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INILAH kapal perang RI Irian, jang akan memperkuat Armada 
ALRI dalam menunaikan  tugasnja mendjaga keamanan nasional 
dibidang maritim, kapal mana pagi ini akan ditimbang te- 
rimakan dari Pemerintah Uni Sovjet kepada Pemerintah Republik 
Indonesi, bertempat di Samudera Pura 1g Priok (Gbr Puspen AL) 

Pagini Timbang Terima 
Kapa! Perang ,,R.I. Irian”) 
DJAKARTA, 3-10 (Merdeka): — 

PAGI INI bertempat di Samudera Pura Tg. 
Priok akan dilangsungkan timbang terima Ko- 
mando kapal perang Indonesia jang baru "R.I. 
Irian” dari Uni Sovjet kepada Indonesia, Sebagai 
Komandan Kapal Perang R.I. Irian ini, Mente- 
Ti-KSAL telah mengangkat Kolonel Pelaut Frits 
Suak, ( 

1 Menurut keterangan, Menteri 
SKSAL akan langsung penjera 

pen AL memberikan datu2 sbb: 
Berat :15.450 ton 

han kapal perang jang baru tsb | Berat maksimum: 19.200 ton 
dari Uni Soviet, dan kapal pe) Pandjang :2295 » 
rang ini adalah merupakan ren | Lebar : 23,3. m 

Ta untuk | Persandjataan :12 putjuk me 
riam 6 intji, 

  

itu meng 
bahwa selesai upa 

tjara peringatan Hari Angkatan 
Bersendjuta, tgl 5 Oitober,/jang 

1Z putjuk meriam 32 intjl, 
32 putjuk penangkis serangan 
udara 37 mm, 
10 buah peluntjur terpelb 21 

DJAKARTA, 3-10 (Merdeka): — 
DALAM rangka memperingati Hari Ang 

katan Perang, 5 Oktober, jang untuk tahun ini 
rakan' oleh Angk. Laut, maka sebagar 

ertanggungan djawab kepada masjara- 
   

  tanda p' 
kat, dalam bulan ini diu 

kan suatu kesatuan baru jang disebut "Kesatu 
an Kapal Peluru Kendali dari Kapal ke Kapal” 
jang maha hal ini merupakan suatu Jangkah 

  

| 
| disclengg 

madj 

garanja. 

|, Kesatuan Kapal Peluri Ken, 
|aali dari Kapal ke Kapal ini me 
| nurut Brigadir Djenderal 

tangan sekitar kemadjuan ALRI, 
|adalah merupakan realisasi da 
| fi Rentjana Pembangunan A3 
| sebagaimana jang telah diputus 
| kan oleh MPRS. Dan suatu hal 
|iang tak dapat dilupakan, kata 

Brigdjen KKo Ali Sadikin, bah 
wa perdjuangan Irian Barat de 

jngan Trikoranja, telah memper 

Yepat pembangunan Angkatan 
Berserdjata kita. 

Berkata Brigdjen Ali Sadikin, 
| bahwa kini personil untuk ke 
jsatuan jang baru bagi AL tsb. 
| telah lengkap dan telah menda 

didikan2 jang tjukup diha 
negeri. Dan dalam waktu de 

kat, kata Brigdjen Ali selandjut 
Fla, Angkatan Laut akan mem 
perlengkapi kesatuan jang baru 
tsb Gengan ,,Kesatuan Peluru 
Kendali dari Kapal Keudara” 
jong semuanja hanja digunal 
untuk maksud — mengamankan 
negara kita dari segala ke 
mungkinan, dan kita untuk se 
mentara hanja ukan mempunjal 
djenis peluru kendali taktis. 

Brigdjen Ali Sadikin menam 

buhkan bahwa djenis persendja 
taan jang baru2 ini dibeli oleh 
AL dari Uni Sovjet, dan ini, 

kata Brigdjen Ali adalah sesu 
ai dengan politik negara kita 

AL kita untuk mendjaga keamanan ne- 

Ali ri siapapun 
| Sadikin jang memberikan kete ' alnja. 

uga ALRI akan meresmi 

kita akan membeli sendjata un 
tuk pertahanan negara kita da 

jang mau mendju 
.Perduli amat, meskipun 

dari setan kita akan beli per 
lengkapan2 bagi kepentingan 
AP kita”, kata Brigdjen KKo 
Ali Sadikin mengulangi utja 
pan Letnan Djenderal Hidajat, 
sambil menambahkan bahwa 
pendidikan? personil persendja 
taan jang baru tsb djuga telan 
mendapat pendidikan di Uni 
Sovjet untuk beberapa waktu 
lamanja. — 
Berapa kapal selam ALRI? 

Menguraikan kemadjuan? jang 
telah ditjapai ALRI, Brigadir Ali 
Sadikin menerangkan bahwa hal 
ini meliputi tiga bidang ,ji: bi 
dang Armada, personil dan fasi 
litas didarat. Tentang armada di 
katakannja bahwa kini sedikit 
boleh merasa lega, dengan per! 
lengkapan2 jang dimiliki, teta- 
pi tidaklah berarti bahwa kita 
akan berhenti disitu sadja, dan 
setiap saat AL akan menambah 
perlengkapannja dibidang arma- 
du ini. Brigdjen Ali mengatakan 
bahwa untuk saat sekarang ini, 
AL dengan armadanju jang me- 
liputi kekuatan diatas laut, di- 
bawah jaut, diudara serta didarat 
telah mengalami kemadjuan2. 
Sebagai tjontoh olehnja dikata- 
kan bahwa ALRI jang kini mem   

  

jang bebas dan aktif, dimana punjai, 20 buah kapal selam, di- 

»Armada Tugas Am 
Sudah Siap Untuk Serbu Irian Barat Andai 
kata Tok Teffjapai Persetudjuan Dgn Belanda 

DJAKARTA, 3 Oktober (Merdeka): — 
"KAMI hanja menunggu komando sadja, 

tanda merah atau tanda hidjau, merah berarti 
”berhenti” dan hidjau berarti “serang” dan se 
kali gus scbanjak 120 buah kapal2 perang RI 
dengan personilnja 'sebanjak 30.000 orang akan 

akan melawan Belanda dengan suatu perang 
terbuka didarat atau disekitar perairan Irian 

bergerak memasuki Irian Barat jang berarti kita | bangunan, 

untak thn 'ini diselenggarakan | intji, 
oleh Angkatan Laut, bericmgat |140--250 buah bom laut. 
digeladak RI. Irian malam Sab | Mesin « Turbine, Barat. 
tu jad akan diselenggarakan su |2 baling2, 
atu resepsi, Tebo Dik. Demikian suatu gambaran sing 

Mengenai perintjian kapal 
pendieladih RJ. Irian ini Pus | Ketiepatan maksimum :345 

  

kat jang dapat kita tangkap dari 
Deputy I KSAL Komodor Laut 
O.B. Sjaat, 

  

  Djarak djeladjah 

Akun esa 
5000 mil 

21.050 orasi. 

  

Gir Djenderal Hartono kemaren 

siang jang memberikan ketera- 

ngan disekitar apa jang dilaku 
kan oleh Satuan Angkatan Pe 
rang kita jang disebut dengan 
Armada Tugas Amphibi 17" di- 
sant2 sebelum penanda tanganan 
mPersetudjuan New York” jang 

saian Irian Barat, 
»Armada Tugas Amphibi 17” 

angan pengembalian Irian Barat, 
armada mana akan pertama2 me 

njerbu ke Irian Barat andaikata 
Belanda tidak menjetudjui dja- 

Barat, Armada Amphibi 
tsb dengan 120 buah kapalnja 
Han 30.000 personil sebe- 

Dilain 

  

Dalam 

Beruntung ? 
Rp. 2.000.002,— 

“390991 : Jogjakarta 

  

Suasana 
PBB Terima Penjarahan irian Barat 

DJAKARTA, 2? Oktober (PIA): — 
MENGENAI djalannja upatjara penjerah- 

an kekuasaan atas frias Barat dari tangan Be 
landa kepada Badan Pelaksana Pe 

Tepat 

! 

tara PBB hari Senin tanggal 1 Oktober jl, As- 
sociated Press lebih landjut mengabarkan dari 
Kotabaru bahwa kupatjara ito berlangsung dgn. 
tjepatnja dan tenang. 
Daerah Irian Barut setelah ji | | | Yi 1 , E i Hi 1 | E £ 1 | :   h ! ! 

membawa djalan damai penjele- 
si 

sengadja dibentuk untuk perdjo | tuan2 mengenai 

Odi ab asu dnan obi mem nela bank ta adi aed Dll abal Ind mn ena viata Di Dl Sen ai me abu Bab ai 

gara kita, kata Brigdjen Ali utk 

Ali kita paling sedikit harus mem 
punja! 5 atau 6 kali lebih banjak 
dari jang kita punjai sekarang. 

Begitu pula kita harus memikir 
kan tambahan? kapal? pengang 

(Bersambung Kehal 3) 
  

Komentar Borba Ttg. 
Penjerahan 1.3. 
Ujakarta, 2-10 (PIA). 

Tanjug mengabarkan dari Beo- 
grad, bahwa harian "Borba” jg 
teibit diibukota Jugoslavia terse 
but telah menulis bahwa diam- 
bw alihnja pemerintahan atas 
Irian Barat oleh PBB mengachi- 
ri pendjadjahan Belanda selama 
tisr abad atas daerah ini dan 
Cengan resmi menghilangkan ma 
salah Irian Barat dari atjara 
Komentar "Borba" jang disiar- 
kan dalam edisi pagi hari Sela- 
sa ini menambahkan bahwa pe- 
njelesaian masalah Irian Barat 
menundjukkan pertama, bahwa 
perlawanan terhadap dekolonisa- 
si tidak dapat tahan lama dan 
kedua, bahwa hanja perunding- 
an dapat memberikan hasil2 da 
lam penjelesaian sengketa2 in- 
ternasional. Dan menundjuk ke- 
pada berita? jang menjatakan 
bahwa pendjabat2 Belanda akan 
meninggalkan Irian Barat dan 
behwa mereka menolak untuk 
bekerdjasama dengan pemerin- 
tahan PBB, Borba pada achir- 
nja menjatakan: “Isjarat ini ber 

  

  

Impor Barang? Hadi- 
ah, Bantuan Teknik DI. 

   

    

   

        

  

    

     

    

    
   

    

    

    
   

   

      

       

    

     

Pertemuan jang 

Duta besar Australia di 
karta, Patrick Shaw, pada hari 
Selasa pagi telah melakukan 
kunjungan kepada Dr. H. Roes 
lan Abdulgani bertempat diru- 

sia sudah berachir. 
Sebelum menerima kundjung- 

an Dubes Patrick Shaw, Roes- 
lan Abdulgani telah pula mene- 
Tima kundjungan pengarang wa 
Vita terkenal, Dr. Han Su Yin. j 

  

Presiden Rumania 
Ziarah Ke Kali Bata 

Djakarta, 2 Oktober (PIA) 
Presiden Republik Rakjat Ru- 

mania Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Selasa pagi telah berziarah kema 
kam pahlawan Kalibata. 

Dalam upatjara peletakan ka- 
rengan bunga jang berlangsung 
sangat chidmat.presiden Dej di 
dampingi oleh Pangdam V Djaja 
Brigdjen Umar Wirabadikusu- 
mah, Panglima PAY Halim Per- 
dana Kusumah Let. Kol Pener 
bang Sukanto dan disaksikan 
Oleh perwira2 tinggi angkatan 
bersendjata Jainnja, 

Setelah dilakukan peletakkan 
kerangan bunga, presiden Ghe- 
orghtu Dej dan rombongan be- 
serta para hadicin lainnja mela- 

Presiden Terima Delegasi Rak- 

sifatnja ra den dipergunakan untuk membe 
mah tamah tersebut oleh presirikan gambaran tentang hasil2 
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LUAR KOTA D emamomenswnswa Gp BARA 
» HARGA ETJERAN £ sememewesse Rp219. UT 
"HARGA “Iklan semswsewses RP-2—— per £ mmm kolom, 

« ke 1063 Selatan a19 LOL UI 
(Tata usaha dan langganan: Gbr, 259, 
(Iklan 3 Gbr. 3660 (Djalan Hajam Wuruk 9) 

Izin Penerbitan: KEPUTUSAN PENGUASA PERANG 
DAERAH DJAKARTA RAYA No, Id,” « 
Oplah : 29.000 lembar. ts 

SIPK No. 10 87/A G0/3A/L — LE. 26 —4 MAKA, 
Tanggal 16 —« 7 — 1901 ” 

    

  

    
   
     

     

    

   

jang ditjapal Indonesia dalami 
pembangunan 

ai ia 
iat Irian Barat Gian, pe kan. £ 1 
“ Didjaman Belanda djumlah: 

Ujakart. 2-10 (Merdeka) murid2 disekolah rakjat bere 
HARI Senin siang kemarin Presiden Soekarno telah berke- | djumlah kira2 1 djuta orang, 

maan menerima kundjungan delegasi Kongres Nasional Rakjat | djumlah mana pada dewasa ini 
Papua jang dipimpin oleh Herman Wajoi, jang djuga dihadiri |telah meningkat mendjadi seki 
pula oleh Menlu-Wampa Koordinator Irian Barat Subandrio dan | tar 12 djuta lebih atau 15 ka 
Menteri PANGAD Major Ljenderal A. Jani. 1 lebih banjak. 

