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Djakarta, 17 September (PIA). 
DALAM tjeramahnja pada malam Saptu jl. dimuka para pee. 

Wira dan pedjabat2 dari 
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Pantja Sila itu, serta menegas. 
kan bhw azas partai masing ada 
Jah tindak Sengaa   
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bengan kepariwisataan dinegeri 
kita. 
Senimar tersebut akan diikuti 

Oleh karyawan? perhotelan dap 

  

mess, pedjabat2 kepariwisataan, 
wartawan dll: diberikan pule 
kesempatan untuk mengikut 
#eoimar Itu sebagai peserta2 

luar biasa. 
Sedjumlah ahli? perhotelan 

dar restoran luarnegcri mau- 
pun bangsa Indonesia telah di- 

kan di gedung Guest House da 
lam perkampungan internasio- 
nal Senajan dimana disediakan 
pula akomodasi tjuma2 bagi pe 
serta2 dari daerah dan makan 

an tjuma2 bagi semua beserta. 
Sebagian daripada diskusi2 dan 
Gemonstrasi2 diadakan di Hotel 

  

Konsolidasi Keama. 
nan & Pemulihan 

Daerah 
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Semarang, 10 PIA), 
Pa Ka 

  

| 

Jang dipergur.ikan da 
lam seminar adalah bahasa In 
Gonesia dan Inggeria. 

Pimpinan Seminar telah di- 
pertjajakan kepada Dr Werner 

nesia Tetap Kuat   

| I i 
Es

ir
l 

pembantv 
chusun ' menteri perhubungan 

Wymaan seorang ahli pe-hotei- darat dan PTP, Major Gp. Jos, 
ar dan restoran bangsa $wiss | Irijambodo, dan direktur Nitou 
jang telah diundang uteh - De- | Incorporated, M. Murjcno, 

71 pC:. Djatah Pembuka- 
an Tanah Tertjapai 

TUGAS Biro Pembukaan Tanah Departemen Koperasi setjara 
umum adalah membuka tanah (hutan) untuk keperluan trans. 
migrasi dan mengusahakan hasil hutan (kaju) jang di buka, 

  
Pasar Tembakau Indo- 

an itu diantaranja Wampa uru san Dalam Negeri Mr Sahar dio. Sekdjen. Departemen PDK 
Mi Suparta para kepala Djai tan dari Departemen PDK, 
serta2 konperensi jang ta 
dari wakil2 daerar2 dari 
beng sampai Merauke serta 
ra undangan? laingja. 

pesadjaran 

#eladjaran Menteri Prijonu me 
rasa sangat menjesal bahwa se 
bagai buku2 tentang peladjar- 
an ekonomi masih dipakai bu 

Kl |   

Djakarta, 17 September (PIA) 

ka aja men «| Kibarkan Pandji' Pembangunan 

kap oleh unit Penggargadjian 
sendiri, dan pembuatan be sara Ba :21gwonfkasa ang Geng2/rimah3 sekalipun peda 
pokoknja diusahakan sendiri, 

ih dil umumnja masih diborongkan, 
Sekalipun 

E E £ E E : E 

langkah 
begitu, pengalaman | pembentukan Bataljon2 Pemba 

Ini telah memberikan 
tipa jang baik bagi peranan |ha melandjutkan perdjuangan B,P.T, dalam pelaksanaan | rakjat Sulselra merealisasi Pan 

untuk tahun2 tjasila /Manipol-Usdek. Untuk 
kia datang, lebih2 kalau Unjt |ini Panglima Kolonel Moh. Ju 
Penagergadjian jang baru su |suf mengadjak seluruh rakjat 
ah digisakan, Demikian hu |dan seluruh anggota2 angkatan mas Dep, Koperasi. bersendjata anar bersiap2 me   

  

Vak-Sekolah Umum 7:3 
Djakarta, 17 September Na PA Man rn da Keadaan Prod De, Kan resepsi pembukaan Konperensi Kedjuruan Indonesia mengatakan, bahwa Utik bertolak - lapangan hanja ada satu, jaltu revolusi nasional 

Dalam resepsi pembukaan "ekonomi 
jeng diadakan Minggu malam perbandingan antara sekolah ke “ Admia'e rasi Nega @djuruan/tehnik dengan sekojah2 - likatakan jumum 7:3. Tapi hal ini bukan berarti bahwa kita akan meng- 

hentikan perkembangan seko- 

F F : 

itu dan diandjurkan pula |oar tentang Manipo Jang” Bika pendi Itakan adalah satu?nja 
gan ala, 

mengatakan Hadir dalam resepsi pembuks | selandjutnja bahwa 
tipada Pantjasila itu adaiah po tong-rojong, bukan sila? jang 
pertama, kedua, ketiga, keem- 
pat dan kelima. 

  

Siah, bekas Gubernur Sumi gn 20 Angnaran 201 kagiaian | br, Mhe, Diaerun, Mobatemas 

ngan dibidang diplomasi, namun 
tidaklah dapat kita tarik kesim 
pulan, bahwa kita golongan   

  

Gan karena itu pula 

  

jang sjah 
Menteri 

tu 
Sila dalam Pantjasila itulah jg. 
@nyentinng, demikian Menteri 
Prijono. Achirnja Menteri Pri. 

1Cn6 mengharapkan Konperen 
81 Pendidikan Kedjuruan itu 
menghasilkan pikiran? jang baik 
bukan banja jang tersimpan da 
lam album? sadja, demi untuk 
kepentingan pendidikan iader2 
sOstal jang akan mendialankan 

revolusi nasional Inia ian 
pendjadi patriot2. 

Tudjuan 
jang buku2 peladjar- | Menurut rangaa Kepala 
an untuk bu |injawatan fendidikan Kedjuruan ku2 ekonomi dalam alam sosis! IN) x. Wisito tudjusa Korpe- Isme Indonesia. renri Pendidikan Kedjuruan itu 
Untuk itu djustra sekolah2 Jaran meliputi persoaian2 dibi- 

se
t3
i 

: ! g : E : 

     

t s z S IO tahun jang lalu 
kata Kol. Sardjuno. Perdjuang 
an Mibidang diplomasi dan dibi 
dang militer setjara pengera 
han seluruh potensi nasional 

Raya |adalah hal jang djalin mendja- 
lin dengan eratnja. Satu bagian 
.. dja tidak mungkin untuk da 
pat memenangkan satu pertem 
puran tanpa adanja kerdjasama 
dengan bagian lainnja. 

Kemenangan jang kita tjapal 
sekarang ini harus dilihat seba 
gal kemenangan rakjat Indone 
sia jang berhasil” mempersatu | 
padukan seluruh potensi nasio 
nal dalam menghadapi suatu 
perdjuangan jang besar. 

  

Stock Piling Bahan 
Makanan 

Djakarta, 17 Sept. (PIA). 

Stock piling bahan makanan 
Jang dilakukan oleh pemerintah 
Gaerah chusus Ibukota Djakar- 

ta Raya pada waktu mendjelang 
pesta olahraga se Asia ke IV 
dan diwaktu berlangsungnja 
pesta olah ragi tersebut dewasa 
tni akan tetap dilakukan. 

Hal tersebut gubernur KDH 
Soemarno akan memberi perto- 

dalam menstabilkan - Jioogan 
harga2 bahan makanan diibu- 

- | kota. Usaha tersebut telah mem 
berikan bukti pada waktu pes 
ta olahraga se Asia ke IV ber. 
langsung. Sesuai dengan penga 
laman tersebut maka tjara 
#toock piling tersebut akan te- 

tap dilakukan dengan persetu- 

juan menteri distribusi Lei- 

Mena jang djuga telah mempu 
ajal idoo tersebut. 

