
  

       

     

  

Tentara Nasional Kalimantan Utara 

mamanja tidak diumumkan jtu 
kini sedang dirawar disebuah 
rumahsakit 
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Suara Rakjat Republik Indonesia 
' BERFIKIR MERDEKA -— - BERSUARA MERDEKA — HAK MANUSIA MERDEKA 

SELASA, 11 DESEMBER, 1962 — 14 RADJAB 1382-H. 

Sumber? kangat me- 
ngotahui dan odukan 

  

dengan kedoknja 
Salinan kawat tab. disampaikan 

Gharmo dan gubernur/KDH Kalimantan 
perwakilan pers Kaljmantan Barat di Djakarta. — 

Rakjat Kal. Utara Perlu Dibantu 
DJAKARTA, 

EZ ELUARGA Peladjar dan Mahasjswa Kalimantan Barat dj Djakarta Senja 

imperialisme 
nja. Demikjen kawat KPMKB tsb. jang dirandatangtnj oleh ketuanja, Basrin Nour. 

ISI KAWAT 
UN Saad olga dan Sekakas Titan Hat Ya tnjpignja ada- : 

kepada Pangdam XU/Tandjungpura Kol, Soe- 
Barat J.C. Oevaang Oeray, Demikian menuru' 

  

19 Desember (PIA): — 

  

DELE 
  

Sardjana Soviet Di 

Indonesia 
Djakarta, 8 Desember (PIA) 

Dua orang sardjana darj Uni 
Sovjet masing2 Prof. NA Zetilo 
nok masing2 Porf, N.A. Zeto- 

Menteri Kesehatan Major Djen 
Geral dr Satrio Djum'at pagi te 
Jah menerima kundjungan kedua 
sardjana jang akan mengadakan 
penindjauan Xoobjek2 kesehatan 
dilbukota, Bandung, Solo, Sema 

Dalam pertemuan itu kedua 
sardjana Uni Sovjer itu menjata   
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Pola Pendirian Pabrik 

DJAKARTA, 11 Des, (Md), 
Perusahaan Tenun Mesjo tan 

pa kerjualj anggota OPSTMS 
dalam 

hijnja target sanjang seperti 

an, disampjag dari Komando 
Tertinggi Operasi Ekonomi dan 
Badan Pengawas Pertekstjlan, 
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WAKIL2 rakjar Irlam Barat dari segenap golongan, 
Dewan Papua, Kongres Nasional dam 
gl. 10 Desember 1962, telah menjampajkan dalrar delegasi? ji 
Istana Merdeka untuk menjampajkan daftar 

Jain2nja 

Gelegasi2 
segera pergi ke New York untuk menjampajkan guntutwrnja su- 
paja penjerahan Irian Barat dilaksanakan selekas mungkin dan 
#onder plibisit, Gambar djatas menundjukkan 
(sb, membatjakan numa3 peserta di depan P.J.M. Pres. 

(Foto: IPPHOS)—— 

Sandang Untuk Lebaran (-w, 
Sudah Disiapkan 

Tekstil Di I.B. Akan 
- Disampaikan Kepada Presiden 

Ikama pembangunan jnl, 

Sandang untuk Lebaran 
@udah dipergapkan 

Tentang hasil2 kongkrjt jang 
Sudah “ditjapai Oleh  OPSTMS 
selama tahun 1962 dikemuka- 
kan selajn kongolidasj apara 
tur produksi sampai kebawah 
sehingja rCady to be used bagi 

kepentingan Negara, maka 
banjak 

GASI RAKIAT IRBA 

GEMBIRA MENDENGAR HASRAT JG 
BER-NJALA? UTK. MASUKKAN 

IB. DALAM RI. 

  

—— 

DJAKARTA, 11 

nja (Gligarov. 

ngan Chairul Saleh, Menceri Per 
dagangan Dr. Suharto, Menteri 

| Urusan Bank Sentral Sumarno 
ISH, Menteri Urusan Pembiajaan 

perentjana Negara Ari 
fin Harahap SH. Dutabesar RI 
utk Yugoslavia Asmaun Siti. dan 
Pd. Kuasa IV Menlu Omar 

Jadi 

Selesai pertemuan jang ber- 
langsung selama 144 djam, atas 

perganjaan Wampa Notohamipro   

  

" DJAKARTA, 17 Desember (Merdeka) 
Presiden-Panglima Tertinggi Soekarno kema- 

rin|piang bertempat di Istana Merdeka tih mene 
rima kundjungan delegasi rakjat Irian Barat 
jang terdiri dari 7 orang untuk menjampaikan 
pernjataan-bersama, jg isinja antara lain « agar 
penjerahan Irian Barat kepada RI |dilaksanakan 
tgl. 31 Desember jad. dan plebisit djanganlah 
mendjadi soal jang |memetia-belah persatuan In- | 
donesia, 

  

Pameran Kapat? Pe- 
rang Dapat Perhatian 

Be: 
Surabaja, 8 Desember (PIA). 

- Pameran 
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Rapat Dinas Pangdam Se-Indonesia 
DJAKARTA. 10 Desember (PIA): — 
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Tidaklah Benar Kep. ' 
: Menolak 

Djakarta, 11 Desember (Mdk) 

djo menerangkan, bahwa didalam 
pertemuan itu telah dibitjarakan 
soal kerdja-sama ekonomi RI- 
Yugoslavia jang akan dilandjut- 
kan, dan untuk keperluan itu, te- 
lah dibentuk suatu working 
group jang diketuai oleh Pd. 
Kuasa IV Menlu Omar Jadi, jang 
akan menjelidiki kemungkinan? 
untuk merundingkan beberapa 
soal setjara mendalam sesuai 
dengan kondisi? jang ada dida- 
lam negara masing2. 

Subandrio Tiba Di 
Kolombo” 

Kolombo, 10 Des. (AFP-PIA). 
Wampa-menteri luar negeri 

Dr. Subandrio hari Minggu te- 
lah tiba di Kolombo, ibukota 
Sailan untuk memimpin delega 

si Indonesia dalam konperensi 
(nam negara non-blok di Ko: 

  

  
Hukum Sjari 
per menolak pelaksangan Hu- 
kum Sjari'at Islam di Atjeh. Da 
lam 
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Dgn. Yugoslavia Diselidiki Kemungkinannja 
Oleh Working Group Umar Jadi 

Desember (Merdexa) 
DELEGASI Indonesia jang diketuai oleh 

Wampa'/Urusan Keuangan Notohamiprodjo, ke 
marin siang bertempat dirumah kediaman res 
mi Menteri Luar Negeri Djalan Medan Mer- 
deka Barat no. 14, telah mengadakan suatu pe- 
rundingan dengan delegasi Rep. Rakjat Federal 
Yugoslavia jang diketuai oleh Menteri keuangan 

Pidoto Wampa Norohami- 
prodjo 

Dalam pidato singratnja sebe- 
- |lum perundingan dimulai, Wam- 

pa Notohamiprodjo antara lain 
menerangkan, bahwa dalam me- 
nindjau hubungan ekonomi an- 

   g pe 
dan hubungan kita dibidang ker 

Wak. Pres. 

  

DJAKARTA, 1 
Tamu Negara Wakil 

Bali, 

Sebelum meninggalkan Ibu 
kota kemarin pagi bertempat di 
salah satu ruangan Istana No 
gara, Wakil Presiden Republik 
Rakjat Pederal Yugosisvia E- 
Guard Kardelj, telah menerima 
para pembesar2 Indonesia, dan 
mengadakan pembitjaraan? sela 
ma hampir 1 djam. 

Hadir dalam pertemuan ra 
mab-tamah itu, Perdana Menge 
ri Ir H. Djuanda, Wakil Mente 
Fi Pertama 1 Dr. Leimena Wam 
pa Urusan Produksi Major Djan 
Geral Suprajogi, Wampa- Wakil 
Ketua DPA Sartono Si, Wam 
pa Urusan Keuangan Notohami 
prodjo, Menteri — Perhubunyan 

  
-| Laut Ir. Abd, Muthalib, Menge 

ri Urusan Perbelandjaan pembia 
jaan-pendapatan Negara Arifin 

SEL dan Dutabesar RI 
unguk Yugoslavia Asmaun SH, 
sedang dari pihak Yugoslavia   

Staf Peperti 
'at Islam 
2 eri termuat dalam UU 

tahun 1957 tentang Po 
kok2 Pemerintahan Daerah, be 

pendidikan”, 
3-Penerapan Presiden Repu 

blik Indonesia No. 6 lahun 
1959- tentang Pemerintah Due 

krasi Terpimpin | Dulam kang 
ka kembali ke UUD 1945. 

Diutjapkan. oleh Perdana Alen 
teri H. Djuanda dalam rapat 

jat pada bari Senin ranggal 2 
Maret 1958 mulai djam 15.30. 

