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nistratur keuangan dan bendahs
joleh satuan2 gerilja setelah me | telah ryeningkat pada saat me |Djakarta Raya Brigdjen Polisi
|jalui pertempuran2 jang dahsjat. | nentuan.
Soehoed dan Residen Rachmat | s4) rehearsal baru2 ini adalsh semata2 hanja untuk me- ra dari kota Hobart (Tasmania.
hanja me-|
Menteri-KSAU mengatakan ini |jang mewakili Gubernur-Kepala
beberapa orang jang | dalam amanatnja Kamis pagi Daerah Chusus ibu kota Djakar

| kita letakkan pada usaha mes | djumlah Rp. 485.500.000,- selan | Lez. Kol. Suharto memperingst Ingadakan
djamin
keabadian
| terhadap
lan kita
polihkankeamanan jg. | djutnju Deputy Menteri Let. Kol |kan kembali bahwa angkutan

dengan ad | Suharto

rikan perintjian | adatah vital bagi peredaran pere

Ia susah pajah jang menelan kor | sbb :

ban jang
Dalam

penting

!

konomian dan sandang

Gaja Motor — 73 djuta

ini jang |- ISC — 113 djuta (1960)

usaha deteksi
55 djuta (1961)
Bedjala jang akan! Fuch en rens -- 23 djuta

Takjat jang telah

pangan |

ditandaskan

bahwa segala hambatan apapun

mengakibatkan bentjana
|bagi rakjat bunjak sudah sela-

wa hal Ini penting untuk dapat | didaerah Mandala.

serangan mendadak Jan rangka pelaksanaan tugas AU jmenengah dan tinggi Angkatan

DALAM

terachir Be Ipada waktu dan dalam keadasn YUdara, hadir djuga PangdamV

Ikan
gangguan tso, |) Java Motor
— 29 djuta
jaknja di
Kepada pe Jiuka2 ringan, tetapi dipihak Be | ketika diadakan timbang terima Ita
-ngar pada waktu jang topat da | C.T.C.
— 20
jang memanipulasikan |landa berputuh2 majatnja jang jabatan Komandan Pangkalan) Raya
perkokoh persatuan
pat dimusnahkan
sebelum go-| Fiat Java — 13 djuta (1961) Jbarang2 vital Ini Let, Kol. Su- (tidak sempat dibawa lari serta | AU Djakarta dari Lotaan Kolor) —MenteriKSAU
— Laksamana
!
15 djuta (190) |harto memperingatkan untuk me |sedjumlah besar alat2 perleng-|nel Udar Suprantyo kepada Udara Omar Dani dalam ama5
2
LCC. — 12 djuta (1961)
ngachirinja.
Ikapannja berupa sendjata2 be-| Letnan Kolonel Udara Pener- Inatnja itu mengatakan bahwa
£
sehingga se
14 djuta (1960) | Mengorbankan rakjat untuk Irat, amunisi dan makanan
di- Ibang Sukanto.
tour of duty ini sewadjarnja
da
nesia Ini. Maka sudah sewadjar
tjam ini dikenakan tindakan ig

Waatin —- :

IRMC —
Masayu
Piola —

5

1

mandan Wing Operasioni!

dan

/|regrouping
dalam kabinet dan:
standardisasi

Letnan Kolonel Udara

'manusjaan terhadap rakjet, dari jtelah mengadakan
tyo setelah 3 tahun
pada mengorbankan rakjat ba |menjambut hari Proklamasi Ke- sebagaiPAU Djakarta

Horas — 3 djuta

dari organisasi de

dalm

partemen2 terutama
|Bersendjata.

Angkatan
$

Berbitjara disekitar ' tuas,
at JKSAU mengatakan
bahwa sifat

10 dan
adalah

Jak ramai dan masjarakat
agar | Bendera2 Merah Putih telah | Panglima Korud MI merangkap (tugas kemandan Ops. 001 Haikut mengawasi tindakan? jang |lama disiapkan,
sehingga dalam | Peperda' IX
Um adalah senantiasa operasio
Djawa 20 djota )tidak bertanggung djawab itu peringatan hari ulang tahun
Dalam rangka Trikora ini joil maka djabatan
komandan

