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| Djakari 20 Des, Merdexap — 

Telah berkumpul kita disini 
Galam suasana jang hikmat La 

rena dalam mpatjara di Gedung 
Agung Jogjakarta inj kita akan 
mengenang dan membesarkan sa 
lah seorang pahlawan perdjus 
gan Irian Barat jakni alm. 
Drs Kresna Sunarjo jang seba 
gai diketahui, bahwa aim. da- 
lam rangka Wadjib militer te- 
lah diterdjunkan didaratan Iri 
an Barat dalam molaksanakan 
tugasnja jakul pada cgl. 27 Dju 
Ni 1962 jl. Sebagai penghargaan 
kepada alm. Lettu Dr, Kresra 
Sunarjo serta penghormatan ke 

Rabu Sore AS. Djadi 
Akui Republik Jaman? 
KAIRO, 19 Des. (AFP-FIA), 

bari Rabu mene 

  

Susunan Org. Panitia 
Nasional Setia Kawan 
Revolusi Rakjat Kali- 

mantan Utara 
Djakarta 20 Desember (Mdk) 
Sidang BADAN 

  

   

Presjdium dipi oleh 12 
(duabelas) orang tokoh2 Partaj 
Politik, Organisasi Massa dar 
Karyawan, dan beranggautakan 
seluruhnja bardjumlah 117 (so 
ratus tudjuh belas) Organisasi, 

5 "Badan — Pelaksata 
telah dibentuk pula sebuah Ba 
dan Pekerdja jang terdiri dari 
60 (enampuluh) orang. 

Sekretarjat Panitya Nasjona! 
Setia-kawan Revolusi Raiejat Ka 
Uimantan Utara (P.N.S.R.RK.U) 
diserahkan pada Dewan Harjar. 
Pusat Angkatan "45 dengan ala 
wat: € 

Menteng Raya No, 31 Djakar 
ta, Telepun No. 63238 Penghu 
bung atau Gambir No. 4411 — 
pesawat 6 (rim). — 

Kardelj Tiba di 
  

ke|kap demikian itu, tetap 

pada pengorbanan. almarhum, 

maka Angkatan Darat telah me 
mutuskan untuk menajkan pang 
kat beliau mendjadi kapten Wa 
mil anumerta seri memberikan 
satya lentjana, 

Demikian amanat Menterj Pa 
ngad AD dalam upatjara pem 
berlan satya lentjana kepada 
Alm. Lettu Wamil Drs. Kresna 
Sunarjo jang gugur di Irian Ba 
rat bertempat dj Universitas Ga 
djah Mada pada tanggal 15 
Des, 1962, Selandjutnja dinjata 
kan pula: 

Sudah selajaknja kita pada 
saat ini membesarkan para 

lawan2 pedjuang Irian Barat 
jang telah mengorbankan djiwa 
raganja dalam merealisir tjira2 
revolusi chususnja terhadap alm. 

Drs Kresna 

  

na 
Sebagai sardjana alm. sebe 

narnja akan tjukup senang. dili 
hat dari segi materiil dan fi 
nansill djika beliau hanja bertu 
djuan "untuk mentjapai kesena 
ngan pribadi belaka. 

Karena Indonesia belum sem 
pit untuk sardjana jang bersi 

mat 
hum 'memperhu “, 

kan posisi jang demikian itu, 
tetapi mengintegrir dirinja da 
lam perdjuangan bangsanja wa 
lmupun risiko telah djelas jak 
ni maut, 

Alm. menghadapi risiko2 du 
mi untuk nusa dan bangse dan 

    

negaranja. 
Itulah pula sebabnja saja &a 

takan tadi bahwa almarhum 
tendaklah kita djadikan sebagai 
pola umum s Indonesia 
karena pada hakekatnja ang 

ing Gjawab seorang sardjana 
Iklah djauh lebih besar dari 

tanggung djawab orang 
perdjuangan sesuatu 

   

tam 
bengsa, 

Sedjurah djuga menundjukkan 

'Drs. Kresna Sunarja Gugur Di IB 
'A.D.' Memutuska" Kenaikan Pangkatnja 
Mendjadi Kapten Wamil Anumerta Serta 

Memberikan Satya Lentjana 

tngan untuk kemanusiaan se- 

tehnik dil sering bersumber. da 

7 campus dan sardjananja, 

Memanglah tetap apa jang 
pernah dikatakan oleh presiden 
Soekarno bahwa sardjana dan 
Ilmu pengerahuanaja harus me 
Ngabdi kepada bangsa dan ma. 
nusia. 

Kapten anumerta Drs Kresna 
Sunarjo telah merealisir tugas 
dan kesardjanmannja jang mulla 
itu dengan hati dan dada terbu 
ka sehingga maut mendjangkau 
nja dalam usia jang masjh mu 
da belia itu. 

Kepada keluarga alm. saja 
atas nama segenap keluarga 
Angkatan Darat menjampaikan 
penghormatan jang setinggi 
tingginja disertai doa semoga 
Jang Maha Kuasa melapangkan 

arwah alm. didalam kubur ser 
ta memberikan taufik dan hida 
jat terhadap keluarga almar- 
hum. 

  sedemikian bahwa serap perdja 

  

   

        

   

        

    

  

   

  

   

      
   

  

— #ntensitet 

Wakil Presiden Kardelj 
Tinggalkan Indonesia 

"DJAKARTA, 19 Desember (PIA) 
WK. Presiden Jugoslavia Edvard Kardclj dan 

njonja Pepica Kardelj, beserta rombongan telah 

meninggalkan bumi Indonesia dari lapangan ter 

bang Polonia, Medan pada hari Selasa pagi djam 

WK, Presiden Jugoslavia de- 
ngan mendapat kehormatan ke- 
negaraan penuh, dilepas oleh 
Monteri Pertama Ir. Djuanda, 
Wampa Ir. Leimena, Wampa No- 
tohamiprodjo, dan para pembe- 
sar sipi-mililer setempat, Da   

New Delhi 
New Delh/, 19 Desember (AP— 

PIA) — 

oleh wakjl presiden Indja Dr 
Zakir Huyacin dan  pedjabat2 
tinegp India lajnnja, 

Djawa Barat Membangun (3) 

lum hudjan rintik2 diliputi uda 
ra mendung pesawat terbang jg 
membawa Wk, Presiden Kar- 
dely dan rombongan bertake- 
off dari landasan. 

DI DANAU TOBA 
Waktu berkundjung Ko Prapat 

Wk. Presiden Kardely pada ha- 
Fi Senin pagi telah menikmati 
keindahan al danau Toba, 

tan : 
telah mengambil tempat dalam 

Nsuatu speedboat didepan penge | ka dalam menari. & 

  

Untuk Rehabilitasi 
' "Keluarkan Rp. 213.197.416.— 

Rakigt Madislengka Bertekad Hidup Makmur Jamuunaa 
'Dengan Kekajaan Alamnja 
Oleh: Wartawan Merdeka Moerir Hady 

1 Sempiguhlah suatu hasil jang 
Gibanggakan bah 

7.30 (WSU) menudju India, setelah berkundjung 

di Indonesia selama 10 hari sebagai.tamu negara. 

Operasi Bhakti 

mudi didampingi ataso militer 
Jugoslavia, serta sebuah kamera 
ditangan dan mengenakan ke- 
medja sport meluntjurlah be- 
Ilau dalam speed boat jang mem 
belah air danau jang djernih 

kebiru.| jang disebut 

"laut" oleh penduduk setempat 
Sementara itu MP Djuanda, 

Wampa Leimena, Wampa Noto 
hamiprodjo, ibu2 menteri dan 
para tamu lainnja telah meng- 
ambil tempat dalam sebuah 
perahu motor jang agak besar. 

Suasana meriah telah meliputi 
keadaan diatas kapal dengan 
njanjian lagu2 Tapanuli, Wampa 
Leimena dan  Notohamiprodjo 
serta ibu Djuanda tolah lebih 
meramaikan 
memperlihatkan keachilan mere) 

  

- KAMIS, 20 DESEMBER 1962 — 23 RADJAB 1382-H. - 

  

terelah 
lakunja status keadaan bahaja, maka sesuaj dengan 

mextjapai tuajuan revolusi Indonesia, 

MENJATAKAN: 

Daniya jang dewasa sekarang 

penjelssajan mentjapal tudjuan revolusi Indonesia. 
Apabi'r intensitet keadaan keamanan disesuntu bagian 

Chusus dan darurat. 

Ditetapkan di Surabaja 

SUKARNO   L, 
Presiden Pada Ulangtahun Trikora Di Surabaja : 

SE-LAMBATNJA 1 MEI '63 SOB HAPUS 

  

  

KALAU KEAMANAN SETEMPAT BELUM 

MENGIZINKAN DAPAT DIADAKAN 

ATURAN CHUSUS DAN DARURAT 

  

DJAKARTA, 19 Des. (PIA) 

PRESIDEN Soekarno pada peringatan satu 

tahun diutjapkannja 'Tri Komando Rakjat jang 

diselenggarakan hari Rebe siang dalam suatu 

rapat raksasa di Surabaja, mendckritkan dihapus 

kannja keadaan bahaja selambat2?nja tanggal 1 

Mai 1963. 

Dalam dekrit presiden jang , presiden dibantu oleh sebuah 
terdiri dari tiga "pokok itu di 'Mlusjawarah Pembantu Pimpin 
ajatakan djuga bahwa apabila Jan Revolusi dan dimana perlu 

keamanan disesuatu (presiden mengadakan suatu ba 
busian wilajah belum memong |dan pelaksanaan didaerah jang 

kitkan penghapusan keadaan ba |susunan dan tugasnja akan dia 
haja presiden selaku Pemimpin | tur kemudian. 
Besar Revolusi masih dapat Mengawali dekritnja "tu kepa 

mengadakan peraturan2 chuus lia negara dalam amanainja me 
dan darurat, takan bahwa pada wakiv 

Untuk membantu pimpinan re |jang lampau ketika masih aiha 
wolusl dalam hal kebldjaksana Idapl masaalah keamanan dan 
Ma pengaturan chusus dan da |penjelesaian pembebasan UB ke 
rurat itu, demiklan dalam dek jadaan bahaja memang perlu di 

Tit itu dinjatakan lebih landjut |adakan, 
Tatkala Republik Indonesia 

dikerojok oleh -elemen2 subver 
if dalam dan luar negeri jang 
hendak menggugurkan Repubi'k 
Indonesia dari permukaan bumi 
ini memang perlu diadakan 
SOB”. 

Menteri Sosial NI Dan saja tahu bahwa rakjat 
Sargjono S.ti. Rabu pagi ber | tirak senang SOB itu -kareaa 
tempat diruang kerdja Menteri | SOg P terlalu menekan aktivitas 
telah melantik dua Kuasa Men rakjat. Dan memang nada wak 

Kia masing3 rol. Sumangri | kat an peraturan keadaan 
AL sebaga Materi Ururan Pen naga “untuk melinda 
Tehnis” dan Sukarujo Sastrora | el tayjar dan mendjaga Repu 

hardjo sebagai Kuasa Menteri |nEp "Indonesia", 
»Tetapi ikeamanan wusan Admiristrasi. 

dengan 

Poiantikan stu adalah berda last Irian Barat beres dan ele 
sarkan "surat Keputusan Mente | Ona daan vera jang sudah ba 

He Pertama tgl 1 Nopember dan (ea pita kutuki sampal gepeng 

kepalan) resmi saja ke disaksikan oleh Wampa bidang 

Kesedjahteraan Rakjat Mukidi Karkan suatu dekrit jang meng 
hapuskan SB", demikian pre 

    

Monteri Sosial Lantik 
Dua Kuasa Menteri 

Djakarta 19 Desember (PIA) 
Rusiah 

Djojomartono. 

APPI Sokong Revoiusi 

M DEKRIT PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI! 

'ANGKATAN FERANG REPUBLIK INDONESIA 

mempertimbangkan. bahwa karena intensitet keadaan tjcak memertukan IRI ber- 

mengikutsertakan kekuatan-kekuaran Rakjat jang revolusioner dalam penjelesalan 

Selambarlambatnja terhitung mulai tanggal 1 Mel 1963, menghapuskan xracnan 
fni masih berlangsung disebagian besar wilajah Negara 

Republik Indonesia, untuk kemudian dikembalikan kedalam tertib-sjpil, dalam rangka 

penghapusan keadaan bahaja, dalam rangka pengamanan penjelesajan mentjapal tudjuan 
revclusj, Prssiden selaku Pemimpin Besar Revolusi masih dapat mengadakan pengaturan 

Unguk membantu pimpinan revolusi dalam hal kebidjaksangan 
darura" itu. Presiden / Pemimpin Besar Revolusi dibantu oleh sebuah Musjawarah Pem- 
bantu Pjtrpiran Revolusi, dan dimana perlu Presiden / Pem.mpin Besar Revolusi mengada- 
kar sratu badan pelaksana di daerah, jang susunan dan tugusnja akan dsstur kemudia, 

pada tanggal 19 Desember 1962, 
PRESIDEN / PANGLIMA TERTINGGI 

(ANGKATAN PERANG REPUBLIK INDONESIA 

wilajah belam memungkinkan 

Cchusus dan 

    

Amanat Wampa-Ka- 
sab Pada Musjawarah 

APN Veteran 
JOKJAKARTA, 18 Des, (PIA), 

Sesuaj dengan faham perta 
hanan rakjat semesta, maka 
kaum veteran adalah pedjuang 

Jane telah menjelesajkan tugas 
dan tetap merupakan tjadangan 
baik setjura militer sukarela 
maupun setiara wadjib mili 
ter, dan sebagai peradjurtt dia 
hanja berdiri diatas Pantja 
Sila dan Manipol sesuai dengan 

Sapta Marga, demikjan ama- 
nat Wampa/KASAB djendral 

A.H, Nasutjon, jang dibatja | 
kan oleh Kodim Jogjakarta ma | 
jor A, Gurftos dalam upatjara | 
bendera jang dindakan berkena | 
an dengan Dies Natalis ke4 | 
Akademi Nasjo 
Mal Veteran'di Jogjakarta, ha 
ri Djum'at pagi .l., jane diha 
diri oleh menteri uriwan veto 
ran Sambas Atmadjnata dan 
pembesar? sipil, militer dan ke 
polisian di Jogjakarta, 

Menteri Agama Kem 
bali di Ibu Kota 

Djakarta, 19 Des. (IA) 
Senin malam jbl. dengan me 

mumpang pesawat Elecira pu 
lau Bali” menter Agama K.H. 