IL Tentang UU Dasar 

     

TH. REP, KE-XVIII 

| Kerdjasama Ekonomi Lebih Erat 
Gjasama ekonomi, ilmijah dan 

tehnik. : 
Dikatakannja, g3atu a 

Kena ag: ta 
hun2 sudah Itu Ak, 

nundjukkan Aha 23 
lainkan menukbi balans 
Jing negoti? bagi pihak Indone 
sia, Disampi Niken 
tikan, bana Yan barang 
jang diekspor, ko Yugoslavia 
sangatlah terbatas. Kesukaran2 

jang terutana dihadapi Indooe- 
sia pada wakru ini ialah ku 

rangnja bahan2 serta spare 

parts jang sanga dibutuhkan 
oleb indusiri di Indonesia bai 

mana menjebabkan - paberik2 
berdjalan djauh dibawah kape 

1 

siteit jang ditetapkan semula 
Kesukaran ini memaksa Peme. 
rintah Indonesia mcmentingkas 
tmport bahan2 dan spareparw 

sangat diperlukun dalan 
sedapat 

alkan barang2 
kurang urgent 

pa Notohamipro 

Kardelj Ke 

        
   

   

  

Bogor, Bandung & Bali 
T Desember (Merdeka) 
Presiden Republik Rak- 

jat Federal Yugoslavia Eduard Kardelj dan rom 
bongan, pagini menurut rentjana akan memulai 
perdjalanannja mengundjungi dacrah2 jang di- 
mulai dari Bogor, Bandung dan kemudian ke 

hadir antara lain Wakil Presl 
den E. Kardelj.Menteri Muda 
Luar ” Negeri ' Marko Nikezic, 
Kepala Kabinet Wakil Presidez 
Anton Vraguse, 

Sebelum menerima para pem 
besar RL Wakil Presiden K 
Kardelj beserta rombongan, te 

lah mengundjungi Tamay Pab: 
lawan Kalibata dan melegakan 
karangan bunga, — kemudian 
rombongan lalu — mengundjungi 

Sementara itu, NJ, E. 
setibanja di Ibukota, telah men 
punjai atjara tersendiri, jaito 
hari Senin pagi telah meoyun 
djungi gedung Jajasan Penderi 
ta Anak2 Tiatjat di Kobajoran 
Baru dan kemudian mengada 

kan pertemuan — ramah-tamah 
dengan para wanita Ibukota 
bertempap digedung Wanita 
Djalan Diponegoro, 

Achmad MP Tetap 
Ketua Umum DD 
KBKI Djabar 

Djakarta 11 Desember (MdK) 

Berhubung dengan siaran da 
Td sementara — suratkabar ten 
tang diri Achmad M.P, DPS 
KBKI dengan ini perlu ” mene 
Baskan bahwa Saudara Acamad 
MP. .totap mendjabap Ketua 
Umum DD II KBKI Djawa Ba 
rat, 

Menurut laporan jang dipero 
leh DPS, KBKI bahwa DD II 
KBKI Djabar setjara kontinu 
tetap menjelenggarakan usaha? 
dibidang konsolidasi organisasi 
sampai ketingkat Seksi2 KBKI. 

Dalam laporan tsb didjelas 
kan djuga bahwa DD Di KBK! 

dukungan kepada DPS. KBKI 
jang dipimpin oleh Ahem Er- 
ningpradja. 

Untuk sementara alamat Se   
"Dompet Pembangunan Irian Barat" 

sumbangan dari »Griljawan2 garis belakang”. 

  

Penerimaan sampa: Cl 8-12-62 

Djomlah sampai hari ini el. M1-12”62 
Empatratus Tudjuhpuluh 

Kirimkanlah sumbangan #dr2. 
kepada NV. Merdeka Press, 
Pjekarta. 
Nama2 penjumbang. muat 

ENI USULII 

—— www —— 

  

    

"| kretariat DD ll KBKI Djawa iss 
far bertempat di DjL Teuku 
Angkasa 32 A Bandung. 

Demikian Indroprop DPS Kb 
KI “mengabarkan 

Rp. 10— 

Rp. 10 
Rp 20— 
Rp. 10 
Rp. 10: 
Rp. 10,5 

Rp. Bb 
Rx Im 
Rp. “10m 
Rp. 10 
Rp. 3 
Rp. 10— 

@nmasitaamang 
Rp. 125— 
Rp. 
— 

-. Rpp 338pme 
Rp. 214428 

#emaaimg 
Rp. 347921 

Sembilan dan 

au perponwesei Da alan Wo Nae 9, 
ruangan td, | 
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INDUK KARANGAN ve 

Revolusi Kalimantan Utara J 
dl Brunei jang pada waktu 

"protekto- PPn mkin data "atas apa jung debut 
Ai dek mci Kalimantan Urara, Tentara Nasional 

Kalimantan 

( Kalimantan 

Utara terpaksa harus berkobar satu pemberontakan jang djtimbul 
mempertahan- :kan 'oleh pikjran2 kolot jang ngotot 

kan sjatim pendjadjahan jang dikutuk oleh sebagjan besar rakjat2 
'progresip didunia, Namun disatu fihak ngaknja sudah mendjadj 
satu keharusan sedjarah bahwa kaum kolonialis besaran Kak) 
tangannja tidak mungkin djusir dengan bitjara dan berun 
ding. Oich karena ilu pemberonakan' jang terdjadi dj Kalimantan 
Utara tidak bisa lain harus djinterpretir sebagai saru revolusj 

dari 
kemerdekaan, satu ledakan semangat rakjat jang setjara spontan 

belenggu  pendjadjahan. bertekad membebastan dirinja 
Seperti setiap revolusi, perang kemerdek: 
dang bergolak di Kalymantan U! 

    

jang sekarang 
dihadapkan kepada keku 

  

"the old escablished forces" jang tidak boleh dianggap remeh. 
Tindakan penumpusan jang dilakukan oleh pasukan2 Angka- 
tan Darat Inggeris, jang mungkin akan disusul dengan operasi 
penindasan dengan pasukan2 jang 

Kaljraantan Utara, Rakja' 
perti apa jang diajapkan olei Azhary, Pemim 
di Kalimaman Utara bukan tjdak tahu akan 
masa2 darang jang dekat sebagai kelaziman 
revolusi. Pesukan2 Inggeris mungkin akan dapat 
kembali kota2 jg pernah direbut oleh Teniara 
Bitara tetapi jai sama sekali tidak bear! padamnja 

  

tantangan bagi rakji 
lebih "besar merupakan 

rah itu se 
Partal Rakjat 

tantangan pada 
berputarnja roda 

   

      

osal Kalimanjan 
semangat 

rakjar jang akan meneruskan perdjoangannja darj hutan2 Kali- 
matan dengan perang gerjlja, Indonesia 
dekat dari Kalimantan Utara baik ditinjau setjara 

alah tetangga paling 
Boogratjs 

hubungan ethnis. Tidaklah sukar untuk mentjarj titik di 

  

maupun 
mana rakjat Irdonesia 
akan tetap 
bahwa Lita mendukung revolusi 

sedang bergolak di Kalimane 
tjara gktif, mengkon. 
pada umumpja w: 
terhadap perang 
Jat Kalimantan Utara, sep: 
dimana sadja dicunja ia g 

Kedok 
Djakarta, 11-12 Mdk). 

Pevolusi rakjat di Brunal, 
bukan sadja merupakan tjetu- 
sap rakjat untuk | melepaskan 
Giri dari belenggu kolonlati. 
terapi djuga manembah 
kung lagi barisan “ihe new 
emerging forces” di Asit, de- 
mikian pernjataan Presidium 
Yerserikatan Perhimpunan? Ma 
hasiswa Indonesia (PPMI) atas 

   

        

  

   Tega 

   

  

Buku? Univ. Tergolong 
Bahan Fokok 

Djakarta, 10 Des. (PIA). 
Buku2 keperluan universias 

digolongkan kedalam “daftar 1 
utau bamun2 pokok, Dewikian 
keputusan Dep. Perdagangan se- 
telah diadakan rapat jang mem 
bujarakup keberatan2 para ma: 

hamswa dan pihak Dep. PIIP 
bernubung dinaikannja marga 
buku binggu 30075 a/d SU 
terhitung mulai :anggal 1 Ok- 

lober 1962, 
Dalam keputusan menteri per 

dagangan tunggal 22 Nopember 
1962 ditjantumkan pula batwa 
Kp, 50— djuwm dovisen dengan 
dasar diterred'payment salu ta 
hun, hanja boleh dipakai untuk 
buku2 universitas negeri dan 

  

a menjokong revolusi 

  

N eat eaap: 

| mantan Utara 

rusaja berdiri, Kia selamanja dan 
berada dibarjsan "ihe new emerging forces", berarti 

! dan perang kemerdekaan jang 
Utara. Kita harus mendukung se 
umum Asia Afrika dan dunja | 

beri bantuan jang 

  

ektit dan djitu 
sedang dilantjarkan oleh rak 

rakjata 
kan diri darj pendjadjahav- 

  

  

sia Terbuka 
ama seluruh organisasi? maha 
siswa anggotanja, dalam me- 
njambut pembgrontakan rakjat 
@: Kalimantan “Utara, chususaja 
di Brunal. Pernjataan tersebut 
menambahkan lagi, bahwa ma- 
hasiswa Indonesia bukan sadja 
memberi dukungan kepvda re- 
volusi rakjat Brunal sesuai de- 
ngan hak menentukan nasib sen 
diri bangsa, terapi dluga men 
desak pemerintah untuk mena 
ruh perhaian besar dan mewm- 
berikan dukungan positip kepa 
da wakil Partal Rakjat Brunal 
jang sekarang sedang, menudu 

revolusi di Brunal, 
itu Malay- 

Jang hendak dibentuk 
itu, jang tidak lain dari bentuk 
neo-kolontalisme, demiklan per- 

n Presidlum P.P.MJ, jung 

   
    

  

bung Kusnohadi. 
Drlam pada itu dapat dinjata 

kan disin! bahwa — PPMI djuga 
telah mengirim pesan kepada 
LU.S, dun LS.C/COSIG, un 
tuk segera menaruh perhatian 
dalam masalah in! dan ngar ke 
dua badun internasional "maha- 
Kiawa tersebut membangkitkan 
simpasi dan solidaritas mahasis 
wa sedunia untak menijiprakan 
public opinion sedunia dalam 
rangka membantu revolusi rak- 
Jat Brunai. 

'Angan2 Malaysia Raya 
terpukul 

Revolusi rakja: di Brunal ge- 
kaligus memukul angan2 Teng- 
km Abdurachman untuk mem- 
bentuk Malasya Raya, jang ti- 
dak dapar dukungan rakjat Ka 

itu, demiklan 
statement PB. Gerakan Pemuda 
Indonesia menjambut pemberon 
takan rakjar di Brunai tersebut. 

Pengurus Besar Pemuda Indo 
nesia dalam pernjataannja me- 
njerahkan, menjokong sepenuh. 
nja statement PB. Partindo jang 
mendukung revolusi untuk Bru- 

    

kepada | nat itu. Pemberontakan di Kali 

  

5 i 

SEPLA, 
mesudah V1 
Loan Iyan pan 

anggora i 

1 3 

membitjarakas pula kejantaran 
daerah 

F3
   

mantan Utara bucan sadja has- 
rai rakjat melepaskan 
diri dari belenggu kolonitlisme, 
tetapi djuga pemberonakan me- 
nentang neo-ko.onialisme jang 
Yerdak dipaksakan jaltu Malay. 
si» Raya. 

  

Satu Dari 

melakukan operasinja 
kereta api ekspres, 

Komplot 'Itu terdiri dari 8 
orang dan seorang diantaranja 
adalah wanita, 

Menurug Purel Polis! Kom) 
sariat Djakarta Raya, nama da 
tl anggota komplot itu sudah 
berhasil diketahui dan hanje 
tinggal menunggu saap penang 
kapan. 