Marwa — 2 djuta

Kepada
tab. te-|dan melaporkan untuk selin- | Kemerdekaan
RL nanti, pendu- Ikata
lah diberiken perhalian Osliwa |djutnja diadakan penjelidikan |duk akan dapat” mengibarkan | Omar Dani:
mereka harus melaksanakan
de- |dan diambil

ngan baik.
Let. Kol
menandaskan

tentuan2 pemerintah mengenal

lebih baik mengorbankan
seo-| Dalam pada itu rakjat diber- JPU Halim perdanakusuma..
Tang jang tidak punja rasa ie bagai kota2 ketjil

Tulus Bhaksi — 4 djuta
jak. Selandjutnja Let. Kol. Su- |merdekaan Republik Indonesia | tour of duty ini
Jajasan Motor — 11 djuta |harto menjorukan kepada chala |tgi. 17 Agustus tahun ini.
Deerah2

untuk"

Rakjat Siap Me- |pskurer Kemajoran, Latosn Ko |dapat dengan Jantjar diwudjud
5
doa
3 utama sesuai dengan keiahkan
juga mengiabat sebagai x

amat tegas dengan bersembojan |) TIRI

National

Disamping djabatannja sebe-|pat dilaksanakan tepat pada

gai Komandan
PU Djakarta Man |rangka perentjanaannja,

|

kkegendutan perut sendiri tidat |tinggalkan begitu sadja.

dapat dibenarkan didalam Indo-

Berangkat 2 Agus:

TA

Motor — 3 djuta

Eximo — 9 djuta (1981)

Suharto
| terwadjib.

bahwa setiap me"

Lemikian

tindakan oleh jang |Sang Merah
Putih dibawah
Let

Kol

Suharto

Udara

lindyngan gerliawan2 pembebas | untuk:
(Iran Barat.

Leffler,

militer, maupun sipil jang luas

di PAU Wolter |dan dengan seluruh masjarakat
dalnja

1

Dbyakaria Raya.

Alt Mitchell,

Prince, Ken

an Muda Udara |PAU Djakarta memerlukan
hubungan dengan instansi2,
baik

Mougonsidi,-seperti
oula

REHEARSAL"

Et

ari gangguan

,,GENERAL

8 CE

xap Vo

keamanan telah kita kenal.

"

$

Roche,

David

Warwick

Setvey, dan Peter Vassela, dan
inn. Mary Brcen, Hedien Firih,
Robin Sore den Dixie Willis.
Wersungrang sendal 4g

|

PNPS

pp

PT

HALAH'AN7

Laaa

“INDUK KARANGAN
Tunggu Keputusan Presiden

KEMAREN petang Wakil Menteri Pertama Menteri

Luar Negeri Dr. Subandrio
telah tiba kembali ditanah

au sesudah selama 10 bari mendjadjagi keichalasan Pe
merintah Belanda untuk menjer:

berat

ario tel

jera: damai. topan

kekuasaan

Jaana

melakukan
satu

pekord

teng di Amerika. Menlu tidak
xkap2 jang membatu dari tihak

tsin jang

TASIKMALAJA, 1—8 (PIAY. —
SUATU
pertanjaan terima kasih jang spontan telah
diterima oleh Menteri Sosial Mr NI Rusiah Sardiono dari
kaum ibu didesa T'idjuhunn Tasikmalaja, suatu dera jang
paling menderita akibat keganasan gerombolan Kartosu
Mn
bulan? Djuni dan Djuli tahun 1951 jang lalu.

Nda

eng

barus menghadapi
, namun @nasir2

Menteri

fi
Ini ZF
E

#

pernah.

memberikan

satu cofirmation

saka,

berita? itu, Menarik satu interpretasi — dari

Tb

ana jang tidak resmi

dan pasti

Yami telah d: lihat dari dekat). Dan dengan perasaan ter
Maru Menteri meninggalkan kelompok kaum ibu tua untuk

murid

lerdjutapn dihalaman
Jsuna Merdeka,

sedikitpun

berdera

itu kita ang

Pusaka,

melandjutkan penind'augnnia.

musa

MANA

kemudian

Desa Je Aman Tentram

agak terlalu
terburu2, Namun pada satu hal kita
babwa Menlu Subandio selama berada di Ameri

sesuai dengan apa jg.