Tetapi menurut Gubernur Soe 
Mmarno, stock piling tersebut ti- 
dak lagi akan diusahakan lang 
sung oleh pemerintah daerah, 
tetapi akan diberikan kepada 
suatu badan tertentu ja:    

ha tersebut akan merupakan 
perdagangan harga2 bahan? po- 
kok dipasar. 

  

Boa dera Merab-Putin akan berkoar 
dengan megahnja dari Sabang 
sampai Merauke. Dua tanggal 1 

Mei 1902 jad. kita sudah akan 
mengoper pemerintahan di Iri 
an Barat dari tangan PBS. 

Tapi djanganlah sekali? kita 
Gihinggapi penjakit mabok ke 
menangan. Mabuk kemenangan 
jang menghinggapi setiap pra 
djurit akun menghantjurkan 40, 
luruh kesatuannja. Mabuk ke 

  

menangan membawa kelenga 
han jang memang ditjari Ole 
setiup lawan. Mabuk kemenang 
. "orang lupa 
akan tudjuan perdjuangannja. 
Lebih2 dalam menghadapi He 
tanda, kita haris beladjar 
pengalaman2 jang sudah, oa 
wa | kewaspadaan harus tetap 

   

  

Gipelihara. Bahkan bukan hanja 
Gipelihara, tetapi barus lebih 
Gipergiat dan dipertinggi. Sutu 
detikpun tidak boleh kita veng 
ah, satu lobang ketjilpun tidak 
boleh terbuka jang memungi ia 
kan masuknja anasir2 musun 
jang akan  mengatjaukan dan 
menghantjurkan — usaha2 kita 
Pengoperan pemerintahan Hi 
Irian Barat bagi kita merupa 
kan suatu tanggung djawab 1g 
berat. Belanda sudah tentu | 
dak akan menjerahkan se 
besuatunja kepada kita dus 
keadaan baik. Kita dengan oe 

  

    

  Fita2 tentang ketidak icniasan 
Belanda dalam — melaksanaxau 
persetudjuan Indonesia — te 
landa itu dengan mengadarun 
sabotage2 dibidang jang vitmai. 
Semuanja itu memintu kesu.a 

ram dan kewaspadaan jang ung 

   
    

WI dari bangsa Indonesia. «w 
tama kita golongan 

anggota Angkatan 
adalah tulang punggung neg 
Gan bangsa Indonesia. K 

kita terletak suatu tugas 

    
Ingat, bahwa kita adalah mepu 
pakan bagian dari rakjat ju 
Hesia, dan karenanja tidak” na 
leh lepas dari segala upa jang 
dirasakan oleh rakjat. PJM te 
siden telah berkali2 mengemusa 
kan amanat Penderitaan rakjut 
jang burus dirusakan oleh set 
ap putera Indonesia sebazai 
tanggung djawab jang utama. 

Demikian al. amanat kok 
Sardjuno jang achirnja menjrru 
kan kepada setiap anggota At 

an selfcorectie 
i segala kera 

lahan2 jang telah lalu. 

2 MEDALI 
(Sambungan Dari Hal 1) 
” 

mana kepufusannja akan ditentu 
kan so:eb panitia Toternas una 
Festival kesenian pemuda. 

Dlusulkan festival ke 
d1 Indonesia 

Untuk memberika» selamap 
Gutang kepada dutaZ mudu tet 
sebut panitia Nasiona/ Festivai 
Pemuda Minegu malam telah ms 
Ogadakan suatu malam ramah 
tamah. dimana dipertundjukkan 
berbagai tariap dan ajanjan 
jeng memenangkan medali? dar 
jang telah menawan hati pemu 
Ga2 seluruh dunia, 

Duta? muda | 
but meninegaikan 

pal RRT Kuang Hoa tgl. 
uli dan kembali “ditanam 

  

   
  

   

      

       ta 
air tel, 15 September 1962 ik 
  

  

Lotere Besar JDB 1963 
Djakarta, 17 September (PIA) 

WAMPA bidang Kesedjahteraan Rakjat Mocijadi Djojomartone pelaku Ketua Jajasan Dana "Bantuan menerangkan bahwa harga ominal undian untuk tahun. 1963 tetap Rp. 50,— sekmbar jang 
Gibagi pula atas lima etjeran & 

Selain daripada itu Jajasan 
Dana Bantuan djuga mengeluar 

kan lotere dengan hadian2 per 
tama sebesar. djuta rupiah. ke 
Gua 14 djuta rupiah dan keti 
ga sebesar satu djuta rupiah 
dan #eperti th 1962. 

Selandjutnja diterangkan oleh 
Wampa Mocljadi bahwa hasil2 
bersih daripada lotere tahun "G3 

Gipergunakan. 

dan disalurkan | kepada Jajasan     jang akan mem- ldeng2 Jali, strukturil dan me- 

    
Rp, 10,—, 

Selain daripada itu 1 
sebesar (Rp 1,5 djuta untuk mes 
Gjit Istiglal, untuk monumen na 
sional untuk monumen iri 
an Barat di Lapangan Banteng 

Djuga untuk pembangunsa 
Tumah2 pahlawan kemerdekaas 
sebesar Rp 1 djuta, untuk (N 
Pusat Rp 25.000 untuk pemua 
agunan pura Hindu Bali & Dja 
karta Rp 20.000 dan utk Jajasaa 
Dana Bantuan bagi pembangun 

    

terjan gedung2 dalam bidang kess 
Giabteraan masjarakat sebanjun 
Rp 714 djuta, jang kesemuanja 
Ini telah depat —persetudjuna Dana Sosial sebanjak Rp. 2 dju| Presiden Soekarno, demikian ta sebulan Moeljadi, 

perta- shuttlecock itu djatuh, beberapa sentimeter ir 4 Sengan angka akan menjentuh tanah, Leni memberikan pu Kemudian dila- kulan jang membikin shuttlecock itu kemas kukan pindah tempat. Penonton kian terpesona — Jurus kestan lawannja persis mengenai sana" 
permain- lah atas djaring untuk kemudian Gjatuh menga ketjantikaa —Jintjir dibidang net daerah musuh. Itulah suatu 

Pukulan jang bagus dan Indah, jang tentu sadja jang berseri2  memantjing tepuktangan hebat dari penontum jang men- - Kedudukan djadi 7-6 untuk Leni. 
Semendjak itu Leni mulai menguasai lawaa- Namun Lani tenang seakan-akan pemain ja. Dan dengan tjepat stand menandjak tang ekiin terus pe- untuk kemenangan gadis Itu. Set kedua das 

  

  

jang terachir itu dimenangkan Leni dengan lawannja. 
terdengar terlakan2 angka 1-6. 

tidak suka Leni sampai dika- gang. lagin melihat Leni jang lebin U bermain gemilang sekali, Deni," udjar Marni memudji dengan sikap sportif, 

  

Leni dan Marni bersalaman ditengah2 gelarg   



   
es 

AA - 2    1 Tiap? 

Djakarta, 17 September (PIA). 
TIAP2 bulan Indonesia uxan mengundang rata2 satu kesebelasan 
sepakbola dari luar negeri untuk mengadakan perlandingan2 per- 
"sahabatan di Indonesia. 