Sjaifuddin Zuhri dan rombongaa 
telah iba kembali di Ibukota. 
Dalam perdjalanan kembali da 

ri Kutaradja, Menteri Agama 
telah singgah di Medan, 

Selama berada di Medan, Men 
terj telah memberi tjeramah diha 

Kapan para pedjabat sipil dan 
militer dan keluarga Departe- 
men Agama bertempat di Guber 

nuran. Hadlir dalam #jeramah 
tu, gubernur Sumatera Utara 
dan Tjatur Tunggal. 

Menteri Agama ujuga mengun 
djungj Universitas Al-Washlijah Kami mengutjapkan diperba- 

DJAKARTA, 

lurik oleh Universiras Airlangga 
bandrio relah dilangsungkan di 
Desembor 1962 kemarja, — 

Sumbangan fikiran jang ber 
djudul "Pengaruh Revolusi Ia- 
donesia didunia” dikemu- 
kakan oleh Dr, Subandrio pada 
upatjara jang berlangsung ber- 
tepatan pada hari ulang tahun 
Trikora itu, selengkapnja ber- 
bunji sbb: 1 

KATA PENGANTAR     Setelah 
5-h3ama perkembangan pemberon 

Presiden apa 
- 8 Surabai da hari bo it 

Rakjat Kalimantan Sa aan man Z 
Utara wat wa Spa panjat 

gas " jakarta. - 
Kedatani kena negara 

Djakarta 20 Des. (Merdeka) berhubung dengan Kembesnja sa 
mengikuti dengan sek Jiah satu 

kepresidenan itu terpaksa Giun 

takan Rakjat Kalimantan Utara |durkan dua djam akan tetapi 
jung dengan sikap jang patrio- 

pagi bari te 

tik telah mengangkat sendjata 
untuk membebaskan diri dari be 
lenggu kolonialisme Dana 
dan saat terchir 

bag Pratuk mengabadikan | Pun 

    
            
    

     

   

TP I Ha | || Hn
 | 

Es
   ! | 

pesa | aan keluarga AlDjatmijatul Wash 

udara | badijri udjian doktoral 3 maha 

dihada Inyak terima kasih atas inisiatip dan memberi tjeramah aa Mp 
memberi lijah, memberi tjeramah umum 

dihadapan Mahasiswa Universi 
tas Islam Sumatera Utara, meng 

siswa Fakultas Sjari'ah, membs   
untuk mengadakan protes kepada pemeriritah In- 

donesia terhadap pernjataan2 jang telah dikeluar 

kan oleh menteri luar negeri Dr. Subandrio. rolusi2 jg 

dum alam manjadi Maan oo 
kan dukungan sikap Doktor Honoris 

khatam ten mi ' Malaya Protes Indo- | pa mm 
penghisapan kolonialisme. 

sagukan bahwa, 

bersikap 
ee 7 mengingat tuas negara jang 

La Inobeokan peta, . .y... Panen galge 

ka paha sama! '” nesia Dan Pilipina jaya” ca rata mama 

el 
berpikir setjara Ilmiah dalam 

UMPUR, 18 Des. (AFP-PIA) |iim? menangkan Topan 
pe an Mn. Nvotuat Indonesia int. Dilka pada 

PEMERINTAH Malaja telah memutuskan Ta bea 

5 5 E 5 ts
E 

pi juga setjara Ilmiah, 
dasar dokumentasi sedjarah re- 

Gilampaut oleh ma 

Heat
 

Ep 
in
 

E 
sti

 

In | 

Gasar, djustru seolah? Indone 
sia belum mempunjaj kemadja- 

bah jan materi jang Yukup untuk 
termuat “dalam | mempunjal pengaruh didunia 

entah digam | internasional. Se 

make Bagi Mia Gil beri datpada 

Da ini sedang berlangsung kita j 
al
ta
 

t T F 13 | | |   i | : 

  

MERDEKA 
dalam kota see RP) OOr— sebulan 

LUAR KOTA semesenwerseeremenne RP. 657 
Sebulan 

sumbangan Monumen Nasional Rp. de 
HARGA ETJERAN$ sewvemeemewnese P4 210 

'Ditambah sumbangan Monumen Nasiooai Kp. 0,18 

Haa “dan Ba Sania” Um Gie. 2209 dan 
Redaksi: Gbr. 1565 (Perodjo Selatan Ild 

DAERAH 
Tanggal 16-7-196L 
Opiah: 29.000 lembar, " 

SIPIK No. 1800/A—62/34/1 tk BISU Musa | 

KA aa sora, 

TTL egg RT 
Powell Mniveraity libranes 

— —— 

    

Pengaruh Revolusi Indonesia Didunia (I) 

  

Pakta Imperialistika Harus Diganti 

Dengan Pakta Humanika 
20 Desember (Merdoka)i— . y 

dalam Ilmu Po- | Setjara politis sifat ini sudah 
djelas dan mudah-mudahan da 
lam waktu jang akan datang 
kami akan diberi kesempatan 
utk menjadjikan seljara 1imiah 

menyal | pengaruh Revolusi Indonesia ter 
hadap pertumbuhan dan konso 

semua bangsa mentjapai kemer Lara ka lidasi dunia setjara keseluruhan. 
dekaan nasional, akan tetapi 
bahwa 

Surabaja pada hari Rabu tgl 19 

Suasana Dunia sesudah 194C - 
Dengan selesainja Perang Du 

nia ke II dimana fasisme dikalah 
kan, maka negara2 jang menda 
sarkan diri pada demokrasi libe 
ral muntjul sebagai pemenang 
Apakah kemenangan ini bersrii 

hidup bagi selurut 
umat manusia? Atau apakah ke 
menangan ini hanja berarti ban 
wa hegemoni dan dominasi akun 
pindah dari tangan segolongan 
lama kerangan segolongan tar? 

pitali), barus dirombak sama |Apakah Perang Dunia ke II me 
sekali di suatu ketentera Jrupakan suatu peperangan ide: 

man dunia didasarkan |oiogi, dimana ideologi lama 1g 
kolot' ditentang oleh ideolos 
baru jang progressT? 

Menurut hemat kami, Perang 
Dunia ke II, seperti djuga hal- 
nja dengan Perang Dunia ke L 
merupakan semata-mata Suatu 
peperangan untuk memperebut 
hegemoni. dan dominasi dunia 
dan bukan merupakan suatu pe 
perangan ideologi, seperti kr 

    

| Kita tidak akan membangga- |dang2 digambarkan seolah olah 

kan diri dalam hal pentjetusan Jsebugai demokrasi versus dik'a 

dan pelaksanaan revolusi untuk |tur, kerakjatan versus pemerin 

mentjapal kemerdekaan masio- Jtahan oleh satu orang. Mungkin 

mal, akan tetapi dalam mewu | dilihat dari sudut pengliha an 

djulikan kesadaran sosial selu- | negara2 barat, jang bolen “ii 
ruh umat manusia jang sudah | katakan menguasai selurun “iv 
tumbuh sekarang ini untuk | nia pd waktu Itu, pikiran? mv” 

mendjadi “suatu realitas 'dalam | punjai alasan utk ditindjau 

Mt keadilan kemakmuran, per | landjut. Fasisme Hitler o 

@kmaiam dan" persahabatan anta lini memang merupakan 

seluruh bangsa, dim bal isi| pemerintahan jang tidak duta 

djalannja Rev. Indonesia mejsarkan atas parlementarisme se   (Wersambung Kehal 3) 

Laodi subangan dari "Griljawan2 garis belakang”. 

ba, Hamid — Kramat Kwitang — Djakarta. Rp, 50, 

8g. NE Hand Hamid — Djl. Bumi — Kebajoran Rp. 30, 

87. M Harun Hamid — Djl. Pos Utara — Djakarta. 50. 
—— 

3 Rp. 150,— 

Penerimaan sampai tgl. 19—12—62 Rp. 3.990,17 
—— 

Djumlah sampai bari ini tgl. 20—12—62 Rp. 4080,11 
pai ha uh dan 117100 Rupiah). 

sumbangan sdrd. langsung atau perpoowesei 
kepada NV. "Merdeka Press", Djl Hajam Wuruk 9,   
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ANDUK KARANGAN 

11 Tahun Trikora, Pan Berdjaian Terus" 
Hi H j 4 

Ea
 

HE : 8 3 : EF r i | ! 5 : | 

delegasi itu berada di Amerika 
persoalan jtu kepada. PBB. Sajang sekali Pemerintah Belanda 
masih terap hendak membutakah mata dan menulikan gelinga- 
nya terhadap hasrat jang murnj itu, dan menolak tunguyan Irian Barat itu, Ini memang tidak mengherarkan, karena sedjal 

melihat Irian Barat terlepas dari tjengkeramannja, dan setjara 
gelap masih tetap berusaha untuk 
Indonesia d: Irian Barat dan melantjarkan poljtjk petjah belah, Maka masa empat bulan jang memisahkan kita darj 1 Mej, 
1963,  undaikata hasrat rukjat 
memjota kewaspadaan jang luarbiasa, sebab bendak melanyarkan keonaran untuk menangguhkan penjerahan Insan Barat kepada 

Trikora 

  

PFSBLG-Sobsi Diteri 
ma DPRGR 

DJAKARTA, 20 Desember 

(@terdeka) N 
Dalam rangka mendjelakan 

Perujaaan PPSBLG tgl 3 
1962 ME 

NGATASI KESULITAN PER 
USAHAAN LISTRIK NEGA 

RA TANDA MENAIKKAN TA 
IP, pada 17 Desember 1962 De 
Jegasi PPSBLG jang dipimpin 
Ole: F, Hadj telah diterjma 
Olsn Seksi D dan E DPRGR 
@ersan mendapat perhatian pe 
mun darj semua unggota2 Sek 
s1 Pada pokoknja delegasi mo 
msusulkan agar masalah harga 
tan tarif mendjadi perhatian 
DEWUR untuk tidak ada ke 
majikan . 

ada” umumnja anggota Sek 
Si D dan E dapat membenar 
kan dan sangat menaruh per 
ha'jan akan hal2 jang disam 

paikan oleh Delegasi. Domiki 
an diberitakan oleh PP SBLG 

Pang 

-telidikan Sumber 
Air Di Banjuwangi 

Berhasii 
JOGJAKARTA,16 Desember 

Pia): - 

Dari Akademj Perobangunan 
Naswnal Veteran di Jogjukar 
ta, diperoleh keterangan bah 

3 permintaan PPN Haru 
(Maling Djember dulam bulan 
Nejetuber JL, beberapa orang 

mn dbsen dari djurusan yeo 
pertambangan pada APN 

A3 di Jogjakarta telah 

dirjrimkan ke Banjuwanej 
tut n 

  

   

     

   

agua 
Ps tik didaerah tsb, 

Penjeljdikan itu telah menun 
Givcin hasjl jang baik dan da 
Wire hal tsb hak APN dfuga 

ber ras untlik kepentingan 
"n seembangkan pengciahuan 

mwnai bydrografi, demiklan 
keterangan darj APN Veteran 

4, Jogjakarta. 

  

1361.526 Penduduk 
Be rdung Tih. Ditjatjar 

Brvdung, 18 Desember (PIA), 
Menurut laporan Dinas Ke 

sesyan Rakjat Daswa:i II an 
tar tanggal 16 Ok ober sampaj. 
Gewin M Nopember 1962 dari 

    

en Soekarno dan sekarang 
Serikat untuk mengemukakan 

me-nlup2 perasaan anti 

Irian Barat itu tidak “terkabul, 
Belaida pudah tentu 

Rumah Utk Keluarga 
Alm. Dr. Ki Hadja 

  

belakang daripada pa 
depokan NJi Hadjar Dewantara, 
aer Mudja Mudju, Rumah 

dibangun oleh peme 
Tintah dan diserahfan kepada 
keluarga almarhum dr Ki Ha- 

Spesialisasi Ulat Sutra 
Di APN Veteran 

JOGJAKARTA 18 Des, (PIA), 
Direktur Akademi Pemba- 

ngunan Nasjonal Veteran di 
Jogjakarta, Drs Bambang Su 
roto, menerangkan, bahwa da 
lam menavagapj 
meriatah dalum bidang sandans 
Muka APN Veteran sekarang se 
dang merintis penjelidikan/pe 
meliharaan ulat sutera, 

Berdasarkan surat keputusan 
Menteri Urusan Veteran pada 
APN Veteran, maka pada djuru 
san peitanjan Unekat III akan 
diadakan spesialisasi perulat- 
sutraan mulai tahun akademi 
1962/1963 jni, 
Bambang Suroto, 
Sementara Itu dinas kehutam 

an daerah istimewa Jogjakar- 
ta dewasa ini djuga sedang me 

nsadakan memeliha 
ra ulat sutera dan untuk itu 
dilakukan penanaman pohon2 
murbej (daunnja untuk makan 
an ulat sutera) di Gunung Ki 
ul jang meliputi beberapa pu 

Iuh ha 

  

  

Satu Battery ARSU 
Jon Garuda III 

berangkat 

program pe | Untul 

Sidang pemeriksaan perkara 
tsb dipimpin oleh Hakim Johan 

#u Amir Danusudo SH. 

Transter gelap 
Penuntut umum djaksa Amir 

Danusudo SH, dalam sidang itu 
telah membagjakan tuduhan2 jg 
ditimpakan pada terdakwa JSH 
Jang sebagai penduduk devisen 
Indonesia bertempat tinggal di 
Mangga Besar Djakarta antata 
Ih 1959 dan 1961 telah mela 
kukan transfer gelap di Singa 
pura, dan — menerima 
uang dollar Malaja di 
ra dan memasukkan mobi 
Indonesia jang” kesemuanja di 
lakukan tanpa melaporkan ke 
pada LAAPLN. 

Terima uang 
Waib Wahab 

Terdakwa J.S.H. jang dita 
han sedjak bulan Mei 1942, te 
lah menerima uang dari K.H. 
Wahib Wahab sebanjak kp. 2. 
600.000 jang ditransternja ke 
Singapura dengan nilai lawan 
11.600 M5. 
Penjerahan uang dari K.H. 