Hambat penumpang 
kaluar masuk 

Purel Polisi menerangkan, 
praktek kodjahatan jang dilaku 
kan komplot itu adalah dengan 
tjara mengepung djalan keluar 
masuk gerbong penumpang apa 
bila kereta itu berhenti disyasi 
on. Tak segan2 komplot Iru ber 
tindak setjara kekerasan 
mangsanja umpamanja meram 
pas dompet serta barang2 besar 
lainnja dan apabilaa perlu mem 

| betot djam jang sedang terbelit 
Mipergelangan tangan, Kedjaha 
|» sedemikian kebanjakan me 
reka lakukan pada malam. Seba 

kaimana diketahui, kerata api 
ekspres pada umumnja masuk 
Djakarta diwaktu “malam. 

Pengalaman satu xesuarga 
dari 

Satu keluarga dari Semarang 
Jang tidak mau disebut pamanja 
Gan pernah mendjadi mangsa 
komplot pentjoleng itu mengki 
tahkan pengalamannja sbb: 

Pada tanggal 6 Desemter jl. 
mereka naik dari Semarang Can 
karena kereta ekpres Itu menga 
lami kerusakan terpaksa masuk 
Djakarta agak djauh maiam. Ke 
luarga itu duduk dikelas dua. 
Setibanja di Kerawang geroong 
kelass dua jang ditumpangi ke 
luarga itu pada pintu keluar ma 
suknja oleh beberapa orang jg 
ternjata adalah pentjoleng2 di 
tumpuk sedjumlah karung beri 
si beras. beras jang di 
tumpuk itu kurang lebih dua 
ton hingga djalan keluar ma 
suk tertutup, 

Mula2 ,tarik” kopor 

mehirnja betot” djam 
tangan 

Setibanja kereta ekpres itu 
distasion  Djatinegara, ketike 
keluarga jg djadi mangsa kom 
plot itu sibuk mengemasi ba 
raognja untuk turun, tibal sebu 

ah kopor mereka -ditjoba disi 
kat oleh komplot pentjoleng jg 
mendjaga beras itu. Perbua 
tun komplot itu dapat digagal 
kan, tapi rupanja meroka masih 
penasaran. Ketika keluarga tadi 
hendak keluar dengan pajahnja 
karena harus melalul — tumpu 
kan karung jang mengempang 
dipintu, tiba2 anggota kompiot 
itu beri si kembali dan meram 

mm jang terbelit diperge 
tangan salah seorang ke 

   

     
  

Perutusan Logistik Ko- 
| ti Ke Kotabaru 

Suatu perutusan perwira2 ter 
kemuka selama seminggu bera 
dn di Kotabaru sebagai perutu 
kun dari” Komando Fertinggi 
Pembebasan Irian Barat, chusus 
untuk menjelidiki segala hal jg 

bersangkutan dengan pelantjaran 
bidang logistik. 

Perurusan tersebut dipimpin 
oleh kepala Gabungan 1V Ko 
mando Tertinggi Pembebasan 
Irian Barat, Kol A. Jusuf dan 
antara lain terdiri dari Asa. IV 
PANGDAD Kol. Pandjaitan, Ga 
bungan IV Mandala Kol. Sung 
koro, Letkol (P) Djokowardojo 
Gan Kombes Wahjo, Selalu ke 

Dalam suatu keterani 
da PIA di Kotabaru Kambnyan 

Kol A Jusuf inene   
  

Kapal B 122 Tenggelam 

j8 FE
E 

PNUKA Bajangi KomplotBanditK-A. 
&a polisi Kisahkari Keluarga 

Pengalaman Sedihnja Dalam Kereta Api 

DJAKARTA, 11 Desember (Merdeka) 
POLISI Negara Urusan Kereta Api dewasa 

ini sudah memperoleh bahan2 keterangan leng 
kap mengenai sebuah komplot pentjoleng jang 

Ta penumpang 

Dilarang Lefuskan 
Petasan 

Djakarta 11 Desember (Mdk) 
Mendjelang hari Natal 

letusan2 petasan jang kadang2 
menimbulkan kegelisahan, kare 
na: bunji perasan itu mi 
suara tembakan sendjata api. 

Dalam hubungan in! Pubtie 
Relations Polisi. Komisariat Dja 
karta Raya memperingirkan, 
bahwa hingga saat In! masih 
berlaku larangan meledalikan pe 
tusan itu, Sementara itu diingat 
kan pula, bahwa Pengussa Pe 
rang Daerah Djakarta Raya se 
tjara resmi telah mengeluarkan 
larangan peledakan serta pendju 
alan petasan tsb. 

pada Polisi 
Kepada masjarakat umumnja, 

para pengawas RT:RK dan Pe 
mimpin2 asrama chususnja, di 
harapkan supaja bertindik me 
larang anak2 dan penduduk2 da 
lam lingkungannja meledakkan 
petasan. Selandjutnja diharap 
kan pula supaja meliporsan pa 

  

Menurut rentjana #jap2 dae- 
rah tingkat I harus mempunjai 
unjversitas dan sekarang hanja 

10 daerah tingkat 1 jang belum 
mempunjal universitas, demikian 
Wampa Moeljadj. 

kerdja jang dise 
lenggarakan sampai dengan tang 
gal 12 Desember ini digedung 
Depernas dihadiri oleh Menterj 
PTIP Prof. Ir Dr Tojib Hadiwi 
djaja, Kuasa Menteri 1 PTIP 
Brigdjon Prof, Dr. Sumantri Har 
dk serta 21 PresjdenZ 
Unjversitas-Institut Negeri di 
Indonesia, 

Pada kesempatan itu pul 
Moneri Prof. Ir. Dr. Tojib telah 

Presiden2 Uni- 
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Aa enakan penduduk Tukar | Gladi tndjauan dan pembiljara 
Djakarta 

«| Pahlawan Tepy Kuliah 

MERDEKA 

Wampa Chusus-Menceri 
ngan Dr. H. Roeslan Abdulgani 

an antara Dr. H, Roeslan Ab 
dulgani dan Panglima Kol. Soe- 
darmo. 

Di Univ. Tiende- 
rawasih 

Djakarta 10 Desember (PIA) 
Ketua Presidium Univ 

Tiendrawasih di TB Prof. R. 
Soegarda Poerbakawatja menga 
takan, bahwa dari 42 orang ma 
hasiswa universitas tsb terda 

iswa jaitu 
menantu dari pahlawan Tepy. 

Seorang mahasiswa jang ter 
tjatar pula sebagai mahasiswa 
pada universitas baru itu ada 
lah seorang pengeliling Indone 
sia Harlina, terapi belum dapat 
mengikuti kuliah karena ia se 
dang pulang kekampungnja, de 

      

     
Tudjuh Presiden Univer- 

sitas Baru Dilantik 
10 Daerah Tingkat I Masih Belum Punja Univ. 

DJAKARTA, 10 Desember (PIA) 

WAMPA Kesedjahteraan Rakjat |Moeljadi 

jDojomartono dalam pembukaan Rapat Kerdja 

Presiden Universitas-Institut Negeri IV Senen 

pagi mengatakan,- bahwa dalam tahun 1963 

akan dibuka lagi tiga universitas di Djambi, 
Pontianak dan Palangkaraja.| 

  

Djelearta 11 Desember Cifak) 
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Brigdjen Mokoginta 
Bertemu Masjarakat 

Dalam rangka pelaksanaan 

follow-up keamanan, semalam 
di AULA STAF ANG 

KATAN BERSENDJATA, Brig. 
Djen. AJ. Mokoginta atas nama 
WAMPA-KASAB telah menga 
dalan pertemuan dengan masja 
rakat Sulawesi Utara dan Te- 
ngah jang berada di Djakarta 

Brig. Paga pertemuan itu 

baik2nja, dengan kesaruan jang 

bulat dari organisasi masjara 
kat Sulawesi Utara dan Tengah 

jang berada di Djakarta, untuk 

mengarahkan perhauannja da 
lam pembi nan semesia jang 

ah tenyakap pem 

  

   

  

Henk Ngatung dalam 
kata sambutannja menjatakan. 

mikian keterangan Prof. Soe | membutahkan pentertian tung: 
arda. gal tentang pc ngunan 

Dalam meng pembangu 

pakan 
Gjadi harus lebih sering menga 

Marga Bhakti Mening 
gal 

Djakarta, 11-12 (Mdk)   dakan rapat? kerdja. 

dung ,,Osil 

  

Univ. Tjenderawasih: 
Dgn Resmi Dibuka 

KOTABARU, 3 Desember (PIA-pos udara 
SENIN sore, 3 Desember jl bertempat dige- 

” di Kotabaru-Dalam, dengan 
resmi telah dilakukan pembukaan kuliah2 pada 

Kolonel Gadungan Diha- 
dapkan Dimedja Hidjau 

Dangan, pimpin, olah hakim 
.... Hi Tontadilan | pedagang, besar 

  

R. Soedjito, Manager 

it kebormatan 

dari rekan2 sekerdJanja, wakil2 

  

Universitas Tjenderawasih, 
Tampak hadir antara lain uta 

san dari perwakilan RI Dr, 
bijono, utusan UNTEA Mr. 
bert. Davee jang mendjabat di- 

UNTEA unuk 

FE
 

ngenai arti ilmu keguruan dan 
pendidikan, Dapat ditambahkan 
bahwa FKIP ini mempunjai 6   

E 
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Oleh. Ts. Amyta 

#Apatah bapak £ Ita Perlombaan ke 

da2. y sangat mengapa keberanian anak2 muda 2 
“Takut?” tanja ajah Nlen agak serkedjut peti 

dengar pemuda itu, "tentu sadja ba "Tapi saja telah mengakibatkan Marto men 
pak pernah Tata takut ira” Geri ketjelakaan ," djotus Bobby penuh pe- 

7 nga ae rtrakal "Ah, cngkan terlalu menjesaltar Tan Gn menteng Mar data penaka ig To BAN bet melihat kau menrjoba melewa 

engata 
pen sagfoa - 

tidak akan | Ht
 

dari 
jang ” memberatj 

    

  

    

Emas Dalam Ikat 

Pinggang 

E 

Pihak berwadjib telah me 
nangkap emas murni jang ber 
bentuk kepingan2 seberat kira2 
1 Kg. jang dimasukkan da 
Jam ikat pinggang dam 13 ring 

@mas serta 5 perakan 
emas jang disimpan dalam tem 
pat sirih njonja" Zubaidah ati 

Perkara tab oleh sidang pe 
ngadilan ekonomi Djakarta te- 
lah diperiksa kemarin siang di 
bawah (pimpinan. hakim Johan 
nes dan penuntut umumnja 
djaksa L. Siahaan 

  

Terdakwa Nj. Zubaidah yelah 
ditahan pedjak tanggal 8 Agus | 

  

berada di Padang Sumatra Ba 
rat, tapi terdakwa tidak depat 
menundjukkan surat izin dari 

  

PLN. 

