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Soebandrio Belum 

bandrio masih "belum: tentu 
pat berkundjung &- 
dalam bulan Nopember 

   

perensi Rentianm Kol 
.Mongkin saja 

pergi", deni 
lur negeri 
meninggalkan  Kemaioran 
New York. .Akan tetapi 

            

Ia keputosi 
NU pula. Pers Australia baru? 

mongaberkan, 

        

tugt Austral 

Kolorabo m 
Ihunwonja di Melbow 

Kabinet Baru Brazil 
Terbentuk 

Brasitia, 17 Sept. (AP-PIA). 
Her 

        

jang merongrong dial 
b Wtusi kita, maka pembangunan anisa matan 

    
   

    
   

  

     

   

   
     

     
     
      

    

     

   
     

  

     

  

   

    

    

Tentu Ke Australia 
Djakarta, 18 September (PIA). 
Menteri luar negeri dr Soa- 

da 
ralia 

jang 

'akan datang dalam rangka koe 

nbo. 
dapa: 

menteri 
pagi sebelum 

ke 

saja 
masih belum mengambil sesua 

ditambahkannja 

int 
bahwa menteri 

luar negeri dr Soebandrio dalam 
bulan Nopember jang akan da- 

akan wengundfu- 
Galam bulan No- 

pember jane akan datarig apabt 
5 'uwarah rentjana 

xdaran rapat ta 

politik |serta isterinja itu mengantar- 

  

: Pembarigunan Mental Ha- 
rus Dapat Prioritas 

Gaja | negara. Dinjatakan oleh Mente- 

dengan menumpang pesawat 

sebulan atas nasehat dokier. 
Dipelabuhan udara Kemajoran 

seluruh anggauta kabinet Ker 

dja hadir untuk menjampaiku 
utjapan selamat djalan kepada 
menteri pertama dan diantara 
pembesar2 negara itu tampak 
pula pimpinan dari lembaga2 
negaru lainnja serta pembesar2 
daerah chusus Ibukota Djakarta 

  

Presiden Soekarno jang chu- 
gus meluangkan waktu untuk 
melepaskan menteri pertama be 

kan pembesar Itu sampai ditang 

agar 
Goktrin revolusi kita betul? ter 
tanam dalam hati sanubari se 
Wap warga angkatan kepolisian 

fi, bahwa Angkutan kepolisian 
-|Negara harus memiliki djiwe 

dan mental jang membadja ber 
landaskan Manipol Undek dalam 
tudjuan mentjapal hasil revolusi 

ja 1 
Mw sma 

"PRIJONO 

  
   

  

  

MENTERI pertama Djuanda beserta isteri dengan dilepaskan 
sendiri oleh presiden Sukarno bari Selasa pagi bertolak ke Tokio 

udara Electra dari perusahaan pener- 
bangan Garuda untuk berobat dan'berisfirhat selama kurang lebih 

warga | Uni Sovjet mungkin akan ber 

  

   
Ban 

MP Djuanda Ke Tokio 

Untuk Berobat 
18 September (PIA) 

ngi Indonesia pada pertengahan 
bulan depan. 

Meskipun kundjungannja ke 
Djepang itu sangat tidak resmi 
tetapi ir. Djuanda selama be- 
rada disana akan memperguna- 
kan kesempatan untuk menin- 
djau dan mempeladjari masalah2 
perekonomian negara itu teruta- 
ma jang berhubungan dengan 
Indonesia. 

Selama berada diluar negeri 
djabatan menteri pertama itu 
akan dilakukan oleh wakil 1 
menteri pertama dr. Leimena. 

Pertemuan 
An Me 

PBB, 17 Sept. (DPA-PIA). 
Sekertaris djendral PBB U 

Thant menerangkan pada hari 
Senin, “bahwa Presiden John 
Kennedy dari AS dan Perdana 
Menteri Nikita Khrushchov dari 

temu sebelum ahir tahun ini 
atau awal tahun depan. « 

U Thant memberikan kotera- 
ngan ini dalam konperensi pers 
nja di New York. In menerang 
kan, bahwa ia menjokong gaga 
san diadakannja pertemuan? se 

tjara berkala antara pemimpin 

negara? besar. Ditambahkannja, 
bahwa ia merasa jakin bahwa 

dibawah bajangan bom termo- 
nuklir" Uni Sovjet tidak akan 
menjerang AS dan AS tidak 

akan menjerang Uni Sovlet. 

BUDAJA" 

        

(pez Meteos akan mentjari per 

(Agoes Soeturmanj. 
  

Djenderal Taylor Di 
Bandung 

Bandung, 15 Septemoer (PIA). 

Ketua gabungan kepala2 staf 
angkatan perang AS djenderal 
Taylor Selasa siang ini telar 

kundjungi danau Pangkalan dae 
rah Madjalaja, dideerah mana 
SM. Kartosuwirjo tertangkap 
peda 4 Djuni jl 

kui Pertand ngan' Atletik 
A.G.Ke -IV 
Indonesia Disuruh Minta 

Maaf Pada , Tuan Sondhi 
, 19 September (OMdx) 

KONGRES Federasi Atletik Internasional (LAAF) di Beograd 

Senin telah memutgakan pertandi- 

biasa. 
"SEMUA. federasi? atletik dari negara? jang telah Ikut-serta 

Djakarta, diharuskan dalam waktu 

dinjat 
mat 
#fatus Asian Games, 

rika Serikat telah menolak mem 
berikan visa kepada peserta2 
Gari Djerman Timur. Usul Ing 
geris dalam Kongres JAAF di 

  

Menjangkut .,.s0a1 Taiwan den 
Israel", Kongres IAAF memu- 
tuskan mengeluarkan "peringa- 

  

tan keras" kepada Indonesia. 
Dan puntjak duri kekurangadja | Beograd kelihatannja ,.Iu- 

tan IAAF ini adalah keputusan | nak" itu adalah djuga dimak- 
sud mendjaga2 un'uk kedja- 
dian2 dimasa depan, agar dja- 
ngan timbul satu procedent un 
tuk menschors djika pada satu 
waktu mereka, negara2 Barat, 
menolak atlit2 dari negara2 ko 
munis. 

Wakil2 PASI menghadiri kong 
res IAAF di BeogrsG tsb. tetapi 
tidak ada berita2 jang sampai 
Gi Djakarta tentang sagaimana 
pendirian dan sikap PASI da- 

"lam menghadapi keputusan2 
IAAF jang sangat menghina 
bangsa Indonesia itu. 

  

nja agar Indonesia memuni 
hwat atas perlakuan jang di- 

ami oleh penindjar IAAF pada 
Asian Games, jakni -tuan GD. 
Sonahi. 

PASI tidak dikenakan tindak 
an scborsing. Usul untuk men 

schors PASI dirobah oleh Ing- 
geris mendjadi prringatan Ke- 
ras", Usul ini tidae timbul ka- 
rena ,tjinta”nja Incyeris kepa 
da Indonesia, melainkav mem 
punyai latar-belakang jang sifat 
nja untuk membela 1nggeris 
dan negara? Barat sendiri. Se- 
bab djika schorsing dikenaxan 
ma2 negara? Barat-lah jang ha 
rus dischors terlebih dahulu, Pemimpin   

Pertahankan 

  

Mexico Utamakan 
Persahabatan & 
Perdagangan 

Mexigo City, 17 Sept. (AP-PIA). 
|- Presiden Meksiko Adolfo Lo- 

sebahatan dan perdagangan, 
dan bukan persekutuan2 politik, 
dalam perdjalanannja bulan jang 
akan datang ke Djepang, India, 

    
  

Kita Di Irian Barat 

    

Geriljawan? 

(Guinea), Lamine- Diallo (Sene- 
ga, Ahmed Fahim (RPA), dan 
Devan Nair jang mewarili Kong 
res Serikat Buruh Nasional Si- 
ngapura. 

Mustapha Lasset Aty Cama- 
ra, Lamine Diallo dan Ahmed 
Fahim mewakili Federasi Serikat 
serikat Buruh Pan Afrika. pembebasan Irian Barat jang se 

tjara patriotik telah mendarma | Tokoh2' buruh Asia-Afrika 
baktikan djiwa raga - mereka |itu berada di Singapura untuk 
Gemi untuk keutuhan wilajah taburan   menghadiri daripada Kongres Serikat Buruh 

  

Tw ajar Separo Ong 
kos PBR“ Sampai ?69 
Akui Kadaulatannja Berachir | Okt. Di 1.B. 