Wahib Wahab tsb dimaksudkan 
untuk membeli mobil sebanjax 
4 buah. Pemasukan mobil? itu 
ke Indonesia oleh terdakwa me 

       

  

  

    

dari KH. 

dan megah. 

#Diswitch"nja pabrik anjaman 
sabut mendjadi pabrik teks-il 
Itu adalah karena praktis pabrik 
sb tidak berdjalan berhubung 
dak udanja achli2 walaupun 

mesin anjaman masih terbilang 
utuh, 

Djawatan perindustrian 
Ing jang merenijanal akan 
merubah | pabrik tsb mendjadi ti 

pabrik tekstil, menakair bahwa 
p inteh"— kopabcik 
itu diperkirakan akan 

  

rak 
   

    

ntuk 
tokatil 

Hari Sosial di Dep. 
Sosiai 

DJAKARTA, 19 Des, (PIA): 
Marj Sosial V Rabu pagi te 

lah diperingati oleh petugas2 

Departemen bertempat 
diruang rekreasi Departemen demikian Dr, | tsb. 

Hadir dalam perajaan itu di 
antaranjd Wampa bidang Kese 
Gjahteraan Rakjat Muljadi Djo 
Jomartono, Menteri Sasial Nj. 
Rusiah Sardjono S.H. Ketua 
JPAT #jabang Djakarta NJ. Su 

Wampa Muljadi dalam sam 
owtannja mengatakan bahwa Ha 
Ti Sosial adalah termasuk da- 
lam salah satu dari kelima ke 
sadaran jang tertjantum dalam 
Manipol/Usdek jaitu kesadaran 
bertanah-air satu, kesadaran 
bernegara, kesadaran berangka 
tan perang dan kesadaran ber 
sosial. 

Dalam kesempatan itu Wam 

  

nes dan penuntut Wnumaja djak djaksa, terdakwa mengakui me 

Trading 
Coy" di Sing Dalam pe 
rusahaan itu terdakwa mengaku 
pula sebagai direkturuja, 

Dengan demikian, terdakwa 
tebagal penduduk devisen Indo 
nesia tanpa melapor pada LAA 
PLN yelah memiliki uang asing 
tsb. meliputi 27.000 M$. 

  

uang pada 
Dalam tanja djawab didepan 

sidang terdakwa mengatakan 
bahwa uang dari - K.H. Wahib 
Wahab" itu diantarkan deng: 
an amplop oleh. seorang 
bernama Z.A. Pohan. Uang itu 
tidak langsung diterima oleh 
terdakwa, oleh Z.A. Pohan di 
serahkan” pada seorang njonja 
dirumahoja bernama Tan A Sun. 
Uang tsb baru berdjumlah Rp. 
1.600.000. Dalam amplop i: 
pula ada disertai seputjuk sur 
untuk mengambil uang ke 
kurangennja jaitu Rp. 300.000. 
di Djl. Bidaratjina I!I-40 (jang 
dimaksud rumahnja K.H. Wanib 
Wahab). 

    

  
  

Serang Bakal Punja 
Paberik Tekstil Besar 

Pabrik Harboard Diubah Djadi Pabrik Sabut 
Dan Kini "Di Switch" Kepabrik Texstil 

BANDUNG, 18 Desember (PIA) 
BEKAS pabrik ,,harboard” dipinggir kota Se- 

rang (Banten) jang kemudian dirubah men- 
djadi pabrik anjaman sabut, sekarang dikandung 
niat akan didjadikan pabrik tekstil jang besar 

menalan biaja sebesar Rp. 77 
Gjuta, jakni untuk — pembellan 
mesinZnja karena gedungnja jg 

berdiri ternjata me 
menuhl persjaratan untuk sebu'| beri 

ah pabrik tekstil, 
Para anggauta DPRD-GR Dja 

wa Barat baru2 ini telah menin 
djau pabrik tsb dan meveka 
pada prinsipnja menjetudjul be 
kas pabrik anjaman sabu: tadi 
dirobah mendjadi pabrik teka 
Ul Jang dichawatirkan para 
anggauta itu taknja pabrik 

tab, djauh, dari sungai selokan un 
uk pembuangan kotoran. me 

ngingat rentjana pabrik tekaril 
Itu ditudjukan kepada ,.Verve- 
Ty”, .liniahing” dan .prinsing”, 
Anggauta eksokulif jang djuga 
mentndjau pabrik tsb monjetu 
Gjul Idee merubah pabrik tadi 
mendjadi pabrik til 

Untuk gembiajaan buat pa- 
brik tekstil tadi akan dikeroia 
kan setjara joint enierprise en 

daerah Can 

Kapan rentjana ini 
ludjudkan belum didapat 

keterangan jang lebih” menda 
lam, 

Pertemuan Wartawan 
Ekonomi. PWI 
GEPENSI 

Djakarta, 19 Desember (PIA). 
Berhubung banjaknja persoal 

an dan kesulitan? jang dihada 
pi oleh para pelaksana (pembo 
rong! nasional dewasa ini, dan 
mendjelaskan berbagai soal jg 

  

   

  

  

    

ndjut Peristiwa K.H. Wahib Wahab" - 

Jap Seng Hoat Terima Rupiah 
Untuk Beli Mobil Di Singapura 

uang tebanjak MS 11:00 
padahal A. Pohan jang kedetu 
lan sudah ada di Singapura bu 
08wai " " mam PI, kala "ati “Rn 
lah transfer 'gelap, walaupun pe 
da prakteknja uang ruplah itu 
tidak dibawa ke Singapura. 

Dalam mendengar keterangan 
hakim itu, terdakwa tidak men 
djawab. Setelah menundukkan 
kepala. sedjenak, terdakwa me 
ngatakan pula, bahwa dla hanja 
mendengar kabar dari Z.A. Po 
han di Singapura bahwa ucng 
tsb memang untuk beli mooil. 
Demikianlah sidang pertama 

perkara J.S.H. ini berdjalan 
agak lantjar walaupun terdak 
wa dim mendjawab  bertanja 
4n2 hakim selalu mengelakkan 
tuduhan2 djaksa. 

Hakim Johannes terpalaa me 
nunda sidang ini sampai tang 
gal 9 Djanuari tahun depan un 
tuk mendengar keterangan2 sak 
si. Terdakwa dibela oleh Harjo 
no SH. 

  

"Kolonel" Gadungan 
Diperiksa Lagi 

Djakarta 20 Desember (Mik) 
Sidang perkara terdakwa Alwi 

KDM jang dituduh telah mema 
kal tanda pangkat .kolonel 
SUAD" oleh pengadilan kema 
rin siang telah diperiksa kem 
bali dengan mendengarkan par. 
taksi jang lebih dari 10 crang. 

Pada sidang pemeriksaan 
ke-2 ini terdakwa di kawal 
oleh dua orang anggota CPM 
jang duduk disebelah kiri 
Gan  kanannja gatkala din 
diperiksa cleh Hakim Soetarno 
Soedja SH. fa 

Terdakwa kelihatannja sehat 
Gan segar duduk dengan ..e 

Saksi2 jang didengar dalam 
sidang tersebut pada pokoknja 
memberatkan terdakwa, 
dalam ,pertemuan2” untuk uru 
san dagang kelihatan sering ber 
pakaian seragam hidjau dengan 
pangkat .kolonel SUAD”, djuga 
taksi2 tersebur Omula2nja sa 
ngat pertjaja pada terdakwa itu 

ul2 "kolonel", dan urusan 
dagang pun pada mulanja me 
(mang lantjar tetapi “kemudian 
para saksi djadi ketjewa kare 
na pembajaran2 hutangnja diba 

    

tampai 
Galak mendengarkan saksi2 Ia 

Dalam melantjarkan kedjaha 
tan itu, tikus?” tersebut mem 
bawa kontji2 seperti nijptang. 
obeng dan alat2 guna 
jang bentuknja ketjil tapi dapat 
mentjopoti alat2 tertentu 

kendaraan jang didjadikan sasa 
ran. Kalau biasanja jang didje 
Gikan sasaran utama adalah 
kipas penjapu katja, lampu dan 
katja muka belakang, tapi -be- 

  

Varia Pengadilan 

8E
 Hi ih 

: 
Pe
la
n 

Empat orang, puk, Karena 
Itu gadjj saja tidak tjukup un 
tuk makan sekeluarga" dja- 
wab terdakwa Kusin lebiti se- 
dih lagi, 

"Gadjj siapa jang tjukup s6 
karang ini? Kalau gadi tak 
tjukup kerdja lebih keras dja 
ngan mentfuri," nasehat Ha- 
kim, jang kemudian mendja- 
tuhkan hukuman 10 bulan 
pendjara potong tahanan pa 
da pentjuri epeda milik Us- 
man Itu 

Pedagang Kembang 
Jang Tjari Kembang 
Djakarta, 20 Desember (Mdk) 

Dya orang pemuda masing2 
bernama :Mahmud dan Sarwa 
nj pada tanggul 13 September 
jang lalu, kira2 djam 09.00 
malam telah mentjurj sedjum 
lah 4 pohon bunga anggerek 
milik Homzah jane tinggal dj 
Kp Kebon Kelapa Pal Me- 
rah Dihdapan sidang Penga- 
Gilan Negeri Djakarta jang me 
meriksa perkara itu. Mahmud 
jang mengaku saudagar kem- 
bang mula? mungkir dari tu 
Guhan, Tetapi setelah didesak 
Hakim, achirnja pemuda itu 
mengaku djuga 
Ketika Hakim menanlakan si 

apa jang memimpin pentjuri- 
an pohon2 kembang itu, kedua 
pemuda jg mendjadj terdakwa 
telah saline menudub, 

"Dia jang mengadjak saja 
mentjuri," kata terdakwa Bar 
wanj 
“Bukan, pak! Dia jang me 

njuruh saja mentj 
tah terdakwa Mabmud, 
"Kamu pedagans kembang, 

kenapa ” mentjuri kembang 
orang lain?" tanja Hakim pa 
da terdakwa Mahmud Bi ter- 
dakwa diam membisu, 

Achirnja Hakim mendjatuh 
kan hukuman masing2 3 bu- 
lan pendjara potong taha- 
man terhadap masing2 terdak 
wa, jang djuga telah membagi 
setjara adil 'uang hasil pendju 
alan kembang anggerek tluri 
an Itu, sebanjak Rp, 200,- se 
orang Dan uang itu djhabis 
kan untuk nonton wajang 

  

      
Ban2 Motor Baniek Djadi 
Sasaran ',,Tikus2” Mobil: 

Gan djadjan, 

lah menjampaikan Isporan pada 
polisi, bahwa ia talah  kehila 
ngan 'sebuah moto:nja 
merek BMW 250 cc tahum pem 
bikinan 1988, bernomor. polisi 
D. 35313. Sepeda motornja itu 
berhasil disikat pentjuri ketika 
diparkirnja dihalaman rumah 
Gjalan Kramat baru. Diakui oleh 
korban, bahwa sepeda motornja 
tidak dikontjl ketika ditinggal 
kannja, Siapa alap2nja masih 
dalam penjelidikan. 

  

Keputusan Konp. Dae 
rah GSNI Djateng 

Semarang, 18 Deymber (PTA).- 

— (KAMIS 20 DESEMNER 1961 
  

Djakarra, 20 Desember (PIA) : - 
WAMPA Bidang Keuangan 

dalam 

lang menudju kesuatu masjara- 
kat adil makmur. maka segar 
kegiatan ekonom perlu sekalj 
disynchronisasikan dengan baik 
dan hingga dapat 
mempersingkat waktu jang dibu 
tuhkan untuk menaikan tingka 
tan hidup rakjet. 

Hal itu menurut menterj adu 
lah sesuai dengan Manipol jang 
telah ditetapkan sebagai garir 
besar haluan negara, Tegasnja 
tudjuan mengadakan synchronj- 
sasi darj kegiatan2 ekonomi itu 
Ialah supaja dapat segera djusa 
hakan terlaksananja Program 'u 
mum Pemerintah seperti tertjan 
tum dalam Manipol jtu sebaga. 
landasan pokok untuk menudiu 
kearah xjruktur masjurakat so- 
sialis Indnoesia, 

Dengan adanja synchronisasi 
ini kata menteri maka dapatlah 
diusahakan adanja —djaminan, 
agar penjelenggaraannja dapat 
dilakukan dalam rangka politik 
@konomi negara, hingga dengan 
demikian darat diletakkan da- 
sar-dasarnja bagi matim ekono 
mi terpimpin. 

TEPAT WAKTUNJA 
Menteri dalam permulaan sam 

butannja mengatakan bahwa 
Musjawarah besar Persatuan 
Karyawan Perusahaan Negara 
Seluruh Indonesia tu tepat se 
kali waktunja dilangsungkan, pa 

    

  da sa'ar bangsa Indonesja se- 
Gang merealisasikan Amanat 

Tahun Kemenangan 
Dua dari Program" Kabinet 

Kerdja, jaitu keamanan dan pem 
bebasan Irian Barat boleh djbi 

lang telah dapat dirampungkan 
dengan baik. 

Ini adalah berkat pimpinan 
negara jang ulet dan tegas ser 
tm keberanjan para geriljawan 
kita dengan bantuan segenap 

rakjat, kata menteri. 
»Berdasarkan hasil jang gemi 

lang Itu saja tetap merasa op- 
timjetis bahwa kita pasti dapa 
mengatasi segala kesulwan da- 
lam bidang ekonomi-keuangan 
dewasa inj untuk memenuhi & 
manat penderitaan rakjat, terma 
#uk sandang pangan, asal kita 
——- 

PP No. 24-1962 Ttg 
Pendirian PN "Gita 

Karya 
Djakarta, 18 Desember (PIA) 

Dengan PP 24-1962 tgl J2   Oktober 1902 oleh pemerintah 
telah didirikan perusahaan ne- 
gara perijotakan, | penerbitan 
dan pabrik tinta “Gita Karya", 
disingkat PN Gita Karya, dalam 
rangka pelaksanaan undang2 n0 
19 Prp. tahun 1060 terhadap pe 

dibawah 

  

. Synchronisasi Segala 
“ Kegiatan? Ekonomi 

Untuk Pertjepat Usaha Menaikkan 
Tingkat Hidup Rakjat 

Angaauta Pertahanan 
Sipil Agar Selalu 

Siap Siaga 
DJAKARTA, 19 Des. (PIAh 
Pangdam V/Djaja Brigadir 

Djenderal R. Umar Wirahadiku 
sumah ketika melakukan inspek 
si pertahanan sipil daerah Dja 
karta Raya Selasa pagi dalam 
emanatnja agar para anggota 
pertahanan sipil selalu siap sia 
gn dan waspada, terutama da 
lam menghadapi —penjelesatan 
perdiuangan Iran Barat. 