Pada waktu saja masih meru 
pakan seorang mahasiswa, do 
mikian presiden, saja adalah 
satu dari sebelcs orang Indo 

(| nesia jang menuntut ilmu pada 
suatu perguruan tinggi. 

Dan sebagai perbandingan di 
kemukakan bahwa pada dewa- 
sa ini djumlah mahasiswa di 
Indonesia berkisar sekitar 120. 
00u orang. 

Ketika Belanda masih berku 
asa di Indonesia djumlah orang 
jang buta buruf adalah 934 da 
Ti seluruh bangsa, akan tetapi 
dengan aksi2 pemberantasan bw 
ta huruf sedjak beberapa: thn. 
jang lalu dilantjarkan angka itu 
sudah dapat ditekan sampai 
20 pCt 

Dan dalam tahun 1964 diren 
tjanakan seluruh Indonesia su 
dah bebas dari buta huruf, de 
mikian presiden. 

    

Banjak perhatian untuk 
keadaan di Irian Barat 

Dalam pertemuan - dengan pe 
rutusan itu presiden telah mem 
perlihatkan perhatian jang bes 
sar untuk keadaan di IB: 

Oleh kepala negara al. dike 
mukakan pertanjaan tentang 
keadian Iklim dan turunnja hu 
djan-didaerah itu, 

Pertemuan antara kepala ne 
gara dengan perutusan itu diha 
diri djuga oleh wampa urusat 
Irian Barat dr Subandrio dan 

(Bersambung Kebal 2) 

Tju Teh Terinta 
Nj, Hari: 

  

  

DJAKARTA,I Oktober (PIA). 

     
      

      
   
      
   

   

Ikukan upatjara mengheningkan 

tjipta bagi arwah para pahlawan 
jang telah gugur. 

WAKIL Pemerintah RI untuk Irian Barat dalam massa peralihan 
dibawah PBB Mr. Sudjarwo Tjondronegoro beserta pedjabat2 tinggi 

"| mengadakan pertjakapan 

Harian Rumania Ttg. 
'Kundjungan Presiden 
Gheoghiu Dej 
hd F1Beogred, 1 Oktober (PIA). 

Sarat kabar pertai komunis 
Rumania, berkenaan dengan kun 

@jungan presiden Rumania, Ghe- 
orghe Gheorghiu Dej ke Indone- 
sia, pada hari Senin telah menu 
Us komentarnja setjara pandjang 
lebar, Harian tsb menjebut kun 
@jungan presiden Rumania ke In 
Gonesia itu adalah untuk lebih 
mempererat hubungan persaha- 
batan antara Indonesia dan Ru- 
mania. 

Menurut harian tadi, kedua 
rahjat dari kedua negara Ini te- 
lah lama mempunjai hubungan 
oaik dan semakin terus bertam- 5 
bah erat. Dikatakan bahwa Ru- Para pembesar Indonesia jg 

mania dan Indonesia dalam ba mengundjungi presiden Dej itu 
jak persoalan internasional mem terdiri dari menteri pertama ai. 
punjai pendirian jg samateruta dr. Leimena, wampa urusan chu 
ma dalam perdjuangan untuk me SUS prof Moh, Yamin, wampa- 
lenjapkan kolonialisme dan im- KASAB djenderal Nasution, ke 

pealisme dari muka bumi ini tua MPRS Chairul Saleh dan 
dan perdjuangan untuk memper ketua DPR-GR Zainal Arifin. 

kuat perdamaian dunia, an 

Gi Air Port,   
Pembesar 

Negara. 

butan penduduk asli Irian Barat kepada Brigade Pembangan kita 

Presiden Dej Terima 

DJAKARTA, 2 Oktober (PIA): — 
PRESIDEN Repubiik Rumania 

Gheorhiu Dej pada hari Selasa siang telah me 
nerima kundjungan' kehormatan sedjumlah pem 
besar2 Indonesia ditempat penginapan di Istana 

APPHOS) 

  

Indonesia 

Gheorhe 

bahwa dalam. pembitjaraan Itu 
kedua belah fihak telah menja 
takan harapan agar dalam wak 
tu2 jg akan datang antara In- 
donesia dan Rumania akan ter 
tjapai kerdjasama dibidang per 
ekonomian. Dr. Leimena tidak 
memberikan pendjelasan lebih 
landjut mengenai hal itu, tota 
pi prof Yamin dalam keterang 
kn singkat mengatakan bahwa 
dalam. pembitjaraan itu djuga 
disinggung berbagai masalah 

Tju Teh, Ketua Komita Tetap- 
Kongres Rakjat Nasional RKT, 
Minggu malam menerma dan 

jang 
- |ramab-tamah dengan Nj. Harti 

ni Soekarno, 
- | Wang Kuang-mei, istori Ketua 

Liu Sao-tji hadir dalam perte- 
temuan itu. Jang Cluga hadir- 
jalah Wakil Menteri Luarnegri 
Huang Tjeh dan njonja, dan Si- 
eh Mel, isteri Dutabesar KKi- 
utk Indonesia Jao  Tung-ming 
Dutabesar Indonesia untuk 
Tiongkok. Sukarni Kartodiwirjo 
dan njonja djuga hadir. 

Mengundjungi Tem- 
bok Besar 

NJ. Hartini Soekarno aan rom- 
bonganja Senin ini mengundju 
ngi Tembok Besar, salah sutu 
keadjaiban bangunan di Tiong 
kok, diluar kota Peking ... 

Para tamu agung indonesia 
itu diantar oleh Wang Kuang 
mel, isteri Ketua RRT Liu Sao- 
tjl, dan Wu Han, Wakil Wali 
kota Peking. 

Kemudian, mereta mengun- 
djungi Istana Dibawah Tanah- 
makam dari seorang kaisar Di 
nasti “Ming (1968—164ti 
dan sebuah waduk jang diba- 
gun dalam Gerakan Madju Me 
lompat Besar pada tahun '58. 

Diantara mereka jang djuga 
mengantar para tamu itu jalah 
wakil Menteri Luarnegeri Huang   

eren eaaaan ea akaaaanamaeia, 

Kongres Anti Buta Huruf 
w . 

Sedunia 
ROMA, 1-10 (Tanjug-PIA): — 
KONGRES anti butahuruf sedunia jang per 

tama d:hadiri oleh utusan2 lebih dari 50 negara 
telah berachir di Roma hari Senin. Kongres jang 
diadakan dibawah perzawasan Unesco ifu telah 
menjetudjui resolusi2. jang akan mendjadi da- 
sar daripada suatu kampanje selama setahun an 
ti butahuruf didunia. Seruan untuk mengada- 
kan kampanje anti BH itu “telah disampaikan 
kepada setiap negara. 

Kongres pada chususnja berseru kepada 

perdjuangan negara2 iang berkembang” untuk 

  

      
4 

bbs ssi Sebab Sian Undian ajh Jana ne SA, 

negara2 jang telah madju supaja membantu ag 

Bertolak Ke 
Beograd 1 Oktober (PIA) 

Delegasi angkatan laat 
goslavia jang dipimpin 

Mato Jerkovic, 

an resmi selama 15 hari di In 
Gonesia, atas undangan Mento 
ri-Panglima AL Laksamana mu 

da Martadinata. 

.Jantara lain dibidang produksi 
minjak. 

Laksamana Mate' Jorkovic 

kerdjasama dibidang “produksi kena) ea lagg ma Degan 

kil kepala Departemea Pro:okol 

Kementerian Luarnegeri, dan 

Tien Tje-ping, wakil Kepala 
Departemen Urusan Asia 1 Ke 

Luarpegeri. 

2 
sar Indonesia untuk Tiongkok Indonesia. jar pion stir Tok 

Demikian wartawan PIA di Be Itamu dalam penidjauan itu. De 
Ograd memberitakan. Imikian Hsin Hua. »   

«| Kepala Inspeksi Agraria 

Berhak Beri Hak Milik 
das Tanah Landreform Jang Dibagi-bagikan 

DJAKARTA. 2 Oktober (PIA): — 
MENTERI Pertarian dan Agraria, dengan 

surat keputusannja No. SK, XI1I-17-Ka-1962, 
jang mulai berlaku pada'tanggal penetapannja, 
12 September 1962, menetapkari: menundjuk 
para kepala inspeksi Agraria sebagai pendjabat, 
jang tas nama Menter:. berwenang untuk mem 
berikan hak milik ats tanah jang dibagi?kan 

  

  

  

  
inter- jungan KSAL Jugosia- ' . f 

Dea tetog ri er | memberantas BH. Kongres selandjutnja. menun |va im atih kedesa as | dalam rangka pelaksanzan landretorm. 
Pebdsnai penjara - Re Aan Pe ji 
en kanan Papi Tahes ketua | djukkan pentingnja televisi bagi pendidikan dan (ae muda” Martadinata ke” Ju-|tugan Itu lalah bahwa pemberi | tundjuk2 jang Siberikan Mente 

batjakan oleh Rolz-Bennert da- | berseru kepada Unesco supaja membentuk pani- |sosiavia pada Mihun jang lalu Jan hak milik tersebut dilaku- Iri, berwenang untuk - memoeri 
lam suatu upatjara jang berlang | fia2 5 Selama kundjdungannja di Indo | kan dengan surat keputusan idjin pemindahan hak milik se 
pedoman mao Herng | Chusus untuk membantu negara2 jang se | besia laksamana Jerkovic akan | enborgiri atas dasar keputusan dalan Dae 

lapangan umum di Kotabaru jg | dang berkembang. mengadakan pembitjaraan2 dgn | panitia Landreform Tingkat Iljsal 14 ajat 4 Peraturan Peme- 
berachur dalam keadaan hudjan pembesar2 militer Indonesia. | jang bersangkutan, setelah se- jrintah No, 224 tahun 1961, 

lebat. mum ajarat jang, disebutkan da Diktum keempat adalah bah 

pada orang” banjak 3g berdjum 1 ia yr : 1 erapa dipenuhi" oles Inja dari” ketentuang” dalam Penak sa! Ex Kapten'Korup Ratusan Djuta Rp. jean se ai Ha Ka 
Kei ramen Tes. Page eta Sma jang berkom se yi goresan te aa aa aa bana on Ec BEMpaK tea gapaban 
tempat dan warganegara? Belan DJAKSA tentara peten. nja korupsi dan manipulasi jp (aah disatu daerah Ungkat Md! |tan ktanja oleh pedabat pem 

Pan aan guna paaan | Bandung Kap, ab aa baba ea Kapan Sa aa en hara” Ini |daerah tingkat J1 dilakukan ber | selenggarakan djika telah diper 

Pa Nan Peran “Ik menerangkan, Ka in buah ang etaruk ke daerah militer VI Sillwangi se|. Penetapari 'ketiga dari surat |) Achirnja ditetapkan bahwa 
Rolz-Bennett djuga membatja | Wa seorang bekas kap urisigan satusin djuta rupiah. laku ketua Peperda Djawa Bal keputusan menteri | Pertanian |keputusan ini mulai berlaku sa 

kan sebuah pesan utjapan sela : 3 “Sekarang pemerikiaan terba: rat, tersangka sampai sekarang | dan Agraria ini adalah: Atenun jak tanggal ditetapkannja, ja 

mat dari perijabet tekijea pan | (CD jang dulunja MOM aa Maa Penari puda tara masih tetap dalam tahanan se | djuk para kepala agraria Gae |tu 12 September 1962, Demiki 
U Thant. Ia berbitjara setelah | Ojabat er PDN terachir” untuk selandjutnja mentara Demikin kapien CKh hrab jang beisuykutan an dijun antara lai pokok surat ke 

gubernur Belanaa | «, 4 'akan' akan segora “diadjukan kepala Mochtar Harahap Bcliik jang | daerah chusus ibukota Djakar |putusan menteri pertanian dam 
Pen nama” mengatakan «Targha 5 kan Pekan Mag Pebanpaa tidak menjyeiuskan tebin djaun | Raya kepala Inspeksi agraris | agraris No, Sk. XINI-17Ka-62 

Li. Menumiung Kabai 3) .— 212612 diadjukan kepc  Djaksa watara Bandung ex mama dari podisbul lab diwia | Ujtkuita Kaya, Gebagai pejsile kitu, 
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PERDJOANGAN LAWAN IMPERIALISME 
MEMUNTJAK 

Kata Dubes RRT Dalam Pidatonja Melalui RRI 

DJAKARTA, 1-10 (PIA): — | 
TANGGAL '1 Oktober tahun ini adalah hari 

peringatan ulangtahun ke XIII berdirinja RRT. 
hari raja ini, kami dengan meriah meraja 

kan kemenangan revolusi dan hasil2 'pembangu 
nan jang telah ditjapu: oleh negara kami. Ka 
midjuga dengan amat gembira telah menjaksi 
kan hasil2 jg. besar jg. telah ditjapai oleh Indo 
nesia dalam perdjuangan (pembebasan Irian Ba 
rat dalam "tahun kemenangan”. 1 

£ 

I 

Tiongkok menjatakan sokongan 
jang positif atas usul jtu, 

Pada achir2 ini Indonesia me 
ngemukakan saran-saran supaja 
diadakan A-A Games dan diban 
tuk oragnisssi olahraga AsA 
atas landasan "the new cmarging 
forces" dan dibawah pandji 4 
mangat Bandung, Rakjat Tiong 
kok menjatakan "pula sambutan 
jang hangat dan sokongan jang 
tegas atas saran ini, 

Kami jakin, bahwa semangat 
Bandung pasti/ akan berkem 
bang terus dan memantjarkan 
'ahajanja jang gembilang dan 
dengan diilhami semangat Ban 
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Polisi Lantjarkan Razzia 
Ketemukan Bemo 1 Tjurian 
raan' Jan Tidak Punja Nomor Bewiis 

Merdeka): — 
t Djakarta 

berapa harini telah melantjarkan razia setjara 

bergelombang kendaraan bermotor jang banjak 
berseliweran di Ibukota. Dalam razzia itu polisi 
telah berhasil menemukan sebuah kendaraan 
Bemo hasil tjurian dan beberapa kendaraan her- 
motor jang didjalankan tanpa memiliki nomor 
bewijs dan beberapa orang pengemudi jang ti- 
dak memiliki surat keterangan mengemudi. 