    

       

       
    

pemerintub Belunda sebetumnja | wyimww mmwmtamenamwwimawmwm | Indonesia dan Filipina, demi | peyepvr, 

Na. Kami @ksbedan . Ooh, harian SAN Bea IN NTEA, pada engga 1 Oktober ind 

Sa de wal Peserta DCT Tjukup Kuat Son armenaa bernhir pola Kedutaan Belanda dangan sijara otomatis. Pe 
memutuskan utk meninggalkan 3 3 J Pp ua Hasto “Iu mdogataisn bih- pula 

Irian Barat den berumah tangga 
- ngakuan pemerintah Belanda ini diutjapkan dalam sidang Twee de 

kar ka me Dalam Djeris Seriosa —|(xost! Kan Da 
Sen aa Cjelas, 3 perluasan hubungan ekonomi, | (Dalam keterangannja kepada |kebidjaksanaannja menghasilkan 

SPA satemsiragan t Djakarta, 19 September tetapi pada waktu ini ma | madjelis rendah itu pemerintah |hal2 jang bertentangan dengan 

Pa - Ka Ta ma Ma Sana sih ketjil kemungkinannja utk Belanda mengatakan djuga. bah | apa jang telah didjandilkannja, 

mereka”. Bersama2 Pandanwangi, tahun lau dimasmotai gelar djuara « hubungan dagang | wa tawaran Belanda untuk te- bahwa Luns telah menge- 

denga alan ceng, penuna | Maseag Radio Indonesia Gale Ingn tersebut, beri Sona mala Gengan India Pilipina. € lip memberikan sumbangan ke |labui madjells rendah dengan 

aa Herman Wajoi, Joo- | Man Berhasil lulus dari seleksi tingkat pendahuluan Pemilihan | Ada kemungkinan besar untuk ' uangan melalui PBB untak me- | menjatakan bahwa Belanda da 

tadi menjelenggarakan apa | pintang Radio Indonesia 1962. rsiapkan suatu madjukan Irian Barat, masih |pat mengharapkan bantuan inter 

kiasional papua", jang pada wak | Borsamaan Rose lulus pula Giri dalam babak semi final aa Sa Oa aan aa belum dikerdjakan lebih lendjut. masional jikalau terdjadi pepe 

Ini masih betangrang 6! Ko rekannja dari Djakarta Raya |manti. aan panti Lgi ee Sena ant | Iemmari Lima mandjarah, bah 

tabaru dengan ag tertuti Hg ee merger Adapun hasil2 mma mana pendiriap Indonesia terba wa Dulles dahulu memang men 

5 Bln Taat maa Ar Aha Beni asi paot'akan Naa dap usul itu @jandjikan bantuan, akan tetapi 

: 
ma 

» Rabu, Penari aa perietari| tatap Giwakili oleh 2 orang bidu |” Serlosa (Wanita Shah Iran Menurut perdjandjian itu ma- | pemerintah Kennedy telah me- 

ag Ban, Da aa Dena Dean Page Peran Usir Sdr. Jae na Oni mn Darma an ia: 

Pen Naa da . / Marcel (Makara), SIT 0 Natok Indonesia dan Belanda. Ini |repltkaja tetap menuntot agar 

atau Indonesia untuk: 
&.& Dberarti bahwa djuga sesudahnja | supaja menteri Luna meletak- 

Tirinja jeswouas perinan pen kan djabatannja. Namun mmen- 
in masih harus membajar se-|teri Lung tetap berpendirian, 

Teheran, 17 September | paro dari ongkos? jang dike- | bahwa Amerikalah jang tidak 
(OPA-PIA) |iuarkan PBB sampai achir ta- | memenuhi djandjinja. 

Shah Mohammed Reza Pab- | xun 1969, untuk Pemerintah de Ouxy terma- 
Jevi dari Iran telah  mentjabut ik Lung dalam madjelis ran- 
segala gelar dan hal2 istimewa dah Itu harus mempertahankan 
keradjaan dari pangeran Hamid persetudjuan . New York dan 
Reza dan memerintahkannja un mendesak rupaja diterima. 

tuk meninggalkan Iran dengan "Namun para anggota2 paris 

segera, Gidapat kabar men Belandn merasa djuga, 

oleh DPA peda hari Senin dari bahwa mereka " tidak sepatut- 
sumber2 jang mengetahui. nja memberikan utjapan selamat 

Bg ngartage-—er gs Senang Daleman 'persetudjaan Ita, 
(membersihkan istana dari ana- sebagaimana 

xi korup. . 1 
Pangeran Homid Reza adalah 

saudara tirinja Shah, lahir 

Shah. Ia edaleh seorang 
terkenal suka pada 
Gan terlibat dalam skandall 

  

  

  

Nanti 

———— 

dan kedua tetapi tidak 
djvara berganda djika 

kistan kita 

Beladjar kepada pengalaman2 
terdahulu Pakistan bermain se- 
derhana, tjukup zakelijk tetapi 
mengandung unsur2 berbahaja 
andaikata kita lengah. Tjiri2 je 
pokok dari permainan Pakistan 
antaranja sifat2 penjerangan jang 
terbuka, pasing2 pandjang, ka- 

bertentangan dengan Korea Se 
latan jang rapi, memusatkan di 
ri pada kombinasi dan organisa 
si permainan, memelihara ko-   

  

neksi belakang dan muka. Dgu 

Buruh A-A | 

    

Sokong Gagasan Untuk Adakan .Kon- 

perensi Buruh Sedunia 
Singapura, 17 

z 

September (AFP-PIA) E 

ngan2 semua buruh didunia itu 
sama, komunike menjatakan: 

F 
: 

          

       
     

   

  

    
    

. Dari Turnamen Merdeka Games 

  

Last Battle” 
PAKISTAN PUNJA PERMAINAN 

JANG TJUKUP BERBArAJA 

NANTI malam the last baitie” bagi Indonesia maupun Pakis- 
tan, satu pertandingan terachir jang menentukan djuara pertama 

hilang kemungkinan dihasilkannja 

sesudah diperpandjang. Kalau hasil pertandingan Indonesia — Pa- 
perhitungkan diatas kertas atau papan tulis kans itu 

akan terbagi 855 buat Indonesia 4N//p buat Pakistan. 
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Ikian : Gbr, 3660 (Djalan Hajam Wuruk 9) 
Izin #encebitan: KEPUTUSAN PENGUASA PERANG 

DASIAH DIAKARTA RAYA No, L44 
2 29.000 lembar, 

SIK No, 10 ST/A Ga/3A/L — tgl 26 — 4/1962. 
Janggal 16 — 7 — 19oL 

     

  

— The 
iko besar untuk memenangkan 
pertandingan ini. kemudian dja 
Gi djuara sendirian. Kalau benar 
demikian—tetapi sesungguhnja 
agak kurang masuk akal dj 
hal tai dipikirkan satu r 
lam final match - mak 
tan akan p 

Maau. 

    

  

   

  

   

      

    
   
   

          

Djakarta, 19 September (Mdk) 

melawan Malaya. 
kang Pakistan 
ras, suatu alternat 
dimengerti men: 
Indonesia jang — tampak 

lebih baik, Apakah 
Indonesia bisa 

pertahanan seperti ir 
menembusnja, soalnja al 
gantung pada 
atas lapo 
baran jar 
kata kita memberikan 10" 
bih banjak pada kans In 
sesu zuiver speculatier 

firasat ba 

  

    

Indonesia bermain seri djuga 

  

taktik jang tjotjok maka menga 
tjaukan permainan Korea Sela: 
tan sesungguhnja tidak sangat 
sukar, tetapi P: 
pada hakekatnja 
njai permainan jang teratur. Im 
pulsiviteit permainan Pakistan 
Gjustru menimbulkan bahaja 
bagi barisan pertahanan kita. 
Djika hendak disamakan dga. 
kwaliteit regu jang lebih baik 
maka Pakistan pada segi2nja jg 
Chusus akan mirip2 dengan per 
mainan Malaya, karena Malaya 
memiliki tiga pemain jang tje- 
pat seperti Stanly Gabriel, Gani 
dan Govindarajo. Ditindjau setja 
mm tehnis chusus kekalahan kita 
dari Malaya dalam babak elimi 
nasi Asian Games disebabkan 
oleh sifat2 jang verasseid dari 
pemain2 seperti Gabriel dan 
Gani, dan dalam klasse jang ti 
dak begitu tinggi, ini dimiliki 
oleh Pakistan. Seperti jang di 
terangkan oleh Benno Hartman 
dan Moh Djamiaat, kekalahan 
Indonesia dari Pakistan dalam 
turnamen junior di Bangkok (cu 
sus ditindjau dari sudut tehnik | menjerang ternjata di 
dan taktik permainan) disebab-|al jang ditjetaknja kemudian di 
kan oleh hal2 jang mengedjut-| babak kedua. . 

     

        

ng lawann 

    

ses tidaklah sedikit. 

Pintar 2 

Kantor berita 
gambarkan regu 1 
lam pertandingannja 
Korea Selata pai "regu ig 

pintar". kata 
AFP, tatkala Indonesia leading 
dibabak pertama 1—0 pemain? 
jang berkostum putil-putih itu 
(Korea dan Indi empunjai 
kostum sama dan peraturan me 
njatakan dua2nja harus pakai 
kostum lain, dan Indonesia me 
imakai badju putih-putih red) su 
dah menundjukan — ketjenderu 
ngan untuk bertahan. Namun 
Indonesia tidak melepaskan sa 
ma sekali kemungkin 

AEP meng- 
donesia da- 

melawas 

  

    
  

  

     

        

Kata kantor berita Perantjis 
AFP, "ketiga goal jang ditjetak 
Indonesia adalah hasil dari ko 

muka Pakistan, dan keachlian jang be 
'menubruk centerhalf tanpa free-|tul2 dipikirkan" (bagaimana bi 

mienembak dan, ea begini? Red). "Indonesia jang 
begitu telah me 
nundukkan Korea jang bermain 
keras", kata kantor berita AFP, 
Tentang pertahanan Indonesic 
AEP menjatakan "selamanja ber 
ada dipuntjak untuk mengunzji 
dan menghalau serangan? lawar ajar: 

Periu dikabarkan bahwa sebe 
lum pertandingan Indonesia-Pz 
kistan nanti malam djam 19.30 
kesebelasan Malaya dan Kores 
Selatan masing2 djuara2 kedur 
pool B dan A akan memperebut 
kan tempat ketiga. Sebagai ba 
han buat pembatja finalis2 thn 
jang lalu terdiri dari Indonesw 
Malaya, Victnam dan Singapuza, 
demikian pula urutan hasil per 
tandingan finale. — 

inan 
difence kita bukanlah hasil jang 
berlebih-lebihan. Dilain fihak . : 
dapi pekerdjaan jang tidak lebik 
muda. Ada sedikit sangkaan kita 

bahwa Pakistan lebih suka men 
Gjadi "jolnt holder" dari kedjun 
maan Ini daripada mengambil ci   

  

Krushchov Ke N. Y. Hadi- . 

ri Sidang Umum PBB ? 
PBB, 18 September (AP-PIA) 

MADJELIS Umum PBB pada bari Selasa membuka persidang- 
nja jang ke-17 ditengah2 pertanda2 jang semakin santer, bahwa 
Uni Sovjet merentjanakan untuk melanijarkan habisZan terha- 
Gap AS mengenai Kuba dan setengah lusin tempat2 kritis lainja, 

bila Cuta besar AS Adlai Sio 
venson dan menlu Sovjet An- 

Grei Gromyko saling berhadap- 

an dalam " konfrontasi pernja- 

taan2 politik utama mereka. 
Stevenson akan angkat bitjara 
bari Kamis, dan Gromyko ba- 

r Djumat 
Berita2 dari Moskow rem 

benarkan dugaan2  diplomat2 

Barat — bahwa Gromyko tidah 

gkan membuang2 waktu untuk 

mengemukakan masalah Kuba | 

Gan mengulangi tuduhan, bah- 

wa AS sedang merentjanakan 
satu serangan. 