Saksi2 dalam perkara ini be 
lum lengkap maka sidang di 
tunda, sedangkan barang2 tb. 
disita sebagai barang Dukti. 

| Miliki Uang India Dan 

Pilipia 

Ojakarta 11 Desember (tar) 
Terdakwa Eddy Noya jang 

memiliki paspor dan tiket2 da 
i New Yok telah ditangkap 
Oleh alat negara tatkala dia ber 

malam di Penginapan .Pulau 
Bali" Tg. Priok karena tanpa 
izin LAAPLN memiliki 2 lem 
bar uang India & 5 dan 2 rupie 
dan 1,50 peso Pilipina.. 

Dalam sidang pengadilan 

@konomi kemarin terdakwa me 
terus terang dan dihu 

“ 
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laporan dari dinas 
Sugijopranoto, jang 

juga pernah mendi 
anggota DPD daerah istimewa 
jogjakarta, melakukan pertjoba 
  

Gerbong Terbalik Krn 
Hudjan & Tanah 

Longsor 
Palembang, 8 Descmber (PIA) 

Menurut kepala dinas djawa 
I eksploitasi Su- 

Ir Imam Su-    
barkat kerjolaka 
pada Selasa mv 
Antara stasiun Pagargunung de 
ngan Tandjuntrambang adalah 

inog tarun terus     
an tanah mendj 

kerjelakaan tab, 6 
buah gerbong barang jang beri 
si karet slab dan batubara utk 
Giangkut kepelabuhan Pandjang 
telah keluar dari rel dan ber- 
tumpukan satu dengan lainnja. 

Seorang penumpang gelap jr 
naik kereta api itu tih menjja 
di korban akibat keticlakaan 
tsb, dan hingra kini belum dike 

tahut dan tempat 
tinggalnya. Peristiwa Itu terdja 
Gi pada djam 21.00 karena ter 
djadinja tanah jang agak long- 

  

   

  

   sor akibat hudjan jang turun 
terus menerus sedjak beberapa 

waktu jang lalu 
Terdjadinja ketjelakaan itu 

dimulai dengan sebuah gerbong 
jang keluar rel hingga melln- 
tang dan enam gerbong dibela 
kangnja menubruknja hingga ke 
tjelakaan tsb. tidak dapat dihin 
darkan. 

Hubungan normal kembali 
Untuk kelantjaran lalulintas, 

pihak DKA setempat telah ber 
usaha merigatasi keadaan. Per 
baikan telah dikerdjakan sotja- 
ia terus menerus dan sedjak 
hari Kamis jang lalu hubungan 
kereta api telah dapat berdjalan   

Wampa-Menpen 
Djakarta, 9 Desember (PIA) 

Wampa bidang chusus mente 
ri penerangan Dr. H. Roeslan 
Abdulgani dalam sambutan ter 
tertulisnja pada percemian pem 
bukaan Akademi Sekretaris-Ma 
nager Indonesia (ASMI) Minggu 
malam mengatakan bahwa se- 

tiap institut pendidikan adalah 

    

  
mobil, 
masih 

dr baru, Spedamotor untuk balapan san 

Kemudian kepada spedemotormu, Kau bagus bentuknja, : 
metamapawa bara Batuan metanan jg "Msalh baru tampaknja, pak?” ( 
tak terpjsahkan. Ja, seperti penunggang kuda | "Wa, baru sadja tiga bulan jang lalu bapak 
dengaan kuda tunggangannja,” beli. Walaupun bapak tidak begitu suka mo 

Banjak lagi nasehar2 dan petundjuk2 jang mgendarainja, tetapi bapak sangat tertarik pa 
peng ingalave eco ..e1) agen itu, Orang da potongannja jang bagus itu. Bagaimana, s8 
tua ku merasa pada Bobby. Is melihat tudjukah engkau besok kita berlatih?" 

Ula Madi Waka Bada dalan GI B0, nana Menata Kr Ro ne hem 'bereni, tangkas dan djodjur, jang meru kemudian meninggalkan garase Ku untuk 
pakan djiri2 kedjantanan jang menarjk. bali duduk djberanda Nien dan ibunja terse- 

Bakelah besbihignn bokompa lamanja, emng) 202 melihat kadun orang itu berdjalan bag 

an Nieo kaluar membawa Ayat d0 Serokanng. Tepi Ona. menola. Dena ag 
   | 

Harus Disuburkan 

Dalam Tata-Perekonamian Sosialic 

Dalam hubungan itu, menu- |Perusahaan jang berdiri seka- 
rut wampa menteri Dr. Roesian Irang adalah  pusat2 produksi 
Abdulgani berdiriaja ASML di jdan distribusi didalam 

sebagai sediakain. 

  

Pembangunan sosial-ekono 
mis 

'Wampa menteri penerangan 
#elandjutnja mengatakan bahwa 
Revolusi kita dewasa lal sedang 
meningkat pada tarap pemba- 
ngunan soslal-ekonomis, dimana 
vegi perlekai dan efficiency me 
nondjol kemuka, dengan tidak 
meninggalkan garis2 jang telah 
ditetapkan dalam Manipol Us- 
dek dan Pola Pembangunan Na 
sional Semesta Berentjana kar 
ya DEPERNAS. 

"Perusahaan Negara maupun 
swasta dalam tarap sosial eko 
nomis sekarang ini mempunjal 
peranan jang sangat penting 
Gan oleh karena itu dapatlah 
Gibenarkan tudjuan ASMI. un- 

    

Bagaimana Menghasilkan 
Padi 227,92 Kw-Ila? 

   

  

ketiga kalinja 
Gengan urea sebanjak 112 kg-ha, 
Untuk menghindarkan serangan 
hama walang sangi, tanaman 
disemprot DDT sampai 4 kali 
Keadaan tanaman sangat subur, 
tiap rumpun rata2 terdiri dari 
12 gd 15 batang, tinggi batang 
diukur dari permukaan tanah 

Isampai udjung butir rata2 214 
- 

Dengan disaksikan oleh wa 
kil2 instansi dan dari dinas 
pertanian setempat. telah dilaku 
kan panenan tsb dengan tjara 
mengambil ubinah seluas 10 X 
10 cm ditiga tempat jang Ler 
pangjar dengan hasil” ubinan 
pertama 2 50, 75 kg. Uninan xe 
dua 206 kg dan ubinan ketiga 
227 kg. Dari hasil ketiga uv 
nan itu dapat kira ambil hasil 
rata2 sebanjak 22792 kwintai- 
ha, demikian menuru, laporan 
tersebut jang didapat 214 
    

Kembang Api Dan 
Parade Menjambut 
H.U.T. ARMADA 

Surabaja, 9 Des. (PIA). 
Dalam rangka seringatar Ha 

ri Ulang Tahun Armada, pada 
hari Minggu 9 desember jbl. 
oleh pihak A.L. bertempat di- 
depan muara Kalimas Tg. Pe- 
rak dimulai djam 19.00 diadas 
kan pertundjuzan kembang api. 

Untuk turut meriahkan suasa 
tersebut, Perhimpunan Olah 

Air Surabaja (PURAS) s0 
m sebelumnja mengadakan 

Iki Parade" ang dimvla' des 
ngan atjara "Parade Bendera". 

   
   

  

Kantor Tjabang Ke- 
djaksaan Di Betung 

Palembang, 8 Des. (PIA) 
Kepala 

Projek "Pasang Su- 
rut" Menunggu 

Petan? 
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h
i
 

tg
 

Ha
ir
 

    

  

Aa Ne ag Ne SMG ap IN SA PAGE AT AG EN NE PAN GEN NI PA CT PA PA PP TAN PTP PG PPP PN APP PMN NN LN gt PENS YEN DANA TAN ST MENNA NNNN 

 



    

  

        

diawabunnja, 
Hasl2 perundingan te 

lah diadakan dj Lausanno ter 
sebut ukan langsung disampai 

   

   

  

   

        

   

     
   
       

    

       

    

   

  

   
       

             

    
   

  

   

    

  

      

  

   

    
   

  

    

  

         

              

           

      
        
     
    
       

    

tereka berkesva-an beberapa ri 
bu orang. 
Arti datipada kekuatan TNKU 

ju akan Gjeias apabila djumiah 
DuVO itu dibanuungkan dengan 
muaruh penduduk Brunai jang 
banja berdjumlah 85.000 orang. 

'Sumber2 masih mentjoba te 
rus untuk mengetehui siapa se 
benarnja| berada dibelakang 
pembroatakan jang berkobar s0 

ini karena mereka su- 
Mis pertjaja bahwa Partai Rak 
jat jang dipimpin oleh AM. 
Azhari sanggup mengorginisir 
(pemberontakan militer jang 
sungguh2 tu. 
KAPAL2 PERANG DIKERAH- 
KAN 

Dua kapal penjapu  randjiu 
Inggeris "Fishkerton” dan "Shaw 
ton" dan kapal perusak "Cava- 
lier' jung dikirim dari Singapura 
tiba di Brunai Senin perang, de 
imikian diumumkan oleh djurubi 
ijara Komando Gabungan Tenta 
ra Inggerla Senin siang. 

"Cavalier” me Kapal 
ngangkut (lebih banjak pasukan 
Inggeris dan djuga kendarsan2 

2 aertan perataan" ena 
Dalam ppda 1 deras 

telah tersiar 300 orang 
& tak sedang bergerak 
menudju Miri, Serawak, menim 
bulkan panik dikota tersebut pa 
da Senin pagi, demikian menu- 
rut berira jung sampai di Kutjing. 
PARTAI RAKJAT DILARANG 

Pemerintah Brunaj hari Senin 
menjarakan terlarang Partal Rak. 
jat jang kemarin didakwa men 

ngi pemberontakan, 
Pemimpin Partai Rakjat A.M. 