DJAKARTA, 
« POLISI 

  

0 

    

Minum - Ratjun Bersama 
Dua manusia jang berlainan 

djenis kelaminnja pada Senen 
petang kemaren diketemukan 
menygeletak dalam keadaan ti 
dak sadarkan diri disebuah ru 
mah djalan Tjipinang Latihan. 

Kedua manusia itu telah mi 
num ratjun dan keduanja te 
lah dibawa ke RSUP untuk di 
beri pertolongan. 

keterangan Purel Menurut 
Polisi Komisariat Djakarta raja, 

  

oleh polisi 
jakni 

oleh Seksi2 dan Tjabang2 ke 
polialan di 1 

kup Jengkap. 
Mengenai berhasil diketemu- 

kan Bemo hasil tjurian itu 
oleh Purel Polisi — didjelaskan, 
bahwa kendaraan tab diketemu 
kan tanggal 30 September si- 
ang jl ketika Polisi Seksi 1V 

mes kendaraan bermotor 
jang simpang siur dimuka Bios 
kop Raya djalan Tangerang. 
Bemo hasil 'jurian itu berna- 
mor polisi B. 25156. 

Bemo itu adalah milik Mbin 
K jalan Petodjo  Binatu Gang 
III jang hilang pada tanggal 29 
September malam. 

Menurut Purel Polisi menge 
pai kendaraan bermotor jang 
Gidjalankan tanpa nomor bewijs 
oleh polisi telah dilakukan pe 
pahanan sementara pemeriksa- 
an. 

  

Projek Pemintalan Dgn. 
Biaja Rp. 645,— Djuta 
JOGJAKARTA, 2-10 (PIA): — 

SEBUAH projek pemintalan benang dgn. 
30.000 mesin pintal dswasa ini sedang dikerdja 

kan|| pembangunannja di Grati, Pasuruan (Dja 
wa Timur) oleh Pemerintah, jang akan mene 
lan biaja sebesar Rp. 645.000.000,— lebih jang 

ja dikerahkan kepada P 
en 

P NPR Kar 
perindustrian rakjat, £ 
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Dam Tahan Kenda- 

Raja sedjak be 

Bingkisan Dari Persit 
Djakarta, 2 

ruang kerdjanja di Markas Be 
sar KKO telah menerima bing 
kisan dari Persit. (Persaudaraap 
isteri Tentara). 

Utusan Persit jang dipimpin 
web Nj. Muktijo Itu telah menje 
rahkan 18 karung bingkisan un 
tuk garis depan, Bingkisan tab 
berupa haduk-ketjil, sikat—gigi 
Yun barang2 keperluan sehariz 
lainnja. 

Dalam pada itu dapat pula 
dikabarkan, bahwa bi 
cari Jalasenastri, Persatuan Is- 

sit untuk garis depan dalam 
rangka memperingati Hari Ang 
katan Perang jang telah diseran 
kan kepada Panglima KKO: me 
rurut rentjana pada tanggal 4 

Oktober jad, dengan resmi akan 
@serahkan pula oleh Panglima 
KKO kepada Wampa bidang ke 
smanan dan pertahanan KASAH 
Djendral Nasution. Demikian di 

beritakan Dinas Penerangan & 
Sedjarah KKO-AL. 

Menteri PDK Kundju- 
ngi SR "Meksiko" 
Djakarta, 2 Oktober (PIA) 

Duta besar Meksiko di Djakar 
ta, Allonso Castro Valle, bersa- 

bagai berikut : 
AA. 1 Mentjabut lamptran su 

rat keputusan menteri perdaga- 
ujan No, 768 M tanggal 5 Ma- 
Iut 1962, mengenai daftar ba- 
10pg2 jang dapat diimpor dgn 
SIVA. 

2. Barang? jang dapat dlim- 
purt dengan SIVA adalah bu- 
rang2 jang tersebut dalam daftar 
1. IL III dan IV surat keputusan 
Ocrsama menteri perdagangan: 

menteri urusan pendpatan, pem 
biajarn dan pengawasan No, 
N -SKB/62 tgl. 4 Sepiem 

ber 1962, dengan ketentuan, bah 
wa untuk pengimporan dengan 
5 bagi barang2 jang tersebut 
dalam daftar 1 termaksud diatas 
dan barang2 jang tersebut dida- 

lam daftar III dan 1V termaksud 
@ atas jang termuat dalam lamp: 
mau AA surat keputusan ini, di- 
perlukan idjin chusus dari men- 
teri perdagangan cg. kepala di 

tCklorat Impor departemen per- 
dagangan. 

  

3. Surat keputusan in! mulai 

berlaku pada tanggal 1 Oktober 
1562. 

Daftar barang2 jang tersebut 
Galam daftar III dan IV surat 

keputusan bersama no. 160-M- 

SKB-1962 tanggal 4 September 
1262 jang pengimporannja dgn 
Siva 

kepala Nat 

tangan 
Bab 20 Toebersiding van 

NTuchten, groenten moeskruiden 

direktorat Jep. 
sbb 3 

Vosistoften en azijn, bah 25 
nardsoorten stenen, lak en ce 

ment, bab 38 kelterijen, 40 hout 
en boutweriz meubelen, bab 42 

      

teri'AURI, Bhayangkari dan Per | 

  
Republik Indonesia” Ji 

Mekaiko. 

Achir Bular 

  

  

Prasaran Ekonomi Pd. 

(Kongres MIPI - 

m bidang2 ilmu pengetahuan 
@eksakta dan ilmu scsial jang me 
Iiputi seluruh dunia ilmu penge 
tatuan berdjumlah 230 buah. di 
ancrnja dfoga tertapat prasa: 
ran2 dari pada ahli2 jang tidak 
Scrtitel selar sardjuna, demikti- 
an keterangan jang didanat PIA. 

Ini Djakarta 

    
   
  

Raya Bebas B:H. 
' 

  

.Perajaan Kemes gan” Diberbagai Ke-| 
tjamatan Duangsungkan Dengan Meriam 
Djakarta 3 Oktober (Merdeka) 

Kepala Djapen Djaya, soewo 
no, mendjawab pertanjaan ..Mer 
deka" kemarin pagi menegas 
kan, selambatInja pada achir 
bulan ini seluruh Daerah Chu 
sus Ibukota Djakarta Raya su 
dah bebas dari Buta Huruf. 

Selandjutnja didjelaskan, de 
wasa ini hanja beberapa ketje 
matan sadja dari 20 buah ketja 
matan jang masih belum bebas 
Buta Huruf. 

Diwaktu achir2 ini dibebera 
pa ketjamatan telah dilang 
sungkan .perajaamn kemenang 
an" pemberantasan Buta Hu 
ruf tersebut. Perajaan2 itu ber 
langsung meriah dengan me 
njembelih beberapa ekor kam 
bing, kerbau dan diramaikan 
oleh 

  

Barang Jang Dapat Di- 
import Dengan SIVA 
Dgn Izin Chusus Menteri Perdagangan 

DJAKARTA, 2 Oktober (PIA): — 
DALAM penindjuuan kembali daftar ba- 

rang2 jang dapat diimport dari luar negeri da- 
lam rangka usaha melzntjarkan export dan im- 
port demi kegiatan ekoromi diseluruh bidang se 
bagaimana jang tertjar.tum dalam lampiran su 
rat keputusan Menteri Perdagangan No 768-M 
tgl. 5 Maret 1962, maka oleh Menteri 
gangan lebih landjut telah diambil keputusan se 

Perda- 

werken van stroo, riet en an- 
Gere plantaardige — vieohtmate- 
risien, bab 44 papler en bordpa- 
pict boekbinderawerk, bab 45 
rukwerken en voorbrengselen 
der grafiache kunsten. 

Bab 46 zijde, vlok-of floretzijde 

sel. bab 48 katoen, bab 49. 

  

pertundjukan2 kesenian | 

rakjat. 
Achir Oktober 1963 
Ibukota bebas BH. 

Oleh Kepala Ujapen Ujaya 
itu ditegaskan, bahwa lebih 
tjepat dari -rentjana. maka 10u 
kota Djakarta Raya sudah akan 
bebas dari Buta Huruf paling 
lambat pada achir bulan UktO 
bar 1862 ini. Semula menurut 
rentjana, Ibukota akan bebas 
cari Buta Huruf pada achir ta 
bun 1962 ini, 

Tjepatnja pemberantasan bu 
ta huruf itu adalah berkat ke 
sandaran masjarakat dan kar 
na kerdjasama jang baik dian- 
tara petugas jang melantjarkan 
Pemberantasan Buta Huruf itu. 

  

Djen. Gosniek Un- 

  

dang Djen, Nasution 
BEUGRAD,I Oktober (PIA). 

Pemerintah Juguslavis kini 

tednog menunggu kepastian 
dari Djakarta 
Jan waktu kundjuagan Wampa 
nudang keamanan den pertaha- 
unJKASAB djedera, A.H. Nasu 
too ke Jugosiavia, demikian di 
kabarkan wartawan PIA di- 
Eeograd. 

Menteri pertahanan Jugosla- 
via Iven Gosnjak Daru ini te- 
lah - menjampaikan undangan 
kepada djenderal Nasution utk 
singgah beberapu vari di Jugos 
lavia dalam perdjasnannja ke- 
oeberapa negara di Eropa jud. 
Dan baru2 ini ataso militer R.I. 
di Jugoslavia, let.koi. Yogo Soe 
gumo telah mengundjungi djen 
weral Ivan Gosnjek untuk mem 
bitzarakan sekitar kundjungan 
djenderal Nasution itu. 

Dulam pertemuan itu Ivan 
Gosnjak menjatakun kegembira- 
annja atas kundjungan djende- 

| rat Nasution itu, dalam mana 
kedwa tokoh teb akan dapat 
mergudakan pembitjaraan meng 
nii hubungan dan kepentingan 
antara Indonesia dan Jugoslavia 
dalam usaha lebih mempererat 
hubungan persahabstan jang 

  

Pendaftaran Udjian 1963 
Dm Lirykungan Djawatan Pendidikan Umum 

DJAKARTA, 2 Oktober (PIA): — 
DEPARTEMEN Pendidikan Dasar dan Ke 

budajaan menyurmumkan bahwa pendaftaran 
udjian tahun 1963. dauam lingkungan Djaw. 
Pendid:k: 
dari tgl 15 Sept 1962 s-d tgl. 15 Desember 1962 
ba 

ladjar. 

kan sama 
lalu demikian pula tentang be 
sarnja uang udjian, 
memperlengkapi pendaftarannja 
dengan: 
Instansi P.D. dan K bahwa me 
lihat tjalon sudah setaraf pe- 
ngetahuan dan 
dengan djenis udjian jang akan 
ditempuhnja, dan dengan surat 
berkelakuan baik dari Pamong 
pradja-Polisi. 

ran, Panitya pendaftaran, 
Jjib melaporkan hasil pendafta 
ran kepada Instansi? sesuai do 

Djakarta, 1-10- (PIA) 

tersiarnja disementara 
surat2 kabar pernjata 
an beberapa orgen 
si, mahasiswa 

mengenai hak mahasis 

ganisasi2 

ngan dari Pimpinan Departemen 

  

» Umum, dilikukan hanja satu kali, 

  

tjalon peladjar ataupun tjalon bukan pe- 

Tjara pendaftaran dilaksana 
dengan tahun jang 

ngan instruksi. Laporan nasil 
pendaftaran harus terperintji, 
tentang djenis udjian, djumiah 
tjalon udjian, tiap djenis udji 
an, udjian tjara baru atau la 
ma dlsb. Keterangan2 lebih jan 
djut mengenal pendaftaran da 
pat diperoleh dari instansi P.D. 
dan K Daerah. Demikian 
pengumuman itu lebih djauh, 

Achirnja dep. PD. dan K 
menginstruksikan kepada semua 
petugas dalam lingkungan Dja 
watan Pendidikan Umum Dep. 
P.D.K. untuk mulai dengan 26 
gera menerima pendaftaran. 