Menteri olahraga Maladi menerangkan mepada PIA banwa da- 
lam bulan Nopember jang akan datang Ini akan datang ke In- 
donesia kesebelasan Swedia. 

uang jas sebih cari tjukup jang     

  

Bulan Didatangkan Kese- 

belasan Sepakbola Luar Negeri 

"ega merenijanakan untuk te 
“us menerus mengundang Kese 
sesan2 dari berbayai? negara. 
Menteri Maladi al merentjana 
dar untuk mengundang kesvto 
“sun Brazil, jang telah icike- 
mi sebagai tukang sunglap" 
Bola itu, jang dalan pertanding 
an World Cup di Chili baruz 
ini telah berbasil memperpan- 
djang gelar kedjuuraan dunia 
sepakbolanja. 

Dengan tiap2 bulan mengun- 
dang kesebelasan? dari iuar ne 

Itu, maka tiap ouien di- 
utama dapat diadakan 

ata2 dua pertandingan. Disem 
Mngaja  pertandnganZ vengan 
@sebelasan2 luar negeri oju 

i& seljara teratur diadukan per 
ancingan2 untuk kejuaraan 
indonesia (PSSI) sendiri, seperti 
ung biara dilakukan dimasa2 
ung lampau, 
Atas pertanjaan apakah be- 

81 harapan untuk  menislenk- 
Itakan pertandinrao untuk po 

jebutan World 'Cuv dalam ta 
nu. 4970 mu nanti di Indone 
sia, menteri Malud, menjatakun 
ptimismenja. 

Melihat @ntuslasmo —rakjat 
indonesia terhadap olahropd, 
pakbola, jung boleh digolcng 

  

      

   

  

urut menjeri sudan zewad 
j8 bahwa pertandingan kedj 

in dunia sepakbola janz aka: 
Matang dalam tahun 1996 akan 

  

       

rus PBSI Pusat. 
Rekor Dunia Lari 800 
Meter Putri 

dibutuhkan untuk pemeliharaan 
itu, 

Menteri olahraga menjatakan 
pula, bahwa disampingnja hasil2 
dari pertandingan sepakbola itu, 
dapat diharapkan pula tamba- 
han penghasilan2 dari pertun- 
Gjukan2 kesenian, tjabang2 olah 
raga lainnja digedung olahraga 
Senajan dan venues2 Innja. 
Ferry Dan Tjeng 
Kiang Ke Bangkok 
Dua pemain "putra bulutang- 

kis Indonesia Ferry Sonneville 
dan Liem Tjeng Klang Senin 
pagi ini telah meninggalkan 
Indonesia dengan pesawat ter- 
bang: dari Kemajoran menudju 
Bangkok. 

Maksud kepergian kedua pe- 
main bulutangkis Indonesia tsb 
ke Bangkok ialah untuk turut | 
serta dalam turnamen bulutang 
kis internasional disana. Pe- 
main Indonesia kenamaan Jain 
nja Tan Joe Hok tidak ikut 
dalam. turnamen di Bangkok 
tsb, fa 'tolah meninggalkan In- 
donesia menudju AS untuk 
meneruskan peladjarannja. 

Dilapangan terbang Kemajo- 
ran Ferry | dan Tjeng Kiang 
antaranja oleh anggauta2 pengu 

Gerarda | Kraan dari negeri 

|iompatan dengan timing 

gai centerhalf kedua. red) sukar 
dilewati oleh penjerang Korea 
jang sesungguhnja paling dika 
gumi oleh publik 

pemain2 Indonesia 
nju sampai dekat 
tapi Korea kebilanyan akal 
lau pemainZ belaraop 
sia menutup Gjulan dengan pin 
tar sekali. 

memiliki 

  

dadakan diikondon, aa telah memperbaiki re- 

kor dunla lari 800 .meter putri 
dengan mentjatat waktu 2 me 
nit 28 detik pada hari Minggu 
dalam rangka kedjuaraan atletik 
Eropa di Beograd. 

Rekor dunia jang. lama u 
| nomor lari tsb. adalah 2: menit 

Pemeliharaan Pusat 
Olahraga Bung Karno 

    

     

  

   
   

biaja 60 2 70 di 
akan ditutup | olen 
pertandingan: dan 
kan2 jang diatakan di 

Menteri — olahrug 
dalam — keterangannja 

hun jang silam oleh L. Sev 
dari Uni Sovjet. 
Met putri Belanda jang diang 

kung ito ketika mentjapai finish 
berada 5 yards didepan lawan? 
nja terdekat Jakni Olga K 

pertangju 

  

4,3 detik jang ditjiptakdn 2 ta: 

    

PIA menjatakan, dahwa penda 
patan utama dapat diharapkan mann dari Djerman dan Roy 
dari pertandingan? sepakbola | jargan dari tm Perlu di ang telah merupakan olahrega |," 1 
rakjat jang di gemari mmasjara 
kat disegenap pendjuru. Sta 
dion utama jang megah dan ca 
pat memberikan — tempat Kapa 
da 100.000 orang percntin tu, 
memberikaf kemungkinan un- 
tuk memperoleh ani" jang be 
sar dari pertandirgan2 sepak 
cola. 

  

fiwp2 pertandingan ditaksir 
dapat mengiasilkan rata-rata 
2000000 Rupiah . kotor dan 
apabiu tiap2 oulan sekurang2 
ja drndakah dua pertandingan. 
maka s« tahuanja dapat 
masuk uang bruto Rp 400.000, 
000, —, 

Walaupun dari djumlah ini 

harus dipotong lagi padjak ton: 

toman dan ongkos2 penjelengga 
andingan tainnja, ma- 

ikan terdapat sisa 

  

  

   

Bintang Radio 1962 

    

  

dari Hongaria, Waltraud Kau 

    

diatas. tetapi prestasinja itu be- 
lum diakui resmi. 
Sepakbola : Tjeko — 
Austria 6—0 
Kes. Tjekoslowakia, runner- 

|up kedjuaraan dunia sepakbola 
| 962 di Chili dengan mudah me 
ngalahkan - kes. Austrin G—0 
dalam pertandingan Internasio- 

| nat di Wina . 
Sampai waktu mengaso Tje- 

koslowakla sudah memimpin de 
ngan angka 3—0. 

Pertandingan 

    

Ini disaksikan 
oleh 76.000 penonton dan diada 
kan Cistadion internasional     

  

  

Djakarta, 17 September (PIA). 
“PEMILIKAN Bintang Radio Kedjuaraan se-Indonesia tahun ini 
Glikuu cih peserta2 jang djumlahnju kurang daripada djumlah 

dalam   

" Peserta2 Bintang Radio jang jang ada jaitu 

  

ra" 
djuara2 

turut dalam pesta adu 
"itu hanja terdiri dari 
pertamanja sadja, karena semua 
perongkosan ditanggung 

    

mengirim dua biduan 
djenis lagu, IihI itu adalah atas 
perongkosan peserta itu sendi 
ri. Tapi ada djuga studio jung 
karena keuangannja tjukup, ti 
'dak membebankan ongkor2 itu 
kepada peserta? dijuara kedua 

Studio2 jang mengirimkan 
dua peserta untuk djenis lagu 
hiburan wanita ialah studio2 
(Ambon.  Mandung, Djakarta, 
Jogjakurtu, Pukan Baru, Sema 

  

un jl. jang jaitu dalam tahun jl. 142 peserta dan 
Malam tasun tni 134 peserta termasuk 60 peserta wanita. 

oleh | dpenis: lagu 

disamping ,.ke 
charmingannja” mempunjai sua 
ta jang empuk. 

Salah seorang djuri unuk 

kroitjong Slamet 
Surjosaputro dari Djambi, terv 
paksa menarik diri sesampainja 
di Djakarta, berhubung keseha 
tannja terganggu dan menurut 
dokter tidak boleh keluar ma- 
jam. Djuri dari Djambi itu ke 
mudian diganti oleh” djuri jang 
mewakili Sumatera Barat Zhi 
nul Abidin. 