Azhari, Lk aa Ni Ma- 
nila serjara un telah me 
ngaku sebagai pemimpin pembe 
rontakan. 

Larunghn terhadap Parrai Rak 
Jat Itu dikeluarkan oleh Meneri 
Besar (Chief Min.ster) Brunai, 
demiklan| menurut siaran Radio 
Serawak di Kuchiry 

Partai (Rakjut merijakan Par 
tw terkuar di Brunai dan bulan 
September jl. memenangkan 34 
Geri 55 kursi didewan2 daerah 
Brunat. Berdasarkan peraturan 

ire setiap orang jang terbukti 
masih mendislankan kegiatan2 
parjai ira akan daper didjetuhi 
hukuman maksimum 3 tahun. 

pemerintah Beta djvga telah 
Serseru kepada Jnduduk supa- 

   

  

   

  

   

  

pjnae Indonesia telah menolak 
untuk sja Lal per 
tanggungan-djawab terhadap ti 
dak dijkut-sertakannja Taiwan 
Gan Israel dalam Asjan Games 

Pertandingan bolabagket dun 
bolavolley RRT jang semula 
direntjanskan pada tanggal 11 
dan 12 Desember melawan te 
gu2 setempat, menurut berita 
terachir darj Hubungan Masju 
rakat Depora diundurkan .eha 

ri mendjadi tanggal 13 dan 14 
Descmber 

Menurui korerangan alasan 
dari pengunduran waktu ter 
bur adalah karena regu bo 
bagket RRT jang semula 
tapkan akan — memainian 
tandjagannja di Bandung has 

Senjn ini telah dirobah men 
Gjadi hari Selasa tanggul J1 

Desember, 

Pertandingan? melawan ke 
dum regu darj RRT tersebut 
akan dilanggungkan djkomplcka 
Olahrusa Bung Karno malam 

hari, 4: 
Selandjutnja pada tanggal 16 

Desember malam bertempat di 
Hotel Indonesia oleh menter 
olahraga Maladj akan djada 
kan malam perpisahan deng 

tergebut 
jung akan meninggalkan Ingo 
nesja pada tanggal 17 Desem 
ber kembali ko RRT. 

amo- 
All Japan 
»—0 
” 

KYOTO, 8 Des, (AFP/PIA). 
Kesebelasan Dynamo dari 

Uni Sovjet telah menggulung 
suatu AU Japan selection de 
ngan 5 — O dalam peryanding 
annja jang kedua di Djepang 
di stadion Nishikyogoju pada 
hari Sabtu dengan dihadiri oleh 
8,000 penonton, 

Sampaj pada achir babak 
pertama para tamu dari Unj 
Bovjet itu belum berhasil 
membobolkan sawang lawar 
aja Regu Dynamo dalam sta 
mjna ternjata djauh lebih ung 
gul dar pihak tuan rumah, se 
hingga dalam babak kedua' per 
tahanan Djepang dikojak—ko 
jak Untuk mentjetak gol sam 
pai lima kal berturut—turut, 

Dalam babak pertama per 
tahanan Djepang dikawal dgn 
baik gekali, meskipun mereka 
digempur habis2an oleh pihak 
Dyuamo, 

   
      

Bermain dengan sistim 4-2 
4, orang2 Unj Sovjet jang ser 
ba tjepat itu dalam babak ke 
dua tidak mendjumpu kesuka 
ran lagi dan menguasai lawan? 
nja jang berbadan kerjila, 
Gol pertama darj perranding 

an ing terdjadi pada menjt ke 
13 dalam babak kedua, ketika 
senrerpor Nicolaev melopaskan 
suatu tembakan keras jan mo 
maksa keper Djopang Euraka 
wa menangkap angin, Satu mo 
oit kemudian pihak Uni Sov 
jet menambah saru gol Jagi 
Mereka mentjetak kembali dua 
gol pada menit ke-29 dan ko— 
35 dan gol terachjr satu menit 
@ebelum bubaran darj suatu 
tendangan penalty, 
Pihak Uni Sovjet membiuag 
kal tendangan sudut, dan 

Djepang dua kali, 
Pada tanggal 5" Dosember jg 

lalu Dynamo mengalahkan 
pa Kayor selection dengan 

Rp. 85 Djuta Utk. 
Tundjang Pamong 

Lurah 

    

   Jogjakarta 9 Desember (PIA) 
Untuk para pamong kelura 

rahan dalam lingkungan daerah 
Jonlakarta, telah dibe 

T 
Rp. (tepatnja pir 65 djuta 

pembe- |Rp 61474000) /dalam tahun "22 
Inl, demikian keteranga: 

tmn2 dari Partai Raktar dan Bari 
sax Sosialis, partsi di Singapura 
dan penerbitan2 Persituan War 
tawan Singapura 
Radio Serewak diurs menase- 
haikan kepada rakiat jne memi 
Niks senapan2 berbu. sinsia me 
mierahkannja kepada polisi "un 
tuk disimpan dengan aman". 

n daerah 
istimewa 

Para pamong kelurahan jang 
mendapat tundjahgan itu isleh 
mereka jang hasil tanah lurg 
guhnja — tidak mentjukup! lagi 
untuk biaja hidupnja sehar:2, 
sehinga diperlukan adanja tun- 

Tundjangan Itu seluruhnfo 
berasal dari departemen neme. 
rintahan umum dan otonomi ds   
  

Lagi Dua Kapal Ma- 

nudju Kotabaru 

DJAKARTA, 9 Desember (PIA) 
Major Burhan Ali, kepala "mo 

vement control" Koti Pembeba- 
san Irian Barat jang mengagur 
bidang lalu-lintas pengangkutan 

Irian Barat mone 

Anti Castro 
MIAMI 8 Desember (AFP PIA) 

Presiden Kennedy ' telah me 
nginstruksikan kepada para pe 
djabat pemerintah untuk tidak 
memberikan bantuan. apapun 

kepada orang Kuba golongan 
anti-Castro diperan '€ 
berusaha menjerbu 
daratan Amerika, demi 
ami News" 

ke dan dari 

    
jang biasanja sa | 

Ivada hari Senin akan berangkat 
| ia dari Tg. Priok ke Kotat        pal “Selat Bangka” jang sep 

kapal “Selat Madura” baruku 
n kl. 1200 ton. 
Sementara itu dari K 

PIA memberitakan 
Ca hari Djum'at jl. kap 

  

eluarkan —instruksi2 
cnggiatkan pen 

kegiagan2 tab,          

      

    

      

    

Ja petua 
Itas" dan “Karimata”, masing2 usana un 
ketukuran 2500 dan ' 1009: ton n Kuba dari 
telah meninggalkan lagi 'pel PM Fidel Casgro. 

  

han Kotabaru menudju kem Sementara itu. menucui 
ke memhong | mi News", pemerintan 

kar barang2 muayan untuk Kon | lah mengjalankan 
tungen RJ. Perwakilan RI can | terhudop siaranz 
barang PDN untuk Irian Darer | tama ditujukan ke 

    

    

  

Kuba 
    

Peking Protes Penutupan 
Kondjen? Oleh India 

10 Desember, (DPA-PIA) 

KEMENTERIAN luar negeri RRT telah 
memprotes keras kedutaan India di Peking ber 
kenaan dengan ,,pemutusan sepihak pemerintah 
India atas persetudjuan antara kedua negara 
mengenai pembentukan konsolat2 djenderal di- 
masing2 negara”. 

   

  

    

  

Noga protes tsb adalah seba 
gai ajawaban “kepada sebuah | 
nota India jang menghendaki 
agar RRT menutup  konsolat 
Gjenderalnja di Kalkutta dan 
Bombay, bertallan dengan pe 
nutpan konsulat2 jenderal In 
dia di Tibet dan Shanghai. 

Nota RT itu, jang isinja di 
siarkan oleh kantor berita res 
mi RRT Hsinhua pada hari 
Minggu, menuduh pemerintah 
India melanggar setjara. sepi 
bak, tanpa mengadakan konsul 
tasi2 lebih dahulu, sebuah per 
setudjuan jang ditandatangaoi 
olah kedua negara. 

Tindakan pemerintah India 
serupa itu hanja dapat dianggap 
sebagai sebuah move jang 10 
lah — dipertimbangkan untuk 
memperkeruh hubungan2 anta 
ra kedua negara dan mendjauh | “Rpr hanja  Lersedia urtuk 
kan kepentingan? aujaca kedua | menerima penarikan ke” 20. kim 

—uibelakang garis — perbatasan 

Tentara Aldjazair Dan tantang Bodertoran "Tuak 
Perantjis Tembak 

negeri Peking mengatakan bah 
wa sikap India membuat keuda 

Menembak 
Kota Aldjazair 8 Des. (AFP- 
T 

an tidak mungkin untuk menga 
chiri sengketa perbarasan, Tu 
djuhbelas hari setelah RRT me 

entara Aldjazdir dan » Imaklumkan kesediaannja untuk 
sur2 angkatan darat Perantjs” | mendjalankan suatu | gentjatan 
terlibat dim tembak menembak | sendjata pada tanggal 1 Doscrm 
pada "hari Sabtu di Orleanville | ber, masih tetap bim gilterifna 
dan jatuh korban dikedua be 
lah pihak, demikian kantor PM 
Ben Belia mengumumkan di Ko 

suatu djawaban positip dari 

ta Aldjazair pada bari Sabtu 

India, 

malam. 
Kantor PM Ben Bella menga 

takan bahwa menteri dalam ne 

pemerintah 
pemerin 

, demikian kata nota 
Pektog-Ttu. 

