djam 
16,00 akan berachir djam 18.10. 
Renang'Lontjat 

Indah 

rachir djam 18.40 
atiara sore hari terachir 
Dluti perlombaan dimulai djam 
1636 dan berchir djam 1830, 
Polo-Air rena 

perlombaan Renang-lontjat Im 
dar, tetapi waktunja pagisieng 
Cai malam hari. Tiap hari un- 
tuk atjara pagi pertandingan di 
mulai djam 10.30 dan berncbir 
dlam 11.30 sedang untuk atjerag 
malam hari sbb: hari pertama 
1gL 22 Djuli dimulai djam )& 
39 berachir djam 20.30, bari 
kedua tgl. 23 Djuli dimulal ajam 
1840 berachir djam 2049, ha 
FI ketiga tgl. 24 Djull dinculai 
dari 19.00 berachir djam 29.00 
Can hari keempat (terachir) tgl. 
25 Djuli dimulai djam 1845 
berachir djam 19.45, 

Bulutangkis 
Untuk tjabang olahraga 

bulutangkis pertandingan? hanje   jekni mulai tgl 1 s-d 22 Djull 

ulai 

Unluk mengganti prinsip2 "oenak 
Itkun daerah2 djadjahan dengan 

kekuatan seodjata "dengan tjara 

suatu unsur dan dorongan jg 
kak terhindarkan untuk menje- | 

pertemuan 
sedunia jang lebih luas untuk 
membitjarakan masalah2 eko 

£ Swestpstake 
Untuk Dana Sosial 

ia
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ment Nasional Mesdjid Istiglal 
Rp, 1-300.000:—, Jajasan Ru- 
mah Sakit Bhayangkari Rp. 
278.000.—, dan Dana Sport IMI   

Seperti telah diberitakan 
jag, 

akan diadakan latihan umum 
Asian Games IV jang diseleng 

Cesa 

Latihan umum tab, dimaksud Pruyu 
"Chocking-up tingkat penjeleng 
Warsan" pesta Olah raga se- 

Fembukaan latihan umum tgl 

dimulai malam harinja meliputi 

Asian Games IV jang disusun 

kl jam 08.30 s-d djam 10.00 

akan diadakan selama 2 hari |! 

  

pertandingan dimulai Gjatm 
19,30 dan berachir djam 22.06, 

Bolabasket 
Pertandingan2 oowvusksi di 

@Wakan pada bari teracuir Jati 
jan umum tsb. jakai baru dimu 
lai tgl 25 Djuli dang barj mu 
Ini djam 14.00 &-d gjam 18v0 
di Istana Uoraga dan dilan 
Gjuikan malam herinja mulai 
Cjr. 1900 hingga djam 2400, 
Umuk hari kedua (hari terachir) 
tel. 26 Djuli pertandingan di- 
mulai pagi hari djam 8.00 dan 
ditutup djam 12.00 siang. 

Tindju . 
Untuk olahraga tindju pertan- 

sJaingan2 hanja diadakan dua ma 
lam berturut mulai tgl. 42 

Djuli di Stadion Tennis Senajan 
dengan waktu tap bari 
mulai djam 19.00 #d 24.00, 
Balap Sepeda 
Balap sepeda dilangsungkan 28 

lama tiga bari jakal tgl. 22 ad 
23 Djuli dan tgl. 28 Djuli meli 
puti rovte2 Djalan Raya Maru 
pang Slipi, Tjipajung-Sukabumi. 
Bogor-Djakarta. 

Untuk bari pertama atjara di- 
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Ba “HALAMAN 3 ia 

Sukokardjo Bebas BH 
SURAKARTA & Djuli (PIA) 
Menterj pendidikan dasar dam 

kebudajaan profesor dr Trijoug 
hari Sabtu 7. Djuli telah menje 

piagam bebas buta hurat 
kepada dasti Il Sukardjo (Suu 
Karta), 

Sukobardjo alah dasti Jl jang 

f 

akan merupakan 
diseluruh Indone 
buta hurul, Ini 

berarti pula bahwa Diawa Tengati 
menjelesaikan dua falug 

masalah PBH al 
y    

Gakan 4 bari berturut2 dilupang 
an tembak Tjibubur mulai tgl 
Z4 xd 25 Djuli. Pertandingan di 
Adakan pagi hari mulai djag 
08.00. Nomor2 pertandingan hari 

" Jpertama "Iree pistol" 50 meter, 

Sisi 50 meter, hari ketiga ,,rayid- 
" Diare” 25 meter dan hari keempat 

wsmalibore prone” 50 meter, 

Tennis-Medja 
Untuk olahraga tennis-mesja 

perrandingdannja baru mus 

avakan tgl 23 DJuli siar 
jam 1400 berachir sore 
@jam 1800. Malamnja gula 
am Mulai djawa 19.00 sainyas vc 
ngan djam 23.00. Pada (gi 
Djuli jang akan merupakan | 

teruchir dari pertandingan2 "wa 
nis medja ini pertandingan a 
diadakan pagi, sore dan m. 
bari jakni “mulai djam 05.00 

Ba djam 12.00, mulai djam Ii.vU 
hingga djam 18.00 dan muigj 
diam 19.00 hingga djam 23.6. 