Titik Puspa, biduanita jang 
terkenal dbngan gajanja terscn 

diri itu, mempunjal sifat la 
tah", karena ketika suasana te 
nang dalam ruangan seleksi pen 
Gahuluan hiburan wanita pare 

   
   

rang dan Surakarta. Dan untuk | pengundjung “dikagetkan oleh 
@jenis serlosa pria dari studio2, | suara latah dari biduanita berwa 
Djakarta, Jogjakarta, Pakan Ba | djah aju itu. 
Iu dan Semaru Dalam seleksi pendahuluan 

  

INunung Sahara, itu djuara 
Indonesia dari Palembang untuk 

lagu hiburan wanita dan 
#€barming”, telah mem 

penggemar jang tjukup 

Bintang Radio Sabtu malam, s6 
orang wartawan daerah saking 
radjinnja menginap di RRI un 
tuk menunggu hasilnja jang ba 
ru keluar pada djam satu ma 

   taun U 

  

TRADISI 
(Sambungan dari hal 1) 

Hampir tiap lima merit repor 
ter Malaya memudji2 Jienay Ti 
misela dan mentjapdi punijak 
nja ketika Henky menyeak Bodi 
ketiga dengan kopbal jang cit! 
lang. Kata reporter itu, pola 
melambung tidak. tepat dan 
tampaknja henuak disunuui osea 
centernaif Korea, tetapi Henky 
Tinusela membuat start dan 

jang 
tepat sekali, sehingga berachit 
dengan masuknja bola vega 
wang Korea Selatan. Reporter 
radio Malaya — menggambarkan 
sifat serangan2 regu Indonesia 
dalam bahasa Inggeris sebeyat 
mconstant" dan tidak hentiZnja 
Tetapi katanja kekuatan regu 
Indosesia terletak kepada bari 
san tengah jang pinta: dan me 
nguasai keadaan serta pertaha 
nan jang sukar ditembus. Bari 
san pertahanan Indonesia jang 
dipimpin oleh stopper Sahruna 
(kita jakin pemain jang beru 
mur 20 tahun ini tidak berma 
in sebagai stopper tetapi seoa 

  

  
Malay 

  

menjei 

  

Tiap kali Korea 

Ht     

Kata radio Malaya, Indunesia 
satu barisan pc 

nan terbaik 
selama twi 

  

  

ig pernah dilihat 
Merdeka ta 

  

    
tetapi berin 
g sukar diperaitung 

Mereka kelihatan 

  

     
kan lawannja. 
mlemah"” a lawan memu 
jai serangan tetapi segera aktif 
andaikata gawangnja langsung 
terantjam, demikian radio Alala 
ya berbuhasa Inggetis. 

Bingung 
ya selandjutnja me 

alaya bi 
a deng 

  

    

  

   

  

tatkala Indo 
sekali membuka sera 

at sorakan penon 
sangan? Indonesia tidak 

sadja tjepat dalam arti kata s8 
fihak tetapi dalam — membuka 

dan mengembalikan bola kemu 
anuja untuk di 

& menu 
rut report ata se 
bagai kiri luar kali 
masuk setjara berbahaja, tjuma 
karena back kanan Korea jang 
bermain keras Solong tidak ber 
hasil mentjiptakan goal. Umum 
aja barisan muka Korea berma 
in dengan kombinasi jang baik 
— kata radio Malaya — indo 
nesia terlalu me 
mahan lawannja,” Korca tjukup 

sering mengantjam gawang In 
donesia tetapi tidak pernah ber 
hasil melewati garis back jang 

dipertahankan dengan ult 
mati2an oleh Si 
Fattah Hidajat, Ipong 

dan keeper Judo. 

Henky Timisela kadangka 

Gang turun sampai kedaerah 
back untuk menolong perta 

hhanan, tetapi kata radio Ma: 

laya ,.Henky Timisela adaiah 
pemain Indonesia jang dengan | 
tjepat menjunglap delence men 

Gjadi satu ofensif jang menusuk 
Gjantung pertahanan lawannjal” 
(kita sendiri tidak tahu bagai 
mana bagusnja Henky bermain 

wah 

  

  

gawang    butkan. 
   

ve apa 

   

    

sampai reporter Malaya itu 

memudji2nja ,.setinggi langit") 
Bagaimana 

Pasangannja ? 
Menurut pendengaran kita 

Gari radio Malaya pasangan 
Indonesia terdiri dari Judo, back 
kiri tidak terdengar. back jang 

  

Suwarman, kanan dalam Mau 
rits, centervoor Henky Timisela, 
kiri dalam tak terdengar dan 
kiri luar Solonj 

  

Perlu dikabarkan bahwa In- 
donesia telah keluap Sebagai 
djuara POOL A sesudah 
nangkan seluruh peri 
poolnja, dari Singapura 2—0, 
dari Pilipina 9—0, dari Vietnam 
2—1 dan dari Korea Selatan 
3—0, dengan harja kemasukan 
satu goal karena hukuman pe- 
nalty melawan Vietnam Selatan. 

    

        

Goal average Indones adalah 
16:1, satu goal average jang ka- 

u tidak salah belum pernah 

  

dimiliki Indonesia dalam turna: 
men2 — internasional, Asian 

Utara, demikian pendjelasan res 

  

Lubungan 

  

atau Interrasiona! 
itu oleh Menteri Pertama Dju 
anda ditekankan, baowa Pusat 
Olah Raga Buni 
memberikan 

"as jang dibawakan oleh     banjak, Games maupun Merdeka Games. 

yonc.uwu. 

Bertempat di lap Tjawang baru? ini telah 

ban kemiliteras Karyawan 
Digambar L, " 
kan oleh 

  - aa aa pala 
Karna TU TU ea ea MU 

         
          
                 
           

    

   

    

    
    

@llangsusikan upatjara pewutupan la. 

"1D 

Inggeris Tak Akui Klaim Pilipina 

Atas Borneo Utara 

INGGERIS, tidak menjakul klains Pilipina atas wilajah Borneo 
Inggeris hari Senin. 
smi jang dikeluarkan oleh djuru Jijara departemen luar negeri 

Djurubitjara tsb mengata 
n bahwa pemerintah Inakeris       

uduk melihat apa jang akan di 
tugju oleh pembitiataan? jg di 

pina — dalam 
Mau tu 

kan oleh Pi 

    

Memberikan saja atas 

  

Itu selesai AG—IV tidak ukan 
berkurans karena pada hari? 
jang akan datang ditempat 

su akan Gilang 
olahraga 
oasiona) 

Disampi 

       8 

bersilat 

  

Karro akan 

  

   (atan2 lain dal 
tion Building, Ruargan2 
pat digunakan Untuk rapat, 
kuliah, memadjikan keserihn 
dan Isin usaha“ kebudajaan 
untuk” menempatkan bangsa 
Indonesia kekulturiil jang le 
bih tinggi, Achiraja Menteri 
Pertama Djuanda mengharap 
kan semoga Pusat Olah Rara 
Pung Kamo tak — putusinja 
memberikan djusa besar da 
lam proses pembinaan bangsa 
Ingg sedang menjelesajkan re 
votusinja, 

Gubernur Kepala Daerah 
Chusus Ibukota Brigdjen Dr 
Sumarno dalam pidato sambu 
tennja selain telah mengurai 
kan hingga diberikannja nama 
bagi kompleks olah raga Sena 
jan mendjadi Pusat Olah Ra 
Ia Bung Karno telah merjam 
paikan terima kasihnja pada 

ah Pusat dengan @f 
Ikut sertakammja Pemerintah 

dalam — membangun 
haraan objek besar 

  

  

   

   
Pertandjukan senam 
Imasaal peladjar? 