SUMBER

ketjamatan dan kelurahan dj
Djukarta,

'

Tanggal 18 Agustus Pawai
besar melajuj halaman Istana

Njonje Sumarno, dengan

Merdeka, taggal 19 Agasius
malam kesenjan
@istadon Ikada

Diatarta Raja Hrigdjen Dr. Sumarne dan Wakitna Hama Ngantung

hadiah pla'a/pingam kepada

pura pemenang,

pada
an dari ke-5 terdakwa tersebut

oran dari Wampa Menlu Subandrio.
—A-

KH. IDHAMGeun jan

,

m melangsungi
Nabi Muhammad saw. jang

banjak pemimpin? dan masjarakat lslam jang

ta

diundang.

jang telah dilalui oleh nga

Jalam mulai

jian

Mekah,

pensub

pengangkutan

lain2.

dan

Begity

Gjuga para terdakwa sama me
ajataken oahwa biarpun kenaik-

sidair 1 bulan pendjara ditam-

dari turunnja

telah lulus dari

bagaimanapun beratnja,
terbukti, bhw

oleh SPS Pusat diminta supaja

Pembela Mr, M

Jusuf

telah

putusan Hakim atas tuntutan jtu memadjukan beberapa pertanjaGitunda sampai lepas bulan Sep- an kepada saksi dari Djawatan
lamber '62 dan permintaan ini pengendalian Harga Medan T-S
oleb Hakim dipenuhi dan mena

Molials,

Antara

lain

pembela

tapkan penundaan sampai tang barang4 sekarng naik, tidak
gal 2 Oktober 1962 jang akan menjatakan bahwa banjak hargr
datang,
inengikuti lagi tarif jang ditetap
kan. Seperti misalnja soal harga
Sidang pengadilan tersebut beras. jang kini telah berlipat

boleh dikatakan berdjalan dengan lantjar dan dalam djawaban2 jang diberikn oleh para

@anda naiknja. Dalam hai ini de
mmikian pembela, apakah Djawa

tan Pengendalian Harga telah
dan bagai
mana sikap Djawatan Pengen

terdakwa pada umumnja dika- mengambil inisiatif

takan, bahwa

tarif iklan manu-

rut ketetapan Pemerintah bgrGasarkan SKH No, 827 tanggal
10 Oktober 1050 itu tidak di
beritahukan oleh “Pengendalian

Harga Sumatera #trara, sedang

Peranan Hubungan Udara!

jang baik dari Maulid itu, Zai
nul Arifin djuga mengutjapkan
Tuhan, bahwa pe
#jukur
mimpin
revolusi kita Bung
Karno, bersama2 pemimpi
n Is
lam K.H. Idham
dan
beliau sendiri telah Chalid
Tuhan dari malape dilindungi

Dim P'hangunan Semesta

DJAKARTA, 2 AGUSTUS ( PIA) sm
MENTERI PERHUBUNGAN Udara Laksanamana
Mp
da Udara

Iskandar dalam
buruh angkutan Front Na

annja pada musjawarah

mal Bari Rabu Pe
bahwa peranan perhubungan udara di Indonesia dewas
ini sangat penting. Hal ini telah dibuktikan sedjak a
lama
bari Idul Adha jang lalu, keti
isitu pada waktu kita memperoklamasikan
keme
rdek
aan,
ka terdjadi pengchianatan' kepa dimana perbubungan udara kita dapat menembus blokaGa kepala negara,
de
, sehingga Bubungan kita keluar negori tedonAchirn
damin ketua DPR-OR ber | tap Belanda
dapat terug-

Belandjutnja dinjatakan bah
Peranan — perhubungan
wa perhubungan udara sela !
udara dalam pelaksangan
Gapat dipertjajakan oleh perme
Trikora
rintah baik mengenal hubungan
jang vital maupun hubungan s6 Mengenai peranan perhubu
hari, sesuai dengan sifat2nja ngan udara dalam Trikora beliau
jang tjopat, flexible dan kurang menjatakan bahwa perhubungan
@konomis untuk bulk-transport, udara adalah exponen dari Ke
Adapun tjita2 dalam bidang2 jg kuatan Nasional kita di Udara
akan ditempuh Ialah: hubungan
udara djarakdjauh — dalam-luar Perlu diadakannja Wing Trans