Panglima mengatakan bahwa 

adalah tepat sekali diadakan 

upatjara dan demonstrasi perta 
hanan sipil ibukota, sebab tang 
gal 19 Desember adalah hari 
Trikora dan tanggal permulsan 
dari aksi militer ke-IL Kedua 
peristiwa ini mengandung arti 
kepahlawanan bagi bangsa Indo 

terap berdiri teguh diatas rel 
nja revolusi, pada Pantjasila, pe 
da UJD 48 dan pada gans2 
besar haluan Negara sepenij di 
tandaskan dalam Masipol", de 
iklan wampa Notohamiprodio 
jang menambahkan bahwa Peru     
jang penting sekali 
dang ekonemi-keuangan negara 

didalam rangka penjelesaian re 
Volusi, Dengan perkataan lain: 
Perusahaan2 Negara dan karya | nesia dalam tugas pembelaan 
wannja adalah alat revolusi, | dan pertahanan negara. 

CLOSE LOL LE LS Oma 

DJ. DJENDRAL GATOT SURROTS " 
DISANGKA TAMBANG EMAS 7 

Djakerta, 20 Desember (Mardeko). 
Seorang pemuda berumur kiraz 19 thn, bernama Ti'twan, su 

dah demikian hebarnja dipengaruhi chajalan utk. mendjadi dy 
tawan, sehingga pada suatu malam dipermulaan bulan .3ex 

      

   
sebuah linggis besi. pemuda jang bernia, djadi Orang Koja 
Tu Itu dengan radJinnjo telah manggali tengah? Djalan ra 4 
Djendral Gatot Subroto jang Saru selesai dibangun, seditam 
lebih kurang satu merer. 
Tetapi strelah lelah dim menggali dan tidak djuga mes 
mul jg diidamkannja, Tjiasan lalu menghentiken penggalan. « dan pulang kerumah serta tidur nyeniot sampai pagi Seorang saudara misannjo jang mendiadi anggota OPR. » 
nama Saidi, ketika menerima laorun tentang perbuustar 
saga itu lalu menangkap Tjlasan dan menjeruhk manja    

    napa kau gali djolan raya !tu? tanja Hakim Asan Nas 
HH. pada Tjiasan dalam sidang Pengadilan Nggeri Liaw ir 

ta bari Rabu pagi kemaren. 
“Saja mentjari suatu benda, pak Habim" Ti Jari $ da, pak Hb 

"Benda apa? Tiori emas? tanja Hakim lagi. 
syTerdakwa tidak mendjawab, hanja mengangguk Kalau tjari emas djangan menggali djulan raya, dong 
hukan merugikan negara dan bis telakakan letulntsx 
Nah, Isin kali djangan bikin lag. 
bulan pendjara” udjar Hakim me: 

Terdakwa Tilasan jang barmim, 
da itu mengangguk dengan sedi 

—ococecoc0o000s0000m.« 

»Organda” Minta Indjeksi 
Ban Dan Onderdil 

Bandung, 18 Desember (PIA): - 

  

Uawab tervukwa 

lomha'2 

      

jatuhikan vonis. 
uduk djadi Opnawun mu 

  

    

angkutan umum dilakukan me 

lalui Organda, sebagai satuZnja 

organisasi pengangkutan umum 
dibidang angkutan darat (OPS 

   

  
rjat Priangan Timur mendesak 
kepada pemerintah agar dalam 
wakgu singkat segera memenu 
hj kebutuhan ban bagi kendara 
mal angkutan umum sesuai de 

ingan djumlah jang diperjukan. 
Desakan tsb. merupakan kepu 

tusan jang telah diambil dalam 
Tapat anggota komisarjat Organ 
daspara pengusaha Angkutai 
Umum daerah Priangan Timur 

baru2 jni di Tasikmalaja dgn. 
mengingay "situasi pengangku 
tan jang semakja genting dan 

menghadapi bahaja kehantju maa 
Ditamping mendesak agar 

diadakan persediaan Onderdil2 
setjukupnja bagi kendarain ang 
kutan umum sesuai dengan 

djumlah dan merk kendaraac 
Jang ada, Organda djuga mende 
zak djadakannja keseimbangan 
antara tarip angkutan umum 
dengan kalkulasinja sebagai ala: 
pengangkutan rakjat murah (d'u 
B8 truck dalam melanijarkan pe 
Dkangkutan sandang-pangan dar 
suburban, opiet dan taksi. 

Sementara menunggu suppiv 
ban dan onderdil jang ijukup 
Gengan harga jg seimbang, aza 
segera diberikan kenaikan ta 
Tip angkuran, terutama otobus. 

Pengangkutan) bersama dan atau 
atas pengawasan Instansi Peme 
rintah jang berwadjib. — 

  

Siswa? Akmil Praktek 
Di Tasikmalaja 

Djakarta 19 Desember « 

Seujumlah 67 orang ma 
wa Akademi Militer Djuru 
Tehnik awal bulan ini telan ber 
praktek dalam pembangunan 
djembatan di ti Tasikmsla 

ja. Selatan, 
Siswa tingka, tiga Itu ver- 

praktek disevuah djalan jang 
sedang giat dibangun dalum 
rangka Operasi Bakti oleh Ko 
dam VI Siliwangi sepandjang :$ 
kilometer di Selagan Tasikmasa 

Djalan itu sangat ru 

    
  

  

sak akibat dari gangguan kca 
manan jang diderita daerah ju 
lebih dari tigabelas tahun janu 
nja. 

Beberapa buah djembatan jg. 
mempunjai daja tahan sekuat 
5 ton telah selesai dibanyun 
oleh siswa2 itu jang nantinja se 
telah lulus pendidikan akan 
mendjadi perwira2 Zene AD. 

Ment. Agama Diturg 
gu Di Sala 

  

  paling sedikit 10046. 
Achirnja agar pe 

njaluran ban dan onderdil urk 

Djalur Beton Djakarta 
By Pass Dipasang 1 

  

Djakarta 19 Desember (PIA) 
Menteri Agama dan rombong 

an ditunggu kedaranganaja c. 
Muktamar N.U. ke-23 di 
untuk memenuhi undangan | 
ngurus | Besar NU. Menteri 

   

  

   
   

  

   
               

  

    
  

  

   

   

    

  
  

          
  

Djakarta, 19 Desember - .N.II 
F3 tinjak 1536 712 orang pendu 1 menumpang kapal luljady 4 ut dengan Organisasi |adalah“band2 karena harga | sung dj Semarang telah me (dengan ketentuan perati akan be: t pada yel 

: et bea Bandung jung nanya da Di Sa kepada ber | din aktiviteit para pelaksana | band sangat membubung dan | mutuskan al merintah, “na P9 |ojakarta 19 Desember c»iA) | 24” Desember ea. Tee alim 
Wwbar dj -21 ketjamaan (Angkutan AD, pada hari Rabu | karyawan Departemen bogio” | (pemborong) GAPENSI (Gabu- |mudah untuk dilep. Hampir | da pemerintah agar memperba —. Pekerdjaan2 pada projex Ljal rombongan Menteri, a.l. Pres 
tertiaar #ebanjak 1.361 526 telah berangkat satu batte hendaknja ngan Pelaksana Nasional Sel. | setiap hari ada jang melaporkan | njak kesempatan beladjar bagi kar By pass Gisekitar Yiaduk | IAIN Prot. R.H. Achmad S oran jang telah mendapat sun |ry Arteri Serangan ita Parbudi bemalnempunjal | donesia) telah mengadakan | pada bahwa alat2 kenda | putrea2 Irian Barat jang PINDAH KANTOR |Wlstinegara sekarang ini #e|jo, Kepala Bagian  Pergurzan 
Gran Yaar. Sl bacallon Garuda II menudju | berarti berm is | pertemuan dengan para warta- | raannyi lenjap disikat ma | menuntut pendidikanaja diko | Djakarsa, 19 Desember (PIA) » | sea, Jakmasang Gjalur| Tinggi Departemen ' Agama 

| Se anajatuja  amaporan pa | Dekat Sanam, untak ”setandjur | imembanga esaaka ma pdgagAn | wan Ibukota dari Sek | ting, Ani dua buah band ! ta2 seruruh Djawa Tensah BEDJAK tanggal 36 Desem- Pewogekan" Gama, Jang sedang) H.A. Timur Djasiani, Dekan ta an an aa aa 
4 basa ga Men 30 No Lana nana 23, 5 pg kamen LI, demi | “pertemuan jg bersifat perkena | mobil aa “Gembraco”, Sel HK Pn an an Mt gr kn benang Aan Haa Aa Ba 

Fi Ba enek Mi ea ae ra Tennjona Prlak, kuberangks ng lan dan rumah-tamah antara pa | ruh band itu dipreteli oleh sti- | pads paru peladjar jang terpax | APRI/Pembebasan Irlan Barat, TN Enda knonoputan |“tebi Beats Bana alas nn IA batnny ARSU Joo Gardu ra wartawan fit bergerak dilapa |ikus2" tatkala sedang terpasang | “4 pertangganan keretmapi/bur |telah pindah dari Press House| Pada beberapa bagian da-| ri Arama dan rombongan skan 
Bi telah “5 ja IM itu oleh As Ilmen|  Sediuml h ngan pemberitaan masalah2 eko | dikendaraan. Banb2 itu disikat | dan agar meleksanakan dan me 161502 OG - 62401 OG/,ke Cum |rl bagian dari djalan itu dja-| mengundjungi pula Purwore.:0 | Gang telah Ineninegal. Dalam JII ita dilepas Oleh Aid ilmen| Sedjumlah Dubes Jnomi serta pembangunan pada | bersama pelknja. Apalagi musim | Yenyjarkan Infeksi beras "bagi Iplex Gelora Bung Karno Senajan |lur2 tab. malahan telah terpa | dan Kediri umtuk mersam Wula itu penderita tjajar2 jg G sera Olah Akan Ke Ni umurnja dengan para pelaksa |hudjan dewasa fni memberikan | bara petngjar jang mondok, (International Village seberang |sang dan beberapa bagian tain| Sekolah Persiapan IAIN: dike- hampir sembuh menurut lapo Kena jntings p ias na tersebut, akan dilangsung- baik bagi ,,tikusg” rensi selandjutnja me | (Women Ouarter) Djalan Tennis lagi dari djalan tsb sedang di dua kota 4sb. , Pa meesan ane Mampin La ta MEDAN, — 19-Des, (PIA) Ikan di Pers Club pada djam Jitu untax melantjarkan' opera | ,,ator Anaeanabannya | Biok B V Unit No. 37 —,38 39 |ltlinkan dengan alas tertentu ' Menteri ' Agama — diha 

njak Pilar lrenatm Rabu ser0 itu seluruknja ber- Par bangenl 26 Desember 11130 Djakarta. ainja" lebih aman dari penang | putusan Aenaraen PGRI ker ti | — 40, CTiloon masjng-masiag: | Oleh Lan aganag gen as area di it Kota para 

Demikian antara jain Japoran | #jumlah 161 erang, termasuk UI ben ea Naren Ke Papan Yara anggouta aan kapan. Djakarta mengenal 71480 OK, 71390 OK, 71309 berduka per Saeyg yaa 2. 3 Diewe Sg dara 
u Djakarta serta para warta 3 Pendidi |OK, 71495 OK), — . Gx Djan ketan Hajat on et pro. dn bera | yaa pa Mar ag Inang buta tao mera | Sebuah BNAW Lena aa jau ghe Dah gum han (rig Jang menghuni “2 (aer, kem kan Ra Fi Rudy Suparto: Perdjalanan be | pad, Tessah Untuk menindjau |mint6 terhadap masalah Ini, AL | Antara itu Khoo TJ. tem | #a buikua dun alat2 kebutuhan | tor wpan Nos OK. |ian2 disebelah kiri dan kanan | tet Tjireban, Demiklan Has. Hiu 

gian darj Jom Garuda III itu @akjt Teluk Dalam jang |harap hadir dalam “pertemuan lan G. Sahari te | beladjar diturunkan, 71390. — nja. bungan Masjaraknt Dep. Agama, 
Aa aa Ike Kongo dipimpin oleh Major | meperti diletahuj Ikan de (tersebut. Pee —— 

Astipov Di Indonesia (saja dan Sat” Umum AD. Se aa Kan nandang Sementara Itu dipinggir gelanggang Nita” berdebar2. Pak Talib jakin Bobby akan me 
Nanah rin) » |, Kes18 orang anggota ARSU | sanak demamatat Oh Aoa memperhatikan kedjadian itu dengan djantung nang, Terapi orang tua itu melihat pula ketari 
:P Denemhse Jon Garuda III Ini Serasai dari | euy Sonean 1 "Opo berdebar2, Dugaannja bahwa Gurdi bernjat, kasan dan keberanjan Gurdi jang mungkin pa BEAN Pa Dn ran ARS) Kodam VI Siliwangi dan Hospital" dari Kodamar 1 mentjelakakan Bobby makin kuat. Dan gadis u, sik, terachir akan melewati Bobby. an an Mera kebudal" Idari Kodam VIII Brawidjaja. | ,,,perwamtan dengan Pengda u menjesalkan sikap Bobby jang terlalu bera pikun dangan kerjepatan penuh menudju : $ Ne ea pena 32, (persendian yang, apa bi Math akan tar serta 10 ni menghadapi "musuh dalam selimut “itu. kungan terachir itu, Gurdi djuga  melungue 

A Anna Uny Bone 5 tan PE bata Man "ryan - Sonesta, Aga as na Aa ag aa kedepan dengan ketj pelan pam, ta al 
$ tahua 1862, pada tanggal 2 No | ra 127" dan meriam 1-20, fe) lis RPA, Bwjsa dan Junani, Gurdi sedang bertarung dengan dua Orang Pem Lana eneng ikungan Bobby memperldmbat ) : pemer Av62, “elah Garang di | eeta-guna, jatt" dapat Demikian diberitakan oleh Pen balap latmnja untuk merebut tempat kedua,” Yan) Dreda mororaja. Sikap Bobby jtu menam- 

$ an AA gan angel kan sebagai penangkis serang | Samar I, Pada tikungan jang kesepuluh penonton di bah panas Gurdi jang menafsirkannja sebagus oran ahli meoarspi ekonomi d8 an udara, penghanjur — kedjockan karesa Adi pembalap dari kota M. suatu tantangan, Sedangkan kedua pembalap 
F. Uni Sovjet, Pera $ Sardi: tiba terdjungkir diserempet oleh Gurdi. Dan Gurdi jainnja mendekati Gurdi pula dengan nafsu 
g, Aa - jana Veteran Banana Na .. sja menang menduduki tempat ke” untuk merebut kemenangan jang meluap2. 