Klimaks dari upatjarm ma 
lam itu adalah ketika snat @ 
ajalakannja lampu jang meng 
Tangi nama Pusat Olah Raga 
Bung Karno jang berada dike 
Gus belah atas ruangan VIP 
Stadion Utama disaat setiruh 
penerangan dimatikan, Upa 
tjara peresmian malam Itu 
dimeriahkan oieh seaam ma 

se 
@jumlah peladjar putri SMA 
dan arak? sekoluh rakjat 

    

  

   

Ujana untuk membentuk Federa 
si Malaysia Raya. Federasi ind 
akan terdiri dari Malaya, Siega 
pura, Serawak, Brunai dan wila 
jah Borneo Utara, dan penjate 
an negara? dan wilajah ini didu 

  

London, 17 September (AFP) 

pan. 

Tambahan Djatah 
1 
|lmpor Kerfas Koran 

16 Sept. (PIA). 
n SPS Wampa/ 

H. Yamin 

menerangkan 

nota Pilipina tertanggal 13 Sep 
tember jang menjarankan diniu 
lainya pembitjaraan2 diariara ke 
duanegara mengenal | masalah 
Burneo Utara, djurubifiara tadi 
mengatakan bahwa hanja ridulah 
Kuripada nota ini telah sampai 
di London, "Dari tisalun itu, 

asih belum djelus bagi kami 

      

     

         
  

yu jang Baput dibitjarukun | pertunjaan 
dklam pembitjaraan2 jong disa | vahwa achir2 imi beliau telah 

rankan”,  gemikias ma bertuan stl mengusahakan tam 

kan oleh djurubitjate « beban djatah impor kertas ko- 

Inggeris. 
Iran tahun 1962 int dari 15.000 

mendjadi 25000 ton. Me 
Menurut djurubi ngenai hal tersebut menurut 

      

   

  Wampa oteri — Penera 
Agan telah didapat persetudjuan 
dari Presiden dan pelaksanaan 
aja kini berada ditangan De 
partemen Perdagangan. 
Usaha Wampa—Menpen 
adalah berhubung dengan mal 

  

gfak semula, belum 
pemerintah Inggeris 
pina ingin merundis 
lai Borneo Utara pada 
nja atau apakah Bili 
ingin membitjarakan k! 

| Dalam hal bagaimarapu: 
    ito 

  

ayu 

    

    

  

go, demikian djuru ra (ndi, | mendesaknja permintaan hari 

Inpgeris masih beranggapan Dan2-madjalah2 untuk menam 
Prggan mem Di esai de 
punjai dasar. nja kebutu 

Atas pertanjaan dji 3 |han masjarakat akan batjaan 
tsb menundjokkan bahwa kiwim ja mudjalah2. 

ren Pilipina bertentangan den 

BUTIR2# GANDUM DARI ZAMAN 

FIR'AUN DIKETEMUKAN 
Moskow, 16 September (AP-PIA) 

AHLIZ purbakala Uni Sovjet telah membawa ke Uni Sovjet 
utir2 gandum jang sudah berusia 2.000 tahun, jang diketemukan 
alam penggalian? di Mesir, demikian dikabarkan oleh Tass pada 
hari Sabtu. 

Butir2 gandum itu diketemukan ditempat satu perkampungan 
purbakala dipinggir sungai NI, jang sebagiannja akan digenani 

nir dari bendungan Aswan,,kata Tass. 
tanaman dl : 

  

  

  

Reorsanisasi Di RPA 
Kalro, 15 September (Tanjug-PIA). 

PRESIDEN Nasser jang kembali di Kairo dari Iskandariah 
Djumat malam jang lalu, telah selesai menjusun rentjana reor 
ganisasi politik dan demokrasi jang baru daripada Republik 
Persatuan Arab. 

  

  

Harian Kairo AI Ahram" jg keputusan? kongres dan meng 
memuat berita ini menambah | ambil langkah2 jang bertudjuan 
kan, bahwa menurot kalanganZ ' memilih utusan2 kekonperensi 

jang mengetahui |) reorganisasi | Persekutuan Sosialis Arab, dan 
itu pertama2 akan meliputi pe | Dewan Eksekutif. 
bentukan Persekutuan Sosialis 
Arab, dan kedua: reorganisosi 
seluruh pemerintahan dan apa 

Memberi komentar mengenal 
langkah2 inl, Al Ahram" menu 

rat negara atas dasar prinsip2 |lis bahwa djumlah anggota2 De 

Piagam Nasional. 8 wan Eksekutif tidak akan be 

Kongres kekuatan? rakjat, je sar, untuk memungkinkan bagan 
telah dilangsungkan dalam 'mu | jang penting ini bekerdja se-eti 
sim panas ini di Kairo, telah |sien2nja. Mandat bagi anggota? 

menerima baik satu resolusi mt | Dewan Eksekutif Sementara 

ngenai pembentukan satu dejakan berlaku sampai selesainja 

wan eksekutif sementara jang | pembentukan Persekutuan Sosi 
ditugaskan untuk melaksanakan 'alis Arab.   
  

Seorang pegawal bagias per 

kakusan Angkatan Udara Ingge 
ris mengatakan hari Djum'at, 
bhw ia tidak diperkenankan ks sama2 dia 

luar dari pekerjaannja karena 
la tergolong pegawai pon 

    

ting' 
Aku sudah bosan", kuta Tim 

Mahoney, bagaimana kemente 
rian angkatan udara bisa verka 
ta bahwa ini merupakan peker 
Gjaan penting, betul2 tidak ma 
suk dikepalaku". 

  

kilap tempat itu", 

Dia Betul 

mKerdjaku IL 
ma bari setiap mibggu, dari pu 
kul 8 pagi sampai 5 sore mem 
bersihkan kakus, membersihzan minta pertolongan anggota ma 
djendela2 dan membikin meng djelis rendah jang mewakili da 

erahnja, 

Tenaga Penting” 
Masa dinag Mahoney baru em 

akan habis. Iste 
RAF telah menawarkan kepada 
nja kesempatan untuk dilatih 
sebagai instruktur — baris-berbe 
ris, Itu hanja umpan sadja agar 
saja tidak keluar", kata Maho 
mey. Ditambahkannja: ,,Aku 
ingin memulai satu karier jang 
benar2 lajak. Aku ingin mendja 
di sipir pendjara 

Seorang — djurubitjara kemen 
terian angkatan udara Inggoria 
berkata, bahwa ia tidak dapat 
memberi komentar. ,.Setiap pet 
timbangan diverikan kepada pet 
mohonan2 berhenti", — katanja 

   

isterinja tidak senang dengan 
pekerdjaan suaminja itu. 

Mahoney menerangkan, bah 
wa ia telah minta berhenti dgn 
alasan2 jang — mengharukan 
ukan tetapi ,,mereka semuanji 
berkata aku terlalu berhurga un 
tuk dilepaskan. Dengan sesuatu 
alasan mereka menganggap aku 
ini orang penting”. 