Pertandingan? tennis akan vi 
akan mengambil tempat di Istana 

Olahraga senajan 

Tennis 

  

  

   

Pertandingan2 tenis mucija 
adakan didua tempat jakni 
Sucion Tenais Senajan dan 
pangan tennis terbuka Sc 

Pertandingan2 dimulai (1 

#4 23 Djull. Dengan wa 
Gi Stadion Tennis Senaja: 

(ex 12 Djuli mulai djam 15.0 

— 100 
tel 23 Djuli mulai djam 01.50 

— 1130 dan 15.00-15.00 
tgl 24 Djuli mulai djam 15.00 
— 1800 

tel. 28 Djuli mulai djam 07.36 
— 1130 dan 15.00 — 15,00 di 
dilapangan tennis terbuka Sena- 

    

inna 
tgl, 22 Djuli mulai djam 0/-JUy 

1139, 
gi. 23 Djuli mulai djam 15.00 — 
13.09 
tgl. 24 Djuli mula djam 07.30- 
1130 dan 15.00 — 18.00 
tg 25 Djuli mulai djam 0730 

11.30 dan 15.00 — 18.00 
Bolavolley. 

  

(ntuk panahan pertandingan? 
diadakan di Stadion Persidja" 

tel 28 dan 25 Djuli ja: 

  

  
    

    

pji 

  

    
  

BINTANG MAS" 
Dji Kalasan ta/b Djakarta 

1 Kolas 1, II, III SMP pagi 
2 Tempat pendaftaran: 

Djl Kalasan 4a/b — Dkt 
Garut n0 21 — Dkt 

Direktrice 
S MP "BINTANG MAS" 

  

DITJARI DENGAN 
SEGERA OLEH 

PERTJETAKAN BESAR 
A, Pemimpin Pertjotakan 

5 Pata Pemrpa Pertjetaknya 

Oo Pajaa, urut tangan 

Burat2 dengan 

1 (Hand- 
Opmmaker -Madjalah 

disertakan pengaia 
pendidikan dan permnintaan ga 

POS DOX, 21 
On 

In —t LA 

  



      

“ 

Pemberitahuan | 

BANK INDUSTRI NASIONAL P.T. | 
Djalan Asemka 35 DJAKARTA- 
KOTA. Telepone OK 22714 dan 

DITJARI dengan 
SEGERA 

PERUSAHAAN ASING DI 
DJAKARIA KOTA 

PENGUMUMAN | 
EL INDONESIA: SUGAR — LINE 
Dji | Begira 1/23, Djakarta — Ha 

Denyan ini dipermaklumkan 
! bahwa mulu tanepn! 3 Djur 1962. 14 “Yenagu SIKNO TYPISTE 
merrirut keputusan rapat istimewa | jang berpengalaman Steno bah, Ing 

dan para pemegang saham. direksi | weris Ieoih disukai jMag Disa dtuw 
Gan para kom'saris, perusahaan SU | bah. Indonesia 
GAR LINE ada dalam pimpnan Pendidikan MMA atas jang: sedwu 

dat dengap itu 
Sdr. EHJ SAROINSONG 1 Tenaga TXPISTE au 

lan 23755. sebagai DIREKTUR 

Ja Dengan ini memberitahukan bahwa ponpanta “Tj ee 

ea terhitung mulai taL 9 Djuli 1962 Sa 

diam kerdia diubah sebagai beritut: 

ISTIRAHAT. 1300 — 1400 
Dan djam 14.00 — 16.00 

Te ba Hansamu: 
pe uraian Harun, Palentang, Dari diam 8.00 — 1300 
eneng Harap para relasi dan jang berke- 

pentingan mendiadi maklum. 