Hak Mahasiswa Masuk 
Extra-Universister 

jang narus 

Surat pernjataan dari 

pendidikannja 

Setelah penutupan  pendafta 

masing2 dengan cebebas-bebas- 
aja sadja seperti masa jg lala 
dimann berlaku studi bebas, te 
tapi haruslah dengan bimbin: 
tuntutan-pimpipan sehingga da 
lam waktu jg telah direntjana 
kan dapat dihasilkan ahll2, sar 
djana2 dengan mutu dan djum 
lah jg direntjanakan sesuai dgn 
keperluan pelaksanany Pemba- 
ngunan Nasional Semesta Be- 
rentjana. 

Berhubung dengan 

  

extra- 
universiter — Surabaja 

wa untuk memasuki or 
mahasiswa 

extra universiter, ma- 

ka Depart. Perguruan 
Tinggi dan Ilmu Pe- 
ngetahuan meman- 
dang perlu untuk mcm 
serikan pendjelasan se- 

erikut: 

Pelaksanaan Studi 
Terpimpin 
4, Pimpinan Departemen rer 

guruan Tinggi daa Ilmu Pe- 
ngetahuan beserta seluruh.,Pre 
siden Untversita-Institut Negeri 
telah bertekad untuk menjem- 
purnakan usaha? pelacsanyan 
Studi Terpimpin dalam tahun 
peladjaran 1962-1963 Ini, 

8. Dalam rangka pe!      1. Tidak benar ndanja lara. 

| Hari Minggu Jl telah tiba di ibu 
kota, 

vas, hennep, jute, ameh an an- 
Gcie plantaardige textielmuteria- 
lor, bab 50 wa:ten er vilt, touw 

iah ada 
  

men "Saigon'" 

S5 kosi Persatuan Sepakbota Malaj: 
telah menerima D4" 
untuk turut ambil 
turnamen sepakbola —guna 1! 
ngka memperingati hari keme: 
dekaan Vietoam Selatan 
kon dan untuk itu Melati 

sicer en van andere minerale 
materialen, bab 59 cardewerk. 

Eab 60 glas en gisawerh, bab 
61 edele metalen, paarien en 
edelgesteenten, bab |) 63 ijzer, 
grtijzer, staal, bab 71 messen- | 

    

Senin. 
Pertandingan jang akan ber 

lea, niet elder werk. waren yan 
verschillende aard van Onedele 
imetalen niet elder inbegrepen, 

« Bab 73 iche ma 
nish apparaten en toestallen, 
alsmede onderdellen daarvan. 
bab 72 keteis machines, mecha 

@n apparaten en elecirote 

akan dimulai pada tanggal 

Oktober jad. 

Ka's(wakil ketua) Teh Chye Hi     

Ma'laja Turut Turna- 

    

saj 

mengirimkan 17 orung pemain 
nih, demikian diumumkan bari 

  

langsung selama seminggu itu 
2 

Regu Malaja terdiri dari an 
tara lain Dato Abdul Jamil bin 

imenager), David Shoongtsek- 

retaris), Harus bia Haji Idris 
(cificial pelatih) serta para pe 
main Ungku Ismail. Teh Sheng 

Lee, Abdullah Noordin, Foo 
Fook Chuan, Zubir Ahmad, Ma 

            

Perguruan Tinggi dan Ilmu Pe- 
ngetahuan bagi mahuwawa utk 
memasuki organisasi mahasiswa 
extra-universiter, mel: 

Instruksi mengenal 
Studi Terpimpin 
peralihar:, 

2. Segala sesuatunja menge- 
ja Jnai keorganisasian bagi maha 

siswa diselenggarakan oleh De- 
partemen Perguruan Tinggi dan 

a |llmu Pengetahuan berdasarkan 

t | kepada Undang-undang Pergu- 

  

      In 
dalem mase 

  

Studi Terpimpin di Perguruan 
. (Tinggi, memanglah dibarapkan 

sangat pengertian jang ichlas 
dan kesediaan berbakti serta 

kerdja keras jg. sungtun2 dari 
setiap anggota civitas academi 
Ca (tenaga pengudiar, mahasis 
wa dan para petugas pegawai? 

in |isinnja dilingkungan Perguruan 

yuan Tinggi dan Ilmu Pengeta 
huan beserta seluruh Presiden 
Uctversitas-Institut Negeri da- 
lam musjawarah-mustawarahnja 
telah jakin dan dengan bulat 
menetapkan antara lain, bahwa: 
Gelam pelaksanaan studi terpim- 

ma   
     

   

  

   

   

je ada pada mi 
tas sesuai dengan 

ising2 Presiden Univ 
tut Negeri telah 
Yebidjaksnnann pela 
di Terpimpin Ini ig 
kepada keadaan dan pe?) 
ngan jg ada pada mas 

berpegang tetun kepada 
jat dan tullunn Studi 

    

   

      

Adalah meruparan kenjata: 
bahwa suasana #jurvi2 ik 

Giperlukan bagi Stud: pada 
Perguruan Tinggi berbeda dari 
Studi pada Perguruan Wene- 
ngah. 

Untuk menjesuaikan dan 
mempersiapkan saira:2 'g diper 
lukan lal, memang diperlukan 
Cenaga, pikiran dan waktu hugi 
para tjalon-mahasiswa baru tsb 
entara lain mengenal buku2 pe 
ladjaran jang kemungkinanija 
tidak tjukup tersedia di perpus 
takaan atau di-toko2 briku, mer 
tjari teman untuk beladjar ber 
sama dan mengusahakan pemon 
dokan, istimewa bagi mehusis 
wa jang baru berasal dari luar 
kota Unlversita-Institat tab. 

7. Dalam bubungan no. 1.2 

  

  

         
rombongan pemainZ .iie 

On Ice” dari Amerika ye 
nanti malam 

memulai pertundjukannja 
bertempat di ,,Gedung Pusat 

Olahraga Bung” Karno” Senajun. 

(Photo Joes) 
  

Pentjurian D: Djaian 
Hang Djebat 
Djakarta, 1 Oktober (PIA) 

Sebuah rumah di Dji. Hang 
Djebat Kebajoran pada Saotu 
malam jang lalu telah dimasu- 
ku orang iamu tak Ciundang gan 
mcseka telah mengambil sebuah 
rGro, sedjumlah —alat2 rumah 
tangga lainnja beserta uang tw 
ta: jang meliputi ojumiar xp. 
345.000.— Tetapi berkat kegia- 
tan Polisi Seksi VIII jang sete- 
lah diberitahu kemudian meia- 
kukan penjelidikan jang sek 
Mx, Orang jang ditjungai teu 
mclakukan perbuatan tersebi 
Ga'am waktu hanja beberapa 
Ayam sadja telah dapat di 
ka dan sekarang sedang 
han oleh Polisi Seksi VIII, 

Organisasi? 

   

    

kebidjaksanaan dilingkungan ma 
sing2, agar dalam mata permu 
laan, jg merupakan masa peru- 
Ihan bagi mahasiswa baru itu 
jang —diperhitungkanja akan 
memakan waktu kurang levih 

sebagian besar dari 

versiter dapat memahami perso- 
alan jg sebenarnja dan membe 
rikan kesempatan serta fasiti- 

  

perti kami sebatkibr diatas 
para mahasiswa baru dihebua- 
kap dari kegiatan2 oryanisusi 
Wuhasiswa — extra universiter 
dan diserahkan-dipertjajakan “0 
pada pimplnna Universitsr ui 
membimbing mereka dalam rang 
ka penjesualan dan persiapan 
studi terpimpin, demi kepenling 
nu umum Perguruan Tinggi ve 
perti telah ditetapkan dalam Un 
Gang2 Perguruan Tinggi. Datar 
tingkat sekarang ini. memary 
lah hal ini sangat dip» iukan 

Dalam hal ini sama sekali 
tidaklah diadakan tarangvn bagi 
mahasiswa untuk mendjadi ang 
kota salah satu organisasi m4 
ihasiswa je disukain'a ma 
Jung diharapkan dar" semua 

Imahasiswa buru dan furg teih 
Ialinstruksikan — olen Pimpinan 
Departemen Perguruas Tinggi 

|dun Ilmu Pengetahuan adat 
agar mahasiswa “pe 
untuk digerakkan datam "£ 
pelaksanaan Studi f9 
dan untuk in! memuag 
tingkat permulaan ini mu 
wa baru perlu dibeh: 
kegiatan2 organisasi mal 
extra-universiter Utk s8 
masa peralihan jg Wudiar, ja 
untuk enam bulan. 

8. Demikianlah pendjelasan ni 
kami perbuat serta mengharap- 
kan pengertian sepenuhnja 
bantuan dari pihak2 jp berkepen 
tingan: tenaga pengi 
siswa, para petugas pada Pergu 
tuan Tinggi dan pinak Orang 
tun dari mahasiswa brru, Chu- 
susnja, dari seluruh masjarakat 

              

    

  

   

      

    

  

   

  

Pendjeasan anda 
tangani oleh Kuasa Moneri U 
Mr Erman Moeriantoro,   

  

  
   

melakukan persiapan untuk 
Gengan Djalil itu.” 

itu?" tanja Darwin terkedjut. 
..Apa? Kau menjerah sadja terkudap paksaan 

tidaklah dapat dibenar- | 344,6, diatas telah ada Usilver 

kan dalam melakukan tugasoja sitas-Institut jang mengambil 

Maag" " cuver herita 
Lalu bagai 8 ....y.. it 

Itulah jang kususahkan sekarang Ini Bahkan 

ajah sudah bertindak lebih djauh lagi. Ia telah 
#ku — Pertandingan, 

Aku send'r' kebetulan ditugaskan untuk meng 
pertandingan Kartini Cup" itu 

nantl. Djadi kits bisa berangkat bersama. 
DI Djekrria kita bitjarakan dengan Panitia 

supaja kau djangan berdiam di- 
tempat per.ginapan jang disediakan utk peserta. 

  

Ini untuk mengelakkan supaja siahmu tidak 
gampang menemuinja. Buat selandjutnja kita 

    

Tentu srdja tidak. Tetapi aku tidak tahu apa pikiran pula nanti". 

/ 
jang harus kulakukan untuk monentangnja”. "Kapan kita Berangkat?” tanja | Leni 

N marulin tepi sekitar mereka. Masing2 si- mila! terpengaruh oleh rentjana Darwin itu, 

buk dengan pikirannja sendiri. "Sekarang tanggal 26, bukan ? Aku kira, Kita 

AW Aku Ingin tahu, apakah kau mempunjal ke baik berangkat kira2 tanggal 10 bulan depan, 

beranian, Leni ?" tanja Darwin Menurut rentjana pertandingan .Kartini Cup" 

( 14 y 
-Maksudmu 

. akan dVangsungkan achir bulan depan. Semen 

»Maksudku Kue tara itu segala sesuatunja akan kubitjarakan 

Ketika Leni tiba ditaman djalan Tjempaka, ,Ja, Mbok harus duduk bersama kami," (mah dan keluargamu kalau terpaksv? Aku akan pula dengar. pengurus persatuan bulutangkis di 

dilihatnja Darwin telah menanti dan Buduk di- ”udjar gadis Ku lembul menulis surat pada ajahku di kota Ini” vdjar pemuda itu mendjelaskan. 

ulah sebooh bangku dala taman 1, Aa Sa Ma bea pangkit dari duduknja. Engkau boleh Inenompeng dirumah kami. Ahh —”Rentjarsmu itu memang, bagus. Tetapi ala 

Aka DEak sangka kau dapat selokas ini safir)” ja berdjain terbung
kuk2 karena segan dan te)” dan ibuku tentu akan mendjagamu baika.” lam lain ptkipir masih ada,” kata Leni pula 

pal kemari", sapa Darwin sambil mengadjak “kut. Dengan sikap jang lutju dan kaku, perem” Lani tidak mendjawab. Dia sebenarnja setudJu so-elah berdiam sedjurus lamanja. 