Dikatakannja,ibahwa ia telah 

  

Capt, Henri Kirby, dan didabulukan", 

  

KENDARAAN BERMOTOR 

  

DJAWATAN P.TT, telah mengu 
Djakarta, 17 September (PIA), 

    

     
      
           

Tampak para karyawan memperlihatkan ketasgkasan mereka diksi |. 1130, Sabtu 08.00 — 13.00) 
Kol, Soejaimo, Pres, Dir, Leppin Karya Yasa Soekamto dIL 

ga sudah akan terlaksunu pada | Djatinegi 
tanggai 31 Agustus tahun ve- | 

    

    

  

  

      

     

    

tan padjak, Djl. 
no, 3 Djakarta Kota, 

7. Bagian lalu lirias pada k 
tor komisariat poli Ojakart 
Raya dan sekitarnya. Dji 

& Malaka | 

        

2 kbm 
omor poli 

si diisi djuga pada 
ka pranko unuk 

empelkan pada sebeta 
g pada surat sior giro. 
  

  

    

    

   

  

   

bahwa usul, terachi 
ris dimaksudkan w 
ah makin banja 

nuklir. Pada saat 
lah menjebut ,.gertak 

   

  

mereka sebagai suutu rentjana 
jang realistis”, demikian dikata 
kannja. 

Usul2 Barat menjeru 

  

    

RPA: Akan Bangun 
«Armada Sungai 

Bonn, 16 Sept. (AFP-PIA). 
Pemerintah Djerman Barat 

telah memutuskan untuk menje 

diakan suatu kredit sebesar 20 
djuta mark kepada RPA. untuk 
pembangunan sebuah "armada 

sungai Nasser" untuk mengang- 
kut bidji2 besi disungai Nil 
Demikian diumumkan di Boan 
hari Minggu. 
Armada tersebut akan terdiri 

dari 56 buah kapal jang akan 
450.000 (ton bidji 

besi setiap tahunnja dari As- 
wan kepabrik badji di Heluan, 
  

Pefani” Iran Dapat 
Tanah . 
Teberan, 16 Sept. (DPA-PIA). 

Shah Mohammed Reza Pah- 
evi. dari Iran pada hari Ming- 
gu menjerahkan kepada peta 
ni2 distrik Arak, Iran Tengah, 
dokumen2 jang mendjadikan 
mereka pemilik tanah jang me- 
reka kerdjakan dalam rangka 
reform agraris. 

Dalam pidatonja kepada peta 
ni2 itu Shah mengatakan, bah 
wa relorm agraris telah mema- 
tahkan untuk selama2nja kekua- 
saan tuan2 tanah feodal jang 
sudah berlangsung berabad2. 

  

Shah mendjandjikan kepada bu 
ruh Industri bagian sebesar 20 
persen dari keuntungan bersih 
jang diperolh pabrik2 dimana 
mereka bekerdja. , 

makan tetapi kepentiagan dinas |vinsi. Azarbayjan   
    

i | 

' 
| 

  

   
Djakarta     

wa dan Madura 
tu-Raja dimulai pat 
Oktober 196: 

   

mumkan tjara untuk membajar |18, Pal Merah, 
#umbangan wadjib “istimewa atas kendaraan bermotor (SWi- Si Kr 
KBM 1962) sbb » « : Untuk melantjarkan 

an pembajaran diloket2 
AA. Daerah Djakarta Raya PF Surat stor kiro dadi SPT dise Sea mentah ama 

Untuk daerah Djakarta Paja jrahkan kepada pegawal loket | diandyurkan membajar dengan 
untuk membajar SW!I/AHM |pos. Bukti stor bagian 12 dan | uang pas dan dengan petjahan 
hendaknja mengambil surat pem | 4 SPT jang ditjap tanggal dite | uang sebesar mungkin. 
beritahuan (sp) SWI jang ter rima kembali oleh penstor. De 
Giri dari 4 bagian dan membe- | ngan menjerahkan bukti stor Instansi2, kantor2, 
M surat stor Giropas (Gir 5, | dan bagian 4 SPT penstor da |an2 dsbnja dapat membajar 
herga Rp. 150) serta perangko ngan tjek dari Bank jang 
'urtuk beastor (50 seh unuk serta dalam ciearing 

tiap2 Rp. 1000.— atau bagian). ajat 1 diatas) jang terlebih dahu | clearing dengan Bank 
SPI surat stor giro dan pe|ju memberi tanda-lunas pada |sia. Tjek harus ditarik 
rengko tersebut dapap Ciper- j1, 2, dan 4 SPT, ima kepala kantor pos besar 
Oleh tiap2 hari kerdja dari djam| 'sWi kbm dapat dibojar tiap2 |1 Djakarta atau an. kepala 
108.00 — 13.00 (Djumat 08.00 | bari kerdja dari djum 1540 — |tor pos besar kl I 
aa jisoo. na, -.. 

a. Chusus untuk kendaraan Inst: 12, perusahaan 

LL Kantor besar djawatan pa | bermotor beroda empat wedan, | memuuui jebih dari sepuluh 
djak, Lapangan Banteng Lis. truck dsb) dk daraan dapat menghubungi aa 8 1. Kantor Pos Djakarta Px. | gor besar” padjak 

2, Kantor inspeksi keuangan, | Baru « IBanteng Tip, G. 3GIL pes, 
DjL Pintu Air no. 4 2. Kantor Pos Djakarta Kota | dan sentral giro pos (da 

3. Kantor tjabang Inspeksi | 3 Kantor Pos | Diatinsgata | Kar pos Djakarta Pasar 
keuangan, DjL Walidia II no. |dan 4. Kantor Pos Bebajoran | nj, Pos no. 2 atau Tlp. G L | karat (Dj. Kiai Madja «0 Blok JOG, 64848) untuk “mengurus 
4. Kantor dinas lusr djawatan | £. storan setjara kolektip, 
padjak, Djl. Matramua no. 168 | b, Chusus untuk kbm beroda « 

tiga atau dua speda kumbang |) p Tempat2 diluar daerah Dja 
5. Sekolah Tinggi Ilmu Ke: epeda motor dan bemu, di: karta Raja di Djawa dan Ma 

as Negara, Djl. Furnawa dura, 
99 Blok L.' Kebajoran Baru, 1. Djakarta - Ta 

6, Kantor dinas luar djawa | 2. Djakarta Untuk tempat2 diluar daerah 

  

  

  

  

RRT Akan Segera Punja 

Sendjata” Nuklir | 
  

CC, Penjumbang jung mempu 
njal rekening giro (di Djawa 
dan Madura). : 

P
e
k
a
t
 

   

  

Chusus untuk pai penjum 
bang jang mempunjai rekening 
giro (di Djawa dan Madura, ma 
ka para pemegang rekening giro 
tidak perlu mengambil SPT di 
tempat2 jang telah ditentukan 
tjukup mengirimkan surat per 

ntuun (dengan menjebutkag 
si kbm) kepada kepa 
giro (bebas porto, da 

"| pat digunakan sampul giro chu 
sus gir. Il) - 

  

  

   

    

toa. 16 September (AFP-PIA) 

   

cledakan nuk 
lir, akan tetapi belum diketahui 
mapan mereka akan melakukan 

melakukan suatu 

nja. Ia menambahkan, bahwa 
bom pertame RRT ,akan mera 
pukan bom jang kotor” (.kotor" 

dja 

    

RRT ,tidak akan mempunjai ar 
W apa2 untuk melakukannja", 

Uni Sovjet telih membantu 
RRT pada permulaannja dengan 
memberikan reaktor2 dan sar 
Gjana2, akan tetapi bantuan tai   kini telah dihentikan", demiki 
an dikatakan Arthur Dean. 