»

an menga

fasilita2 mu

Fak: | Tentang
dita
landjut berbitjara ten
bahwa hubungan udara tangLebihkaryawan
menteri menjata
Lag
adalah tugas

300736:
588244 :

Djakarta
Kediri

Diokarta

Semarang

Rp. 10.000,——
Surabaja

305155: Malang
243909! Tegal

milda S. Utara No, 0769-82 1g)
21:7.1962 jang dialamatkan kaDjan
Pet ngendalian

404800 :
4750243
3381902

warta
pembangunan djembatan, guber Harga Koran Naik
mur telah menindjau pula peru, Djakarta, 2 Agustus (PIA).
mmahan pekerdja2 tersebut jang
terletak dipekampuntan baru 8
Hari Kamis ini Biro Perkgm
Ulu, baik perumahan pekerdja2 bangan
Pers Depariemen Pene.
bangsa Djepeng maupun Indone-

Haran Medan jang isinja antara

272541: Semarang
Kediri

lain menjatakan bahwa pihak
Pedarmilda menganggap wadjar

129811 2 Tii
205752: Jogieskarta

di Medan mengingat harga2 ke

Rp- 5.000,—

kenaikkan tari! iklan suratkabarz

butuhan lainnja djuga turut me

ningkat,

Dalam hubungan ini pembela
Mr Djamal Alt antara laip mem
beri keterangan bahwa dalam
prakteknja kenaikkan harga ik.
lan Ini sudah terdjadi di seluruh
Indonesia dan Pemerintah Pusat dalam hal ini DepartemenDjawatan Pengendalian Harga
Pusat tentunja mengetahui hal
ini.
Atas pertanjaan Hakim, saksi
dari
Djawatan
Pengendalian
Harga Medan sendiri mengetahui
bahwa Djawatannja memang
tidak pernah
memberitahukan
kepada suratkabar2 di Medan
akan adanja tarif iklan jang dita
tapkan Pemerintah itu, karena
Djawatannja menganggap bahWa suratkabar2 tentu dengan
sendirinja mengetahui karena pe
netapan harga Itu sudah dimuat
dalam Lembaran Negara.
Demikian antara lain djalanaja sidang jang berachir dengan tuntutan Djaksa seperti di
atas, jang oleh pihak pembela
dimintakan penundaan putusan
Hakim untuk memperoleh kese:

wan, Selain menindjau

136535 $ Djakarta
120447: Bandung
240600 :

265901

404162

550263
4bb959
160288
332005

“432285
251901

dari Djepeng gubernur manjata
kan bahwa penindjauan jang dlTakut
alah untuk melihat
dari dekat gegala sesuatu ,ang

528628
295642

173705
le6l62
637358
248689

419241 . 645294
365255
290575
457442
618428
498394
439494

sedang

dan

'ngin

Dalam rupat segi-tiga tersebut telah ditetapkan harga lang
ganan surat2 kabar/iklan sebakal berikut:

dialami,

Pimpinan dari pekerdja terse

but Ir Suzuki mengatakan bahwa

hingga kini tak ada kesukaran
jang dialami. Baik pekerdjaan2

104127

Gibidang pemantjangan

HARI

PROKLAMASI

dikerdjakan

mengetahui dari hat! kehati dji
ka ada sesuatu kesukaran jang

401395
264635

MENJAMBUT

tangan memberitahukan kepada
S,P.5., bahwa Wampa/Menteri
Penerangen, prof. mt. H. Muhammad Yamin telah menjetudjul kenaikan harga koran/
iklan sebagaimana jang telah di
susun bersama2 oleh Departemen Penerangan, Djawatan Pengendalian Harga Pusat dan
SPS/KPPN. tanggal 31 Djuli
1962 jang lalu.

Tak eda kesukaran.
Baikkapada pekerdja
utama
Maupun kepada pekerdja biasa

206623
140119

164650
653940
215309 - 503729

sekitar

sa
285995

498902
352995

654113

ma dari pembangunan tersebut
didatangkan dari Djepang, dan
kebutuhan batu sebanjak
Ik,
20.000 M3 diharapkan
dapat
mendatangkannja dari Baneka
Yan Muaraenim,

Gubernur Bastari telah menga
Gakan penindjauan keprojek pem
bangunan djembatan Musi
itu
hari Sabtu jang lalu, didampingi
oleh pedjabat wi:
Pal

Selandjutnja oleh kedua pem

bela tersebut
telah diadjukan
kepada Hakim surat dari Pedar-

KE-XVII

ULANG

&

bangun.