Sngaai Oi Indosesik Tih. Dii itu sudah melintasi kira2 5 merer dibelakang Bobby. Semena Tua terachir jtu kian dekat, Djarak an 
Wisma 414 bulan dan telah me| Keputusan 4 Mente: santi Ditempatkan Sa Beban ana Gebetan pembalap? Bt Gurdi dan empat orang pembalap lsinala MU ra ju tiga Orang pembalap lainnja Jang mung “tara Gurdi dan Bobby klan dekat juga. Ke Tas 18 Des, (PIA) ngambil ang mengua. aj memegang pimpinan Bobby Jmenambah ke kin mendongkol melihat tindakan Gurdi itu dua pembalap lainnja djuga hampir sedjadjar E &.a kyMenurut laporan dari perwa djungi Bobby, » yen Wjepawanja. Dan dia memimpin didepam, di segera memburu dengan ketjepatan penuh ke “dengan Gurdj. Bboby tetap tenang. Dim me- 

Jogjakarta, sampai Kiu suara bergetar. ikuti oleh Gurdj beberapa merer dibelakang. depan. Pada tikungan kesebelas Bobby menjog mang menanti tikungan terachir itu untuk me 
Djakarta 19 Desember cPIA) ada 0 aa “Djangan kuatir, Aku akan selamat,” Sedangkan tiga pembalap lalanja hampir ee “gaikan Gurdi lagi, Dan Gurdi jang diseremper sundjukkan pada Gurdi. bahwa dia bukanlah 
Menteri ntb remdifamisoma Sementara ya dikesnpar jang, da "gjadjar dengan Gurdi, Pada tikungan kedela- ojeh dua orang pembalap dikjri kanannja de ”jawan jang empuk untuk dikalahkan , 

ea telah ditempat PA prana man getaibemik ara pan Bobby menundjukkan kerangkasannja de- ngan ketangkasan menakdjubkan dapat melo- ngan jang berbahaja itu. Bobby djuga menger 
tat dipelbagni bidang sesuaj Ba ngan suatu kerjepatan jang mengagumkan, Dan Joskan diri, Pada djalan jang lurus terdjadilah ti bahwa Nien mungkin menjaksikan partaru 3 

saran: dengan ketjakapan mereka Tungiangan kuljtnja. Dengan pandangan tar dia berhasil menambah djarak dengan Grudi kedjar mengedjar jang seru diantara pembalap? ngan mereka dengan djantung berdebaran. # an Mereka terdiri dari 15 oring Gjam diperhatikannja Nien dan Bobby jang ter sampai kwa2 18 meter. ketika sampai ira, karena Akan melalu satu Sebab itu keinginan untuk mengalahkan Gurdi : $ Na sosial politik, 5 orang lapar dalam 2an12 kemesraan jang imengha- pada djalan jang lurus, mengedjarnja. tnkungan lagi. ditkungan itu tambah besar pola. 1 
$ tentang 71 gardjana hukum, 2 neuskan perasaannja itu Dalam ketjepatan jang penuh mereka berta- Bobtry melihat kebelakang, dimana Tikungan terachir jang tadjam dan agak Ii : 

#artikan LAIN, 7 jnslajur per Perlombaan segera akan dimulaj Bobky M0 rung sedjadjar. Ketika menijapai tikungan Ie” Gurdi: dan berusaha memperke- jin aspalnja itu hanja beberapa puluh mager 
bomis untuk menjampaikan ka rardjana pendidikan, makai pomor start 14, sedang Gurdi memakai kesembilan, tb42 Gurdi menjeremper Bobby "jil djarak antara mereka. Bobby mendapat masi didepan mereka. Bobby mulai menambah 5 rakjat Kalimantan Selatan | 3 morana Domor man 22. Setelah tanda start dibunjikan ditengah? tikungan itu Bobby sudah Waspada firasat pada tikungan jang terachir inilah Ga. Oo kerjepatannja kemball Gurdi memburuaja di 1 5 in endsen Kepada konsumen bingkai ekonomi, peserta2 jang djumiahnja 20 orang jtu segers ”serhadap kemungkinan itu, dengan geax Gis di mungkin akan bertindak buruk, kalau be belakang Sedangkan kedua pembalap lajnnja 1 

p, f untuk menjampaikan kaset | 3 Orang BA geologi pertamba melugijur diatas speda motor masing2. mengelak, Dan dengan tersenjum tabah Bobby —uar2 dia bernjat djahat (menambah kekenijangan spcda motor mereka 3 L rakjat Kalimau.aw Selatan dari | Ogan, jr, technjk kita 200 Gurdi tetap mengambil posisi sedjadjar Ge” membalas menjambar Gurdi dan melowatinja '—” Semen'ara itu Nien dan Pek Yullb serta « pula, Penonton2 memperhatikan dijalan perlom Wolusen kepada" woosumen. | rang, dan seorang dari ABRI, ngan booby, bibirnja selalu melukiskan seujusa ” beverapa Meter, terlaja memperhatikan perlombaan itu dengan buan jtu dengan perasash jegang- - 

Man poet ab ana Lanal ana  



   
Dna Regu Djerman Untuk 

  

“Olympiade Tokio 1964 
KOMITE Olympiade Djerman Timur hari 

Selasa ,,setelah mempeladjari setjara mendalam”, 
memutuskan untuk menjetudji 

  

pengiriman dua 
regu Djerman ke Olympiade 'Tokio 1964, demi- 
kian menurut seorang official kantor berita Djer 
man Timur "ADN” hari Selasa. 

Incernasioral peda 
tanggal 8 jang lau. 

Komite Olympiade Djerman 
Timur mengatakan bahwa dalan 
“Isadaan” sematjam 

Bskas Djuara Bunuh 
Dri 
Bekas djuara dusia balap se 

peda moror, Cyril Smith (43 thn) 
Gori Yorkshire telah membunuh 
Gisinja sendiri dengan djalan me 
velan terlalu bartak cspirin le 
bin daripada mestinja. 

Smith ditemukan bari Selasa 
O'eh seorang pelajan dihots| As 
wick sesudah mengendarai mcbil 
seduh seratus mil. 

Tada pemeriksaan disebirkan 
tekwa Smith jang bekerdja pa- 
Ida saru perusahaan sepeda mo 
tor tidak masuk sebingga men.m 
De'kan ketjurigaan. 
Haynes Akan main 
Kembali 

  

cr, latihun2 lagi. 
Telah diberitakan, bahwa Ha 

  

Frank Osborne manager um im 
Ti'iham mengatakan, bahwa 
Haynes akan tinggal terus dire 
habilitation centre sampai pa 
da achir minggu ini 

" PAKTA 
|A (Sumbungar Dari Hal 1) 

  

gkan — negara. sekutu jang 
nentang fasisme tadi mempu 

jai dasar kerakjatan dalam pe 
mer.ntahunnja, dasar kepartaian 
jang ditjerminkan dalam susu- 
nan parlemen." Akan tetapi ba- 
Ri sebagian besar dari umat ma 
nusa tidak ada bedanja antara 
legemoni jang dilakukan oleh 

fasume dan dominasi sorta pe 
nindasan dilakukan oleh demok 
rasi liberal sedjak  berabad- 
abad lamanja. Bagi sebagian ter 
besar dari dunia jang pada wak 
«u itu hidup dalam alam pendja 

lan dan penindasan Iiberalis 
me dan fasisme merupakan 
anak kandung dari bapak impe 

dianggap 

  

   

      

      

  

alis 
sebagai terkutuk dan nadjis ba 
gi umat manusia, Sebaliknja 
tmemang botul, bahwa pertem: 

    

Daran jang miha dahsjat ant 
ralonganz jang Ingin merebut 
Iegemoni — dunia memberikan 
«esempatan bagi umat manusia 
#sjara keseluruhan untuk men 
#apai kemadjuan dalam perdju 
bngam kemerdekaan dan pembo 
vasan dari penindasan jang su- 
Cah mereka alami berpuluh-pu 
j3 bahkan beratus-ratus tahun, 

  

Seluruh Eropa diduduk! oleh 
lssisme Djerman. Negara? dan 

bangsn2 jang dulu mempunja 
kedudukan jang mega! 

ara kolonial dan 
2 

"jam kemerdekaannja. 
Sesudah beberapa tahun me- 

pemerintahan pendudu 

    

  

ionalnja atau artinja keseng 
dan penghinaan hidup 

bawah kekuasaan pendjadjah. 
jeritan jang sdah berpuluh 

tahun dikeluarkan oleh 
luduk sebagian besar dunia 

"1g terdjadjah tentang penderi 
(pan djasmani dan rochani jang 

alamr selama kehilangan 
s dalam idu 

   

  

Pertemuan Tokoh" IM 
Yekas tokoh2 Indonesia Mu 

Ca dahulu, seperti menceri Olah 

rase Maladi, wampa bidang chu 
vus dr. H. Roeslan Abdulgani, 
'wenteri perindustrian rak'at ar 
hate Saleh, telah diminta untuk 
tadir didalam pertemuan besar 
Irconesia Muda, jang akan d'a 
Gukan di Jogjakarta pada tgl. 43 
sampai dengan 25 Desember 
19G? jad, 

Pertemuan besar Indone: 
Muda itu akan dihadiri oleh to 

kulz Indonesia Muda sedjak se 
cetum tahun 1942, sesudah ta 
htn 1942 dan sekarang ini. Da 

lam penemuan besar Indonesa 
Muda itu akan dibahas ul. sedja 
ruh perkembangan Indonesia hiv 
Ga sedjak lahirnja hingga scka 
Feng dan masalah2 jang me- 
nianghu, perkembangan olahraga 
pada” umumnja. 

Panigia pertemuan besar Indo 
neva Muda itu diketuai oleh 4r 
Sutugjo Hadinoto dan kan:or ala 

£ sekreariat adalah Hotel Mer 

      

  

Gempar Karena 
Kebakaran 

Djakarta 19 Desember (PIA) 
Penduduk Laga Peron 2 

tinegara pada dj an 
Selasa telah dikagetkan oleb 
asap hitam jang dari djaun ke 
lihatan mengepul2 diperhentian 
oplet ke Bogor. 

Kekagetan pendudukan itu 
dalam beberapa saat sadja te 
lah mendjelma mendjadi kegem 

agak luar biasa dju 
ga. Dari segala pendjuru jang 
berdekatan orang berlarian me 
nudju tempat mengepulnja asap 
Itu sedangkan penghuni2 toko 
Jang mendjenguk pada djandela 

   

  

  

ditingkat atas eba 
IKATAN sacervoee | sam 
bil menundjuk2, 

Suasana | semakin mendjadi 
tegang oleh teriakan? itu. Be 
berapa orang malah mempot 
Ueput djalannja dan ada jang 
berlari sewaktu mendengar teri 
akan kebakaran itu. Tapi semu 
anja mereka ketjele. Jang ter 
djudi hanja sebuah — kebakarai 
keljil sadja tanpa korban ma 
nusia. Karena kerusakan sesus 
tu pada teng bensin oplet Mor 
riu diperhengian itu telah terba 
kar, tupi kebakaran Itu sex 
dapat dikuasai dengan tabung 
#emadam api jang dipindjura da 
Fi toko terdekat, 

Bubarnja orang2 Jang ketje 
wa itu nampaknja seperti bu 
baran bioskop sadja karena sa 
ngat ramainja. 

PERTEMUAN AKA- 
DEMI "DR. RIVAI" 

Pimpinan Akademi Djurnalistik 
“Dr, RIVAL" bersama Ini meng 
undang para mahasiswa jang 
lulus udjian gelombang ke-l 

untuk datang padamalam per 
temuan mahasiswa jang akan 
diselenggarakan pada hari Djm" 
at tgl, 21 Desember 1962 mu 
lal djam 19.00 bertempat di 
P.B, PARTINDO, Djalan Merdo 
ka Selatan 14, 'Djakarta, 

Atjara: tjeramah dan pertun 

  

  

      

Gjukan film, 

Sambutan Wampa- 
Mantu Thd. 10 Ttm. 

KBKI 
Djakarta,.19 Desember (Pia) 

Wampa/ Menteri Luar Negeri 
Or, Subandrio dalam sambutan 
tertulisnja pada perajaan 10 
tahun usia Kesatuan Buruh Ke 
zakjatan Indonesia (KBKI) tgl. 
18 Desember mengatakan bah 
wa 10 tahun dalam perdjalanan 
suatu bangsa jang adem tente- 
ram mungkin tidak mempunjal 
arti jang besar, tetapi 10 tahun 
bagi suatu organisasi dalam su 

  

    
  

Pertemuan Perpisah- 
an Di Pressroom Fus- 

'pen A.D. 
Djakarta, 19 Des. (Mdk). » 

Kapus, Pen. AD jang lama Ko 
lonel M. Ng. Soenarjo pagi ke 
maren telah mengadakan perte 
muan sebagai perpisahan de- 
ngan pegawai sipil dan militer 
Pus. Pen. AD, bertempat di 
Press-Room Pus. Pen. AD, 

Dalam kata perpisahannja 
Kolonel M. Ng. Soenarjo meng 
harapkan kepada segenap ang: 
gota sipU/militer untuk beker 
Gja lebih giat lagi, terutama 
dalam membakti untuk kepenti 
ngan negara. Selama tiga tahun 
lebih kita berkumpul, demikian 
Kolonel M. Ng. Sodaarjo selan 
djutnja menambahkan, bahwa 

banji duka jang telah 
kita alamal, Sebagai pepatah me 
ngatakan ,lain koki lain masa 
kan,” dan kepada sdr2 agar me 
ngefahul akan kehendak dari 
kepala jang baru, apa jang dike 
hendaki laksanakanlah dengan 
sebaik-baiknja. 