Organ pemerintah Uni Sovjet 

.Jzvestia”, menulis dalam tas 
Gjuknja dihalaman muka, bate 
wa Gromyko akan mengemuka 
kan goal ini dalam babak peze 
mulaan gidang, 

Uni Sovjet djuga diduga akad 

menghantam AS mengenai pen 

diriannja dalam masalah pertjo 
n nuklir, peristiwa terachir 

jang melibat at terbang 
U-2, masalah Beriliv dan Kc- 
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INDUK KARANGAN 

: Keluar Dari IAAF ! 
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Pendidikan Teknik Dan 
Ceologi Minjak Bumi 

Sangat Penting Bagi Indonesia 
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kku2 dalam bahasa2 Persi, Melaju 
Tionghoa, Bugis, bahasa? disetu 
ruh Indnesia dan laiuZnja. 

Dalam pada itu Wampa Moel 
Jadi telah mendjand| 

Dikatakan bahwa kata mu- 
#eum Itu asalnja dari kata "mou 

@eion" (Junani) jang berarti 
tjandi untuk Dewi Muse anak 
Jupiter, 

Kemudian ada perkembangan 
selandjutnja bahwa Dewi Muse 
itu mendjadi pembimbing dari 
“9 liberal arts” jang terdiri de 
ri sedjarah, musik, komedi, tra 

gedl, tarilan, Iyrik, elegie, da- 
tronomi, eloguenoe dan poesi 
kepahlawanan 

Perkembangan selandjutnja 
«| memberi arti pada museum itu 

Ez
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sebagai tempat koleksi besar 
benda2 artistik dan ilmiah dan 
perkembangan terachir merupa- 
kan tempat penuntunan2 ilmu 

68) dan kesenian, demikian 
Prijono, 

Menurit Menteri PDK mu. 

lah mendekati apa jang dika 
takan "Iieu d'etudes Litternires, 
tolentifigues et artistiguee” 
daitu tempat penuntutang il. 
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| 

seum di Djakarta itu kimi ta | 5 

D 
Dilerrogzan selandjutnja, 

bahwa museim Akan tetap 
dibuka untuk umum dengan 
#jarat2 seperti biasa, hanja 
akap diadakan peroaitarg as 
Gja dalam penjolunggarana 
museum itu, 

Indrosossondbo mangatakan 
telapdyitaja, bahwa dengan 
Giserahkannja musewn kepada 
  

sebesar Rp, 1 miljar, 
Renijana pembangunan objekz 
PTT didaratan Irian Barat ini 
menurut Direktur-djendral PiT 
telah disusun setahun jang lasu 
dan kalau sampai waktunja te 
lah Siap untuk dilaksanakan: 

Dalam pertjakapan singkat 
Gengan PIA sehabis | melepas 
100 orang petugas PTT jang 
ikan menunaikan tugas didara 

tan Irian Barat, Direktur-djen 
Gerai djawatan PTT lebih djaun 
mendjelaskan bahwa diantara 
pambungunan2 pos- telegrap-te 
lepon Jang ukan bertugas di LB 
itu ialah membuka hubungan te 
lex antara Kotabaru dengan 

| Diakarta, sebagai pusat peme 
rintahan RL, dan dengan kotaZ 

lain diseluruh Indonesia, terma 
suk hubungan telex antara ko 
ta2 didaratan Irian Barat ben 
Girl, 

Disamping itu djuga kata Di 
rektur-djenderal djawatan PTT 
legi, bahwa dikandung maksud 
untuk mengotomatiskan hu- 
bungan telepon didaratan Irian 
Barat untuk memberikan servi 

pada kekuasaan RI dari PBB, 

TELAH SEDIA 1000 PEGAWAI 
PT 

Direktur-djenderal — djawatan 
PTT, S.H. Simatupang mengata 
kan dalam rentjana pendek itu 
lalah mengadakan hubungan ra 
dlo Djakarta - Kotabaru jang te 
lah berdjalan beberapa waktu 
berselang, tetapi bukan untuk 
umum melainkan untuk kepen 
ting pemerintah dan PBB. 
Pengiriman" tenaga2 PTT ke   

  

    

  

Dep. PDK 

Distribusi Bahan Po- |, 
kok Karyawan 
Pemerintah 

Dupati Maddolangerg atas 
nama Gubernur Kepala Daerah 
Chusis Ibukota mengumumkan, 

untuk memparoleh djatah ba- 
ban2 pokok keperluan distribus' 
dapat berhubungan langsung 
dengan Kantor "Gubernur KDCI   urusan Distribusi Menteng Raya 
3. 
  

Semiljar Rupiah Utk Pem 
bangunan PTT Di IB 

Bandung, 17 September (PIA) 
DIREKTUR -djenderal djawatan PTT S.H. Simatupang menga 
takan bahwa djawatan PTT telah mempunjai rentjana untuk 
mean Objek2 PTT didaratan Irian Baras dengan djumlan 

termasuk dalam rentjana djang 
ka pendek itu, Demikian Direk 
tur Djenderal PTT, S.H. Simatu 
pang, 

Mendjawab pertanjaan, ten 
tang adanja berita2 bahwa pegi 

wa! PTT Belanda akan mening 
gelkan Irian Barat, Direktur— 
djenderal PTT menegaskan bah- 
we andaikata pegawai2 Belanda 
Itu besok meninggalkan Irian Ba 
rat, besok harinja djuga kita te- 
lah sanggup mengoper pekerdia 
an itu seperti sediakala. Dan 
kalau PBB telah memerintahkan 
kitapun siap untuk memeruhi 

Dikatakan bahwa menurut 
berita2 djumlah PTT 
Belanda di Irian Barat berdjum 

an Barat sebanjak 1000 orang. 

Menurut S.H. Simatupang pe 
ratan radio, telekomanihasi, v0 
lepon dan pos di Irian .. 
ngatlah pentingnja karena di- 
#ina masih kurang sekali dia 
len2 raya. 

ag Sa Sa Ba aa 
Giputuskannja hubungan 

matte dengan pemerintah Dalan 
We | Ca, hubungan PTT dengan dara 

tan Irian Beratpun putusiah 
juga. 

Perkebunan Kapas 
Di Kediri Alami 
Kesukaran “ 
Djakarta, 17 Sept (PIA) 

Wiriadihardja, menjatakan kepn da PIA, bahwa perkebunan tab jang terletak di Kediri (Djawa Timur), dewasa ini 

Gotong Rojong', Mr Mottie | 

Iyan Barat inipun adalah tan Ipun juga 

Tempa: Mengolah Nikel 
Perlu Segera Didirikan 
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" DJAKARTA, 18 Sept (PIA). 

Pembukaan dewan papua" 
ternjata memakan biaja jang 
mahal bagi Belanda. Dalam ren 
Ujana undang2 jang dimadjukan 
oleh menteri Koxopeus kepada 
madjelis rendah Belanda, dinjata 
ken bahwa pembukaan ..dewan 
papua" pada tangga 8 Aprii 
1961 itu telah memakan biaja 
54C.000 gulden. 

  

Uang sekian banjaknja itu ta 
luh untuk menutupi ongkos2 
kapal bagi para undangan. Se- 
Yainnja itu kapal “Kasimbar" te 
lah dipersiapkan puis untuk tem 
pat menginap para undangan 
Itu. Disampingnja itu telah di 
buat pula film ang Irian 
Burat dan telah dibsii bukuZ 
untuk perpustaxyan dewan pa 
pua itu, demikian dikabarkan 
oleh harian Algemeen Dag: 
blad. 
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ludoprop diantaranja : 

A. Andokirinasi 
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&. Pembinaan dokttin2 Ry 
“olusi Indonesia jang berlandas- 

Manipol-Usdex | Resopim untuk mewudjudkas 
Mmasjarakat sosialis Indonesia. 

b. Menanam akar azas tudju 
an serta program Front Nasio 
na! chususnja dan 
volusi Indonesia -zsumnja kepa 
Ga anggota2 Front dan massa 
Kakjat Indonesia. 

€ Mejakinkan massa rakjat 
  

8 Gkto'er Pabrik Kertas 
Siantar Buka 

h 
F $ 

ki 
i 5 
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b. Mendorong 
rahkan pertumbuhan kebudaja 
an Indonesia atas dasar kepri 

bedian Indonesia sendiri. 
€. Mendjadikan olahrap: 

begal alat mendorong kegairah 
an kardja dan kesegaran djas 
mani dan rochani untuk memba 
ngun masjarakat sosialis Indo 
nesia. 

Tn Tt Baar Tana MERDEKA » : . 

Museum? Diserahkan Pada 
DENGAN disakstaxn o!ch Wampa 

Djakarta, 19.0 (PIA) 
Bagian Indoprup Front 

mengenal funksi dan tugas pokok dasi 

Indonesia akan ketegunan kebenaran tudjuan dan tan program2 
dan program revolusi. 