Lan! duduk, puan setengah tua itu lalu duduk disamping sekali pada usul Darwin itu. Namun sebegai "Bagaimana maksudmu ?" 3 

«Sudah jama kau menuggu?” Darwin. membuat djarak jang tidak gadis, timbul pula rasa segan dan malunja me- ,Tjobalah kau bitjarakan dengan organisasi2 

yAka sendiri baru datang.” 5 Parag dat Gagas langal dari pemda ti Wedkeang ditempat orang jang tidak dikenalnja Wanita dikota ini. Djelaakan UitaZku, djslaskan 

(Mbok Item dengan sikap malu? dan kaku #Dirumahmu barangkali ibu ini tidak boleh itu. SETIA betapa pentingnja aku turut dalam perebutan 

duduk dirumput dekat tempat Leni dan Darwin duduk bersama, bukan, Leni?" Kau tidak perlu ragu2, Leni. Ajah dan ibu Kartini Cup" itu. Dan Oelankan ya: 

duduk. com. "Ajah melarangnja. Bahkan kaleu ia mengh- “ku tentu akan menjambutmu dengan gembira, & sikap kepala batu jang kolot 

an Gak Sa An en najar “nfanegot betrilvan ?" kutuk: Darwin Daeng abangpemn ra agro gemar ye Na ” 
duduk dan” 

, 

penempaan bemngan aa ia WrApakah sosi penting jang Ingin kau bitja SD Ba etika ae Api ag he tentang mendengar uapan gadis 

Tidak. Ibu tidak boleh duduk dibawah. Ha- rakan ituf” tania Leni mengalih pertjakapan, datanganam ke Ibukota itu untuk turut memper itu. Rentjana Leni itu menarik hatinja pula. 

Trus duduk disini bersama kami." Setelah berpikir sedjenak, Darwin lalu borka tahankan nema baik bangsa dan negara kita Tetapi bogaimana djika ajabmu ber- 

Saja tidak pantas duduk bersama raden,” 'ta: |) » dibidang olahraga." 1 hasil dilembutkan oleh utusan ai waniia 

Ka » 3 mKartinl or “2 toen Jang ada djtan Inn. Kita #Ka0 berangkat 
itu. en Pegang an shhakih. Ian “Oak. tara alan. Yerentaa Masih Mhega Loni tidak mendjawab. Alrege Ng mengundjunginja 

«Saja bukan raden, bu. Kalaupun saja raden, Lai Ca yertanja lag. Bokankah kxa telah Danang ra on etace town bersamal ke Ibukota tanpa tahu ajahku. Kite 

saja tidar akan membiarkan ibu duduk membatja disurat2 kabar bahwa aku akan tu- Tanpa meri kebimbangan hati gudis lakukan rectjunamu," kuta Leni tegaa, 

Nah | Duduklah disamping saja, ba pudia mt” t 2 M4 Darwin menjimbung: Aa bsak aku akan mali Benghuoondi 

Ae es Mae “geolah lah Ja, tapi Aku pikir tentu ajahmu lidak mangi | Aku punju rentjana begial, Ktu berangkat pesnisa Senen wanita dikota ini. 

saga, inta pendapat auna madjikannja lu  Zinkanuja, bukan?" ke” Ljakusta, Tinggal dirumah Orang turku. pasti bersedia menjukung perdjuanganmu,", 

    

    
     

       



    

   

      

    

        

   

  

   

    

     

     

      

   
    

        

   

  

    
    

      

     
         
      
   

Mean Ea 

  

bea Route Obor. “Oljnipiade 
DJAK ARTA. 2 Oktober (PIA 

BACIAN PENERANGAN kedutaan besar 

    

Djepang di Djakarta mengumumkan, 
route obor Olympiade 
20000 kilomster telah 

- Olympic Organizing 

   
bahwa 

“Tol 1964 sepandjang 
ditentukan oleh “Tokyo 

Committee dan keputus- 
an terackir beryantung pada hasil pertemuan 'In 

adakan d' Kenya, Afril 
Salah satu kota jang akan 

@ilalui adalah, Djakarta tempat 
Asian Games IV, 

Route tersebut ditentukan se 
sudah mempeladjari hasil pe- 
njelidikan jang luas dinegara2 
Tumur Tengah dan Asia. 

    

Menurut route jang direntja 
makan itu,” obor Olympiade 
akan berangkat dari Olympia, 
tempat kelahiran Olympiade Ju 
mani dahulu, dua bulan sebe- 
Jum pembukaan Olympiade To 
kyo jang direntjanakan 10 Ok 
tober 1964. Obor itu akan diba 
wa oleh pelari2 Junani dari 
O.ympia ke Athena dan dari sa 
na akan diterbangkan ke Naha 
(Okinawa) melalui Istambul, An 
kara, Beirut, Damascus, Bagh- 
cad,” Teheran, Kabul, Karachi, 
New Katmandu, Calcut- 

ta, Dacca, Rangoon, Bangkok, 
Kuala Lumpur, Singapura, Dja 
karta, Manila, Hongkong dan 
Taipeh. 

Suatu rentjana pergantian te 
lah disarankan sesudah” obor 

    

waktu satu bulan, 

Utama pada waktu jang tepat 
untuk menandakan ' dibukanja 
Onympinde XVIIL Bila obor 3 
dibagi di naga lua aj 
akan bertemu Stadion Uma 

ta, Tokyo, 
Pemilihan route melalui uda 

ra ini adalah sebagai penggan 
U usul semula melalul daratan 
mengikuti ,.Djalan Sutera” put 
bakaia. 

Meningkatnja — permintaan2 
dari luar neyeri akan keterang 
angs kesakat aruln, Ol 
'Tokyo kb uselengkaya 

kan dalam (bulan Oktober 1964 
Komite Organizasi Onnina 
Tokyo telah menetapkan dasar 
politik pendjualan 
lankan. 

jang didja 

  

KESATUAN —— 
Sambungan Dari Hal 1) 

      

berta kapal2 pe- 
untuk keamanan 

ku: diatas 
nyawal divda 
umcce ALKI 

Mengenai tambahan personil 
Gikatukun bhw kalau pada achir 
1851 ALRI banfa terdiri dari 
12.0V0 personil, maka kini djum 
lab tsb telah berlipat ganda men 
jati 40.000, dan kami harapkan 
kuta Brigdjen Ali bahwa ALRI 
akua mentjapal angka minim se 
barjak 5 — 60.000 personil. 

Achirnja mengenai Piasiitas a 

ternational Olympic Committce jang al 

    

an di- 
, tahun depan, 

Oleh Komite ditekankan bah 
wa keterangan ini hanjalah ber 
sipat umum: keterangan terpe 
rintji terachir tentang agen pen 
Gjualan, harga kartjis dan tem 
pat duduk serta djumlahnja jg 
tersedia akan diumumkan bu- 
lan Agustus depan. 

Pendjualan kartjis akan diba 
gi dalam dua kategori: pendjua 
lan dimuka dan pendjualan di 
tempat. Jang dimaksud dengan 
pendjualan ditempat ialah kar 
Wis2 didjual pada tempat? pen 
Gjuslan jang telah dikuasakan 
Gipelbagai tempat selama Olym 
plade. Pendjualan dimuka, ba 
ik didalam maupun diluar nege 
ri, akan dilakukan hanja oleh 
agen chusus jang telah ditun- 
djuk, Organizing Committee, 
atas usul, Organizing Committee 
tiap negara peserta, akan me 
mundjuk satu agen ' pendjualan 
untuk tlap2 negara diseluruh 

4 
kim aban dipilih dari biro2 per 

telah mendapat 

jang akan didjual diluar nege 
Ti akan disediakan jauh se 
belum penjelenggaraan Olym 

Mereka jang Ingin membeli 
kartjis harus mengadjukan per 
mohonan Donna sa agen ipoaian 

menerima Ema karya me 
reka harus memiliki surat kete 
rangan hotel (hotel di Tokye 
atau disekitarnja) atau Surat 

gan Pemon- 

Tokyo selama masa 
butkan dalam kartjis (Surat Ke 

barengan. Pemesanan Pemondok 

otel 
san Dengioeran. Tapi, rang 

an terperintji sistim ini belum 
selesal - 

kartjis diluar ne 
| geri akan dibagi dalam empat 

  

Padang 1 Oktober (PIA) 
Kalau dalam zaman Pendja- 

djahan dahulu, ada seorang ta 
banan jang suka main sport 
bersama Hakim jang akan me 

Ungadilinja, adalah — merupakan 
suatu hal jang aneh dan tuk 
mungkin terdjadi. Tetapi dalam 
zaman kemerdekaan sekarang 
Ini ada hakim jang sering ber 
main spoft bersama orang2 ta 

hanan. Hal ini telah dialami 
#oleh Hakim Ketua dari Mahka 
mah jan Darat dalam Ke 

odaan Perahg utk daerah Su 
matera Letkol CKH Soenarjo 

Bc Hk. Terdakwa Zarkani jang 
dituduh melempar granat pada 
Pos Polisi Ganting itu adalah 
merupakan satu temannja da 
tam main volley ball. 

Memang Zarkani adalah sa 
lah seorang dari 
dalam main volley ball, 
kian kata Hakim Ketua Letkol 
CKH Soenarjo Belik dengan s0 
njum lebar dalam keterangan 
njd kepada Pers, sesudah menu 
tup sidang perkara sidang Peng 
granatan itu. Saja sengadja me 
ngadjak Zarkani setiap main 
volley katanju selandjutnja. 

    

Ke Djerman Barat Be- 
ladjar Bahasa 
Djerman 

'Drrkarta, 2 Oktober (PIA). 
Dongan pesawat udara telah 

berangkat menudju Djerman Ba 
rat 3 orang guru dan 2 maha- 
siswa Indonesia untuk melan- 
djutkan pelajaran mereka da- 
ia bahasa Djerman. | 

1 Guru2 tersebut, Ialah: & 
Frans dari Djakarta, Djajadi- 
sasira dari Djakarta dan Nona 

IC. de Fretes dari Jogjakarta 
jung akan memperdalam bahasa   
  

«dan Vietnam. 

  

pt ibarat la, 

  

   
akan tergantung pada persedia 
an kartjis Selama bulan Sep- 

tember 1964 kartjis akan didju 
ai hanja oleh sediumlah -ageo 
dalam neseri ik terbatas djum 

lahnja. 
Demikian Dinas penerangan! 

Kedutaan besar Djepang di Dja 

art 

  

Indonesia Turut Se- 
pakbola Olyr:piade 

Indonesia terdapat diantara 
44 negara jang telah mendaftar 
kun diri untuk turut serta dalam 
turramen sepakhola Olympiade 
Itkio 1964, demik'an diumum- 
kru bari Senin oleh Federasi 
Sepakbola Internasional (FIFA) 

  

| Djenewa. 
K-44 negara jang telah terdat 

tar Itu adalah: Aibania, Argen- 
tira, Brazil, Bulgaria, Ceyion, 
Chili. Denrbark, Perantjis, Djer- 
tuan Oak & Timur), Junani, 
Djepang, India, Indonesia | bertempat di gedung “Dewan 
ban haundia, Tarsot, Itolia, Jo: | Oeowar Gecwasi Mraman Re 
toslavia, Kenya, Columbia, Li |ja 51. 
Imnon, Liberia, Luxemburg, Ma- j Gambar: Tampak Nj. Gonzales 
laju Mall, India Barat (djadja |de Ara menjerahkan bendera 
har Belanda), Belanda, Nigeria, | Cuba kepada pimpinan Gerwani. 
Fenama, — Polandia, Rumania, | ————— 
Swedia, Swiss, Senegal, Uni 
Sevjet, Korea Selatan, Togo, Tje 
koslowakia, Tunisia, Turki, Ho- 
ngaria, Republik Persatuan Arab 

    
Pada tgl. 28 September jl. oleh 
Gerwani (Gerakan Wanita Indo 
nesia) telah pertemu 
an solidaritas Indonesia-Cuba, 

  

Ka.to 1 Oktober (AFP-PIA) 
Menteri luar negeri Jaman 

Mobsen el Ayni hari Senin me 
ngadakan pembitjaraun2 deng 
an duta besar Amerika Serikat 
Gi Kairo John Badeau. 

Dalam pembitjaraan2 itu du 
ta besar Badeau memberi djami 
ran kepada menlu Mohsen bah 
wa Amerika Serikat tid 

Likwidasi Permindo 
Selesai - 

    

  

  

  

Batas waktu terachir bagi pe Djakarta, 2 Oktober (PIA) Jakan mentjampuri urusan? Ja | “Selandjutnja kantor berita se 

utupan untuk mengikuti turn: Dengan sudah berachirnja pe | man, demikian diberitakan oleh | tengah resmi RPA itu menam- 
men sepakbola dalam Olympiade | .jelesalan likwidasi P.T. Permin | kantor berita Timur Tengah. | bahkan bahwa menteri luar ne 
1464 adalah tanggal 31 Desem- | do maka berdasarkan surat kepi Selesai pertemuan, duta be | xc Mohsen el Ayni ha 
ber 1962, tusan Menteri Perindustrian Da- | ser Jaman untuk Republik ver telah” mengadakan 

sar-Pertambangan, Mr. Muchji | #atuan Arab Mohamed Ah raan2 pula — dengan 
Tietiep Dan Th: din Afandi pegawal utama muda pemenknng rg aan pem | presiden Republik Persatuan 

it da P.T. Permindo terhitung | bitjan Moh-| Arab Gamal Abdel Nasser di 
ietiep | an Ino Be B1 September Ing: | sen dan dutabesar Badeau telah | Kairo, 
Tjang Djen Djuara ditetapkan untuk mengachiri px 

bantuan tenaga tab. 
diatas, 

“ IT. Veteran Race" yan Tan 
Surabaja 1 Oktober (PIA) 

Tletjep Arzad dari Djakarta 
dengan mengendarai sepeda 
motor ,.Honda” telah keluar se 
bagai djuara pertama untuk ke 
las GO cc dengan  menjatat 
waktu "9 menit 47 detik pada 
Veteran Race ke-1 jang dilang 
sungkan didjalan raya Perak 

Sementara itu sambil menung 
go keputusan hedin landjut Mr. 

uchjidin Afandi mendapat tu 
gas lain sebagai pembantu Men- 

paran” 
Kuala Lumpur 1 Okt. (AFP-PIA) 

Wakil perdana menteri Mala 
ja Tengku Abdul Razak bari 
Senin telah membuka dengan 
resmi konperensi kampanje ,,be 

  

    
Benian Pere-Penerangan Departe 
men Perdatam. 