Nora itu mengachiri protes- 
nja dengan mengatakan buhwa 
Peking akan menutup kc 
nja di Bombay dan Ka-kut:a 
mulai ganggal 15 Desember tb 
ini dan akan menarik stafnja. 
Tetapi keputusan ini tidak ber 
arti bahwa pemerintah KRT 
menerima ,tuntutan tidak” bi 
djaksana" ” pemerinyah India 
atau setudju dengan tindakan 
sepihak New Delhi, 

Pada hari Sabtu malam kem 
lu Feking menolak sbg. ..sima 
sekali tidak bisa diterima ,.usul2 
India mengenai penarikan pasu 
kan2 kedua belah pihak keposi 
s2 tanggal 8 September 1X6 

  

  

    

    

  

  

Na aa An SAP RON Atom PE ag KANG Kanan Pan K0 pP ee ae EU UNP 

  

Djangan Bantu 

5 Jtuba di Vo d 

   

geri Ahmed Medeghri segera di 
kirim ke Orleansville guna me 

VIllo terletak antara kota Aldja 

barat diluar Oran, 

luarkan oleh kantor PM Ben 
Bella adalah sbb: 

terdjadi hari di Orleansville an- 
tara unsur? angkatan darat Pe 

sar dikedua belah pihak. 
Pemerintah telah memutuskan 

ngan segera untuk mengadakan 
Penjelidikan setempat guna men 

daratkan sebab2 tembak menem 
bak itu, » 

"Baik tentara Aldjazair mau 
pun pasukan3 Peranijis telah 
ditempatkan dalam beberapa 
markas," demikian komuniks 
itu mengatakan.   

| 
| 

| 'CONSTANTINE THE GREAT" UNTUK | 
su NG PEMBANGUNAN GEREDJA 

  K 

njelidiki peristiwa itu, Orleans 

zair dan kota pelabuhan sebelah 

Naskah komunike jang dike 

"Suatu peristiwa serius jang 

rantjis dan tentara Aldjazair 
telah menelan korban2 jang bo 

untuk menteri dalam negeri de 

ITRLNI 

Dakarta, 10 Desember (PIA). 
Anggofa Angkatan Darat di 

slagorde Kodam Il Bukit Bari 

san, sehabis kantor segera me 

megang patjul dan sekop turun 
keladang. 

Turuanja angota2 AD kela 
dang dan kesawah itu, menurut 
waka Pendam II Bukit Barisan 
Kapten Maha dalam keterangan 
aja hari Senin kepada pers di 
Djakarta, disebibkan — pulihnja 
keamanan di daerah Sumatera 
Utara dan sekitarnja. 

Disamping tugas2 keamanan, 
mereka mempergiat usaha2 da 

menerangkan selandjutnja, bah 
wa angota2 Angkatan - darat 
membuka sawah atau ladang. 
per-jon, kompie2 atau por pe 
leton2. 

Hasil dari sawah dan ladang 
Jang diusahakan oleh anggora? 
Angkatan Darat itu falah unjuk 

      
DEBRAPA HARI AKO TA" 
DAPAT BEKERDIA KARNA 
MATAKU SAKIT 

€ 3 Una 

MI 
APASAN 

    

    
Kata J.F.K. 
Tindakan? inf | dimaksudka: 

untuk | menghindarkan — ami 
man2 thd PM Fidel Castro, 
dan djuga untuk menghindari 
timbulnja harapan2 palsu dian 

    

  akan berusaha mengus 
nisme Kuba dengan kekerasan" 

  

  

Tito Di Vo'gograd 
Moskow 9 Desember (Ae 14) 

Presiden —Jugosiavia Jusip 
Broz Tito, jang kini tengah ber 
kundjung di Uni Sovjet, ih 

  

   
       

   

    

    
     
      

    

  

   

  

   

  

    
     
   

        

   

    

       

    

TIDAKLAH —— 

os0, AK. 
Arus Salim, Ac 

jo, Wahid — Hassjta den 

   

   djukan | pada 
no ke 36 dan 

  

| Dasar 1945. 
Pembirjara No. XVII 

Sjaichu. 
Pertanjuan No. 

  

"Pengakuan adanja | 
karta sebagai “dok 
ris bagi Pemer 
ngakuan pula akan pen 
thd UU Dasar 1545. Djaui pe 
ngaruh termaksud tidak me 
ngenai Pembukaan UU Dasi 
1945 sadja, tetapi djuga mer 
nai pasal '29 UU Dasar 1945, 
pasal mana selandjutaja harus 
mendjadi dasar bagi kehidu 
pan hukum dibidang keagama 
an, 

   

    

  

Jaitu bahwa dengan demuki 
an kepada perkatuan ,.Ketuhan 
an" dalam Pembukaan UU 
sar 1945 dapa, diberikan arti 
#Ketuhanan", dengan kewadjib 
an ,bagi ummat Islam untuk 
mendjalankan sjari'atnja" se 
hingga atus dasar itu dapat 
Gitjiptakan perundangzan bagi 
para pemeluk agama islam, 3g 
dapat disesuaikan dengan sjari 
'at 
IL. KESIMPULAN: 

Berdasarkan bahan? diatas 
dapat diambil kesimpulan bah 

    

    
Habis Ngantor Segera Ke 

membantu anggota? AD dalam 
soal pangan. 

Dalam pada itu anggota AD 
djuga membantu masjarakat 
dengan tjara bergotong rolong 
unguk membuka pengairap atau 
djalan2 ketjil dari desa kedesa. 

sadja jon2 AD ditem 
patkan didaerah Sumatera Usa 
ra, .mereka dengan bergo! 
rojong membantu masjarakay di 
dalam segala matjam pemba 
ogunan. 

Desember ini ditual. 
Kapten Maha menerangkan 

selandjutnja, bahwa sawah can 

  

     

      

    

  ladang jang dikerdjikan oleh 
Angkatan Darap itu 

Desember ini su 
     

  

   

    

tara orang2 Kuba, bahwa AS | 
komu | 

  

KET ES E ITA BSE LAS 

ME ME MAAN PAN PA TN PENI SRA DIN AP EANYA 

  

Proklamasi Republik: 
Tanganyika 

Das Res Salam 9 Des. (AVP-PIA) 

Republik Tanganyika telah 
diproklamirkan pada tengah ma 
lam hari Sabtu pada ulang“tahun 

| pertama kemerdekaan resmi ne 
Fara Afrika Timur ini dari Ing 
keris, 

Pala penutupan chidmat jang 
di rakan — disetadion na 

Salam, pena kan 
presiaen per 

ita, dr. Julius 
     

  

   
    

  

   

I bendera hi 

  

      

    

erletak 
menand dan 

  

sena   

(Sambungan Dari Hal 1) 
ee ai 

wa: 
1. Hukum sjari'at 

lam tidak dengan 
tis) berlaku, 

  

   
ditjiptakan perun 

pemesan 
dapat disasu 

    

n dengan sjariat Islam 
  

  

n bahwa Udak ber 

1 kepen 

    

barkan 10 
at sar 

ran mahasis 
sa tsb, talah un 

penelitian (re 
1“ y 

selama 2 bulan, 
  

  

Darurat Nepai 
Diperpandjang 

Kormandu 9 Des, (AFP PIA) 
Radja Mahendra dari Nepal 

pada hari Sabtu telah memper 
pandjang satu th berlakunja pio 
kiamasi keadaan darurat di Ne    
pal, 

Radja menzatakan — dilam 
pengumumannja ita bahwa 
proklamasi keadaan darura: itu 

  

dengan perubahan2” diperba- 
Tuk sesuai dengan pasal 59 kon 
ititusi Nepal. 

adan 
reang 

»Banjak" tanah jang tidak di 
kerdjakan, rumputaja tis 
dun tempat bersarangnja ul 
Gem'kian Kapten Maha jan 
ngatakan selandjutnja ..dari 

    

  

da terbengkalai lebih baik d'iker 
Gjakan". 
Waka Pendam II Sukit Bari 

selangjut- san itu mengatakan 
nja, bahwa Zeni 
sekarang ini sudan 
membuat djalan2 jas 
keprojek Asahan serta 
ngun sekali djembaian2 bailey 
— aja. 

Dejah Sumatera Brigdjen Ko 
sasih dan Pangdam II Kolonel 
Mrnap Lubis telah 'mengada 
kan peninjauan kepada sawah 
dan ladang jang diusahakan 
oleh. anggota2 Angkatan Darat 
itu, 

»Hal ini semuanja adalah 
sebagai tjontoh kepada rukjat, 
bahwa tentarapun djuga bisa 

    

Atas nama Dewan Pendiri Jaja 
Perguruan Tinggi Djurnalis 

tik Dr, Rivaj, saja mengutjap 
kan terimakas,h aras kedatang 

an hadirin, dan terjmakasih pu 
Is kepada" semua pihak jang 
telah jkut membangu Jajasan 
kamj dalam pendirjan "Akade 
mj Djurnalistk dr Bivaj" tag, 

Perkenankanlah gaja seka- 
rang &tas pama Dewan Pen 

  

ja, 

Tentu pertama-tama barus dj 
pertanjaan2 jang tm 

ul, apakah masia diperiakan di 
Sirikan lagi guru akademi djur 
nalistik, sedangxan sudah seki 
un banjak terdupat lembaga 

    

tidak bemaksuj mam 
perieljil arti lembaga2 pen 

Wikan djurnalstik jang sudah 
tetap, kamj memang ber 
ud mengirikan satu mkade 

jurna stik jang Ialm darj 
sudan ada, Suatu akade 

Ujurnukstik jang merupakan 
vigunjaasi pendidikan kader 
wartawan tipe-baru jang revoju 

"Akademi, Djurnalistik 
bertudjuan mendidik 

Yan melahirkan wartawan2-Ma 
ipoli, dala tingkar akademis 
Gengan membekalj para abitu 
Tenten dengan jimu-djuroalis 
tik dan reorjd-revolusi jang bi 
sa dabdikannja kepada Tanah 
air, kepada kepentingan Bakjat 
Gun kepada tusas2 penjelesaian 
Revolusi, Adaluh mendjagi pen 
dinan jung teguh darj Dewan 
Pendiri untuk mepsembangkan 
dan melaksanakan Manipol de 
ngan lebih tekun melalu fo 
rum pers Dewan Pendiri deng 
an Akademi jni sebagai pelak 
sananja sepenuhnja menjetudjui 

  

     ya 

    

    
   

  

  Wan mengoper tafsiran rentang 
Sungsipers jang termuat da 
lam Ketoyapan MPRS m0 Il 
lampiran A serta kereatuan2 ten Pa 

  

akar nga 
tevolwsjoner diseluruh Indone 
sia didalam pembangunan men 
tal, agar supaju seluruh Rakjat 
denguy berkesedaran Bogialis- 
ine Indonesia jang mendalam 
muelapdjutkan- revoluat, chujus 
nja dibidung pembangunan 20 
esa" 
Dengin menjatukan tudjuan 

Gan azas Akademi dengan Ma- 
nifesto Politik dan cugna2 Re 

pat jkut memberikan sumbang 
ennja Untuk menjelesajkan Re 
volusi, Akademi  DjurnaJistik 
dr Rivaj jagin membikin di- 
rinja mendjadj kawan-perdjo 
angan dan sahabat-setia darj 
seluruh kaum Manjpolis sedja 
tu dalam membangun satu ma 
sjarukat Sosjalis Indonesia, | 

Bertolak dari pendirian 'Iij. 