&. Membangkitkan sema: at Nasional massa Rakjat Ind 
“la dan meningkatkan semanga itu mendjadi kemauan Nasionai 
IM akan melahirkan 
dan tindakan2 N-vionaj jang - dika mevolusiongg 1 

B-Propaganda 

@, Marintis 
mempengaruht pendapat umum 
sebelum aksi2 alaupun 
massa aksi dilantjarkan, 
Eh aksi2 Itu dapat 
dengan lantjar. 

b. Memberikan 
(PIA) | dan pendjelasan jang 

aja kepada semua cingk: 
gota Front Nasional dan 
Takjat dengan berbagai, medja, 
Pers, Radio dil. mengenal pru- 
Siam Front Nasional dan hasii2 
jang ditjapal dalam melaksana 
kun program tersebut, 

C.Kesenian dan Olah raga 
&. Mengarahka, 

bina seni budaja 
n 

dan 
sebagai alat penjelesaian revo- 
lnsi. 

Front Nasi 

djalan 

serta menga 

   
  

  

  

   

  

   

  

  

Hima kunjungan Ing 2. $ Pan 7 tenis Sic Losiie Try dikamar | | Kita peria melakukan pemoa | sikmalaja dan Tjlamis bertempat | GERAKAN VANDEL . kerdja menteri di Departemen | Ogunan djiwa, jaitu djlwm jang sidang DPRD-GR at.| TING PETANI Pmrari Perdatam ichlas bagi keselamatan bertatna. | If Tjiamis pada Sabtu malam Ojakarta, 18 Septenuber ha Demikian dikemukakan oleh |ji dalam rangka kungjungannja | “Dewar' pimpinan pusat “Peta Dalam pertem jang bere Menteri-djaksa agung mr Kada Priangan tur, af” (Persatuan Tani Nasional In 
langsung selam dj Itu to- Tusman dihadapan para pedjabat 

@onesia) hari Selasa mengurian lah dibit soni | "PI dan militer dari daerah Te | Dikatakan oleh menteri. bahwa kan, bahwa gerakan Vandet be 
tjarakan bersama Ka 

appa is bali, Gan barmo-| ranting Pertani duri Djakarta Penang ng emng Tah usia dengan ma| ienudju ke Se: kerdjasama Kumadi Wakil Ketua |amus” adalah merupakan, sjarat| urut rentang kan tibeinuas an naa ne 
tawar | takan pada tanggal 24 neyte: engan penanaman keataa A | Sidang Umum WUS Jiagi besi sikasanj pak ditawar | yakan ps og bertepatan daa besar menudju Masjarakat Adil! an ,Hari Nasional Tani" tang Telah diplrbintjingkan pula | Jogjakarta, 17 September (PIA) Wan makmur. Penempatan sese | bung dengan sesusta dan Ihia tol mentjiptakan iklim kerdja | | Kusnadi Orang pada suatu tugas jang se! kal dibatalkan. sama jang bersifat t| pimpinan nasional World Univer |#ual dengan bakatnja masing2| Dalam pada itu dihar upkan" sorjara 243 Service CWUS) Indonesia, akan melitjlnkan djalan kearah | kepada segenap dewin pimp timbal-balik. 

di di Tokio sebir | fudjuan tab, Dalam pada itu 4, Gaerah'/tjabang arax tia Dalam pertemuan antara ke | bulan Agustus jang lalu, telan | iklim jang stabil didalam berma Gun ranting "Petani" jang Gun pembesar Itu telah dibitja | Gipilih sebagai wakil ketua gt- | #atakat dan bernegara akan men | wenjiapkan diri Untuk Br an rakan masalah2 pasaran bera | dang Umum WS, Alamin terlaksananja segera ma | c4 dalam gerakan Vandul Pata Bi 3 Kusnadi telah tiba kembali di | #farakat adil dan makmur seba | iv tersebut maklem adan: Eropa Manan Jogjakarta bersama dengan ar | 9"! tudjuan pokok revolusi kita Demikian pula kepada sego." misuknja Ingseris dalam Gani jan dari Djakarta mer | Jang bersifat simultan itu tap dewan pimpinan” Secan 1). Ta, menghadiri sidang WUS di To | —pjangan bang/anax tjabany dan rat. p Demikian Pers dan Penera- ! YO tab, keatta Ada Bagian Jang | betani, diinstruksikan aput ms sia jas Kusnadi adalah seorang maha tjambut lahiinja , Han Nasawi Degartanan Penda tawa universitas Gadjah Mada | ey, Tani anggai 24 Sejiember 1085, dan selama sidang di Tokio itu metuenja menteri Kadarus | sxtjara mertan dan sukuas, » mg 6 masalaha jg (kta jngnlatakan, bahwa | Biat sma kusta dibidann ne & Jarsselah2 J3 Jkita Yang luhur dalam” menuaju e uar Papua" Mahal Bagi | Penlangkut kas pan gann | keadilan dan Kemakmuran Itu, "00 | Belanda 12, mupun dalam bidang sudh aa an Maan “a ke| Dubes Australia Min. Bak GAKtotet WUB malipa |aabab menurut menta San 4g Diri 
Djakarta, 18 September 

Selasa pagi Dubes Ausitura 
dakan kundjungan kanoc 
kepada Menteri Perhubu 

komondor Udara 
keraja. 
utas pertunza 

ustralin tentang ks 
mungkinan adanja Air Agree- 
ment antara Indonesia dan Avs 
Utlia jung persimpannja telah di 

| adukan beberapa waktu jg lum 
Menteri Perhubungan Ud. 

atakan bahwa hal ter-e 
but ukan dapat setiap suut dl 
teksanakan sesudahnja Kita da 

1 pat menindjau kemball persoa- 
lar itu jang kini Iklimnja lebin 
Daik jaltu dengan telah i 
saikannja masalah Irian ' Barat 
jang begitu minta tenaga dan 
tikiran bangsa Indonesi 
suk bidang perhubungan 

Menteri Perhubungan Udi 
takan terimakasihnja xe 

      

   

   

  

2 

  

perbuatan 

    

  

   
   

  

untuk 

suatu 
hing berdjalan | #erbangan di Indonesi 

ngulangi undangan: 
Menteri Penerbas ena 

2 merintah Austral     me 
tgadakan kundjungan ke Indo 
nesia sebagai balasan kun dju- 
ngan Menteri Iskandar ke Avs 
tralia, 

   

SARDJANA2 ROKET 

BERSIDANG 
September (DPA-PIA) 

Sardjana2 dam ahliZ tehnik 
1 peroketan dari AS, Peruntjis, 
Nederiand, Swedia, Austria, Pur 
tugis dan Djerman Barat berie 
mu dl Koblenz pada hari Senia 
untuk membitjarakan masatah4 
pendjadjahan angkasa dan ter- 
nik peroketan, 

Diantara lebih kurang — 30) 
utusan jang menghadiri pembu. 
kaan sidang tahung 
puman Roket Djermas 
lebih kurang 60 
masuk pradjurit2 dari 
tuan tentara Djerman Bi 

dan mera 
Olah raga 
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F 5 
diperlengkapi dengan roket Yugas2 bagian organisasi | "Perlengkapi 

1 dalam konperensi jang aki 
langsung sepekan itu h 
fesor H, Oberth,     

Wakil Sekdjen A. Anwar Sa 
mual selaku Ketua Bagian Orga 
nisasi menjatakan bahwa dari | ahli roket Djerma: bagian Organisasi PBFN jang | terkemuka, hendak didjelaskan kepada kon - 

age Songon mei Dubes Belgia Dan LA mara Bagian Or 
- Nasional di Das sm 

Italia Di Paris Di 

antjam 

rah2, 
2. Tugas2 jang  menjangkut 

PARIS, 17 Sept. (AFP-P 
Beigin 

Grusan Organisasi Daerah dari 

meneri 

    Bagian Organisasi Front Natio 
mal 

3. Tugas2 jang menjangkut 
Urusan keanggautaan dari Bagi 
an Organisasi Front Nasional, 

Utk djangka waktu Septem. 
garis besar tugas2 tersebut te 
ber s— Desember 1962. setjara "| 
leh disusun bersama ..Pedomen 
Kerdja Bagian Organisasi Dan- 
Mh2 untuk Sentembar — Da- 
sember 1902”. 

Disamping itu Bagian Orian? 
rasi djuga berhasrat untuk men 

laporan2 dari Dagrah2 
Demikian Bagian Indoprop Ps | melawan pemerintah 
ngurus Besar Front Nasiona'. I-cari luar negeri. 

  

Yulia di Paris telat 
wvrat2 antjaman di 
sejap kanan dibaw 
wan parlaw 
(LNR), pimpinan 
wenteri Perantjis 
Osult, demikian diperoleh 
tangan hari Senin di Paris. 

  

  

  

negata karena tidak 
Wmrpat mengungsi kepada ,, 
t1lot2 Perantjis” jang berdju     

  

kutang mengerti pe 
asjarakat moderen sekarang, 

wanita Yukan hanja didapur sadii 
Atau tjums mendjadi penghias 
pengabdi duli sang suami,” udjar Leni ber 

   
   

Darwin menatap wadiah Leni, dengan 

tawa dia berkata: 

Persoalan jang kau hadapi bukan persua- 
lan baru. Sedjak Almarhumah Kartini m 
mendengungkan penderitaan kaum wanita ig 
dikukung dirumah tua, persoalan itu mulai 
muntjul dat sungguh2 menarin 

“Dimas Kartini. soal pengungkungan wani 

er 

  

Iman ruang angkasa sekarangZ id, ofang tua 
jang masih mengungkung arak gadianje de 

keteripluan." 
Gitawan, bukan?" tukas Darwin. 

cilawani ' 
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Utusan jang paling terkemuka 

LA). 
dan 

  

    

   

  

Surat2 itu mengantjam kedua 
memberi 

.pa- 
ang 

Perantjis 

ta itu masih dapat dipahamkan. Tetapi die 
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Bedaktur olahraga "Pilipine 
Herald", Eddie Laohita perrin. 
djukan bahwa pemaia2 Pilipi. 
na tidak pula lepas dari kesa 
lahan dalam irsiden tersebul 

  

Bibit-bibit Bertanding 
Kes. Gawang Djakarta — Semarang 8—!' 