Pada achir kata perpisahan 
Kol. Soenarjo  mengandjurkan 

ar teruskanlah prestasi kerdja 
sdr jang sudah terdjalin. Demi 
kian Kol. M, Ng. Soenarjo, 

    

   

  

Perkara Simpan Emas 
Dim Patung Jesus 

Semarang, 18 Desember (PIA) 
Pengadilan ekonomi Purwoker 

to dalam sidangnja barug ini 
telah mendjatuhkan hukuman 

tong 
Rp. 1,5 djuta, subsidair 3 bu- 

lan serta diharuskan 
membajar ongkos perkara dan 
semua barang bukti berupa emas 
seberat 4.743,65 gram dirampas 
antuk negara atas terdakwa Li- 

em Soey Bing, umur 41 tahun 
pemilik toko 'mas "Pamitran"” 
dikota tersebut. 

Terdakwa dipersalahkan me- 
njimpan emas seberat tsb diatas 
tanpa izin dan atau sebagai pen 
duduk devisen Indonesia tidak 
melaporkan barang2 tsb kepada 
jang berwadjib, barang2 mana 
disimpan dalami sebuah patung 
Jesus, 
Dapat didjelaskan, bhw emas 

tsb. diketemukan sewaktu alat2 
negara dikota itu melakukan ge 

rakan razzia terhadap toko2 
emas. 

"SENDJATA SAKTI" 
Kuraradja, 15 Desember (PIAY 
GUBERNYR/KDH Alj Hasj- 

my dar daerah istimewa Atjeh 
telah memberikan "Bungong 
Djaro" dalam bentuk sagu “ren 
Wong" kepada Menteri Agama 
Zatuddja Zuhri sebagai tunda 
penghargaan jang sebesar-besar 
Inja dari masjarakat Atjeh atas 
djusa2 menteri untuk memung 
kusun peresmian  fakulus 
Turbiah Institut Agama Islam 
Negeri dj Darusalam dekat Ku 
taradja, 

  

Persembahan renijong ku » 
endjata  sukti" kepada 
Gindakan dalam upatja 

ta peresmian fakulyas tersebut 
di koru mahasiswa dan pusar 
pendidikan Darusalam itu tgl, 
15 Desember 1962, 

Gubernur Hasimy mengerjta- 
kan kembali asalnja dari "rev 
Wong Atjeh itu sebagai "sendja 
ta saku" dari masjarakat dae- 
rah jl, Gubernur mengatakan 
bahwa kira2 600 tahun lalu 
Sultan jang berkuasa waktu itu 
telah memerintahkan kepada ah 
li2 sendjata didaerah Atjeh un 
tuk membuat suatu sendjata fe 
dapat melawan pendjadjah Por 
tugis jang telah mendudukj ko 
ta2 di pantai Atjch. 

Dapitlah para ahli 
itu 

    

  

  
  

Feladjar I.B. Bs 

18 Desember 

Perhatian Terhada 

star 

  

  

MERDEKA 

Pengumuman Bersama I 
Indonesia-Jugoslavia 
  

Djakarra, 19 Desember (PIA) '- 
SIMPATI terhadap rakjat da 

14 daerah2 di Kalimastan Uta 
ra didalam perdjuangan mereka 
jang benar melawan kolonialis 
me dan jmperialisme ser di 
dalam usaha mereka melaksana 
kan hak menentukan nasib ser 
Giri, telah dinjatakan daiam su 
atu pengumuman bersama In 
donesia — Jugoslavia, jang & 
keluarkan Selasa peraig pada 
achir kundjungan wakil presideo 
Jugosiavia Edvard Kardel) ke 
Indonesia. 

Dalam pengumuman bersama 
itu pemerintah? Indonesia can 
Jagosiavja mengutuk imperia- 
Iame dan kolonialisme dalam se 
gala bentuknja dan menjanggup 
kan diri untuk bersama? beru 
saha bagi segera terlaxsananja 
revolusi Madjelis Umum PBB 
tanggal 14 Desember 1960, ms 
ngenai penghapusan kolonialis 
me disetiap tempat didunja, de 
mi kepentingan perdamaian dan 
kemadjuan umat manusja. 

Kedua pemerintah djuga me- 
njatakan tekad mereka untuk 
memperlipat gandakan usaha? 
mereka kearah terijapainja semu 
a masalah? -internasional jang 
penting melaluj perundingan2 
Yara damaj sebagai suatu su: 
bangan untuk menghilangkan ke 

  

  

Pengakuan AS Ind. 
Jaman 

Wushington 19 Desember (PIA) 
Djurubitjara departemen Ju 

ar Negerj Amerjka Serikat Lin 
Coln White harj Selasa menss 

takan bahwa masalah penga- 

kuan republik Arab Jaman ma 
sih dalam pertimbangan 

White mengatakan bal jnj 
Gjawaban kepada perta 

njaan mensengi usaha? jans di 
lakukan oleh menteri Juar ne 
geri Jaman Abdel Rahman Al- 
Bajdany, Menterj Tuar neseri 
sebagaimana dikabarkan olet: 
radio San'a telah mengatakan 
bahwa Amerika Serjkat akan 
mengakij Republik Arab Ja 
man dalam waktu 24 djam 

  

  

UTK MEN. AGAMA 
gubernur mendjelaskan, 

Ini banjak berterima kasih 
atas nama rakjat Atjeh aras 
djasa menteri untuk memungkin 
kan djadinja fakultas Tarbia 
di kora Darusalan ini, — 

Tenaga? Djawatan Pe 
rerbangan Sipil Utk. 

UNTEA 
Djakarta 19 Desember (PIA) 

Sembilan orang pedjabat Dja 
watan Penerbangan Sipil, jang 
merupakan tambahan dari pe- 
ngiriman “tenaga2 Pemerintah 

Salam bidang penerbangan sipil 
beberapa waktu jang lalu, telah 
berangkat dengan pesawat Elec 
Our usejos Uvy upud Upnarn My 
nudju Irian Barat. 

Petugas2 - tsb, diberanpkat 

  

kan untuk diperbantukan pada 
UNTEA sesusi dengan keburu 
han UNTEA bagi berbagai dja 
batan, 

Selain daripada itu, Ir. Karno 

  

Sipil, jang sedjak tgl, 1 Oktober 
1962 berada di Irian Barat diper 
bantukan pada Perwakilan RI di 
Irian Barat untuk bidang Perhu 
bungan Udara, telah berada 
kembali di'ibukota untuk meng 
adakan konsultasi dengan men- 
teri Perhubungan Udara. 

  

  

tegangan Internasional dan men 
djamja terpeliharanja perdamaj 
- 
Salah satu masalah jang demi 

ita ni Minah Basara TE 

dan menganggap bahwa soal pe 
njatuaa Djerman adalah teruta 
ma soal bangsa Djerman sendi 
IL maka kedua pemerintah ber 
kejakinan, bahwa apabila da- 
pat ditjapaj suatu persetudjuan 
tentang langkah2 untuk meme 
tjahkan masalah tersebut dan 
untuk menegakkan perdamajan 
didaerah itu, hal jang it 
itu akan berarti suatu ng. 

besar sekalj untuk me 
   

Mengenai masalah Kuba, ke 
Gum Pemeriniah berpendapat 
bahwa bangsa Kuba, sebagaima 
na djuga halnja dengan bang 
#22 lain, mempunjai hak sepe 
nuhnja untuk menenjukan pa 
sib mereka sendiri !anpu menda 
pat gangguan atau anijaman 
Cari pihak asing. Kedua peme- 
ringah menjambut dengan baik, 
bahwa Pemerintih Kuta, Uni | 
Sovjet dan Amerika Serka: te 
lah berhasil menemukan djalan 
untuk mengarasi titik2 jang sa- 
ngat berbahaja daiam krisis da 
erah Karibia. 
Pertikaian perbatasan India — 
RRT. 

Dengan perasaan jang sangat 
Gjemas dan sedih kedua Pemerin 
tah melihat djalannja persengke 
taan tapal batas anyera Inda 
dan Republik Rakjat Fiongk-k 
Gan merasa chawatir akan aki 
oay2nja jang sangat berbahaja 
apabila persengke-san Itu akan 
beilangsung icbh lama lagi. 

Maka dari itu kedua Pemerla 
tah sangat mergharapkan mu 
dah2an India dan RRT akan da 
pat menijipiakan sjarat2 jang 
akan memungkinkan msreka un 
tuk memetjahkan persengketaan 
mereka seijara damai d.media 
perundingan dan menijapai sua 
tu penjelesaian jang adil dan 
terhormat bagi kedua pihak. 

Guru? Puteri Ke I.B. 
Djember. 15 Desember (PIA) 

Menurut bupati Djember Su 

Gjarwo, baru2 ini tiga orang su 
kare'awati guru puteri dari 
Djemtxr telah berangkat me- 

nugju Irjan Barat. 
Djusa patjh Lumadjang Sukan- 
dur jung dahulu mendjabat 
Wedana di Kalisat (kabupaten 
Djember) baru? ini telah pula 
beranekat untuk bertugas dj 
Irjan Barat, 

Sendjata Ap! sg Ma: 
suk Dja-Bar Harus 

Diserahkan 

  

  

Bandung, 18 Desember (PIA)ng 

Peperda Djawa Barat, dalam 
sebuah peraturan tentang "Ke 

tentuan mensenaj sendjata apl 
Jang masuk/melalhi daerah? 
Peperda Djawa Barat” jang 
Gjumumkan oleh Pandam VI 
Siliwangi pada tansgal 8 De- 
sember jbl, mewadjibkan ke 
pada semua pemegang sendja 
ta api jang bukan penduduk 
Djawa Barat baik perorangan 
badan2/organisasi2 swasta ma 
upun anggauta alat perlengka 
pan negara dengan tidak ketju 

alinja jang masuk/melaluj da 
cerah Peperda/Politi Negara 

u Markas Kodim untuk dj 
impan sementara, jang kelak 

akan dikembalikan pada saat 
sipemegang akan meningsalkan 

     

  

Konp. Penggunaan 
#tom Utk. Maksud" 

Damai 

Ahli2 research, tothjsi dan pe 
djabat2 Jajn akan terdapas di 
antara 70 orane jang telah di 
undang untuk menghadiri kon 
perensi itu, 

Negara jang akan mengha. 
Girj konperensi adalah Afsha- 
mstan, Australia, Birma, Kam 
bodja, Sajian, Taiwadi, ' Indja, 

Iran, Korea Sela- 

  

Djamuan Perpisahan 
«Untuk Tito 

Mcskow 19 Des. (AP-PIA) 
Perdana menteri Uni Sovjot 

Nikita Khrushchov Selasa ma 

lam mengadakan suatu djamuan 
perpisahan untuk kepala negari 

osluvia Tito dan njonja, de 

mikian dikabarkan oleh kantor 
berita Tass. 

Tito Selasa malam ber'olex 
morugju ibukota Ukraina, Kiev 
untuk berkundjung disitu selama 
dua minggu sebagai tamu Khrush 
ghov sebelum bertoiak kembali 
ko Becgrad. 

    

  

I 
Tengku Gunakan Ke- 
sempatan untuk me- 

nindas 

London, 19 Desember (AFP-PIA) 
Memberiakan — penangkipan 

klar2 50 anggota front Soslalis 
Majaya beroposisi, suratke 
ba: "Guardian" Jang beraliran 
Wteral hiri Rabu pagi membori- 
kan komentar sebagai berikut 

“iKita harus mengharapkan 
#5ar perdana menteri Tengku Ab 
du. Rahman akan segera meng 
hadapkan Jang ditahan 
iku kemuka pengadilan, sehingge 
dunia akan dapat molihat bukti2 

mana penangkapan? Itu d 
lankan. Akan sangat disesa!. 

kan - terutama mengingat repv 
tasi baik Malaja bagi kemadjian 

   

perasaan2 sjak-wasangka bahwa 
Tengku Abdul Rahman sedang 
menggunakan keadaan darura: 
Rrunai sebagai suatu kesempar   | Walah hukum Peperda Djawa 

Barat, 
ap untuk menindas penentang2 
rentjana Federasi Malaysia. 

  

Makanan Dari Minjak Tanah . 
Djakarta, 19 Desember (PIA) 

Dewasa ini didekat kota Mar 
miles (Perantj!s) sedang diba- 
rsLn sebuah pabrik perijodara 
"Pilot-plant) untuk membua, he 
ben makanan dari minjak tanar. 
Tekarang telah berhasil dibu- 

at berbagai proicin dan vitamin 
yeug masih berada dalam sing 
ket pertjobaan setelah dilakukin 
research sedjax 3 tahun jang Ja 
»€ oleh dua maskapai minjak Ing 

    

| Fera dan Peranija. 

Sebagai perijobaan, hasil2 vi 
tamn dan proein jang dibuat 
Jari minjak tanah jtu akan d'- 
Yjoba dulu dengan hewan see 
lum dipergunakan untuk maka: 
«2 Manusia, 

cial Times” jang cerbit di Lon- 
doa, 

Proses Pembuatan. 
Lebih landjut dikatakan, bai 

Wa proses pembikinan protes 
& viamin dari minjak tanah itu   didasarkan aras prinsip pengo 

lahon berbagai zat hydrocarbon 

utama berupa zat nitrogen jang 
@erlukan dalam pembuatan pro 
un serta elemen2 lainnja jang 

tidak terdapac alam zat hydro 
carton. ' 

Menurug red ilmiah 
"ihe Dinamicial Times" itu, u- 
sahi2 membuat bahan makanan 
Can minjak taneh ini sekarang 
scding berkembang dengan Ye 
patnja kearah timbulnja indus- 
iri baru dalam japangan micro- 
Piocgis seperti halnja dengan 

pe-kembangan industri penici- 
Iin jang telah mergolah orga- 
rime2 hidup mendjadi zat2 xi 
Ga uik. kepentingan uma, me 
mesin 

Like akan, bahwa sampai de 
mubian djsb belum pernah asa 

F2/ membuat protein & Vitatin 

sekalipun 
ijota melakukannja selama pe 

meng dunia jL Hai 

Hanja sadja dewasa ini didu 
49, bavwa ahli2 Sovjer Gjuga to 

.aB berhesil dalam membuat ba 
har mabunan dari minjak tanah 

kaptn, jing dibuat di Marstia 

Semuntara Itu dikatakan, 
buewa pabrik per'jobaan di Mar 
seile itu akan memproduair pro 
tem & vitamin tsb dalam djam 
lah jang jukup besar untuk ke 
perluan usaha2 pertjobaan setja 
ra juas, termasuk pertjobarn2 
Wtrkadap hewan2.ternak, misal- 

Jaja, 2 
Achirnja dikatakan, babwa 

produksi secjara komersil! masih 
tnghadapi berbagsi2 kesukar- 
an, namun dalam djangka pan 
djang pembuatan proten & vi- 
temin dari bahan mnjak tanah 

  

  

    

   
   

    
(Tjabang2 8, 

(Djawa Barat & Tengah 

    

    

An 

P.T. 
SELAMAT HARI NATAL”. 