    

  
  

  

         

      

  

    

  
  

  

    

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

     

AS Tidak Akan Tjampuri 
Urusan-urusan Jaman 

  

Konp. ,.Bebas Dari Kela- 
Dibuka 

Barat dan Timur, Surabaja hari 1 

  

bas dari kelaparan” di Kuala 
Minggu. MEMEMSA | Lumpur. 

Thio Tjang Djen djuga dari Sebelas negara ikut serta da 
Djakarta, jang pernah menggon ARMADA lam konperensi itu, jang meru 
dol kedjuaraan race. di Djohor pakan serangkaian konperensiZ 

  

TERDAKWA DAN HAKIM MAIN VOLLEY 

(Malaja) dalam perlombaan itu 
telah pula keluar sebagai djua 
ra pertama untuk kelas 50 cc 

Sambungan Dari Hal 1) FAO jang keempat jang 
kan di Kuala Lumpur. Kampa- 
nje itu dalam keseluruhannja di 

   

    

   

    

ahap pertama: 1 April 1063 | dengan waktu 9 menit 50 detik rat, setjepat mungkin, dan pa | jaksanakan dibawah pimpinan 
-— 31 Maret 1964 dergan sepeda | motor buatan |da tanggai 17 Agustus raklat KI | FAO dengan melalut panityuz 

Tahap kedua: 1 April 1963) Djepang ..Tohatsu". ta harus sudah mengetahui ha | kampanje nasional masing2 ne 
— 2 Djual 1 Tidak kurang dari 50 pemba |sil2 perundingan di New York | gara. Djurubitjara ” konperensi 

Tahap ketiga : 1 Djuli 1964 !lap telah ikut serta dalam Ve |maka bagi pihak Angkatan Pe | itu mengatakan, bahwa sementa 
— 31 Djull 1964 teran Race tersebut, diantara | Tang chususnja, kata Brigdjen|ra tiada seorang jang mengeta 

Tahap keempat: 1 Agustus "Gi jnja ketjuali dari Surabaja sen | Ay Sadikin, tidak ada djalan|hul berapa banjak orang jang 

— 31 Agustus 1964 Giri djuga dari Bo gan hunja tunggu komando sa | lapar dan jang kurang makan. 
Namun demikian pendjualan se | gor, Sukabumi, du, "Tapi-apa kenjataan, kata | Ahli2 memperkirakan setjara 

lama tahap kotiga dan keempat | ban dan Msi AM Sadikin, tanda jang diteri |kasar bahwa sepertiga duri se 
— Ima adalah ' "merah" dan kami |tengah | penduduk “dunia ini 

berarti harus menghentikan ren 
tjana penjerangan, dan kami di 
perintahkan untuk kembali, 

Komodore O.B. Sjaat jang 
djuga memeberikan keterangan 
ini mengatakan selama dipersi 
ran timur Indonesia, kapal2 s8 
lam Indonesia, sewaktu pengam 

lankan tekanan? sebagai jang | bilan gambar di sekitar Manok 
blose dilakukan oleh pengadi- | Wari telah | terlihat dalam” dua 
lan kolonial. tu kontak dengan Kapal2 Bel 

» Jaa, dan pihak musuh melaku 
Berhubung potongan tubuh kan bom bardemen dengan tak 

maupun rambutnja terdakwa jg |kurang 61 kali ' menembakan 
begitu tampan seperti Tony Cur | bom laut kearah kapaj selam 
tie itu, salah seorang wartawan (R.I. Tetapi kata Komondor Sjaat 
usil menanjakan pendidikan terl kapal selam kita selamat dan 
dakwa. Oleh Hakim Letkol Soe |setelah sampai  dipangkalan, 
narjo didjawabnja .la pernah |ternjata kapal tsb botjor den 
beladjar di SR dan ia pandai |tak dapat menjelam lagi. Saa'2 
membatja, tetapi tak begitupan | jang genting menurut Brigdien 
dai menulis" Ali, Komodor Sjaaf dan  Brig- 

— djen Hartono, talah pada achir 
bulan Djuli dimana semua kest- 

RI Tidak Claim Timor tuan jang akan digabungkan 

a dengan .,Satuan Tugas Amphibl 
Fortugis Dan Kalut. 

kurangan makahan jang perma 
ne an sada 

Kampanje bebas dari kelapa .Hal Ini adalah untuk meng 
ini telah dilantjarkan dua hilangkan "perasaan tertekan ba 

Bi terdakwa apabila dihadapkan 
disidang pengadilan nanti. Dan 
memang pengadilan zaman seka 
rang tidak dibenarkan mendja 

    

Peranan Ilmu 'Jang 
Berasas Ketuhanan 
Akan Dibahas 

Jogjakarta, 2 Oktober (PIA) 
Fungsi dan peranan ilmu pe- 

ngetahuan jang berasaskan Ker 
luhanan Jang Maha Esa, dan 

fungsi serta peranan ilmu peng 
tahuan ditindjau dari segi a) 

ma dalam penjelesaian vevota 

jang multikompleks dan s 
tam untuk mentjapai masjarakar 
adil dan makmur guna meme- 

    
    

  

  

   
    

  

17" siap diberangkatkan menu- (ryan presiden Institut” Agama 
dju Irian Barat dengan memper |lsiam Negeri di Jogjakarta, ser 
gunakan Kapal2 niaga jang me|:s pura dekan2 dari fakultas? 

1 ngalami perobahan warna. IAIN jang tersebar dipelb 
Berulang kali kar kota di Iinonesia, demikian ke: 

Itelah mendatangi kot: diperoleh PIA. 
Fuk-Fak, dun Manok Konperensi kerdja itu 
kita mengetahui bahwa setiap |langsungkan pada 
gerakan kita diikuti oleh mu- | Oktober jad, di Bat 
suh, dan malahan musuh mela- | wokerto, dan ak 
kukan penembaka: hadap sa (oleh staf bagian pendidikan-biro 
lah sebuah kapal selam kita ka | perguruan tinggi Gepartemen 

ta Komodore Sjaat. agama, presiden IAIN pr 

  

  Djakarta, 1 Oktober (PIA). 
Menteri luar negeri dr Soeban 

4rio menjatakan bahwa Indone- 
sia tidak mengcla.m Timor Por 

gls dan tidak puia menuntut 
Kalimantan Utara. 

        

    

  

        

  

Keterangan ini diberikan oleh | 
menteri luar negeri dalam perte | 
muan dengan putera2 Irian Ba- 

  

    

  

rat jang datang ke Djakarta BERAPA BIAJA SETIAP | Sunarjo, serta dekan2 dari 
sebagi Gelagasi “Moogrea wasid | oo HANGUA iakultas2 IAIN di Jogjakarta, 
nal Papua”. Dr. Soebandrio ig | 129 buah kapal dengan 30.000 | Djakarta, Bdndjarmasin, Malang, 

  

mendjabat wakil menteri 

ma urusan Irian Barat, fnenegas 
kan, bahwa Indonesia berdjuang 
dengan pengorbanan harta ben: 
da dan djiwa jang besar untuk 

Irian Barat, bukanlah untuk me 

menuhi nafsu ekspansi atau me 
nambah kekajaan dan penduduk, 
melainkan karena "out of prin- 
clvles”, 

Kita menganggap bahwa Hin- 
dia Belanda dahulu adalah ta- 
neh alr kita Indonesia. Sesudah | 
Irian Barat kembali kedalam wi ! 

personil, jang menunggu koman | Kutaradja dan Ralembang, 
dc diperairan timur Indonesia 
adalah merupakan suatu kesatu 

Jang tidak ketjil, dan ten-u 
sadja akan memerlukan suatu 
pembiajaan jang tidak ketjil 
pula. Brigdjen Ali Sadikin mene 
rangkan bahwa untuk 30.000 per 
sonil tsb, setiap harinja dikei 

  

   Wartawan AFP Tewas 

Boris, 1 Oktober (DPA-PIA). 
Fresiden AS John F. Kennedy 

solat mengirimkan tek 

    

nai kematian 
kepada Jean Mario, kepala kan 
tor berita Perantjis tersebut, 
Wartawan AFP itu, Paul Gui- 

  

diperhitungkan beai 
jang datang dari daerah 
karena setiap kesatuan jang ter 

  

    
menghadapi kelaparan dan ke 

  

   

  

hard telah tewas pada achir pe 

    

      

berhasil dengan baik. 
| Dutabesar” Amerika Serikat 
untuk Kairo, Badeau djuga te- 
lah membantah adanja sesuatu 

tara — Washington 
an Hassan, paman 

imam Jaman almarhum dan jg 
mengklim singgasana, menurut 
kantor berita Timur Tengah Se 
landjutnja, 

s 

            

   

  

  

tahun lalu olen direktur djende 
ral FAO Jactor B.R. Sen jang 
bertudjuan untuk ” menurunkan 
bantuan jang meringankan dan 
pasti bagi tindakan jang akan 
memproduksi makanan dima 
nu2 hingga dapat memenuhi ke 
butuhan semua orang diseluruh 
dunia. 

Karjawan Dep. PHB 
Laut Ke Irian Barat 

Dprkarta, 2 Oktober (PIA). 

Pada Sabtu malam jang lalu 
telah berangkat menudju Kota- 
baru karyawan pertama departe 
men Perhubungan Laut, Budi Su 

narjo M.P-B. dalum rangka pe- 
njeruhan kekuasaan pemerintah- 

an di Irian Barat deri fihak Be 
landa kepada UNTEA (PBB) tgl. 
1 Oktober 1962. 

Keesokan harinja, pada hari 
Minggu tengah malam telah be 
rangkat pula rombongan kedua 
karyawan departemen perhubu. 
ngan Laut jang terdiri atas 8 
rang menudju Kotabaru ber- 

| same2 dengan rombongan-wa- 
kil Pemerintah Indonesia jang 
d'pimpin oleh Deputy II Wam- 
»2-Menteri Luar Negeri, Mr, 
Sudjarwo Tjondronegoro jang 

Ussan mewakili Pemerintah Indo- 
ia pada upatj njerahan 

kekuasaan atas pemerintah Iri 
ar Barat dari fihak Belanda ke 
kada UNTEA. 

  

   
   

    

  

Kedelapan karyawan Departe- 
Perhubungan Laut jang te- 

sh berangkat menudju Kotab 
tu itu, sesuai dengan permin 
an UNTEA akan dipekerdjakan 
@.bidang kesjahbandaran, kepela 

chususnja jang menjang 
kut tugas Perhubungan Laut. 

belum kedelapan karyawan 
m jang terdiri atas se- 
LPB: 3 orang dinas Ke 

bandaran dan 4 orang Mari- 
angkat menu 

Menteri Perhubu 
Abdulmutolib 

instruk 

     

   

  

bean 

     
   

    

    
ngan Laut 
berkenan 

  

   
agar mere a semua 
tugas jang oleh 

T UNTEA penje 
rahan $ Ja Indo 
nesia nanti 

Demiktan berita dari Biro Pe 
neranga, Masja 

   rakat Depar bungan 

Penjelesaiar Masalah 

MOSKOW, 1 Oktobe 
P.M. Uni Sovjet Nik: 

takan hari Senin bahwa 
pat sjarat? jang diperl 

  

  

kan. Tan 

Khrushchov mengemukakan 
pernjataan ini didepan wakil 
Dana Perdamaian Gandhi. 

Mereka itu telah menjampal 
kan sebuah seruan ' kepada 
Khrushchov seruan mena djuga 
disampaikan kepada seluruh ke 
pala negara jang memilik! sen 
djata muklir untuk menghenti- 
kan produksi serta eksport zen 
djata2 ita. 

Pernjataan Khrushchov diang 

ai sebagai 
ru kepada negara2 Barat supa 
ja mengadakan persetudjuan Ia 
  

Korban Bandijir India 
Periu Bantuan 
Djenewa, 1 Oktober (AFP-PIA). 

Liga palang merah hari Senin 

tciah melatjarkan permintaan ke 

pada segenap anggauta2nja agar 
membantu korban2 bandjir di 
Irdia baru? ini, demikian di- 

umumkan di Djenewa bari Se- 
nin. 