TAHUN

b,

&.

maan ' Komando Operxsi Hkunomj
memperhebat pelaksanaan Koperdiiangan bangra Indo mando Operasi Mental, & men.

jabang diseluruh Indonesig me
nginstruksika,, asar sesuai dengan

buruh-madji

tjarikan

bentuk

tara semua

kerdjasama

karyawan

langga-

jang

terbit

7 X

semingga, Rp. 60,— sebu

Rp, Om,
Tarip iklan Djawa maxiim

Rp. 2,— per mm/

naa masjarakat adil dan
ur. Demikian
al, Laksama

borlaku

sahan

dari

sama

Menteri

Perdagang-

seni Wajang
amatir potiap ca

Dana Setan
nd Yong peni
ta masakan, “ de
An Oral Kian benua
aa aa

maa.

SaWa

jang

setiap pembangunan betapapun djuga ketiilnja akan me-

rupakan pula kekuatar jang lidlak ternilsikan.

Kita harus Ingat betapa pasi
demi pasir mendjelma mendi
paniai dan benua. betapa
pati s
air menggelora mendjadi sama
dera, dan krikil2 djadi gunung
Jung” perkasa dabsjat, Perkuatla
diri sendiri untuk membangun
kembali, untuk menegakkan kam
buli apa jang telah runtuh. De
miklan amanat Menteri Sosial
Mr, NJ. Rusiah Sardjono dim
Weramahnja dihadapan rakjat Ps
akan Njasag Ketjamatan Indini
jang Tesikmalaja waktu beliau
berkundjung ke Periangan "Imur tanggal 20 Djull jang lalu.
Dalam kundjungarnja itu Men
teri Sosial di sertai oleh Nj.
Sambas Atmadinata, Nj. Ipik
Gundamana, dua orang dari
GR masing2 Nj Sundari duri
seksi V dan Djadja dari Sekal
G. Palang Merah Indonesalu,
Sekdjan Dep. Sosial dan bebera
pa orang lainnja
dari Djakar
ta dan Bandung
diantar
oleh Residen Priangan.
Di Tasikmalaja Menteri telah
mengadakan tjeramah dimuka
Gabungan Organisasi Wanita
dan falah pula melaksanakan pg
nindjauan ke objek2 sosial dian
taranja Panti Asuhan Taman
Harapan, Menteri talah pu
memberikan sumbangan uang
Rp. 10,000 maliwati Gebungan
Organisasi Wanita Tasikmalaja
ugar dipergunakan untuk maksudg sosial serta sebuah' radio
transistor bagi LSD di Tasikma
laja, serta beberapa matjam sum
bangan lainnja jang diterima da
Ii organisasi wanita Ibukota dan
Dalam tjeramahnja itu ditekankan oleh Menteri Sosial, be

tapa besar hasrat pemerintah
untuk membantu daerah, tetwpi
semuanja itu perlu disesuaikun
kekuatan: jang ada ge
tingat luas dan terbesarnja tu
gus2 berat diseluruh tanah ate
jang membentang luas dari $ubang sampai Marauke,
mengharapagar Kita tetap memupuc
bangun dan daja tempur
istimewa dalam rangka Trikora.
Menteri achirnja
kan perdjalanannja
untuk menindjau Pamcungpeus
didaerah Selatan.

Deputy Menteri-

KSAK Ins. Djend,

Polisi

Djakarta, 3 Agustus (Merdeka)

Depuiy Menteri Kepala Staf
Angkatan Kepolisian Inspektur Djendersl Polisi ,Djen MoSoerjopragoto

NgAN surat

“ce

keputusan 'Pres

BI, mulaj tanggal 1 Agusticeu
us
1562 atas permohonan sendin
tlah diberhenlikan dengan

bormat

dengan

Kepolisian hari Kamis — koma.