"soholastik", Akademy  menj   bertani,” demikian Kapien Ma 
ba   Ini tinggi praktek-revolusjoner 

Hm... 
SESUDAWAUA PAKAI 
OBAT MATA WRLSTECK 
PIENANG RASANJA AMAT 
Dimcin DAN BEBASA 

  

batu unbk 21 tt 

    

atau pengalaman-kemasjarukat 
&a darj para jaion maluws:swa 
Dengan demik'an Akademi ini 

terbuka bagi Rakjat, terutama 
Mari kalangan sutuh-tani jang 
smendjadi kekumaspokox untuk 
membangun masjarakay adil dan 
makmur sebagaimans dinjatakan 
dalam Manipol Praktek revolu 
toner dan pengalaman-| 

intelektuil akan dihkung sama 
beratnja dengan pendidikan jg 
formil, 

Seperti wedjangan Presiden 
Sukarno ketika meresmikan ber 
Girinja djurusan publisistik pada 
Fakultas Hukum dan Ilmu pe 
ngerahuan Masjarakat dari Uni 
versias Indonesia, bahwa jang 
terpenting jalah "perzama-tama 
mendjadi Sosialis baru kemudi- 
an mendjadi wartawan", 

Hadirin jang terbormag, 
Sistim mudi-terpimpin Akade 

mi sepenuhnja di arahkan untuk 
menjiapkan para mahasiswa men 
Jjadi tenaga2 wartawan jang ai 
ap untuk praktek. Dengan dja 
lap serjara erac memadukan U- 
mu dengan prakvek-djurnilisik, 
Akademi berharap akan tncndi 
dik kader2 wartawan "for jour 
nalism" dan bukan semata-mata 
"about Journalism". Susunan 
Dewan Pendiri jang sebagian be 

warta 
wan jang aktif, memberikan pe 
tundjuk bahwa Akademi ini me 

  

  

          

Namun mara pela 
djaran2 bukan hanja akan menj 
apkan para abiturient unuk ber 
praktek sebagai wartawan, ukan 
tetapi terutama untuk erprak 
tek sebagai pekerdja2-revoh 
dibidang pers! Matapeladjaran2 

idium generale tentang Sosin- 
lisme Indonesia, Sedjarah Per 
kembangan Masjarakat, Sedarah 
Pers Nasional, Revolusi Indone 
sia, filsafat dan ekonomi nolitik 
merupakan matakuliah2 pokok 
jang mutlak diperlukan pra (ja 
lon-wartawan-Manipolis, karena 
matapeladjaran2 "tu sanga" erar 
kubungannja dengan tupas2 pe 
njelesalan Revolusi. Sekarang 
memang ada antara wartawan 
Indonesia dan Yendekinwan ki 
ta jang tidak pernah menjenruh 
lteratur-progresif. Hal Int meru 
pakan satu kelemahan jang seri 
sus jang mesti diisi oleh Akade 
mi ini, Seperti omanat Presiden 
Sukarno pada Hari Sardjana pa 
da tanggal 29 September 1902 
Gi Istana Olahraga Senajan "... 
“ karena jtu penting se 
kali para sardjann ini otaknja- 
pun direvolusi. Dulu kan saj 
udah berkata, djangan prejudi 
cad, djangan prejudiced, djas 
ngan prejudiced, djangan purba- 
sangka. Kita bisa mentjari ilmu 
pengetahuan ke-mann- mana. "Su 
dab dikatakan oleh Nabi Moham 
mad dulu, Yarilah ilmi pengeta 
huan, meskipun engkau harus 
pergi ke Tiongkok, kata hellau'". 

Demiklanlah untuk menruasai 
ilmu djurnalistik kita tax akan 
mempunjai prejudices seperti ig 

Oleh Presiden Su 
karno, Sebagai wakil dari rakjat 
Jang progressif kita harus me 
ngutamakan literatur progrossii 
itu, Dengan singkat: seluruh sis 
“Im pendidikan dan landasan $dI!) 
Akademi Ini mengz-konvergir-pets 
dan wartawannja persa 

    

     

  

    

  

   

  

  kepada 
tuan dengan Rakjat dan kepade 
kepentingan Rakjat. 

Akademi Djurnalistik Tipe 
Baru Jang Revolusioner 

“Ada Wartawan Jang Tidak Pernah Me- 
njentuh Literatur Progressif"" 

DJAKARTA, 11 Desember (Merdtka) 
PADA tgl. 10 Desember tadi malam telah di- 

resmikan pendirian ,,Akademi Djurnalistik Dr. 
Rivai” di Djakarta. Joesocf, anggota Dewan 
Pendiri Akademi tsb. telah mengutjapkan pidato 
atas nama Dewan Pendiri sbb : |j 

Pilihan nama dr Rival bagi 
Akudemi Djuroallsiik Ini bukan 
semata mata untuk mengenang 
djasa2 - almarhum sebagai 
seorang pelopor warzawah Indo 

    

h berijoang melawan kolo 

  

   

    

serdekaan jang ba 
ckika itu berkembang 

adil pera Indone 
a Itu dipelopori 

oieh dr Rivai dengan wu 
Dr Rival jang 

memimpin suraikabarnja di- 
tengah2 kemerdekaan pers jang 

      

orang pelopor jang melelakkan 
Gasar2 Pers Indonesia jang ber 
Gioang. Kepada Direksi, para 

fan causus 
iswa, sangat dian 

      

sioner dari dr Rival almarhum, 
agar mendjadi lebih melitan, IA 
xi didalam berdjoang dan bela- 
jari 

Saja dengan ini, atas nama 
Dewan Pendiri, mempersembah 
kan kepada 
"AKADEMI 

Dr RAVAI” "Akademi djurnalis 
tik tipebaru jg revolusioner. 

Dewan Pendiri berseru agar 
Akademi ini me-rcalisir semba 
jan Presiuen Sukarno seperti 
telah saja cijcer didrpan: "Le 
buh dahulu mendiadi Sos! 
baru kervudian mendjsli w 
wan"! Soktan dan terimakasih" 

        

  

Liaison Group RJ. 
Kembali Dari Kota 

Baru 
Djakarta, 9 Desember (PA) 

Ketua Ialson group RI unt.x 
UNTEA brigijen Achmad W s1 
natukusumah — dan pesaw 

1 Sabru 
tang telah tiba kembali dl Dja- 
kara setelah mengadakan kun. 
djungan selama ' seminggu 

  

    

    

   

  

Darat Kol. Sudarto dan emban: 
tu wakil pemerimah “sen asa   UNIEA Gi Irian bara", Max Ma 

Iramis, 
kkosfungan Mera. Jang de 

but belakangan ini di Ljaser:s 
udulah untuk meraberikan 4      

36 Orang Terkurung 
Dim. Tambang Batu 

Bara 
MICNAELS 

tambang jang. terne- 
dam dalam tambang 
AS di Carmichacls vetada ja 
djarak 1000 m dari pcx 
tersebut pada bari Sapiu mas 
lam, demikian dipeicieh kue 
tangan pada bari Ali 

Pokerdja2 itu gelah terpor 
dam setelah ledakan dan keba- 
karan di dalam gombang pada 
bari Kamis. 

Le is Evans, sekretaris por 
tambangan Panasylvinia menga 
barkan segelah keluar dari tam 
bang, bahwa 'regu kardja pena 
long telah diperhambat dalam 
waktu 24 djam sebelumnja, ka 
rena puing? dan  runtuhnja 
tiang 

Maja, scorang korban telah 
diketemukan dan dapat dikenal 
pada hari Djuat, malam, tetapi 
tiada kabar mengenal nasib 3G 

  

   

      

   

    

   
  

   

    

     pekerdja lainnja jang telah ter 
pendam. 

SEGALA TOKO 2 
BAN KAMAROBAT 

“Raja 

Bai Raja 
barat 
timur 

ak 

»0, Jlde 

ag 

      

  

   



   

  

    
   

 
 

      

   
  

 
 

 
 

         
         

PENGUMUMAN 
umum luar biasa para pemegang saham 
P.T. Pelajaran Rakjat Tandjung Pinang 

berhubung. Giadakan di Djakarga tgl 6 Desember 1902 

  

   

Lenka Lek | PERTANDINGAN BOLABASKET 
Ba tken INTERNASIONAL 
(AMANAT P.J.M. PRESIDEN SOEKAR- 

NO PEMIMPIN BESAR/SUMBER IN- Tanggal 13 Desember 11962 # 
'SPIRASI KARYAWAN/BURUH/PE- « 

kaou sowust wow |? PEGU NASIONAL RRT — RESU ELANG 
Pada Tanggal : 17 Desember 1962 

   
    

    

     

  

      

     

2, Sdr. T, Radia Imam Sjamsuddin (TRIS) Hassan, selaku Di- 
Tektar, 

3. Sdr. Achmad Saman, selaku Wk. Direktur, 
IL Mengadakan reorganisasi/reformasi tera menerapkan suriman ang 

Eota Direksi jang baru, jaitus 
k Sdr. T. Radia Iman Siamsuddin (TRIS) Hassan, selaku Pres. 

irekrun 
&, Sdr. Achmad Saman, selaku Direktur, 

   

        
        

       
    

   v 

  

         (HARI SENIN) d IIL Mengangkat Sdr. Benjamin Nikijuluw selaku Penasehac Ternis. un 
Am Ni £In onesia) tuk membanyu Direksi dibidang research and development. 