Rajkumari Amrit Kaur, ketua 
perkimpunan palang merah In- 

dia telah menghadiri suatu per- 
temuan badan pekerdja liga pa- 
'ang merah, dikabarkan telah 

moclantjarkan aksi internasional 

untuk mendapat bantuan dari 

korban bandjir. 

DALAM   

gung djawab bagi kelangsung- 
an pembangunan dan pemerin 
tahan atas wilajah ini seka 
tang ada ditangan PBB, 

Rolz-Bennett kemudian meme 
riksa suatu barisan kehorma 
tan jang terdiri dari pasukan2 
keamanan PBB. 

Pasukan keamanan PBB itu 
terdiri dari pasukan polisi se- 
tempat dan pasukan? Pakistan, 
Penaikan bendera2. 

Sersan Munawar Hussain 
(30 tahun) dari Jhelum (Pakis 
tan) telah menaikkan bendera 
PBB jang berwarna biru dan 

putih untuk pertama kalinja di 

wilajah Irian Barat, Sebuah ben 
dera Belanda telah dikibarkan 
pada waktu jang bersamaan disu 
atu tempat lain kira 50 yard dja 
uhnja oleh serdadu Belanda, ta 

pi pengibaran bendera Belanda 
berlangsung hampir tanpa men- 

dapat perhatian dari rombongan 
pembesar2 jang hadir, 

Bendera PBB dan Belanda 
'kan berkibar diwilajah Irian 

Barat sampal tanggal 31 Desem 
ber, pada tanggal mana Sang 

Saka Merah PUN akah meriffam 
ikan bendera Belanda. 
Bendera PBB akan diturunkan 

pada tanggal 30 April, pada ke 
tika mana wilajah Iriun Barat 
#kan diserahkan kepada Indone- 

sia, 
PRANGKO2 UNTEA 

Untuk menandakan telah te 
'ambilalihnja kekuasaan di Jri 
an Barat itu, pemerintahan ba- 
ru (PBB) telah mulai mendjual 
prangko? pos jang ditjetak de- 
ngan perkataan ,UNTEA", 

Banjak orang menjerbu kans 
tor2 pos untuk membeli prang- 
ko2 baru itu, 

Personil Belanda pada kantor2 
pos sementara itu telah melaku 
kan mogok duduk untuk menun 
tut gadji jang lebih tinggi seba 
guimana kabarnja telah didjane 
djikan kepada mereka djika gue 
reka tetap bekerdja selama masa 
pemerintahan sementara PBB, 
Tindakan mereka itu telah me 
ngakibatkan terhentinja pengiri 

an surat2 pos dari Kotabaru. 
Meskipun banjak rakjat ar Ko 

tabaru sebelumnja pernah menga 
n dahwa mereka tidak akan 

datang ketempat2 pekerdjaan me 
reka sesudah tanggal 30 Sep- 
tembar, aan dalam kanjotaan 

nggal 1 
Oktober datang bekerdja djuga, 
demikian AFP, 

    

   

      

  

  

    

Sudah Terdapat 

Kata Kruskchov - 

  

masalah pertjobaan2? nuklir tanpa ditangguh2 

    

    

        
      

Sjarat : 
Pertjobaan Nuklir 

(Tanjug-PIA): — , 
ita Khrushchov menga 
dewasa ini telah terda 

n untuk menjelesaikan 

  Ap 
rangan pertjobaan. 

Khrushe 

persetudjuan jang “melarang. 
tjobuan2 nuklir diatmosieer, 
#ngkasa luar dan dibawah 'air, 
sementara pembitjaraan2 me- 
ngenai larangan pertjobaan2 nu 
klir dibawah tanah dan suatu 
moratorum 

sampai persetudjuan tertjapai. 
Djuga telah ditjatat bahwa 

perdana menteri Sovjet membe 

Nehru & Radhakris- 
nan Utjapkan Selamat 

Pada RRT, ix 
Paris, 1 Oktober (AFP-PIA). 

Presiden Sarvapalli Radhakris 

sap dan perdana manteri Nehrv 

dari India hari Senin mengirin 

kan kawat utjapan selamat kep» 
da pemimpin2 RRT berkenaar 

Gengan ulang tahun ke-13 ber 
dirinja RRT, demikian menuru 
berite Hsinbua jang tertangkap 

di Paris. 
Pesan Nehru jang Giaanatai 

kepada perdanamenteri 
Ckou En-lai antara lain nngata 
kan, Saja menjampaikan kepa 
de jung mulia utjapan selamat 
rakjat saja, pemerintah India 
dan saja sendiri, bersama2 dgn 
doa kami bagi kemadjuan dan 
kemakmuran negara dan bangsa 
tuan”, 

Pesan Radhakrisnan jang diala 
matkan kepada presiden Liu 
Shao-chi menjatakan selamat ber 
hubung dengan ulang tahun ke- 
13 berdirinja RRT. 

  

Harga Minimum Tem- 
bakau Virginia 

Jogjakarta, 2 Oktober (PIA). 

Dalam keterangannja kepada 
para wartawan di Jogjakarta, 

Asepan Djawa Tengah, Pier- 
volia menerangkan, bahwa de 
wasa ini perlu pemerintah, cg 
departemen perdagangan menen- 

tukan harga minimum produksi 
tembakau virginia untuk tahun 
1962 ini, agar supaja produsen 
lembakau dapat memperoleh an 
tjer2 didalam mendjuai hasi 
produksinja, 

Sampai dewasa ini pemerintah 
belum menentukan harga temba 
kau untuk tahun 1962 ini, se 
hingga OPS Tembakau Virginia 

Pusat menentukna pedoman har 
ta sendiri dan demikian pula 
OPS virginla- Asepan Djateng. 
Maksud dari penentuan hargs 

minimum tembakau itu adalah 
perlu disamping kepentingan pro 
dusen, djuga agar supaja harga 
itu tidak diombang ambingkan 
Oleh para pengusaha2 jang be 
sar seperti Faroka, BAT, dll, 

MENLU ALDJAZAIR BERTERI 
MA KASIH KPD SOVJET 

MOSKOW 1 Okt. (AFP-PIA) 
Menteri luar negeri Aldjazair 

Mohammed Khemisti, dalam su 
atu wawantjara dengan radio 
Moskow hari Senin, mengutjap 
kan terima kasih kepada rakjat 
Sovjet berkenaan dengan soko- 
ngan mereka 
an rakjat Aldja: 
lonlalisme selama bertahun, 

Khemisti mengharapkan agat 
kerdjasama jang didasarkan ke 
pada persal diantara Al! 
djazair dan Uni Sovjet dapat 
berkembang dan " mendjadi Je- 
bih erat. 
Ditambahkan oleh menlu Al 

djazair itu bahwa rakjat Aldja 
zair mengikuti — pembangunan 
masjarakat baru di Uni Sovjet 
dengan minat jang benar, 

        

  

la 4 Oktober (AFP-PIA) 
Kerandjingan rok pendek te 

lah merndjalela di Pilipina, te 
tapi operasi pengguntingan sec 
rang Katolik djuga telah 

» disebuah sekolah 
Katolik untuk gadis2 Jang ter 
kenal. 

M6 

    

    

  

tok Harus 
enjingsing, adalah suster An- 
drea de Jesus, guru kepala se 

kolah tingkat atas untuk wani 
ta Santa Paul 

Pada permulaan tahun penga 

Giaran, suster Andrea telah me 
nginspeksi kelas2 dengan mem 
bawa gunting dan mistar, 

   

    

    Intji Dibawah Lutut 
ting2 hingga tjompang tjam 
ping serta berdjuraiZ sampai ke 
lantal. Gadis2 minta ampun te 
tapi sia2 sadja. 

Kini, peladjar2 sekolah terse   
  

mengenai pertjoba- |) 
an2 ini bendaknja diteruskan 

ketua OPS Tembakau Virginta ) 

Djakarta 
, 418070: Semarang, 

Rp: 5.000, — : 
643881 676817 231440 
susan 105207 6es20n, 

Rp. 250.000, — 
5 NET Diamkan 

Rp31100.000,— 
236892 

  

442260 : Djakarta. 
  

Pemberontakan Dlm. 
Pendjara 

JOHANNESBURG 1 Osotar”. 
(AEP/PIA)- 

Tiga orang Atrwa jang te 
lah didjatuhi hukuman mati te 

lah ditembak mati ketika ikut 
Galam suatu usaha pelarian GP 

Orang hukuman jang telah dix 

djatuhi hukuman mati didalany 
pendjara pusat Pretoria hari 
Minggu. Pada watu makan te 
ngan bari, orang2 bukuman ita 
telah menjerang pendjara2 pen 

mereka dan dijaga jg 
merenggut kuntjl, tetapi mere 
ka tidak berhasil melewati pa 
ar besi pertama dari sektor 
berikutnja, Pendjaga2 pendjara 
jang berada diluar segera diba 
ritahu dan segera melemparkan 
bom gas air mata tetapi sia2 
Achirnja mereka menggunakan 
sendjata2 api dan menembak 
tiga orang Afrika, 

  

Lima orang pendjaga 
lit putih dan 2 Afrika talah di 
@ogkat kerumah sakit dangan 
luka2 dikepalanja, kena pukul 
an orang2 hukuman. kerana 
jang diambil dari kumar2 man 
di Pedjabat2 pendjarn menga 
takan, bahwa ketertiban telah 
dapat dipulihkan dalam waktu 

sedjam. 

Peribahan Dalam Ka- 
binet Malaja 

KUALA LUMPUR, | Oktober 
(AEP/PIA).. 

Suatu reshulile baru dalam 
kabinet Malaja akan diumum- 
kan setjara resmi cada hari Se 
lasa di Kuala Lumpur, demikian 
Tengku Abdul Rahman menera 

dalam suatu konperensl 
pers sebelum berangkat, menue) 
ju Singapura sebagai permula ' 
an perdjalanannja selama tiga" 
minggu ke India dan Pakistan! 

Tengku | menyatakan, bahwa 
kabinet telah mengadakan ra« 
pat darurat pada hari Senin pi 
Bi dan daftar barutelah disetk 
Gjui oleh kepala pegara Malaja 

  

«Tunggulah sampal Jain he 
Il, anda akan mengetahui sega) 
lanja besok", demikian katanya.) 
Tengku telah — mengumi 
perubalian " kabinet dua. bulan" 
jang lalu, sebelum ia bertolak 
ke London untuk menghadiri 
pembitjaraan mengtati masa 
lah Malaysia.” — 

      

L kira2 200 orang3 peting/ 
termasuk menteri2 anggota ka 
binet, korps diplomatik dan pe 
djabat2 tinggi Malaja telah me 

nghuntar Tengku bersama rom 
pengan dilapangan udara sebe 

s hn marka ae paik kedalam pesa   tanah ': kita it kita li 3 

Da Ba an IA het Hb (ag tan St co | 2 GO tp PJ pa ba ek aa Gea (ee ma Pn ah 
kan2 rasial diuniversitas Missi- |annja untuk menumpas keran . 5 1 

KK DS Gp aj tk matang acar (peda da Mi ag da ta ol Ia Bed 
  
  

Djakarta 

Kapal )” 

Tanggal “4 6 Oktober 

  

   - Da Kap, Bana 
Ka 

SALAT AAA 
Pemberitahuan 

PT. Pelajaran "IRIAN BARA " 3 

Djl. Kmp. Bandan 7A, Telp. 23381 

(Akan diberangxatkan dari Tg. Priok 

ka ,STARLIGHT” 

Sip 

Kota. 

     

      

     

   

  

Telo, 221001 

Neta tama 

   
     
     

      
     

    

DN 

REGAL 

MARIE 
KWALITET KLAS SAtu 

BERTARAF INTERNATIONAL! 

HARGANJA HANJA & Y DARI 

HARGA BISKUIT IMPORT, 

LABORATORIUM — JANG — BERWE- 

NANG MENERANGKAN A.L. 

  

DJALAN ASIA AFRIKA NO, 38 

BANDUNG 

  

GOSOK (SAKIT ENTJOK/R 

DION 
LINIMENT 

PENJAKIT 

ENTJOK (RILUMATIK) 
SAKIT LEHER 

NINe 

  

3 

DOKTOR INGGRIS.! 

  

DITJARI 
Suatu pertj etakan besar, membu- 

tuhkan beberapa tukang2: 

"Tukang tjetak, tukang zet mesin, 
tukang zet tangan opmaker, tu- 
kang mesin potong. 
Acbli kiise dan beberapa tukang 
untuk dipekerdjakan dipabrik 

klise modern. 
c). Tukang? untuk dipekerdjakan di 

bagian stip (stereostype). 

Mereka jang 
harap, djangan 

tidak berpengalaman 
melamar. ' 

sendiri di Pertjetakan Masa 
Merdeka, Dil. Petodjo Selatan No. 11       



    

    

    

  

     

      
    

  

   

  

       

    

    

  

  

   

  

          
         
    

    

         

    

     
   
    

        
   

    

       
    

    

   

      

    

   
  

  
  

  

  

    
    

    

    

    

    

  

   
    
    

     

     

Pada sebuah: Perusahaan Negara dapat dengan 

sagera dipekerdjakan 

Seorang Sekretaresse 
(enak dirkmparkan di Tillegor, . 