Kernaren pagi
AULA Markus bertempatKepodi
dilangsungkan per
Lalan
temuan telahperpisa
han antara pe
kas

Menteri Ksak,

Deputy

Inspektur — jenderal Pojisi
Vjeo Mohammad Sosrjopruuo
&0 dengan perwira2 Markus
Besar Angkatan Kepolisian,
Mentern

KBAK

Soekarno

Timbang Terima Kepala D-2 Dep. A.L.

periemuan perpisahan itu iriGa
lam

jang sebesar2nja kepada Key
Direktorat Intelligence jang
Ia:
Ima atas usaha2nja selama ini,

lau kita ndoti teluh mejumDu koriga program tersevut

Djojonegoro
kata

jang menghad

sambuta

nnja
antara
Diakaria, 2 Agustus (PIA).
lwin telah menjampajkan peng
Rabu siang dihadapan Deputy baryaan dan terimakasih pemeKSAL Komondor Laut O,B: rintah alas Gjasag Inspeztur
Sjaat dan bertempat diruang Djenderaj Polisi
kerdjanja tetah di'akukan tim- mud SoerjopranotoDjenjangMonam
telan
bang terima djabatm Kepala wekian Juma menjumbangian
Direktor Intteligence (D-2), De- tenapa serta likiran pada
prtemen Angkatan Laut dari katanKepohstan Negara, Ang
Kolonel Pel. Sjamsoel Bachri
Tliptosoehardjo Nrp. 331/P ke- MMA
pada pengzantinja Kolonel Pel.
R. Sardjono Nrp. 143/P.
Dalam kata sambutannja pada HAKEKAT ———
timbang terima tersebut Komon
(Sambungan dari hal I)
MSN N
dor Laut O.B, Sjaal atas nmma MP
NN
Menteri/KSAL menjampaikan
rena itu maka persoalan seka
pen
ih mmug ini, tulah bagemana ku

dan kepada Kolonel

djono sebagai kepal

Tri Komndo

Rakjat jang kini

untuk Inggeris Raya jang berke

dudukan

kotjo dari Sala, 2. Peran Nik
| wotokawotjo dari Malang, 3, Pp
ran Kongsodewo dari Surabaja,
4. Peran Dasamuka dari Dja:
karta, 5. Peran Kumbokarno da
F4 Djakarta dan 6. Peran Kaling

| ti8 hi

di

London.

program jang penting sexaInf ialah bagiimana ivru sejura praktis dsiam

Fang

memberikan

sumbangan,

se-

Er

1

sia —

ISTD, 4. Surabaja
(Ditv

|

di di

Tae Dotnja Bantah: 3 2098

5, Gala PMS, dan & JAN Hien

Malang,
3, team

teri/KBAL dengan surat keputu
sannja tanggal 18 Djuni 1062,

Imei.

SEKITAR

-

1
Bambu: Kidabame | Rp, Hocke
Kodiharaan perseorangan pe: | Paura
pekanbaru
Gan 6. team MPSTK (NO G4 TOGKOY
Ian bambangun
masing2 telah | Ggia,
Birebut oleh : 1. Bri Laviari | Dapat ditambahkan, bahwa
Galam peran Bur | sampai malam terachir hasil pen
mantri dari Beni Budaja Baw | dupatan dan sumbangang
seluruh
dk Hera, Mintarga , dari | nie
enbesar
An
Ta Halah,
Teraa
| Rp,
Sumantri oleh Kwik Liem Ni |suk malam penutupan,
Bala), 4. Peran
juga telah diterima
tari

Oleh Bri Widiati
& Parag

ea

Kedjuaraan 'persegrangap Dee

Op ayoo

-

”

argpa

sen

Pena
MNNe: |dari
1: Mebanga:
teratai Sedia
akan diper18 orang "pemain
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kegiatan karyawan dari pimpin 1962 jang akan datang.
ang uu
Sea yana Jokal
an sampai jang dipimpin, Per kian diumumkan oleh SPS.

#etba
guna, PN.2
Indonesia | diperlukan dan Diawatan2lala ig,Pa
@keplo |nerbangan Sipil dan

jang terbit 6 X

Ongkos kirim ke luar kota

2 Agustus (OTAL.

tjabang Front Nasional daerah- an Trikora, memperhebat pelaksa
par

Harian?

seminggu,

lan.