Iojakar'a, 17 Segiember (PIA) 
Kesebeiasan giwang Djakarta 

telah berhasil mentjukur gundul 

£ F 8 z t 

wasit M, Manoppo dari Djakur- 
te Anak? ng dulam per 
wndingan tni 

tvtak menjia2kan kesempatan 
mi, 

Setelah kedudukan berubah   
Pelajaran jang tjukup bermutu 
terhadap lawannja dengaa per 
mainan bersama jeng mengesan 
kan, dat-ini adalah permuinan 
pertama bagi kedua kesebelas 
an dibawat: pantjaran sinar lam 
pu jng tjemerisrg dan gemeria 
pan. 

Solana sore bertempat distadi 
On utats "Bung Karnc” dalam 
rangka prtesmian int akan di. 
langsangbap dun Kali sertandi 
gan masing3 antara kes, Persi 
Gja—PSSI Djawa Timur djam 
1900—21.00 dan pertandingan 
kedua antara AURI seluruh In- 
donesia—PSSI Djawa Tengah 
Gjam 21.00-23.00. 

Lulus Sekolah Instruk- 
tur Penerbang 

Djakarta, 19 Sepi, (PIA), 
Dalam upatjara Selasa nagi 

bertempat di Pangkalan Ang. 

  

g padja. 
bat2, perwira2 dan Anggauta? 

dmgna resmi 
situtnpoja 

ur Penerti 
Angkatan ke.8 dj 
Angkatan Udara Halim Per. 
danakusuma. 

Sekolah Instruktur Pever. 
bans Angkatan ket ini dite. 
nggarakan selama 4 bulan 
Dem upatjara ini teiah 

Pula diberikan trophj kepada 
kapten udara penerbang Boe. 
barjono juns telah “injatakan 
Bebagai siswa terbaik, 

   
    

Palembang, 16 September (PIA) 
PEDARMILDA Sumsel & Djambi dapit mengikuti dan menje 

tudjul hasrat dari kaum buruh untuk membentuk suatu ,.Bataljon 

dari | barisan kaum barisan tehnik 
dan barisan penolong 

“buruh untuk kesela 
atau seni, barisan pemadam 

pertama ketjilakaan. 

jon Pembangunan itu dinjatakan 
penjelenggaraan dan pengorgafi 
sasiannja diattr oleh sorikat2 
buruh bersama dengan pimpinan 

(perusahaan Negara 
dan swasta nasional). Dan sesua 
tu mengenai lainnja akan dirun 
dingkandengan pihak Komando 
Pertahanan Sipil daerah Suma 

   

  

   

          

   

  

Janbite 

Maba dam mita 
pemaln2 Piitpian, sena. 
rusaja djangar membawa ben. 
$a2 jang dapat “dilemparkan 
Mami aga hog Olahan, Ie. 
tusli djika kamu Cotang utk 

  

Mereka akan bertanding un. 
tuk memperebutkan gelar 'e. 
djuaraan tindju kelas terbang 
dunia bulan depan di Tokto, 
derniklan harian tersebut, 

Patindju jang kalah dengam 
sendirinfa turun sebagai penan. 
tang ketiga dan tidak dilainkan 
menmadakan revanche sebefum 
berhadapan dengan penafitang 
“utama, demikian merurut pe. 
raturan Persatuan Tindy1 New 
York, kata harian - tersebut 
achirnja. 

Rumer.up Helsinki ber. 
tanding di Joglo 

Kesebelman Indonesia Muda 
seluruh Indonesia. jang mewa. 
kill Indonesia dan Pegtival 
Pemuda di Helsinki baru? tri, 
Gan telah berhasil kolunr ne. 
bagal rimner.up  kedjuaraan 
Festival tersebut, Mari “Senin 
sore tibadi Jogjakarta, dengan 
maksud untuk mengadakan per 
tandingan dikota itu melawan 
Ps, Gama (mahasiwa univer. 
sitas Ciadjah Mada) dan bord 
PISM &r. Jogjakarta, 

Kesebejasan IM. seluruh 
Indonesia Ini, pemain?nja ter. 
Giri dari pematna anggota I.M, 
dari Djakarta, Bandung. Su. 
mebaja, Jogjakarta, dan lain2 
Insi, Atjara pertandingan di 
Jogjakarta adalah sbb.: 

Tanggal 18 Reptember LM, 
Tawan GAMA, tangre! 19 Sep. 
tember LM. lawan PSIM Jog. 
jakarta, 

KRUSHCHOV, — 

        

  

  

menganggap mustahil, bahwa ke 
dua pemimpin itu akan borte- 
mu, mungkin sebelum ahir tahun 
imi “juga, 

Rtushehov Akan Ke 
New York 7? 

Kelangang Barat maupun TI 
mur totus berspekulasi mange 
pai kemungkinan bahwa Khrush 
chov skan datang ke Ncw York 
setelah selesai pemilihan2 “di 
AAS, untuk mengambil bagian 
dalam reidebatan2 dalam Ms 

Umum, Mal ini akan m 
beri kesempatan bagi diadakan 

Inja pertemuan dengan Kennedy. 
U Thant telah menjinggung sn 

tara singkat masalah | Cuba, 
dentan menerangkan, bahwa ia 
pertewa situasi! tidak akan ber 
kembang mendjadi catu ksisis o8 

   

e 

  

    

  

Pavgkalar | sar. Ia mengatakan, Dahwa tuej & 

  

#wurut pendapatnja kesulitan “al 
lam soal ini lebih bersifat psi | 
kologis dari pada militer. 

Mengenal soal bari depannja 
sendiri U Thant tetap taenolak 

    

  untuk mengatakan apakan 
akan mentjalonkan disi untuh 
meadjadi sekertaris djenderal 
PBB selama Masa Ilma tahun 

(penuh, apabila soainja dibityara 
kan dalam sidang nanti. 

| distribusi dan transgart adalah 
sangat penting diufahakan pem 

bentukan Dewan2 Perusahaan 
pada uhit2 produksi, distribusi 
dan transport jang “didalamnja 
ikut serta waku? kaum buruh, 
wakil pimpinan perusahaan dan 
wakil pemerintahan. 

Dewan perusahaan tersebut 

bertugas terutuma untuk ' meme 
tjahkan bersamh tentang penju 

suhan rentjana ptoduksi, dintribu 
si dan transport. 

| Dalam angkr pembentukan 
Gewan2: perusahaan di Sumsel 
dafi pihak Pedarmilda Sumsel 
& Djambi akan berusaha seba 

   

      

Pa SA PET AT Ta ARP 

  

ae 
Dalam rangka usaha 

(memperindah kota Makassar 

Dibagian djalan2 Penghibur 
Djenderal Sucirman dan Ratula 
ngle, pemasangan lampu2 neon 
telah selesai. 

Bementara itu oleh Pangiima 
Kodam XIV "Hasanuddin" kolo 
mel M. Jusuf telah diserahkan 
kepada fihak Kotapradia Makas 
21 uahg sebanjak Rp 510,200,-- 
Jaltu bagian dari seliruh munba 

Panglima Jusuf sebesar 

3,— Gjuta jang telah didjan 
djikan, untuk pemasangan lam 
pu2 neon. 

| 

    

Sumbangan Panglima Jusuf 
sebesar Rp 3 djuta itu aualah 
untuk memperlantja: pemasang 

  

Semarang dari tanggal 14 s/d 

Menjadari akan tugas, kewa- 
jiban serta fungsi wanita da- 

lam penjelesalan Revolusi 1945, 
menjadari pula akan penting- 

aj 

  

1. pembinaan mental dalam 
keluarga jang merupakan tem- 

pat pemupukan rasa kekeluar- 

gaan, 
2. Keluarga jang bbrfungai 

sebagai tempat perwudjutan Ma 
sjarakat Sosialls 

3. Keluarga Jang mentjermin 
kan taraf kehidupan ekonomi 
bangsa dalam bidang sandang- 
pangan-pendidikan dan keseha- 
tan-kebudajaan dan hari tua, 
Maka Wanita Djawa Tengah 

berdjandJi : 
L Sebagai isteri: kami akan 

mendampingi suami sebagai sau 
dara dan kawan berdjuang, 

IL Sebagai ibu rumah tang- 
ga: kami akan mendjiwal ke- 
luarga mendjadi keluarga So- 
alalis Indonesia. : 

III. Sebagai ibu pembawa ke- 
turunan bangsa: kami akan ber 
watak Susila, — berke-Tuhanan 
an berdjiwa sebagai pahlawan. 

1V. Sebagai pendidik : kami 
kakan mendjadi pembangkit se- 
mangat kerdja dan djuang un: 

Satelit 
Misterius 
Pangkalan Udara Vandenberg 

(Cariitornia). 17 Sept. (AFP-PIA) 
Amerika Serikat telah melun- 

tjurkan sebuah satelit misterlus 
udara Vanden- 
pada hari Se- 

  

  

Gari pangkalan 
berg, Cailfornia, 
nin. 

penindjau2 jakin bahwa sate 
lt Mu mungkin merupakan ba 
nian dari rangkaian satelip Ame 

.mata2 diangkasa” (,spy- 
Sky") 

Seorang djurubitjara angkatan 

udara hanja mengatakan bahwa 
roket jang dipergunakan dalam 

    

»Sebuah persekutuan Aria 
sedang dibentuk, adaknja Oieh 
orang Filipina jang pemberian2 
keterangannja diseluruh dunia 
senantiasa berachi: pada tinda. 

kan2 pembalasan jg Menarik ha 
UM tuan Nick Osmena, putera 

g dari presiden Osmena al 
marhum", demikian Granada. 

wKarena Nick sekarang bera 

Ga” di Indonesia din mungkin 
dapat merundingkan Suatu per 
setudjuan tidak resi untuk 

membentuk antara bagian uta- 
ra jang dipersengkctakan dan 

  

  

  
Djandji Wanita Djateng 

Semarang, 17 September (PIA) 
MUSJAWARAH Wanita se Djawa Tengah jang berlangsung di 

16 September ini, telah diachiri 
engan resepsi pada tanggal 16 September bertempat diaula Seko 
ah Pelajaran Menengih Semarang resepsi mana Nj Drs 
Soekarno telah membifjakan djandji wanita Djawa Tengah 
ang berbunji sbb : 

tuk seluruh anggauta keluar 
3. 