1 800 IV. Mengharuskan Direksi jang lama mengadakan penucupan buku 
sampai dengan keadaan tak. 6 Desember 1082, membuat neratia 
lengkap untuk timbang terima, dan membuag laporan teruulis me- 

perdjalanan perusahaan dari sedjak berdiri sampai 

r 1962, kemudian menjerahkan segala2nja itu kepa 

ig baru di Tandjung Pinang, dengan daratan bahwa N “Di 
| Segera setelah diselesaikan ketentuanz cb. diatas, harus dilsoor. 

TEMPAT # ISTANA OLAH RAGA 
(Gelora BUNG KARNO) magal '14 Desember 9825 

SENAJAN 

: REGU NASIONAL RRT — REGU B: 
(Indonesia) 

    

         

          

   
     

    
M1. SJAMSURI 

Ietn. Udara Dua. 

Bendaharawan Pangkalan Udara Maryahaju 
Gi Taman Pahlawan Tjikutra jang tewas pada tgl. 5 
Desember 1962 djam: 09.45 sewaktu melakukan tu 

    

kan kepada Dewan Komisaris untuk mendapar -pergesahan, 
V. Pengumuman ini ditudjukan kepas seluruh Instansi Pemerintah 

Pusat/Daerah,. perusahaan? Negara/Swnsta, banka Pemerintah/ 
Swasta, serta chalajak ramai didalam/luar negeri uncuk dimaklumi 

Seperlunja. dan mulai berlaku sedjak tgl. pengumumannja. 
r Diumumkan pada tgl. 7 Desember. 1962. 

P.T, PELAJARAN RAKJAT TANDJUNG PINANG 

Dewan Komisaris, 

  

      Be Mt 

MIN DL       Berfempaf di 

ISTANA OLAHRAGA "GELORA BUNG KARNO'" 

dimulai djam 19.00 

    

, 
“ 

sa hidupnja dapat dimaafkan. X 
BANDUNG tgl. 8 Desember 1962 

? IL NJ. Raden Aju Tjokronasiaoro, 
6998 & Bea ORMAS Tintju Suhaemi, 

PE: 

  

  

    

Harga Karfjis: Tempat pendjualan di FE: 

! Kelas | — Rp. 200— STADION IKADA (Loket Toto Nasiona) 4 || UNDANGAN RAPAT KE-II | 
| 

p. 
| 

Kelas Il — Rp. 100.— mulai tanggal 113 Desember 1962 djam Para pemegang saham dari, 

(10.00 

Bersama ini diundang untuk menghadiri Rapat Ta- 

p
n
 

F
B
p
p
u
p
n
e
p
r
r
 

hunan Pemegang2 Saham dari Perseroan tersebut 
KOMANDO GERAKAN OLAHRASA 

7 : Ticket Sales Section 
jang akan diadakan pada tanggal 28 Desember 1962, 

  

djam 8.30 pagi dikantor P.T. Pelajaran Indonesia 

Malaya di Dil. Pasarpagi No. 118, Djakarta. 

  

UTJAPAN TERIMA KASIH Atjarat 

| 
, 
3 
“ 

$ 

LL  — 
Dengan ini kami mengharurkan banjak terima ka- Tee EEEGEG,:,:,:5.5. 

menghadiri dan memberikan sumbangan? — Tip. OK. 
» 2) Laporan Direksi 

Dak mol mlupun mtr pada perjan peka TA aa Ke EN G U TA MA KA N ) 3) Pengesahan Neratja dan Perbitungan 

  (RISA Toto Obat TAYAN 109 1) Pemouxaan 

  

Hee Maa Gebang Mania "0-2 Donna "03. | soto Djagibotor: e kebersihan Laba-Rugi tahun buku 1961. 
i 4) Penetapan pembagian Devidend 

Semoga Tuhan SWA, meljmpahkan rachmat dan Aa laa Kepada Tang, : P.D,N. TRI BHAKTI 
Bana Ya pena. d/a C.T.C. Indonesia. P tapi 5) Usul2 

“ praktis. 6) Penutup. - 
7000 DIREKSI Ik, Soetjipto P, & Inter (|| Song   

P.T." "PELAJARAN INDONESIA . MALAYA" 

BLUE FUNNEL LINE MENAMBAH DAJA PENARIK. pakailah! 

(Kapa! Semprorg Bia) KANTONG dari PLASTIK - 

  

  Alamat jang tak asing lagi untuk. DJUAL KIAT 
Segala matjam ubln2, 
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AG k 3 Mempermaklumkan kepada segenap pe 
P.N. "Pelajaran Nasional Indonesia" B| nerima muatan bahwa: Untuk produk Anda (& :  Ancangg santer dari teraso | 1 gp atroe AR, «1 Kab 

MV, "ASTYANAX" 
de bis beton & Lobang angin, belakang dinamo amper-t- Accu baru 

: pada tanggal 10 Desember telah tiba di Sandang . Sktah pada A1 50. Motor Taruna di Yat beri 

| Tg. Priok dari Eropah. Pangan 
: aa | No.B. baru katja tidak ads 

: Hari claim terachjr & hari sesudahnja 
Pabrik Ubin & Bjs Beton Me harga Rp.45,000— das 

penghabisan hari membongkar, Sepatu 
. 000 dua Rp.65000 

Ban pia aini Sandal jap . SADJAH Lihat RT25 Dj: 

Kena 2 Lengan 'Alat2 listrik , Pji. Pasar Minegu No, 11 Kp, Sama aka oa 
, . Telp, V Din, ILHLD. 1200 Solo 6.000 

| ( j Owmat Pok: 2000 dan DN as 'Alat2 halus tk Rp.1 dar 

n 5: —————  — » Obat-obatari 

3 $| TENGUMUMAN-KILAK Kalender Si Kantjil 1963 Buku-buku Wereaingann | 8) Dila ata: hendak ang maa 

T Untuk dapar mengediar Hari Nacal dan Tahun Bas W| Gusa menghias dinding rumah Anda, Barang? rumah tangga MULIA le Djika anda hendak sehap ega 

3 nenen aa Tanah Ta. Rooa, aa Barang-barang lux 5 — 748 — 920 2 Die sn benak MA pala 

Y P . Dijetak 3 warna, Ukuran 21: 30 £ 

KM, ,AROND A" Ae Ditiaa RAN” gotap mendadak SI 
all G7 Tabu) MAKANUAH 

Lin Dihas — Tjepa KANTJIL sederhana “ bentuknja Indah 
| VIOLENT 

Setitanja (df Te. Priok dari penuimpang Sulawesi Y| "MARGA “Yuma — Rp,20 Dapat Aipesan dalam uKuran-uEuran jang umum dipakai. ROAD” 

5 aah nge alang adal perdjas Semua pesanan disertaj dengan uang: M San Keith 

tetapi pada: ”- « #aja 
Merry Anders 

TU, 18 Desember 1962, Dapat Anda belt pada toko2 buku ter 
P.T. Dua Mutiara $ (Jxz : 

3 Tn aa Para SN Djl. Telpon Kota 26' REA 

Surabaja — Makassar m« Menado pp. |.) DeNaa pa aan Telp. O.K. 23993 — 22294 eka 

Hanap: Umum mengetahui, TA TANDUNG 7) Djakarta—Kota. DIBUTUHKAN DE 

6091 
$ NGAN SEGERA: 

pemenangan amami PELILLIILESSTETESELEL SL LAS ES AE L-3 £ 
SO owoo, — bekerapa 

mes | DITJARI: Supir 

Pp E N G U M U M A N SEORANG TUKANG MASAK (Kokn | Ing berpengalam. 
jang berpengalaman. Lebih djutamakan | 21- Umur kurang 

' UNTUK MERAJAKAN DAN MENGAGUNGKAN HARI2 RAYA NATAL Suami — istri, untuk dipekerdjakan.| ebih-35 gabun, 

DAN TAHUN BARU 1962 sobagaj pelajan dan koki, Dang tenikaran 

BAPPIT TJABANG DJAKARTA-RAYA — PERUSAHAAN3 ggal didalam. mania pada Kedu 

ROTI & KUEH: Para pelamar menghadap sendiri di) sran Besar India, 

          

Djalan Tjeng! 

IL ATASE Pabrik : Djl. Nusantara 1II/$ Djakarta Diakarta Kowe, peni dja 
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#5 8 Toko 4 Djl. Nusantara 3IA forenti 
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3. TARUMA Dji. Sabang 33 Djakarta Telp: Gbr. 978. c—.mo. 

4 BAKSANA Djl Matraman Raya 46/48 Telp: Dag. 345. 

PERUSAHAAN NASIONAT: aa en ma PN DITJARI 
j 2 aa Masal Sa Taja Da Seorang. Teleptiomis Oporator 
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djam 10.00 

am, — 1200 noon      
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ANDA PASTI AKAN TEKI TERTJENGANG LEKHADAB 
CHASIATNJA 4 

HALONYUAN | 

- Pembuat Piringan? Hitam Kesajangan Ani OT Oia (eter dan Bastian) | 4 £ v : 
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ii 1 . @  Olie — dan snecuwbellen 3URAT2 LAMARAN. HARAP DIALAMATKAN : 

? Untuk Menjongsong Dan Merajakan & Welrmch Sallen KOTAKPOS 823 DJAKARTA. | 

HARI NATAL 1962 aa pe 
On asalan Tera kesah 
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Biro Perdagangan sekot & Rp. Soo” Keterangun: ,VARIA NU- SE Lang pera atau aa aan 
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PRINGAN3 HITAM TERSEBUD DIATAS DAPAT ANDA BELI PADA DEALERS KAMI: Rostaurant-Dar 5 BARU 1963. KINTIN 

LIDAH PUAS Oa PAkOk MODE , 
IL TAWS GRAMAPRONE COY — DIL, PASAR BARU No, 117 — DIAKARTA. NB BIL TANAM ANAK JT JARAK NB ap MYANUTA. dad JALAN 

1 2010 21010 (AMI — DI BIAN WULUK Ne. F7 — DIAKARTA $ JASIAS dn pODPET WARGA PHARMACAL CO 
&. r0n9. | El-0e MAKASAR 25 dan 26 Desember . 

aa 2 1 8 KEMEDIA ARROW dan lain merk jang su 7 : 

$$ HARI HARI NATAL aa Jasa an ne 

- RI . 

   
G “Candle-light-dinmer"" 
AJAM GANSA — Cant 
Pesanan? lapat dikirim kepada alamat Anda, 

4 IN kinenah cecanan saorena D0   
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