Bjarate a, Berpendidikan S.M.A dan murespondersi Bah. Inggeris 

Bura2 Ls Aa Na dia No, 10005, kepa Jamaram diseria n2 lengkap dil No, 10005, 
da PT. Biro Rekl, Nasional, £.O.Box 2005, Djakarta, sebekara tanggal 

15 Oktober 

  

Batik Seni Jang Halus 
Batk Sidomuku—Luhur—Lirs—Pa 

raugkusumo—Tjuwiri dll. Rp 750— Sena 

Fembukuan Muatan: 

de sieyer Rp 400.— Rp 390.— Peng 
nja Rp 1000 Ongkos pen- | Pembukuan Penumpang : 

Djl. Sulawesi Tg. P: 
Teipen: O.P. 29250 

    

  

  

    

   

      

   

      
    

  

soo aoooooLL LOL LL. 

Untuk KAS: SALON 

Membuat: 

    

  

@ Kas Loudspeaker Bas-reflex 
Djuga terima: Pesa 

warn, 

    

  

  

Kas salon radio dari Djati dan all Formica 

as salon Televisi & Radio kombinasi 
Kas salon Pengeras duara (Amplifier) 

menurut bentuk dan 
jang Anda inginkan, 

Pekerdjaan RAPIH — TJEPAT — GARANSI 

“ROBINSON STORES" 
Radio — TV: — Electronic Dept, 
Tingkat kel — Telp. 3826 Gambir 
Pasar Baru 115 — DJAKARTA. 

    

  

   
   

  

    
   

    
1 Bahasa ING. 

| GERIS $ bln. 
2, Bahasa BELAN 

DA 1 tahun, 
3. Ekonomi 6 bin, 
4, HUKUM 6 bln, 
5, PENDIDIKAN 
PRIBADI 8 bulan, 
Pembajaran Rp, 
20,- sebulan tiap? 
peladjaran, 

KANTOR PEND1. | 
DIKAN BAKTI | 
Tlikni 4h (Atas) 

Kotakpos 2214 — 

bj 
Tgl. 5 Oktober 1962: 

   

  

   
   
    
       
    

     

    

   

Tgl. 7 Oktober 196: 

    
»BIAN' 

— Singapore (ac), 
Tel. 8 Oktober 1962: 

3 KM, ,LAKOR" 
nak — Pemangkat 

    

  

    

MUATAN LANDJUTAN: 
M     

    

  
  

  

  

05 
AKAN DIBERANGKATKAN DARI 

TG. PRIOK: 
- KURSUS Tgl, 3 Oklober 1962: 

TERTULIS dang. 
ZK 

(Projek Mus), 
Djalan Hajam Wuruk 3 
DJAKARTA 

nerima/Mengirim muatan Januj 
Eropa, Pantai2 Atlantik, Pasifi 
Kanada. : 

    

SEKOLAH MENENGAH TEHNIK R 

    

     

    
   
     
             

    
   

      

   
   

   
    

     
    

  

        

PR RK TFLE RADIO XTFLE- : Employment 10 
Canadian E.ibasvy reguires a chonhand-ypist. lu GRAFIST 5 
en in English and Indonesian, to commence work 

2 5 Menerima murid bari: 
Witen appicallons in English sifing Meng Tamatan S MP./»1 atau sederadjat 

Akin mengaoakan pendjualan dihada, education, experience utid presen: eniployment untuk dididik sebagai: 

Akari Sabtu tanggal 6 Oktober 1062 dam U9.30 Kid be sem to Ihe Canadian Embassy, Djl, Budi Al: — Tekate ado, Televisie dan Rado — 
(dkarepennja di Djalan Raya Djatinegara Timur Kumualiaan No 6, Djakarta, 3570 Tetegrafist - "5 5 

aa Meta pkkara Pae” NIA aa DAJA SARAN “H.R. C 
Aa eta aa E FTSSUGESITI stau DAJA-SARAN Se aa tai 
Batu gelang belah rottan berukir emas dari 23 Ket MIL - " OLEH DIORGHI £ Aa Na 

Gan berotoja 41400 gram, DUNIA"ADA DALAM KEPALAN ANDA, OJIKA ANDA “ 
ata gelang piintiran emas dari 23 Krt berat 45 WI MeuGUASAL JEHNIK SUGESTI : 

Satu paseng gelang Ketjil emas 22 Krt, berat 19.800 | : p Djorghi mengadjarkan dalam bu 

. an. £ 2 iKit, berat 20206 ku ini tehnik dan hukury: supes 
Sata pascng gelang emas t gam, ti - (daja-saran), sehingga Na aan 

Satu pessag welang pllntiran emas 23 Kri, berat mendjadi manusia serba tindak, COWONSAN 

13 pam, jang bisa menghasilkan karj2 DIBUTUHKAN SEGERA DI PALEMBANG 

Bea aa Pa Ka pom besar, 'baik berupa pikiran mau a, Tenaga2 Ahli Teknik—Sipil/Pelaksanaan (STM 
Seto Yintia tap emas 22 Kit, berat 9 £ oun pekerdjaan. 0 MIN) jang berpengalaman . 

22 Ket, berat 10400 gram. Semua pemimpin masa jang utama dan . Djuru Balusa Indonesa—Diepang (Urusao Pem 

aa aa Sana PA Ma NON mapena dian perks Tenaga Unggul ja. m Si Ternga Ahli BD.P/Dep Ket 

Setu selk gelang plintiran ketjil emas 23 Krt, be metci ti dalam pekerdjaan dan tindar-perbuatan- ELAMAR : 

1050 gram. nja. . “Batu rantai kalang dengan mainan ikan emas 23 W|Bita Anda ingin meniliki pribadi jang menarik bagikan daan 

Ket, berat 23 gram. besi-berani, batjalah buku "SUGESTI” karangan Djorghi . | Deparemea 

Ke banenj Balung emas 22 Krt, berat 5200 gram, @|- seorang sardjana masihur, Tehat 160 hal.” ukuran Umum dan Terag: 

Bate rantai kalung emas 22 Krt, bera: 22 2tnm. 1521 kertas halus. Kulit karton 3 warna. Harga 

Satu rantai kalung emas 23 Krt. berat 17 pram. Rp. 185— 
Satu rantai kalung emas 23 Krt, bera: 17.500 grium MASIH TERSEDIA : 

Satu gelang schakel emas 23 Krt, berat !8 gram. 
Satu paszng anting2 emas 22 Krt, berat 4.509 £ram 
Satu tfintiin emas 22 Kri, mata 19 berlitu, IKI 

f 

Tjammaja lelang: Dengan lisan (By-opbd) TOKO BUKU JANG BAIK, PELAJARAN NAS ONAL 
atau langsung pada penerbitnja ( porto Rp. 10,—) . INDONESIA! 

MAGIC CENTRE, DJL. RADJAWALI SEL. V/ 

(Djl. Industri), Djakarta. 

Djie/z225/62. 

    

    
    
    
   

        

       

“KETERANGAN UNTUK PERDJALANAN KAPAL: 

Djl. Pombo 1, Tg. Priok Telp. O.P. 29621 — 
29622 — 29623 — 29624 — 29625, 

    

1 KA, ,KOAN MARU" ke: Bengkulu — Pa- 

GANDARIA" ke: Tjirebon — Djam- 
Ka. Tungkal (tac), 

1. KM. .LAWOTO” ke: Tjirebon — Scl Pan- 
djang — Bengkalis — Pakan Baru, 

ke: Pk, Pinang -- Belawan 

g. Pandan — Pontia- 
Singkawang. 

keberangkatan tersebut diata: 
itobah tanpa pemberitahuan 

  

   
     

   

  

an 

Aa 

, USA - dan 

An PA PA TE TA MN PAN PN Pa Pangan Pa aa PN AA On AR ap Ta an AN Te AT PAR Na SP PNG PAT PLN EL U NAGA RI Tor SNN 

—s$5——— 

  

Il. DENGAN UANG SE. 
(HI! DIKIT, DAPAT MEM. 

If BELi BARANG JANG 
BERMUTU 

    
    
      

      

   

  

  

Dan TEDIN sajon »Beanty Crepe” | jang alah disusun cengan penang 
adalah bahar pakaian jang sangai | lang halus, sebagai bahas , pas 
Indah, lembut, ringan, nicmambah | kaian jang tjukup mewah 1g 
kelndahan bagi setiap gaja dan | selalu dapat dibeli dengan harga 

kepribadiannja. yang pas 
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PRAHOTO DIESEL” JANG PALING BANJAK DIPERGUNAKAN DI INDONESIA" 

HINO 
MODEL 

TE 
HINO MODEL TE, PRAHOTO JINTUK BARANG? MUATAN 

JANG BERAT, telah direntjanakan supaja dapat dise- 
suaikan dengan kebutuhan dalam bermatjam-matjam 
pekerdjaan sebagai “pengangkutan didarat pada 

dewasa ini. Mesin diesel jang teristimewa, DS70 140 
Horsepower, chassis oto (bagian bawah) jang paling 
kuat dan terachir dalam kemadjuan ilmu pengetahuan 
mesin? dengan baik disatukan Untuk menghasilkan 
suatu pekerdjaan optimum dibawah setiap kondisi 
pelaksanaan, - seperti. ekonomi, “ episiensi " dan 
kepertjajaan. Lagi pula ada bermatjam-matjam bentuk 
badannja jang dapat disesuaikan dengan chassis 
CTE" untk funksi' pekerdjaan jang lain, misalnja 
dump truck, Water tanker, mixer truck, oil carrier, 
'mobil pemadam kebakaran dan mobil pengangkutan 
jang bermatjam-matjam bentuknja. Badan mobil jang 
matjam apa pun dipilih, anda akan memperoleh 

djuga mobil buatan Hino dengan pekerdjaan optimum 
iang sama 

  

    
        

Wheeibasa 1: 4.300mm “Fi 
Engine: (“MI IAOHp 

With SS 75mm, 
Nickness Lem 

WS dpan 
TENTU, ANDA, BISANTAHU) BAHWA" 

1ASA JALAB BERARTI KWALITET'   DALAM TIAP.TIAP BA 

N.V: INDONESIAN SERVICE CO. 
Tromol Pos, 121,” Djakarta Indonesia 

HINO "MOTORS:/2LTR7 
|. ohya, Japan” 

  

        

  

  

         

   

     

     
      
            

  

    

   
   

        
     

      

    

    

    

    

  

      

             

              

       

      

     

    

     

  

LAILOR » 18 Datang vuan tergunggu 
. Bengkulu 8 19 a 
Kebun Djeruk Padang 8 20 Bidaratak 4 de gan: 11/23 Bengkutu 5 2 GOUW 
Diakarta Te. Priox 2 2 — Telpop Lol 

Pelp, Um, seisi 

MASI 

478 h 

Oneki 

TOKO 
USAH 
32 DJAKARTA, V/14 
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IL (satu) Wanita 

Pemvanju Praktek Dokter Doppert," 

Pelumar harap berhubungan dj Dl 

Baya Krekoi Al Djakarta 

  

    

  

Gapat memperzuna 
t singgah dipe:a DIDJUAL 

merk "WESTING 
MEB II CIK IPK 
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16” maso    Djawa-Sumatra Dengan 
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ek Sei Okt Okt.i 

2 

& GE type TA ML W 
Il. Semua burang 1UOls     

   
    
    

Teaj 
1.     wu IX/103, Blok M Ll    Djl, 
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CIVIECS 
DAN 

ARAKAT BARU 

  

rsposesta GOLE 
maan 

Gisusun oleh : 

OBAT SEHAT 

COLES KIDNEYING IABUETS | 

GOLES sisi crime rasurs 
UNTUK 

PINGGANG 
KEPALA PUSING 

DAN LAING 

  

Soekarno 
Mr JC,T, Sim 

os     
PUSTAKA OURION 

- 

BUKU—PERTJETAKAN— 
HA STEMPEL SAWAH BESAR 

    

    

        

   

OBAT INI TELAH 
TERKENAL DISELURUH IN- 
DONESIA. MENJEHATKAN 
BADAN DAN PALING MUS- 
TADJAB. 
TANPA RECEP BISA 
DAPAT BELI Di TOKO2 O- 
BAT DISELURUH INDONESIA. 

  

PERKENALAN 
: SARUNG BATIK SERBA 

  

: SARUNG TENUN 
A   

2 1125— 
1 BATIK KAIN PANDJANG 
BERIKUT SLENDANGNJA 

» 100,— 
2 HANDUK BERLETER NA 
MA PEMESAN    

    Rp. 5.600. 

TUAN KIRIM Rp. 5400, TE 
RIMA PAKET ISI SELU- 
RUHNJA TSB, DIATAS (17 

      . SAPTO. 
PANDJANG - WETAN 4/32 

PEKALONGAN   
 


	43PNM94_321
	43PNM94_322
	43PNM94_323
	43PNM94_324