V. Sebagai anggauta masjara- 
kat: kami akan mendjadi pen- 
dorong-pelaksana dalam penju- 
sunan masjarakat adil dan mak 
mur. sebagai pradjurit pemba- 
ngun jang aktif, kreatip dan 
dynamis. 

Djandji tersebut mendapat 
sambutan hangat terutama da- 
ri para undangan disertal tepuk 
tangan jang riuh rendah. 

Kursus Pjuru 

Masak Putri 
Djakarta, 18 September (PIA) 
Pada hari Sabtu jang lalu ke 

Upala Lembaga Makanan Rakjat 
Departemen Kesehatan, dr. Dra 
Gjat D. Prawiranegara telah me 
njordhkan idjazah kepada para 

djura masak setelah mengikuti 
kursus selama kira2 2 bulan di 
Pasar g 

Kursus tersebut terdirk dar) 
6 mata peladjaran Jaitu, ilmu 
stel, ilmu bahan makanan, penjo 
La Kere masak (theorie- 

ilmu tesep, pe! Kan men pengap laa 
Gapur serta administrasi kope- 
sowalan, 

Dari 21 orafig jang mengikuti 
pola Lembaga Makanan Rakjat 
Menjatakan, bahwa meskipun 
€juru masak kelihatannja meme 
Bang peranan jang ketjil, tetapi 
tugas jang sangat penting bagi 
pemeliharaan kesehatan. 

Dalam kata sambutannis ke 
kursus tsb., 3 orang jang tidak 
lulus, sedangkan seorang men 
dapat Idjazah |penghargaan ka 
rena prestasi Jang balik. Kursus 
tersebut diselenggarakan atas 
kerdjasama antara Lembaga Ma 

    

RSUP sangat kekurangan 

n tenaga2 djuru masak, jang 
pat memasak makanag jang   peluntjuran tersebutt adalah 

dari djenis. ,.Thor-Agana".   

  

UIdak lama lagi. 
Undang2 Keluarga Islam jg 

baru jang sedang disiapkan olca | 
pemerintah RPA, akan mengha 
Tuskan seorang Muslim jang 
mau mengambil isteri kedua 
memperoleh idzin istimewa dari 
pengadilan. 

Dan idzin ini“baru akan dibe 
rikan apabila isteri pertamanja 
tanpa alasan2 jang kuat tidak 
menunaikan kewadjiban2nja s8 
bigai isteri, apabila ia .,kej 

  

batu" atau apabila terdtpai 
skeengganan Jang t:k dapat dia 
tasi" dlantara — suamisisteri. 

Undang? Itu djuga akan mem 
terikan hak kepada isteri per- 
tama untuk ditjeraikan upabile 

kehorma 

tija dengan isteri kedua,     Penindjaua sosial di Kairo 
Mengariggap usaha pemerintah 

  

N.V. MASA MERDEKA 

kan dindaktn hari Selasa 
Aa pat manangat Ot 

Pe na 
. phoggil Untuk menghadifi rapat uryam tebuaAh tar 

  

1 Oktober 1962 
Direksi Masa 

11 Djakarta Segerap.     

aa TN 

  

wah Besar) 

  

  
  

sk. PES.GLLAR 

Djuga bersedia menradiar dirumah? 
peladjar 

    

Terima pengsilan 

Kelan Di aa Daan 
isi Ma sa. 

  

ntjuali lezat, djuga mengan- 
Gong nilai gizi jang tinggi! 
    

POLIGAMI SEMAKIN DIPERSULIT Di RPA 
. Kairo, 17 September (DPA-PIA) 

SATU undangan2 jang bertudjuan mengurangi poligami dan 
mendjadikan monogami suatu kebiasaan di RPA akan dikeluarkan 

KPA untuk membatasi poligami 

  

sebagai fatu Jangkah jang re- 
volusi enjataan, 
bahwa besar rakjatnja, 
terutama gan jang bec 
penghasilan rendahan, melaku- 
kan poligami, “ 

Selaln itu, langkah ini diang 
kap sebagai satu bagian jang 
menentukan dari kampanje pe 
merintah untuk membatasi per 
tambahan penduduk RPA jang 
tjepat, jang berulang-ulang me 

akan  mengatjaukan 
kanjak usaha untuk membangun 
perekonomian | negara itu dan 

menaikkan taraf hidup rakjat 
aja. 

Penduduk RPA pada | Waktu 
ini bertambah dengan ketjepa- 
tan 40 Orang betinp, 1000 orang 
setiip tahunnja. 

rasi 
merk : 

  

  
   
    

Camoud| Nick Osmena Mau Bentuk 
Gengan | Makassar 16 September 

  

# | ' i i 

Hi I 

Pepublik Borneo — seluruknja 
Gengan tenaganja sendiri, De 
mikian Granada. 
  

— PxdA. melalui ketua 
fraksinja mr J.A.W. Burger me 
njerang kabinet De Guay, teru- 

atas nama partai pemerintah 

Jang terbesar K.V.P. menjatakan 

berdiri sepenuhnja dibelakang 

kebidjaksanaan pemerintah dan 
meletakkan kesalahan besar di- 
atas pundk politik Amerika. 
— Pro Mr PJ. Oud (V.V.D) 

menjerukan supaja persetudjuan 

itu diterima, mendjadi kabinet 

dan menuduh pula Amerika je. 
bertanggung: 

— Dr. JAHJS. Bruins 
Slot (AR) menjesalkan, bahwa 
Indonesia telah menggunakan ke 
kerasan dan antjaman? kekera 
san, akan tetapi walaupun da- 

mikian masih melihat "kemung 
kinan penjelesalan jang adi 
bagi orang2 Papua". 
— CU, merasa sangat ke 

dewa namun akan memberikan 
suara 'setudju. 
—| SGP. tidak akan menjo- 

kong persetudjuan itu, 
HICPN, dan P.S.P, akan 

memberikan #uaranja pada per. 
setudjuati tersebut, 
- (orang "pemba- 

rontak" anggauta Twee Kamer 

    AS Matjam 
Rasialis” Tidak Akan 

Dituntut Oleh Penga- 

dilan Federal 
Albuny, Georgia, 1S Sepiember 

(AEP-PLA). 

  

tabgkap hari 
EBI (Bira penjelidik Federal) 
setelah mereka dikabarkan me- 
ngakui pada bari Senin telah 
membakar “sebuah « geredja 
orang2 Negro didekat 'Dawsoa, 
barat-daja Georgia. 

Ini merupakha geredja jang 
keempat jang |telah dibakar di 
€aerah ini selama beberapa pe- 
kan terachir, 

Menurut FBI keempat ora 
ita mengatakan bahwa mereka 
Mendapat "Jiham" untuk mem 
bakar geredja itu sewaktu me- 
reka ngomong2 sambil minum 
whisky. Agen2 FBI itu mengata 
kan bahwa bau bensin ditempat 
kebakaran telah menjebabkan 
polisi setempat mentjurigal ada 
aja suatu tindakan krimin 

Di Washington, departemen 
kehakiman jang dikepalai oleh 
Ojaksa agung Robert Kennedy 
mengumumkan bahwa keempat 
rang itu telah diserahkan kepa 
Ya polisi setempat dan bahwa 
pirktra Itu tidak akan disele- 

  

saikan oleh pedjabut2 fedatal, 
ku disebabkan karena — seti- 
dakanja sotjara tehnis — tidak 

  

ada bukti njata jang menundjuk 
kau bahwa kedjahatan itu telah 
Gilakukan dengan tudjvan untuk 
mergintimidaat orang2 Negro 
dar. montjegah mereka memberi 
kan suata, jang'akan metupd- 
kan sesuatu tindakan menentang 
federal, karena hal itu melang 
jar ketentian2 hak dipil ut 
dang2 dasar AS. 

  

  
- WANTED 
TO EMPLOY 

1, PORMAL 
WITH AT 
EMUIV, 
ce 

R MAKA 3 YANG BEPERKENOR An ts. 
PONSIELB OR AODiTinu 
POSITION, 2 

NK DAD OA 

4 FregUHORI YIRLD TRUKPS TO INTERIOR OF 
INDONESIA, g 

5, PROFICIENT. IN SPEAKING AND WEITING 
'THK KNGLISH LANGUAGE, 

WILL PAY NIGHEST WAGES, 
APPLY THE PAPER UNDEK 

2     

karenanja mengatjaukan (renija" 
aa Inggeris-Malaja untuk mer. 
bentuk suatu federusi Malaysia 

Granada mengatakaw, bahwa 
walaupun pengalamannja 

lam dipioantik tidak tewp ara 
pun retmi, tuan Nick Detena 

1 

Indonesia Diundang 

Ke Taiwan? 
TAIPEI, 17 September 

(AP-PIA). 

  

dari Indonesia, Victnam Selatan 
dan Canada. 

Taiwan akan diwakili oich 54 
Orang, demikian menurut pengu 
muman itu.   

  

Pendirian Partai? Bld 
Terhadap Persefirdjuan Rel. — Beranda 

  

Jang menolak persetudjuan New 
York itu mendasarkan pendiri. 
annja sbb. : tetap berpegang pa 
da djandji jang telah diberikan 
kepada orank2 Papun dan tidak 

- Imau turut bertanggung-vjawab 
terhadap persetudjuan itu de 
ngan memberikan sua 
aja. 