  

Was 
KETUA perutusan AS kekonperensi periutjutan sendjata dl | Pormulir SPL akun dikirim 

ofenewa, Arthur Dean, mengatakan di Washington hari Minggu, | kan dengan keteravgan jang di 

mem ANAMUIk Kakjat Tiongkok (RRT) segera akan memiliki | perlukan. Demikian” penguma 
Kondjata2 Bukye, man direktur dinas giro dam 

, tjek pos. 
2 4 tele ra dibentikannja tanpa prngawa — 

visi, Dean dat a jig 

bali dari Djenewa, dia Fasis Kontra Sosialis 

Lodon, 16 September (AFP-PIA 
Pojivi Inggoris pada bari Mine 

tu telah menangkap 14 orang 
kxtika perkelahjan berkobar @n 
tara orang2 Fwsis dan orang2 
Sosjalis ds East End, London, 

Perkelahian itu terdjadi kceti 
ka penjokone2 gerakan persatu 
an" Fasis dari dir Mosley menga 
tisu rapat umum jang Uiselengga 
akan ojeh perbimpunan "Soma 
1w2 Muda", setelah meroka sendi 
TJ berapat dimana Movie berpla 
dato, 

Duabejas orang laki? jong 3 
dah dewasa dan dua pemuda di 
bawah 16 tahun citjakwa telah 
mengganggu ketertiban, Mereka 
akar dihadapkan kemuka penza. 
dilan pada bari Senja ” pada 
Djum'at jad, 
  

Perluasan Dagang 

bahwa kundjungan presiden Mexico Adolio Lopez Mateos 

wantjare2 tersendiri jang di- 
umumkan oleh surat2kabar di 

djungan Lopez ke Djepang akan 
merupakan "peristiwa terpenting 
antara kedua negara selama 300 
tahun jl", 

hubungan2 dagang yntara Indo- 

Pada waktu jang bersamaan | 
Mexico ke Indonesia nanti,   presiden Mexico itu djuga akan |ngan2 dagang jang lebih erat 

dengan 

Indonesia — Mexico 
Kota Mexico, 15 September (AP-PIA) 

PEMBESAR2 Djepang dan Indonesia hari Sabtu meramaikan, 
kene- 

geri2 mereka akan menghasilkan perdagrasan 

Ismael M. Thajeb, dutabesar 2 
Indonesia dan sal Kat, dirak Misi Dagang Korea - 
tur” djen Organisasi Perda 5 ja eikoder Orginisasi Perda | Selatan Ke Indonesia 
memberi ramalah itu dalam wa 

terselenggaranja 

Seoul, 17, Sept. (AFP-PLA) : 
Sebuah misi re 

Mexico City, latan jang terdiri dari 10 orang 
Kato mengatakan bahwa kun | Aan Aaj Baen pakar 08 

20 
dua pekan, demikiap dengan res 
mi diumumkan di Seoul. hari 
Minggu 

Misi tsb. diketuai oleh dubas 
Korea Selatan di 

Thajeb menerangkan bahwa 

Dikatakannja bahwa Indone- | haan2 dagang terkemuka Korea 
sia telah membuka kedutaan be | Sea 
zaraja di Mexico sebagai hasil Ba 
undjungan presiden Soekarno )babwa Korea Selatan ingin dikota Mexico dalam tahun 1989, | rundingkan soal pembukaan hu 

Sumber2 resmi menerangkan 

Selain Indonesia dan-Djepang | bungan diplomatik serta Bubu 

  

  

   
dapat semibun. 

(ANG PENJAKIT SAJA SUDAH SEHAT KEMUALI 
(MERASA KAMBUH LAGI. 
kaja tambahkan disini, bahwa pengobatan Sirahe 

telih hunjak menolong terhidap penjakit saja, demi- 
keichiasan hati 

  

    

       

  

   

  

    
    

   
   

    

   
   
    
   

& Garis— 

Service 

Ma tukang? achli. 

  

  

        
   

  

   

Uni Sovjet., . — Nmengundjungi India dan Pilipina. Indonesia, & 
LS | Seo coco ooooooosoa, 

3 1 ya Menerima pekerdjaan': (Muria MENTJARI SUPIR B. I. : - a Kami membutuhkan 1 (satu) Orang Supir BL ag upeg rontgen kare | 5 Tas — s0 | Senean syarat berpengalaman membikin betul mo- 
ser F an ,, Biak 2, sedikitZoja berpengalaman setir mobil 3 tahun, 
.coulant: Harga berdamai j ME obokak pekardjaana tb: dian dapa WAjam Den MENTJARI GURU' MENGADJAR ANAK 

diakar mesin garis Luar Negeri deng: " Lapeh" SEKOLAH DIRUMAH 
RN Es Kami membutuhkan suri bahasa Inggr dan Tjong 

Doa ugtuk mergadjar anak seklah dirumah, 
Jang berminat, harap datang ke Toko kami di DjL 
Sabang 16 A Djakarta pada tiap2 hari: 

Untuk supir dari djam 8 — 10 

Untuk guru dari djam 4 — 8, sang 

  

DITJARI SEGERA, 
1 (satu) Orang tukang tjotak Mesin 

Mercedes jang Gerpongula- 
maa 

1 (satu) Orang “Yikang “Majar jang 
berpengalaman, 

Jana tidak berpengalaman tidak usah 
melamar. 

  

    

 



    

    

  

     
     
    
    
      

      
      

      

    
     

      
  

     

        

   

     
    

  

   

DENGAN TANGGA MEMPERSEMBAHKAN : 
Pertundjukan Ke 4 dan 5 

2 — Z3 SERTEMBER '62 
Musical Dance Revue : 

"BHINEKA TUNGGAL IKA sa —— 

PAMERAN T ARLAN 
SENUSANTARA 

(ANG TELAM MENDAPAT SAMBUTAN HANGAT tAYA LK1? 
DJUKAN KE 1, 1), DAN II OLEH PERS. TAM"? LUAR NFGFRI 
DAN PENDUDUK IBU KOTA, 
KARTJIS UNTUK "SEMUA 
KELAS Rp. 360,— 3 2.00 U.S. 
UNTUK TIDAK KETJUWA 

KARTJIS3 SE- 

PERTI PADA PERLUNUNUR- 
KKAN2 JANG LALU, |PESAN- 
LAH DARI SEKARANG DJU- 
GA PADA : 
HOTEL INDONESIA 
Ustad Newa-Stand “Gurung 

            

  

  Agung) 
Telp. OG. 61800 s/d G1899 

470 

6” 
DjL Kwitang 6. Feto. G. 1259 
DjL Gunung Sahan 48 
P.T. HOTEL INDONESIA 
BAG. KEBUDAJAAN DAN 
KESENIAN 

   

  

  

   

   
    

    
   

    

  

   
   

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DASAR/ 

PERTAMBANGAN URUSAN PELAKSANA 

| PROJEK? INDUSTR: MESIN DAN LOSAM 

DI, Kramat Raya No. /12 Ujakaria 

SANGAT DIBUTUHKAN SEGERA : 

  

# MATAN BERIDJAZAH A.I.N. bagian SIPIL 
atau BANGUNAN GEDUNG.GEDUNG untuk ditempatkan di PROJEK 

BESI/BADJA TRIKORA TJILEGON, dan-PROJEK BESI/BADJA LAM 

PUNG, 

    

   

RENAULT —7 
PENEMUAN:PENEMUAN BARU DALAM -BIDANG TEHNIK PADA MOBIL? MERK RENAULT. 