  

25 Desember 
1962' 

  

PIOLA 
DircEsi & Karyawan serta segenap keluarga diseluruh Indonesia. Mengutjapkan kepada seluruh lapisan masjarakat 8 

  

konstituslonll - djika tumbua | 

  

  

nasional kita dalam 
lesaikan revolusi kita 

Dalam buku jang berdjudul 
Civics, penerbitan dari Depar 

taaua 120, 
Civics diartikan sebagai 

Masjarakat Baru". Pe 
ngertian ini tjotjok sekali seba 
gal starting point dari nersoalan 
jang akan dikemukakan disini. 
Djadi Civics mission berarti tu 
gas utk menjusun Manusa dan 
Masjarakat Indonesia Baru, Per 
kataan Baru dapat menimbul 
kan salah tafsir, seoiah2 mem 
berikan penilainh bahvya Manu 
sia dan Masjarakap 
lama belum baik dan 

Ik Grmik 
perkataan ba 

ru mengandung arti perlunja 
ada penjempurnaan dari kema 
djuan disegala bidang. 

Bahwa manusia bukan mach 
luk jang sempurna Uidak ada 
jang akan membanzan. 
manusianja tidak sempurn 
tu masarakatnja debazai perke 
lompokan manusia. tidak 4em- 
purna pula, djadi usaha keareh 
penjempurnaan merupakan 
wadjiban kita. Dapat Jikemuka 
kan disini satu aspek jang per 
lu disempurnakan daiam ma- 
sjarakat kita, falah eko 
nominja jang ditandai oleh ke 
njataan, bahwa pada umumnja 
kita hidup dalam keadaan ms- 
kin, dalam ard kekurangan 
sandang pangan. 

Gedjala kemiskinan telah disa 
dari sedjak lama, tetapi kesada 
ran-kejakinan bahwa kita dapa 
mengatasi sendiri nasib jang 
malang ini masih perlu dinidup 
kan, dengan dasar kekuatan 
kita sendiri. Kita dapat menga 
gungkan kekajaan Indonesia jg 
berlimpah2, alam kita jang pe 
mah ripah loh djinawi, wp: 
ditanam selalu djadi, ' T 
apakah kekajaam alam ini telah 
memberikan, manlaat setjara 
maximal din njata, untuk se 
genap penduduk? Soal imi perlu 

Ukita renungkan sed 
dan akan menemukan 
nja, jaltu Civics mission, 

TNI ADALAH TENTARA 
RAKJAT 

Mengapa INI turut memikir 
kan Civics Mission segala, da 
pat didjawab karena TNI ada 
lah tentara rakjat, asalnja dari 

      

     

     

  

           

   

Kalau ! 

  

   

boleh! Djadi guru buta hurid, 
Dalam menjambut Ularg) | detik Djadi petani, mau djugz 

Tahua 1 TRIKORA, Brig| | den saterusaja. Pokoknja “Kia 
jajen S. Sokowngi telah 1ne) | telah siap untuk dikerahkan da 
njiapkan suatu “rwun sen-| | lam segala matjam bidang ja: 

eka Keenan Pata dugjolaa Sa an 0. Inilah panggilan 
kam bahwa ucalaa ini adatan| | pss untuk TNI sebagal tentara 

rekjat dan golongan karya. 

Mungkin kite dapag dianggap 
terlalu ambeieng, karena diang 
mapnja kita hanja punja kepaa- 
daan berkelahi dan untuk di'ye- 

ri pedjih. Anggapan in! menurui 
Pandangan kita adalah reriaiw 

orthodax, dipersamakan dengan 
yentara KNIL dulu, jang diisoloer 
leri masjarakat dan dipupuk 
Chusus djadi kuli bersendjasa. 
TN! dasarnja tentara rakja: can 

berpandangan kerakjalan. Kelju 
ali ku kitapun mempunjal rena 
832 ahli jang tjukup, kalau di 

  

BRIGDJEN $. SOKOWATI 

perlukan bertugas jang meminta 
tenaga keahilan. Perwira2 “bil 
sip kita tjukup banjak djum 
lehaja dam setiap komandan 
mempunjai dusar2 kepemimoin 
an, jang dapa, menggunakan ec 
ngotahuan dan pengalamannjr 
uwuk memimpio @asjarakat, Se 
tiap pradjurit adalah tenaga kec 
yo pula jang punja djiwa io 
nier, 

  

Pengalaman daa praktek 
Civies Mission 

Apa jang diwarakan diatas. 

bukannja hanja merupakan & 

ngan? jg kosong. Sebenarnja k' 
ta telah Inma mulaj melaksang 
kan mision ini 

Kesatuan2 Goal kita telah dj 

  

  

T.NI. DAN CIVICS MISSION 

(TNI, Siap Djadi Apa Sedja 
ASAL UNTUK KEPENTINGAN MASJARAKAT 

(OLEIL BRIGDJEN SOKOWATP 
kerahkan dalam atu 
dan telah menundjukkan nreste 

  

w2nja jang berharga, dengam 
turut membikin langani tep 
bang, djalan2 dan divwwa ag 
dan civile werken lain 
Membikin djembatmi2, didesa 

bersama2 dengan rakjat sudar 
biusa dan jang dapat menghis 

dupkan lalu lintas perdazangan, 

jang sedikit banjak-tarut menaf 
kan tingkat kesedjahteran» mu 
sjarakar desa. Peri 

   tan2 vesily dari Ge 
banjak jang dipergunaka 
tuk keperluan masjarakat 

    

up tak berkerentuan dilain da 
erah jang lebih aman (dsomal 
konsolidasi). Bersama2 rakjat 

  

djat 
sebagainja. Begirupun 
Barat, mnggauta2 kita Ie 
dup dikalangan rasjat jane ma 

tuh primitlef. Mereka bersamal 
rakjanja membikin tema 

bahjang, membikin sekoian 

    

      

  

Angzautad 
kita pelah basjak berbuat dalam 

(rangka civles acrinna, entah dl 
    sadari atau tidak, sebab | 

civics scrjons haru sadja d.po- 
pulairkan. Usnha2 —tersebug 
Akan djkontinueer, 

  

Diluar negeripun persoalan 
Uiktes mission sudah lazim, di 
kerdjakan oleh anggaota2 ten 
tara, maki sardjana2 
dan Iain2 berdasarkan usaha? im 
dividueel sukarela atau diatur 
serjara besar2an dan dijntegs 
reer dengan uraha2 pemerjtaN 
dalam rangka pembangunan da 
araha jang masih terbe'skans, 
Di RRT tenyaranja inget di 
Uaerah2 pedalaman, dibert tm 
nah djadj petani daa mendjadt 
Iaktor jang mendinamisir masja 
rakat. Begitupun di Amerika Se 
tikat, Jugoslavia, Philipira dam 
sebagamja civica mission ditja 
lankan oleh anesauta2 tomara, 

' (Bersambuag) 

  

   
    

  

      

  

EL MAL L ELELLE LM RS K3 

DJAWA BARAT — 

imi yelah dikeluarkan uang seba 
uujak Rp, 213.197416,— jaag di 
topi menurut daerah Komaido 
Fcsort Militec untuk kemudian 
@hagi pula menurut djumlah 
komando Disrik Militer didae 
rah Kodam VI Siliwangi, Menge   rakjat biasa dan” selalu hidup 

dalam lingkunganan rakjat, De 
ngan latar belakang ini kita tu 
Tup merasakan apa jang dira 
sai oleh masjarakat umum. 

Kita merasa | dapat panggi- 
lan sutji untuk bangun tasujing 
singkan lengan badju dan ber 
buat untuk turut” menyatusi 
persoalan2 masjarakat bersamu 
sama dengan siapapun jang 
mau bekerdja ' Civics mission 
bukan monopoli TNI, bahkan 
setiap warga masjarakap harus, 
turut se: 

Bersama2 dengan rakjat kit 
buru sadja menjelesaikan jugaa 
Oasiunal jang maha beri mv 
merjelesaikan pemulihan kcaira 
nan dan pengembalian Irian Jsri 
dalam lingkungan Republik in 
Gonesia, TNI telah menunaikar 
mogasnja bersama dengan angxe 
tan bersendjara lain dengan ke 
kuatan tempurnja, golongan ma 
sjarakat lain telah mendjalam- 
kan tugasnja dengan sendjata- 
ja masing2, seperti sendjata po 
Iitiek, diplomasi dan sebakainja, 
seding segenap lapisan rnasjare 
kat memberikan dukungannja se 
luas2nja. Dibawah komandonja 
Pemimnin Besar Revolusi kita, 
semua kekuatan nasional terse- 
bug telah dikerahkan serenidk 
Gan tupns2 raksasa tsb dapa di 
selesaikan dalam Waktunja. 

Dngan selessinja program te 
amenan dan Irian Barat, ups ke 
lendjurannia untuk kita semua 
nja? TNI dengan tenaga manu 
sianja jang besar, bescrta per. 
lengkapan daa peralatannja tang 
mehal harganja, apakah dibiar | 
kan menganggur? Pengangguran | 
tenaga dan peralatan, da- 
pa" dimanfaatkan dalam bidang 
lain jang prodaktlef, merupakan 
socral wase dan sociale zande 

) Dengan dasar 
Peperasaan terpanggil oleh ma- 

terhadap 

      

     

  

st produktief kita dianggurkan, 
kita menjediakan diri untuk ber 
tugas dibidang lain. Djadi apa   

pat buhanZ mentah jang teluh di 
Ciop untuk pembangunan da0. 

Utah Djabar Ini Pangjuna menga 
ukan bahwa sampai bulan De 
mtmber jl. telah didrop semen 
sweeping 100 tou, paku 70 ton 
tan beras 281606 kg. 

Panglima Adji sewaktu meng 

adakan brieliag dengan para 
Wenawan menerangkan bah 
"ndakan periama dalam rangka 

Operasi bhakn imi lalah membu 
ka ladang2 baru serta pesawah 
tu: dan perumusan #idesa2 jade 
tucinja telah ber-tahua2 ding: 

    

  

tulkan, 
Sudah mendjadi kejakiain ka 

MT, kata Panglima Adji bahwa 
setiap objek jang telah kami reo 
tjanakan dalam operasi baku 
akan kami selesaikan, walaupup 
batas waktunja utk meniia. yib 
kami telapkan achir bin jul Te 
tapi hal iwu tidaklah berarti bah 
wa apabila bulan ini telah ber- 
“£hir, kami didaerah Kodam Vi 

akan” berhanti pula menjelesui 
han objek2 tab, 

Bogitu pula kesan2 jang kits 
perolub baik dari Yan Kew Ta 

ruma Nagara Kol. Djotari, Dan 
hem Susan Gunung Djati Le: 
Kol Suaman serta Dan Rs Sur! 

ya Kantjana Kol. Voniman danj 
eri kepala desrah Sabupater 
jang kita kundjungi, selalr kita 
mendapa penegasar bahwa me 
reka akan memuagur. daerahnja 

dengam atau tanpa bantuan Pu- 
aat 

Sewaktu kita menindjas das 
yah Sunan Garuug Djat, dia 
tuah melihst kepatan peddul"x 
krawang 1ag wiah sip mek 
Ikeajukan nuan seluas 25450   pun boleh, asal untuk kepenting 

Djadi pekertja, 

TAHUN BARU 

  

1Dj anuari 1963: 
4 

“Dati hhe memperijepat pelaksanaan Revolusi Kita, marilah Kita rajaKan Tahun Baru 1963 ini dengan penuh djiwa semangat Pembangunan Nasional. 

BANDUNG 

Kantor Pusat : Djl. Hajam Wuruk No : 122, Phone OK. 21360 dan 

SURABAJA 

1Djawa Timur    & Indonesia Timur 

    

(Gambungaa Dari Mal 1) 

COLI E EL EL STEP LE LL ES SPS 3 
vai kata Kepala Komando Upe 
rasi Gerakan kakmur Madjosenag 
ka Sementera itu Bupati-Kepsin 
Deerah Aiadjaitagka RA, 5 
ha wevundjuk tepada Lambang 
cerah berwotokan fasa 
dangkasih Bugis Mukti | Juan 
tu dan maksudija vanwA darat 
be-Ujulongka telah “Derbuldt kuy 
antik hidup makmur dengan aa 
sliz jang diperoich dari dattab 
mja, dan sudah varang tentu ha 
ta pak bupati KA. Sutisua ve 
Citiah kuali makmur, kam 2 
dak bertega hui meliiat tetang 
442 kami mati kelaparan dam 
kami akan siap — merndasiiya 
uje Hanja ada pengharapan kan 
tis, kata Pak Iisna sanwa dag 
tia kami menginginkan ba (id 

Ik #prizus, sabah 
punjai badung 

kas pak 

      

   

  

twpati, 

  Mengenai geratun pengnsetau 
pak Hupati vega 
geratan ini sial 

sugar diintensi' kan, apalat: 30 
teuh adanja sesvan dari Pem: 
Fk.tah Daerah Djabar ungtt we 
##acakan Hari ae di 
suruh Djaber, dan nanti seuda 
28 Iihag sadjalah ape jang “6lot 
kami —kerdjagan uk tuemeng 
bi seruta tab, kata Pak Pena 

    

  
  

buka desa2 baru seta 
telan pengai 
Luerah Keowarg 

  

  Ehiya.tahan 

  

aka basilZ Dum serat "em 

  

pa, jang dualu cu can dartah 
disekitarnya saur 
Cuserah pasaran d. Bandung 

  

Cv Bogor. Kam mencerna. FG 
nrintah  Puse, kata duped 
brsmi kiamid, agar memberi 2 
tantuan untuk membuka “ja 
baru, dan kalau udik, kami de 

hasil jang “ami peroieh 
Car daerah | adupa'ea Kraweng 

   

  

anrm dipergunakan untuk pembr 
aw djalan itu, tambehnja.   