    

Kesembilan orang itu lipu- 

W anggauta2 berbagai? partai 
Politik. Persetudjuan Ngw York 

itu "telah diterima miadjelis ren 
dah Belanda dengan 127 lawan 

3 suara, 

   

Persiapan 
Terus 

Meskipun Kedata. 

ngan. Presiden 

Ditunda 

Padang, 15 Scpt. (PIA). 
Meskipun karena kesibukanz, 

kundjungan Kepala Negara Pre- 
Soekarno ke Sumatera 

barat jang direntjanukan tenggul 
19 September ini ditunda, na- 
muu persiapan? dan kegiatan2 
jung bertallan dengan penjambu 

(arkan tetap didjalunkar 
tuskan, Terutumu dala 
Wiatan kebersihan Nasionui, de 
miklan dikatakan oieh Pangi 
Pedarmilda Sumatera Barat Ko- 
lonel Soerjosoempeno dalam ra- 
pat panitya Penerimaan Tamu 
Agung hari Sebtu pagi jang di- 
langsungkan di Gedung Susa- 
aa Karya Padang, 

   

  

Baru? Ini Gubernur Sumatera 
Barat Kaharuddin Dt," Kangka- 
Jo Basa bersama dengan Majot 
Drs Sudaman telih menghdap 
Menteri Sekretaris Negara untuk 

menjampaikan. hasrat, masjara- 
kat Sumatera Barat jang sudah 
sangat tindu ' untuk berdjumpa 

ranja, tetap: 
: dihadap: 
renijana 

cengan k 
karena 

  

   
   
      

1 
kang tanggal 19 

i ditunya untuk se 
Intotara Waktu, ad 

maka ehubungar dengan Tu 
masjurakat S' 

  

ras Yalan 
an dan 
ag Kapendam 
djono. 

  

IL Kapteo War- 

  

LOS ANGELES, 18 

  

   (AP 
Aktris Hedy Lamarr, meni 

kan bahwa ta tidok dpat » 
bajar tagihan dua orang 
tara untuk pembiajaun, Ta 
ka diwaktu jong lali, karena 
satti prangkopun ia tidak mar 
pu membelinja dengan keuntu- 
ngan jang diperoleh dari film 

teriohirnja. L 
Pengatjara Martof B, Has 

Gan William G, Israel menuntut 

  

    
  

  

  

  
INSTRUOTIUN 

4 CBNTIPICATE Ox 
AMD EXKPER EN. 

ETTER No, 9130,   

| gerak. 

tan jang selama ini telah dilan: | 

  

dimuka pengadilan tinggi hari 

    

Musjawarah 

Besar Front Nasional 
Merdeka Selatan 

£ .al 

Ez
 i 

  

Mmenjbasilkan resultat2, 

Program Nasional 
Berbiijara mengenai program 

nasioomi beliau mendjelarkan, 
bahwa program nasional terdiri 

  

tivitas ekonomi dan projek (spl 
ritucel dan materieel). 

2. Program Politik Pe: 
tah: Landreform.dan ba. 

3. Meninggikan 1 
(tehnis, sosial dan politis). 

Menjinggung soa| tugas Bu 
kian Indoprop beliau mendjelar 
kan, bahwa Bagian Indoprop wa 
Gjib membantu dan melaksana: 
kan politik2 usaha Pemerintas | 
@iantaranja: landreform, bagi 

    

    
   

  

hasil, keluar negeri dan keruja 
sama ekonomi internasional, 
Achirnja Menteri menjatakan 

nja, bahwa 
  

kejakina 
rah akan 
memuas 

Sambutan Menteri-Sekdjen 
PBEN Soedibjc 
teri-Sekdjen PBFN Soe- 

kata sambutannja 
wa perdjuangap 

hasil dengan baik, apa 
tila kita mempunjal garis poli 
tik jung tegas dan organisasi jg 
baik. 

Musjawa- 

    

   
   

Beliau menjataran, bahwa 
Front Nasional harus'ada ker. 
Giasama jang baik dengan Pe- 
merintah. 

Kepada para peserta Musja- 
warah beliau menjatakan agar 

djaan jang sudah 
mengadakan 

perumusan? baru, karena garisz 
jang ada sudah banjak diberi 
kat 

   

n. 
Dalam kata penutupnja be- 

Hau menandaskan bahwa tanpa 
konsolidasi kita tak bisa bar 

Sambutan pengawas oafian 
Indoprop Dr. H. Roeslan 

Abdulgani. — 

Dalam mengjelaskan ,/Tahuh 
Kemenangan" 
Abdulgani menjatakan,? bahwa | 
Tahun Kemenangan tersebut 
adalah tahun kemenangan bagi 
Ivum revolusioner. 

| Mengenai Front Nasional dk 
nlatakan. oleh bellau, bahwa 
Front Nasional adalah apara- 
tuur daripada revolusi dan ha- 
tus lebih tarmpil kedepan dari 

pada Pemerintah Beliau menjata 

kan perlunja sosial-bggkin# dan 
lebih perlu Jai 503! 

Dalam meni 
Pai aril. 
daskan 

  

      

    

    
   

    
   

   

lebih baik. apabtia 
tersebut diganti de, 

karena phobia ber 
arti ketakulan jane kemudian 

sedangkan ben 

beranlan dan 
kontra reva membentji kepada 

  

. All Sastroa- 

  

"Organisasi 
midjojo. 

    

    wakili ole Ir S 
iku Angi    

     

  

t untuk me 
1 nasional da 

igunan s6 
btersan gOsial, ke     

Hody Lamurr Tak Mampu Beli Prangko 

      

kepada mereka sebesar 
0 dolar. Stereku mepgata 

kun bahwa ja harus membajar 

PADA hati Senin pagi telah dibuka Musjawarah Kerdja 
G1 Sekretariat PBF.N. Dja- 

13 Djakarta, 

€ HALAMAN 3 
—ma 

Pengurus 
sar Front Nasional 

Djakarta, 17 September, CPTAY 
Pengue 

bertenyat 

amanan dan perighanan, 
2 Meniplenganikaa kerdja-sa 

tah dan Lembaga2 Negata isi 

Sambutan Pengawas Bagian 

# 

Kesitusa Aksi DN, Aidit, | 
DN. Aidit dalam kata sam 

Berbitjara mengenal tudjuan 

  

Front Nasional, ja menandaskan 
bahwa tudjuan tersebut harug 
selalu ada dihadapan kita islah: 
Ba okouah evolusi nasi 

4. Membangun semesta bercni 
na 
3. Pengembalian Irian Barat, “ 

  

  

Mengenal tugas2 Kesatuan Aksi jang perlu mendapat per hatian, D.N. Aidit meniebuti 
antara lai 

  

   1 seruan umuM dgn, petundjuk2 praktis (batas wak 
tutjaranja.) 

Konforensi2 Xt 
3. Kader-F Lala 
4. Dapat bekerdja 
jaitu mendorong jai 
dju dan menarik jang belum 4x0 Gjangan hanja menggerakkar 

sudah madju sada. | Demi..n diberitakan oleh Ba ae rop PBMN, ai 

bidjaksana 

  

  

Menon Mengenai , 
Keterangan Dgn RRT 

New Delhi, 18 Sept, 
Mentery pertahanan Incud 

  

perlu adanja waatu krisis 

Ketika ditanja 'mengenaf 200 
Orang pasukan RRT tang ber 
tahan diperbatasan timus.laut 
India, Krishna mengatakan di 

tiasa terjadi antara Pakistan 
Can RBT," , 

Tindakan2 pentjogahan binsa 
pedang didjalankan untuk mo, 

Krishna Menon merentjana, 
kan untuk singgah di London 
ima berunding dengan perda, 
ma menteri Nohru sebolum 
naikpesawat lain jang menudju 

kaan madjelis umum PBB. 
Menterj pertahanan 

  

mc 
Ini telah terdjadi 4 kali insi. 

ibakmenembak di La. den U 

Krisiia Menon mengatakan 

banwa pihak RT "selalu 
.embuat gara) — Sekarang 

persoalannja ialah sampai di. 
mana batas kesabaran kam) 

dalam mengatasi keadaan sai, 
Djika "pamas".aja bertambah 
sedikit, kami akan mengambil 

findakan2 pentjegahan jang 
perlu." | s 

  

dan sebayai permaisuri Napo- 
leon, 

Miss Lamar mengatakan bah 
wa film ita hanja diputar seben 

  

kepada mereka dari uang keun tar di Italia, akan tetapi Ia U- 
tungen jang Giperolehja dalam - dak dapat menemukan seor 
Ill jang dibuat di italia, “Lovo 
ol Three Gueens” 

Akan tetapi sang bintang film 
Itu menjatakan bahwa tidak di 

peroleh sama sekali keuntungan 
dari. film dalam mana ja me- 

#nalokan peranan sebagai Hcigo 

«ut Troy, Genevieve ol Bitabant 

  

   

  

ibutor-pua atau jang Jain 

  

nja. Kedua pengatjara itu me- 
akan ia tidak berusaha ke- 

  

ras. 
m Btodie Ahiport jang 

eriksa petkara jai menang 
wuhkan sidang pengadilan untuk 
mempeladjarinja dulu. 