4Ly Kendaraan ketjil serba guna dengan stir kanan dan 5 versneiing 2 FLORIDE 

bang Hardtop :removableJsangatitepat untuk sight Tempat duduk belakang'jang depat 

dilipat ikan Tuangan lebih luas. 3..R-8. Anda- dapat ng” sangat 

tjerah. Kekuatan dalam tandjakan dapat dibanggakan, gonljangan tak tarase, pada djalan-djalanjiang buruk 

karena Constructie jang sangat)baik 4 (GORDINI “63”. Praktis untuk kekantor dan' keluar kota.,5. Bensin 

hemat dan SES pare terdjantin. Indent telah dibuke sedjak 1 SEPTEMBER 1962. Persediaan. terbatas 
'ntukYpanjerahan-OKFOBER/NOPEMBER 1962. Fldetindenio dapat- discount. 

SOLE DISTRIBUTOR 

              

   

KETERANGAN LEBIH LANDJUT PADA: 

  

  

    
   
   
    
     

    

  

   
   

   

     
    

    

| PELAMAR HARAL seKHUHUNGAN DENGAN BAGIAN URUSAN PE 
GAWAI PROJEK BFSI/BADJA Djl KERAMAT BAYA No 172 NIA- 
KARTA 

DEK PERINDUSTRIAN DASAR/PERTAMMANGAN   

  

ALAI-ALAT MOBIL 
Untuk kendaraan Jeop- WAY 
pat beli di toko kami (diual ctje- 

  

     
    

     

    

  

    

      

        
   
    

  

        

  

     

   
   

jang pantes, 

  

| PIANO KLINIK 
"GHESTERINA" 

Menerima: 

DEPARTEMEN URUSAN VETERAN RJ. 
is BIRO PENDIDIKAN 

  

        

  

Urusan Pelaksana Projek? Indastri ran) dengan alamat 

Deni dam Laga, Dj: Kaban Dierut M1/38C » Bea Bean Seong 
d/h. (dil Kalirot Diakarte. 1 Piano, Accordeou, ina. 

' (URUSAN PEGAWAI) € Srormbe Akal Pp E N c Uu M U M A N nola 

mna 
? @  Memperbutki wiav $ 

KN —e— —————————. 6087 PD, "UDANA" No. 3/2 Yengasuv/1062:- Ika An ju ma 

, -. mg Didjamin memu 

. TEUIN 2 » men Urusan Vetei P iPatan & Lah 

DENGAN UANG SE- | Das tajon Berty Crepe” jang team susun dengan benang tabanan kapan Ber Bersengjata nba meng it Bada Diab tan Belata bersedim data: 

DIKIT, DAPAT MEM- “dalah bahan pakalan jang sangat | jang malus sebaga bahan na Pengeatakan di Tetbaga Asministrasi Kerura Di jakarti pat sapaan TANAH BBANG IV.8 

BELI BARANG JANG | '»4ah. lembut, cingen, menambah " kalan jang tjukup mewak, ie Siaral2 untuk dapat mengikuti: 3 una Totapon 410 4 205 amu Telepon M4 Gor 

BERMUTU keladahan bagi setiap yaja dam. selalu dapat dibeli dengan harga 1, Perwira Ms an Kepolisian Negora: 2 
Komisaris . - ama mn —— 

    

        

2. Tialon Detmodilisan aluu mereka 
Cipension. 

3, Tjalom Veteran Febicang, Kom Kusgitan mes 
Haa 

  

Keterangun lain: 

      

   

     3, Pendaftaran 1etalui Lepartemer 
puikan kepada Biro Pendidikan Dep 

Giachiri dengan udjlan. 

  

4. Lama latihan 4 
sebagai persiapan peralihan cugus 
apada (gl. 28 Sepiomber berempat di 

ecara, Dil. Segara, 10 Wiakarta Taeg 
TJAKRA 

2196 
   UEPARTI 5 AN VETERAN Kl. - 

kepala Biro Pendidikan a hi “ Dj, Tiileungsir 19 8, 
Dk Widarro) | Shitana 

  

        

  

  

  

  

   Pembukuan 
DJI Sulawesi, 
29405 — 29406, 

    

Yelp:: O.P, 22250 — 

AKAN DIMERANGKAIKAN DARI PELAKUHAN 

Tgl, K7jo/isen: 

TG. PRIOK 

Ih Kau ,LAGONG" ke: Ijireton — Pk, Bi 
Tgl Pinang m—- Singapore, ai ” 

Tah, 1810/1062: 
2, Km, pLAWOTO" Ke: Tjirebon — Sel, Pandjang 

  (— Bengkalis — Pk. Baru. 
3, Ka, »KOAN MARU" ke: Bengkuh, — sagang. 
P3 Ban 
Km, ,SARIKAJA" se: ban 

"— Bumal (ac) — PI Sami 
5, Ke. ,ARONDA" ke: Belatwai 
Tangga!5 keberangkata: 

dirobah tanpa pembe: 

      

     
NUATAN LANDJUTAN : 

  

Ma kanan arge Foreign 

Concern 

es ot 

| tone) Stenographer 

      

      
   

     

    

    

      

   

  

   

SEGERA TERBIT, : 
BURU: JATAR BELAKANG KEBUDAJAAN 

: DARI PADA KEPERIBADIAN 
( Ie Cultuara Barkerou      

Kertas Romandruk 
HARGA Rp, 120,— 

MASIH TERSEDIA : 
POLA MANA: k: 
Oleir: Lyndal Urvvik — Teudi. Des Oay Lung 
Lek Kertas Romandruk - HAKGA RP, Ub,— 

'TEKNIK « MEMIMPIN PEGAWAT DAN Pe 

  

  soedjono " 
.      

  

        

3 
KU PENTING 

'Oko Buku atau pada: 

DITJARI: 
MANAGER 

Paru pelamar ba: 
#edikit 5 tahun 

MUO, organisasi pab: 
Jasa tidale memenuhi 

ngan melamar 
Surat2 Jamaran dengas kecerargan lenjiap,iper- 
mintaan Yadji, dialamatkan kepaia "AZETA", 
Kotakpos 2572/DKT, Djakarta dengan dibtibus 
No, 194 disampul cirainja, 

asap du. 

   
| s26 

  

    

    

diumumkan bahwa tertulung dari tp, 
1962 Direksi dan Dewan Komisaris 

PM, Pelajaran "BAHARI" 
lama (akte Notaris E, Pondaag No. 80 tgl. 27 De- 
sember 1961) mengundurkan diri sertai akte 2 
rin E, Pondaag No. 20 tgl, 27 Agastian 1962, 

Direksi/Dewan Komisaris: 
RB SUSILO— ZA PASARIBU 

  

    

    

Marga specat sebagai reklame dari Pabrik, 

  

Op Avorting 
“ “PosIMoN. 0... 

$, EXPEKIENGS IN OPERATION OP INDONEL 
SIAN MINISTREIES DESIRABLE. 

« FBEGURNY FIELD TEDCPS TO INTERIOR CF 
INDONESIA £ 

"dalah karena tantunja. 

Kwonama Mba 3 3     
  

     

  

   0, PROPICIENY IN SPEAKING AND WRITING 
ENGLISE 

WILL PAY NIGHEST WAGBS, 
ARPLY Tk PAPER UNDER LETAK Ne. Siak     

Kepada P.T... ALPINO pemduni Melirah 7 Ta 

TAUFAN TAUFAN. 
Teriina pesanan terbatas untuk penjetahan/levering bulan Okiober 1962,” 

HARGA RP. '160,00n. $ 

  
Dan erat 1 da Kr Ba Se 16 Djasarta. 

    
    
    
   

    

TAUFAN 

    

  

  
      

   

    

     

  

   

   

  

   
      

     

   
    

Im ALPINO.
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