3718 

aa LENNNNMM NN 

HHarj int melihat dari djam 17-20 

  
TA — emmmnaan 

PENGUMUMAN PINDAH Ditjari 
Bersama ini dipermaklumkan, bahwa mulai tgl. 18 Djull 

agar Bo Eiaar Segera : | 
HAM PEMBAN ARA Beberapa pengan: 

BIAKANTA RAYA aa. | 

pindah adam. sendiri dan jang | 
an PIL. Dotdangdia Lama No. 2 
ke . DjL Pintu Besar Selatan No. 67. 

harap ebalajak ramai terutama para langganan mendjadi 
maklum. . 

berminat — sung | 
guh2. Harap bitja- 
ra d/a Sdr. Huzai   DIERKAA Hejam Wuruk 0 BANK PEMBANGUNAN DAERAH LA otg 

DJAKARTA-RAYA 3 
aa 

  

SEPEDA MOTOB/ DD 
Bondan 

DALAM PERLOMBAAN SEPEDA MOTOR BOCC KEDJUARAA! | 
DuAWA BARAT 1962, DI CIRCilir TAMAN PUSAT KEBAJORA! 
SNN TANGGAN IN  DJUNI » 4962, KELUAR | 
SELA 2 aa : 

DJUARA PERTAMA ,, HONDA" C 110 (50 CC) 
#FMBALAP SDR. SAKSONOI S4 (24) BOGOR. 

DJUARA KEDUA ,, HONDA" C 110 (50 CC) 
BANDUNG,” NREMBALAP SDR- JAHJUDIN (18) 

     

    
HONDA MOITOX TETAP UNGGUL, TINGGI 

(MUTUNJA DAN DiSEMARI DISELURUH DUNIA : 
Dengan presiasi jang ditjapai diatas, HONDA MUIUK peiad :...., 
bbus'ikan mutynja jang tingg, sehingga HONDA MUIUR Loicj 

terpudji dar paling digemari plah peminat2nja diseluruh palorc: 
Me an masa Pita di Singapore, tgl 22-23 Apri, 

1962 HONDA MOTOR Na Pa Ka 
gai DJUARA PERTAMA. 5 
. Dalam Grand Prix Spanish di Barcelona, tgl & Mei 196. 
"HONDA MOTOR klas 250 cc dam 425 cc keluar ebeg 
DJUARA PERTAMA, KEDUA DAN KETIGA. 

Grand Prix French di Clermant Ferrand tgi 13 Me 
L HONDA MOTOR klas 250 cc dan 125 cc diuge 
KELUAR SEBAGAI WJUARA PERTAMA, KEDUA DAN KETIGA. 

BA LAGI, LAINNJA SEDANG PERDJALANAN 
, PERSEDIAAN TERBATAS, Kh 

kesempatan jar Danielle sasa tontan 
Bjau memarahi setjara mode 

terbaru | motor "| " udah 
(ae MEMUASKAN Pa Tn & 

» HONDA MOTOR” 
DN.V. SETIA BUDI” 

Dil Mangga Bean Uno, 6, OK. 21367, & 23718 

HAR! SENIN s/d DJUMAAT: 

Dari diam 800 — 1300 

  

| ehususnja dipakai oleh kapsalon be- 

Pres, Komisaris 
tta, 

F V Rundengan 
Komisaris 

308 

DIREKSI   

  

oleh 

disel 
Djalan Mentong Raya No 7 

(lihat iklan banan kemarin) 
Perhatian 
Lelang komisi jad akan di seleng- 
garakan patia tg! 25 Djull '62 
Barang? dapat di serahkan selam- 
bat-lambatnja pada tgi 20/7-'62 

no 
PE” A-——-—— 

KURSUS MENGHIAS RAMBUT 

"HOKKY SALON" 
Djt. Kramat 2/16. Djakarta. 

Sehingga sdri mendjadi Kapster jang 
berpengalaman. dan dapat mengguna- 
kan ber-matjam2 alat. serta obat2 jang 

sar, maupun ketiil. 
Dipimpin oleh guru jang berpengala- 
man, dengan systeem dan model jang 

ru. 
Sena: peladjaran — theoel/praktlik 
Rp. 3000.— setelah sdri pandai betul 
akan diberi Idjazah. 
3688 

Tesis 
MOBIL Dik. 

———a 

DIDJUAL 
Dop-dop: roda, MURAH: 
Fantasi2, kami bi 
kin menurat Hjone | Sepeda Motor Ya 

to. maha 125 cc ta- 
“s0” hun 1960. Selp/ 

Bengkel Acca dx | Kick Starter 
Teknik — Dil. Ba | Hotel Royal Ka- 
tutjeper 45 | Tel mar 23 
4470 Gor. 
3701 

  Djakarta. 
37 2 

Arlodji 

Rolex 

dengan lingkaran 
waktu TURN-O-GRAPH 

  

jang berpengalaman 
pendidikan se-rendah2nja SMP atu 
jang sederadjat dengan itu 

1 Tenaga DJURU TULIS (Friw 

da tenaga2 jang tjakap P 
Surat? jamaran harap dialamatkan 

kepada harjas im dibairah No 384 

denta 
Satuznja pasta pig 

Jang mengandung 

Obat jang dipergunakan 
dokter? gigi 

uruh dunia untuk 
menfjegah dan menme 

berantas penjakikaiah 

    

PAMERAN KARYA KOPERASI-IBUKOTA 
DI GEDUNG PERTEMUAN UMUM 

Nan Tina @ieaga tanggal s/d 14 Djuli 1962, 

Perlu kitn Saksikan Karya Gerakan Koperasi dalam bidang produksi, distribusi. “dan :p4 28) 
Diselenggarakan pula pendjualan beberapa mstiam barang untuk umum dengan hara 

Stand K.P.IB.ID. sewa Kata tatix rima bei eiap pemerag kartu penduduk. 