Bersamsung 
SI) 

    

O.K. 20358 DJAKARTA. 

MEDAN & PALEMBANG MAKASSAR & MENADO 
Sumatera Kalimantan & Sulawesi 

      

  

   



  

INNA LILLAHI WAINNA ILAIHI RODITUN. 

pada hari Minggu tanggal 16 Desember 1962 
Djakarta, 

wafat 
06.00: di — RSUP Inti kami: “ #E 

1 i jt D. | | i E 

  

  

PENGUMUMAN: 
Dengan tni diumumkan bahwa sedjak tanggal 8 Desember 1962, 

Segala tindakan jang dilakukannja sesodah 
but adalah diluar tenggung—djawab P-T. Transistor Radio Manufac- 
turing Co, 
Hendaklah bal ini diketahui adanja. 

    

    

Public Relations Department 
NS» Transistor/Radio Manufacturing Co. 

        

DIREKSI DAN KARYAWAN 

Badan Pimpinan Umum 
Perusahaan Dagang Negara 
MENGUTJAPKAN : 

SELAMAT HARI NATAL DAN 
TAHUN BARU 1963 
KEPADA SEGENAP RELASI. 

    

DIREKSI DAN KELUARGA 

Pabrik Accu ,,STATION” 
DJAKARTA — KOTA! 

Mengutjapkan « 

SELAMAT HARI NATA dan 
TAHUN BARU 

0 —1— 1963 
Eepada segenap Dealer, pemakai serta relasi 

1149 

  

  

Direksi dan Selurut Pegawa 

' P.T. Bank Pedagang 

Menengah Indonesia 

MENGHATURKAN SELAMAT 
HARINATAL DANTAHUN BARU 

1 DJANUARI 1963 
KEPADA SEWUA LANGGANAN & RELASI 

1172 

    

DIREKSI, DEWAN PERUSAHAAN BESERTA 
SELURUH KARYAWAN PERUSAHAAN DA- 
GANG NEGARA mm 

P.N. BUDI BHAKTI 
DI KANTOR PUSAT DJAKARTA 

... 

  
  

BAGIAN3 CHUSUS : Mesin? Kantor & Timbangan 

Lp
 

|     
       
      

P
A
N
 

(P
N 

MI 

| 

  

      

BT. KONSSI PELAJARAN 
NORMAL 

120 Pasar Pagi — Phone OK. 22416 
Djakarta — Indonesia 
Pom Box 1184/Dak. , 

| 
Akan diberangEattam Gari Wandjung Priok me : 
nudju 8 | 

| 
| 

PONTIANAK Tgl. 28-12:62” 
K.M. ,,LAUT TIMUR? 

Pembukuan muatan di PELABUHAN 
NUSANTARA 
Tel 29765 - Tg. Pr:ck, 

ng 

ISTHMIAN LINES, INC 
Accepting Cargo tor US “Atlantic and 

Gulf ports Central & South America 

with transhipment at New York. 

Surabaja Semarang Djakarta Palembang Belawan 

"Bayou State””) 16/12-18/12 19/12-19/12 27/12-24/12 25/12-26/12 — 
“Steel Recorder” 3/1—3/1 6/—8/1 — 17/1—19/1 

0) Calling legal: 20/12—20/12 
m.. Tirebon: 21/12—21/12 

AL Isthmian ships have accommodation for 12 pansengers 
Subject to Alteration without Notice 

For freight and passage apply to: 

  

  

  

  

  

NA PAN San “erna 2 ang nyang Ir sg 
O, Priok: 20490 7174 

DUFITRABU.— CHRISTMAS 12ip ||! Didiual 
PUNTJAK — TJIPANAS Murah . 

Minggu 23 Desember 1962 L DIM. Sami La Dengan NEW IKARUS DE LUXE Keadaan baik. 
Daftarkan nama pada: | aa 

DUFITRABU LTD : (as 
Kalibesar Barat 28 — Tilpon Phe. 23908 nm me mel DJAKARTA, Djakarta — Senen, 

—— 17   

  

     
DITUTUP 

Harap para relasi dan umum maklum herdaknja.- 

. NN. INDONESIAN REPUBLIC MOTOR COMPANY 
N.V. INDONESIAN INDUSTRIAL COMMERCIAL CORPORATION 

Djl-Raya.Djendural Sudirman - Phone O.KE)./7921bs 
DJAKARTA 

  

Pemberitahuan 
n 

Dengan ini diumumkan bahwa Persekutuan Andil 
Maskapai Dagang 

"HONG YOE TRADING CS " 

Berkedudukan aan berkantor di Djalan Hajam Wu 

   
   

  

           

         
        

  

      
         

       

       

         

    

    

   

ruk No. 97, Djakarta, akan membajar bunga menge- 
Bal tahun '1962 pada para pemegang obligasi di- 
kantor perseroan tersebut diatas, sesuatu dan lain 

  

PEMBERITAHUAN 
Dengan ini kami memberitahukan 

bahwa, berhubung dengan tiutl 

tahunan perusahaan kami terhitung 

26-12-1962 s/d 2- 1-1963 

Toon ee ee Lowesut 

MATAN dis 
Bituar hudjan rintika veomnaana 
tetapi dii 

Sc menghaiatl 

S9 SUASANA NATAL 
BRAGA PERMAI 

sambil menikmati 

Bank Indonesia 

  

L.A.A.P.LN 

SENIN, Z4 Desember 1962  Gdi'radi 
Nabi Muhammad S.A.W. 1382 HD) 
dan kanyor2nja akan dirwup pada 
hari 3 

    

1.1- 1963 

  RABU, 26 Desember 1982 Giarj Natal 
kedua) Ni 

SENIN, 31 Desember 1962, 1188 

(ESL PSSI LE LELES 

SOLOK oLS 

MENGUTJAPKAN 

DN
AN
 E
N
S
A
M
R
A
N
E
N
,
 

I
N
K
A
 
I
I
I
 
N
I
P
 
AM
 Y
N
N
N
N
:
 

AN
N 

NN
 N
N
 A
N
A
K
:
 

Selamat Bahagia HARI NATAL dan 
TAHUN BARU 1963. 

Kepada para Langganan, Relasi dan 
Taulan 
Oleb: 

Direksi dan Karyawan 

PI IEDIL 
@ngonesjan Film Disiribururs Led. 

Djalan Djaksa 35 Djalan Pemuda s- 
Kebonsirih 40/10-11 Posriox 5 
Tilpon: Gb, 3156-3164 lelpon: SASW 

Djakarta. Suradaja 

Perwakilan untuk Sumatra Utara: 
P.T. MGil / Perfinj-Djl, Nusantara 99 — 

MEDAN 
z7   

  

PANDAN NBA DNRHIN AMA NAAM 

Kawat. 10. ALOCA Du. Industrie No. PH. 29736. — Pabrik Construcue 
Besi, 

NM. BEDAMA Di Segera TII/A Gor, 2818. — Service & Reparatte 
Mesin-Mesin. 

12. BAJ 0 Uji Merdeka Barat No. Z2 Gor. 520, — Pabrik Radiator 13 SADEWA Dil. Bel Pasar Baru No, 13 — Constructie Besi. 
4. GIRSAKA Djl Pendjaringan No, 37 "— Pabrik Tege) 

& Terasso, 5 
no 

5 
z 

KE EEBREATN UT 5g 
3 

  

| 
K
a
w
a
n
 

& 

MENGUTJARKAN: 

"SELAMAT HARI NATAL DAN TAHUN BARU 1963” 

DIREKSI/SELURUH KARYAWAN 

BAPPIT Tjabang|Djakarta — Raya 
WJALAN NUSANTARA 37 Telp, Gbr, 6053 DJAKARTA, 5 

L
A
U
 
A
A
 

   
5 

DAN PERUSAHAAN2-NJA » 5 
Y 

L ATASE Dj. Nusantara (M/V GE, 2168. me Pertimahaan & Toro Roti 1) 
Kueh. 3 

3 1. MIRASA Un. Nusantara No. 16 Gbr, 350. — Toko Roti & Kueh y 
3 BAKSANA Dji Matraman Raya 46/48 Dag. 345, — Toko Roty 5 
& TARUMA Dit Sabang No, 33 Gbr. 978. — Toko Roti & Kue 5 
5. HERREMA vi Nusantara III/4 Ghe, 676. — Perusahaan Minuman. — 
4 RUMSARI )il. Salemba No. 4 Dng. 803. — Perusahaan Minuman 
2 RATDJAJA na Nusantara No 38 Gor. 341. — Bengkel & Service 

Station Mobil. 
(— Instalateur Listrik 

& Diesel, 
Tilkinj Raya No. 68 Gbr.2095. — Pabrik Katja & 

K
a
n
     

ATANIKA Du Surabaja No. 68 

0. WISMASYAKI 

  

  

am.ando dapat 

ik 
BIER BIER 
Untuk Tuan dan Refasi Tuan, mendje- 

    

    

    
   

  

P.N. GAJA MOTOR 
BERSAMA INI DIBERITAHUKAN BAHWA BERHURIUNG 
LIBURANTAHUNAN BERTAMA, PERUSAHAAN 

DITUTUP 
TERHITUNG MULAI TANGGAL! 27 DESEMBER 1982 s'd, 

6 DJANUARI 1263. 

DEMIKIANLAH AGAR PARA RELASI MENGETAHUINJA. 

HORMAT KAMI, 

DIREKSI 

P.N. GAJA MOTOR 
co00000-0000000000-0—socec 
PLAT LL LE EETAA 

Untuk HARI NATAL 

Persediaan terbatas, dan baru di | hidangons RESTORAN kami NATAL 
sesuai de: Akte Perhut Obi . 1 5 A .1... tertanggal 19 November 1057” notarie” perasaan. TOR KuKUM AIAsa dan terima dari DJERMAN BARAT | “nbropoerwanto. 

: » ANGSA, don loing TAHUN BARU 2 Bunga termaksud dapat diterima dikantor tersebut “32 HIDANGAN NATAL | Kami sediakan : Bahan HIAS diatag pada. 1ap2 hari mera Jedari tgl. 20 De | 5 tombil membeh F. AG - - | Skicieh di TOKO kami BIER POHON TERANG 
— Djakarta, 18 Desember 1962 N benuprakan : 525 | serhubungantah dengan: enam ikanadamanganan AN nee aa 1 mon $ - # —Direka P.T. "HONG YOE TRADING Co”, t Nk OA Ktp P.T. BINA NUSA Pe ANN 

€ IS BOTEPLETTER Dil Ki V No, 20, ef Tati, . Dea” so FE adl ip papat iytedkka erna Silahkan periksa di Toko2 kami, 
JIN 8 SPEKULAS-POP, TAAI-TABI POP 7162 rara si 

bagas s & KELOM GEULIS TJOKLAT Dik 9 Toko, sEUROPA", 

  

eoada semua Langganan, Relatie dan Andal Taulan 

Selamat Hari Natal 2 

— 

| 

MENGUTJAPKAN HARI NATAL dan TAHUN 
BARU 1963. 

8 

Tahun Baru 1663 

0
.
 

c
e
a
a
a
n
 

P.T, Pabrik-Pabrik BASIC 
DJI, Bandengan Utara 89 
Kotakpos no. 1237/Dak. 
DIAKARTA — KOTA. 

mes 

Persediaan |erbatas, 

pesanan2 darj luar kota, 

CET. TOKO SHANGHAI- 
Pao'joran 32B/C — DjakarjaKora,   nan 

z 

HIMPUNAN POTENSI 
LAM 

MIDNIGHT SHOW 

  

Untuk sementara kami belum dapa ..£&og 

sn sar 

5... 

BAGAIMANA TIARANJA ANDA MENJAMBUT TAMUN BARU 1 DSANUARI 1969, SERTA DIMANA ANDA DAPAT MERAJAKANNTAI '- 

KARYA IBU KOTA MENGADJAK ANDA BERAMAI RAMAT KE BIOSKOAS MEGARIA DAN MENTENG SAINM MENJAKSIKAN FILM3 DJAMINAN DA 
3 

Keterangan selandjutnja 1 Telp, Gx, 4204 dan 

DAN ET ea ban Wanna SS "STEEL APPRENTICE" Djakarta , 

8 braga permai | ea dn Amerta Sekat pada | Toko ,KOTA TUDJUH" 
T O l ng | Is Maba hari Eta niMaan jan 

penghabisan. 
Untuk kererangan2 lebih landiu harap 
berhubungan dengan : 

(SIKA Henna Mirna 8 “Ds! #90 Transport Agencies N.V, 
Kah Besar Barat No, 43 Djakara 

  

DiBUTUHKAN DENGAN SEGERA Ha eta Telp. OLK, 22022 — 22023 — 22024— 
SPANROK MODEL JANG FERDARU, Telo. Prjok OP, 20490 
BLOUSE WANITA dari JAPAN. » nm «1 stenotypiste, untuk Bahasa Inggeris — 
TAS-IAS dan DOMPEL WANITA. aan! Bahasa Indonesia, 
ALAT2 KETJANTIKAN, Yaa Tak: za 3 tahun 

KEmEDiA ARROW dan nia merx jang sr mesin - atu KI wika Lan 

KSTN jam2 torak kwallet @ barang2 sanirer dari teraso Pendidikan sedera. 
NN nat @ bis beton & Lobang angin. djat Pengalaman 2 tahun, 
PERMAINAN anak2. adalah pada: 

Sura lamaran diperlengkapi dengan keterangan?, 
sekalian sebutkan gadji jang diinginkan dialama!- 

kepada:     
    

UNTUK DANA PEMBANGUNAN IIIAN BARAT Day un 21K.) 

kh, ma 
AA Pan NA ADA PN AN RAM AL ERA


	43PNM94_589
	43PNM94_590
	43PNM94_591
	43PNM94_592