   

  

| INDENTOR:2 
HONDA? MOTOR 

  

Be 

  

ya
n 

  

  

 



     
    
   

PENGUMUMAN 
Dalam Perseroan “Terbatas ,.erusahaan Dayang Dan Industri SETTA- 
WAN" disingkat : | 

“P.T. SETIAWAN" 
berkededukan di Djakarta, didirikan dengan akte notaris ELIZA PON- 
DAAG di Djakartu tertanggal 13 Agustus 1962 No. Z1 oleh tuan-tuan 
MUHAMAD HASSAN dan ABDUL CHALIM, telah dimasikkun sebuah 

   
   

   

   
    

   
    

           

    
   

    

    

   
   

adit para Djuru Rawat dari Kumah Sakit St, Caro- 
Its di Djakarta, jang telah memberikan pertolong- 
an perawatan dar perhatian mereka kepada amar 
bvis Sunmi/Bapak/Saudara kami jang tectjinta 

Pr. ZAINOEDIN 

  

   
      

    

   

setanku bekau menderita sakit dan dirawat di Rumah perwahtan dagang dan industri dari perseroan diewah (irma : Firma 
Seru: St. Carolus, sedjak tgl 18 AGUSTUS 1562, »SETIAWAN” barkedudukar di Djakarta, menurut kesdnar dan seba- samupat meninggalnja dengan tenang” pada haci gaimana perusaheen tersetuz berdjalan pada tanggal 28 Djuni :962, Kenug, tgl 13 SEPTEMBER 1962 djm 930 pg seperti ternjata dar! neatja perseroan tersebut jang ditutup pade 

    

  

   

Dkauupun kepada : 
#-Pata Pembesar dari Departemen dan Dja: 

watan2, 
“-Pura Pimpinan dan Staf dari Perusahaan2 

Swaria. Perkumpulan2, Ikatan? dan Badanz, 
#-Hapak-bapak dan Ibu-ibu. handai taulan dan 

Sanak saudara, 

tanggal 28 Djuni 1562, dibuat dibawah tangan bermeterai tjukup, di- 
tanda-tangani setivkupnja dan dilekatkan pada akte peelinja dengan segala perabotan, uang kas hutang-pihutang dan tain?nia termasuk 
pula rama dan segala bak dengan nama apapun djuga dan lisensi2 serta 
idrin? jang ada-nata atau dapat didjalankan oleh perseroan tersebut, begt'upun atas .empat dimana perseroan tersebut mendialankan usa 
banja. 

Keberatan2 atau sanggahan? dapat dtadjukan Kepada Uoprrtemcn Ke akraan, Taman Pedjambon No. 2 Djakarta, dalam waktu 2 'duas bulan 
terhitung dari tanggel pengumuman ini. 

       
     

   
   

  

Jang telat datang kerumah kami di Dfatan Suma- 
tera 20h — untuk: 

“-mendjenguk djenazah almarhum, 
#-mengurus pemakaman dan mengantarkan ak 

marbum ke Pemakaman Karet, 
#-memberikan sumbangan moril dan materu, 8 menundjukkan bela-sungkawa jang tulus icblas, Makn dengan djalan ini pula kami trohon kepads 

Bapak?, ibu2, kawan2 dan sanak saudara, supaja 
sudilah kiranja memaafkan semua kesalahan atsu- 

    
   

Direksi, 
#PI. SETIAWAN” 

5240 
  

  

Da9e2 
| todjo Ilir/Utara 36 ke: 

  Fun kechilafan almarhum selama hidupnja jang mungkin akan memberatkan beliau diachirat, Semopa Tuban jang Maha Pengasih dan Maba Penja Jang. akan mengampuni segala dosa' aimarhum hen 

  

      PENGUMUMAN   
DISTRIBUSI 

No, 3/IX/62 

S4/Y Ek/Peng 63 
Bala? Yenrumuman Distribusi No, 1/IX/62 5 September 1962. IL Untuk golongan Umum dsb, 

       

  

Boediman 
Seluruh keluarga almarhum 

  

    
&, Djatah menurut ketentuan dsb, 
D, Kupon pembelian untuk beras romor 1, dan gula pasir nomor 

2 untuk semua karti: untuk minjak makan/goreng kupon 
Segitiga huruf "A" untuk kartu putih, harus dibatja: 
"Kupon pembelian 'intuk beras nomor 1, dan gula pasir no- 

    

Mulai tgl 27 — 8 — 1962 

          P.T. BAHA Ri mor 2 urtuk semua kartu: untuk minjak makan/gorets. - : kupon "segitiga" hurut “£" untuk semua Kartu Perawu bu diambil alih ob $ kan anggota keluarga”     JAJASAN SOSIAL ALL IM, Untuk golongan Karyawan Pemerintah dsb. 
#emai AKTE NOTARIS E PONDANG 

No, 29 tgl. 27 — 8.— 1962. 
DIREKSI BARU : A. ABINENO 

M. AROEE Kantor Pusat pindah dari $ 
GADJAH MADA 7 B 
ke GUNUNG SAHARI 79 TILP. 
6. 3852 & G. 3295. 

    

Djakartu, 17 September. 1562, 
Gubernur Kepala Daerah Chusus 

Ibu Kota Djakarta Raji, 
ab, 

   

      
       Bupati 

(MADDOLANGENG), 

  

       

  

      

  

  

     

    

re. 

PERUSAHAAN KERAMIK ! 
"SEMERU"      M
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a
 

na
 

     

    

     

     

    

Pure Bred Hen Eggs 

Vegetables & Fruits | 

Strawberriss 

P.T. "SARIPANGAN" 

d/h Heemraad 

9 Dj. Modjopait 9 

Djakarta 

PHONE GB 2596 

    
    

terbatas dibuat 
luas didunia dari 

'Satu dari tjiptaan 
untuk kumoulan 
arlodii 

UNIVERSAL 
GENEVE 

Penanggalan Polerouter 

Sibuk... waktu jang 
automatik dalam 

Bagi laksanawan jang 
tepat... tanggal jang tepat 

penalihatan sekedjap 

Dikerdjakan indah dengan emas,” permukaan dengan angy 
ka2 dari #mas, berputar sendiri. tanen, air. 28 batu. Djuye 

“ tersedia mas dan badja # 10460171 

SOLE AGENI "UNIVERSAL! UNTUK SELURUH INDONESIA 
P.T. SERSEROAN DAGANG TJILIWUNG — DJAKARTA 

  

wletjari Agen—Asen jang Bonatidr di seluduh sdcnesja, Untuk mendjualkang 

A. PAKUNG — PATUNG, 
WB, DJEBANGAN — BUNGA, 
G, PIUKINGAN — TEMBOK,     

     

  

        
             

  

  

ALL INDIA RADIO 

  

  

  

    

                

    

   

    

   

  

    

      

  | 
| 
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Satu?nja pena baru jang berkwaliter 
paling tinggi-didunia ialah Pena Sheafter 

Ontuk Pria. Seluruhaji-lebih besar dengan kupasiter 
tinta jang lebih besar, gaja baru jang dinamis 

merupakan pena jang paling berharga jang 
dapat anda beli Mata pena jang dipersatukan 
dengan tangkai terbuat dari emas 14 karat — 

-e0cuk menambah kekuatan dan untuk 
memperoleh tulisan jang lebih tetap. 

Djepitan baru jang lebar dan berper, 
serta tak dapat terlepas, men- 

dicepit saku kemedja dengan 
keras, Dan pengisian di. 

lakukan menurut djara 

Sheaffer Snorkel 

jang terkenal. 

  

| 
KESEMPATAN PENDAFTARAN 

KURSUS 

(Wramugari Udara 
“Nioorpanajang hireru (2) 29 September 1962 

Gnruk memberi kesempatan kepada pemudi2 
Indonesia jang berminat untuk mengikuti pendidi- 
kan tingkatan dasar PRAMUGARI UDARA Garda 
Indonesia Airways: pendaftaran masih dapat dila. 
kkukan hingra tgl. 29 September 1962. 

Iklan/pengumuman ini adalah susulan/perpan- Gjangan dari Iklan “penerimaan tjalon? peserta 
Kursus Pramugari Udara" jang telah dimuat oleh 

haryan Ibukota pada hari? terachir bulan nana 
/pendjelasan dapat diperoleh pada : 

BAGIAN PENDIDIKAN PN. GARUDA INDONE. 
SIA AIRWAYS 

Djalan Gunusg Sahari 52 DJAKARTA 
antara diam 0800 — 1101 

  

: 
: | 

1 20,- sebulan tiap? 

      

  

  

Pembajaran Rp. : BULHAKESA 

peladjaran, 
KANTOR PENDI. 
DIKAN BAKTI 
Tiikini 41 (Atas) 
Kotakpos 2114— 
Djakarta, 
8150 

SENTUK DADA 
LEMBEK 7 

BUSFERIN PILL 

  

balus 1 stel Rp. 
2O,— Porto Rp. 

108 Djakarta — 
Op, Kaya timur 
115 Bandung. 

"(Beautiful Golden Cap, 

Light Touch Pen, 
  

     
     

  

Sporty Style 

       

      
    

     

    
    

     

    

  

     

   

    

         

     

  

      

   

    

    
    

  

    

  

     

sem ito - ”" 
to rigars. 

ap an tao Ghar “end » VINCA SIARAN DALAM BAHASA INDONESIA na 
Naa MEMAN 23  a U JANG MUDA TAMA BIA Pa aa ea Oa 
$ PIKING 15 — TULUNGAGUNG, $ MUDA TAMBAH DJELITA 

: : 3210 : 3 ang JANG TUA AWET MUDA Seambang jai Sa 5 - Sa an ma se Sore—19.45—20.45 waktu Djawa 
. . Gelombang : ke/s 15190 17800 Maa arudatangdariAmerika |- an 25 . , KURSU!: SATU!NJA PENA BARU JANG BERKWALITET ea | JES sis PALING TINGGI DIDUNIA & Babasa BADAN 

| & Ba : Ko lin Sa mau Ta | PENDIDIK  EHIMIMPORT 1 
PRIBADI 8 bulan. | 

Kemana 
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Pr neh in ea di K. Beat na Dua aan laa“ Tikbak ab dan anta Me aa “ia MA BE ata MA KA  


	43PNM94_273
	43PNM94_274
	43PNM94_275
	43PNM94_276