  

   

      

  

tersohor, serta didjamin dengan 

: manarn 3. Bendung 

memegang 
Gadji baik akan diberikan, Kera | 

mpai dalam air jang 165 kaki dalamnja. Arlodi 
bai oleh alat'mekanik Rolex "rotor" 

dari semua alat et matik. 
Gengan gerakan jang paling ringan 

ROLEX 
Istilah bagi Arlodji untuk Dunia 

oten Service 1: Direrdhaken' oleh AKI Vote 

mag menganisi pengalaman pulston teen & 
(ROLEX SERVICE STATION, Dialan Heriam 

8x 

  P.N. 

Panaman $ 

    

  

—— — 

INIDIA 5    
FARMASI can ALAT-KESEHATAN, — 

POSTBOX 12 - BANDUNG 

  

| 

| 

| PENGOBATAN DJARAK DJAUH 
oleh: Wiku Boodhyarta — Kebonasri 
14 SRAGEN suatu tjara PENGOBAT- 
AN ALAMIJAH dengan menggunakan 

| GEDACHTE KRACHI. PRANA, dan 
BAHAN OBAIZAN DJAWA-ASLI sa 

| ngat Yotjok untuk menolong penderi- 
|" penjakit GANGGUAN BATIN, URAT 
SJARAF, DJANTUNG, BLOEDDRUK, 

| PEPARU, ASTHMATIS, INTERNIST, 
NIER. SAKIT PERKENTJINGAN. SA: 

  

KIT TULANG, RHEMATIK, GANG 
| GUAN BULANAN, AMBEIEN, EX- 
| CEEM, KELUMPUHAN DLL. 
Minta keterangan tjara? berobat 
kp. 5— 
3605 

  

  

Tak bersjarar akan tetaf 

   

    

     

jak angka-tanggal dibe- 

  

    

Korohpor 9 — Tetenen. 2D 

E E 
i 

4 

1 5 | 

Generator djentera-air Mitsubishi 
jang menghasilkan 105,000 kVA 

| 

perbesag 
Pt NE 3 

  

14 Negara jang memilih Mitsubishi 
Setiap kalj mereka butuhkan tambahan tenaya 1strik, 
akan sinta instalasi bikinan Mitsubiany Electric, Untuk 
keterangan? mengenm hasil? Mitsubishi klectric “jang 
mulschir Lentang generating Gw CIANSIN:SsIUN eGLP- 
ment — dibuat sesuai dengan kehendak pemesan denyut 
Durga melawan — tulisinr kepada: 

sum 1 L0kyo Bujang Aarun 
Alamat Kawat: MELOO TOKYO, an 
209 € 

“SEGERA DIBUTUFIKAN 
soptr-siiptr jang memenuti siarat2 sbb: 

1. Mempunjai rijbewijs BL 
z ne nakan gan sudah se-kurang2nja 5 tahun mem 

3. Umur sekurangZnja 25 tahun, 
4. Bertempat tinggal di Djakarta. 

Pelamar2 harus datang sendiri di Kantor U.5.A.LD., Ba- 
kian Motor Transport, Djalan Teuku Umar 5, Djakarta, 
sambil membawa surat2 keterangan jang diperlukan dan 
menghadap kepada Pembantu Administrasi 
dia. 
Hanja pelamiarz jang mensenunr sjarat2 axan diperumbang- 
kan 

SUDAH SEDIA 
PETA DINDING KEPULAUAN 

INDONESIA 
Ditjetak diatas sehelai kertas (bukan sambungan) dengan 
beberapa warna. dibawahnja ditjantumkan nama2 IBUKO- 

PROPINSI/ KABUPATEN/KOTAPRADJA dengan uku: 

    
1: il 8 8 :: 8 ! i 

1 8 FE   
  

mereka selalu minta Mitsibishi — lamoang kepertjajuaii, 

TA TA SN PAT Se Tes GR naa MAN an Uta SA Tn ea PA Da pat AA TT Ti PE 

| 

: 
7 

48K). BHINNEKA KINA FARMN"
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