Yuknja memegama yeguh inti 4
Hd isi2 pokok dan tjara2 lang W
Sekre
Djenderal Ponturus, lah ditentukan oleh panitia pusay,
Besar Frdgt| Nasional—Mengteri Sg
Keyerangan2 dari panitia pusa
dibio, dalatr-kawatnja kepada Po Itu jalah: Memperhebat pelaksana
DJAKARTA,

indahnjg

nja bisa terdjadi, djika ada sa Fi djdinbatan tersebut telah da.
suatu jang mengalami kematjo.
pat rampung seluruhnja, demi
tan dalam hubungan dangan Iu kian ir Suzuki.
ar negeri seperti pengangkutan
Selain semen, djuga alat2 utabahan2 dan sebagainja,

453181 : Solo

eiplitir 3
siak 3 5I
8
Ar 8s uh

Bubendrio se)

es

Malang
Bandjarmasin

FR

Jar 1

tahun iri djuga

kenaikkan

|

1

Galian Harga dalam
tari?

574830:
316286:

483865:

dengan

Palembang, 29 Djull (PIA)

Rp. 25,000,——

546999:

memantjur

GUBERNUR-KDH Sumatra Selatan Achmad Bastari menjata
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Djatuh Helikopter?
AS Diatas Berlin
Timur

Merah Di Indonesia

Berlin, 1 Agustus (APP-PJA), |
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Uni Sovjet telah mengeluarkan

Timur,

Djuru bitjara itu mengatakan
bahwa Uni Hovjet mengeluarkan |

beladjar,

Itu pada hari Sanin,
webuah helikopter AS
pada
hari itu melakukan pener
bangan bisa diata7 Berlin Timur.
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Sovjet pada hari Selasa terha:
Gap antiaman2 sedemikian itu

Ja mengtaksfi bahwa status
Berlin jang dihari empat itu
menetapkan
ja kebebasan
bagi penerbangan2 diatas wilajah Berlin tanpa adanja sesuatu
pembatasan jang berhubungan
dengan radius sedjauh 32 kilometer,
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lis Angola telah menjerang saSelain itu telah pula di- | udara
Diuru bitiara 1 mengatakan
tu pos militer Portugis di hukundjungi
berbagai
obiek
so
bahwa penerbangan helikopter
tan Dang Atas. Satu komuni- sial di Bandung dan Solo.
AS peda dari Senin jang menje
ke resmi jang dikeluarkan di
dikelurknnja antjaman
L.sbon pada bari Rabu menjataWhatley pada tg. 30 Dju babkan
oleh Uni Sovjet tidaklah mela
kan, bahwa pedjuang2 nasiona- ni jl, setjara resmi telad me
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oleh pe: TAL TRAINING"
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la menaruh perhatian besar terhadap Himpunan Mahamannja, dan dengan demikian siswa Islam,
Demikian Mr, Jusuf Wibisono slalisme Indonesia itu tidak ber
(mentjegah beramai-ramainja pe«| Ketua Umum Gasbilndo, anggota tentanyan dengan Islam,
ngungsi2 Angola” kembali

Afrika jai
(jinta damai jang
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aja beragama Islam, maka so

Bagaimana Djadi
Seorang Komunis
Wembitjaraan itu jang” rupa2aja akan
"al
Jang Baik'"

HONGKONG, 1 Agustus (AFP
(PIA)
Sebuah hasil karya baru pre
siden RRT Liu Shuo Chi jang
terkenal, "Bagaimana mendjadi
seorang komunis jang baik" da
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hari Rabu, demikian diumum
kan oleh kantor berita
RRT,
Hsinhua.
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Shao Chi menundjukkan bahwa
adalah penting untuk setiap
anggota partai untuk memperba
Gi dan menanamkan dirinja
dalam praktek2 revolusioner
dan ideologi proletar, terutama
setelah partai komunis RRT te
lah memperoleh kekuatan poli
tik.
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agunan bangsa mustabil depat terselenggara dalam arti
jang sebenarnja apubila kekuatan rofani dari bangsa ti-

# dak diperhebat, bahkan sesuatu bangsa jang tidak kuat
sobaninja tjepat atou lambat akan mengalami kebina

sean".
Demikian antara Jalp isi a
manat tertulis Menteri Agama
K.H. Saluddin Zuhri jang telah
Gibatjakan oleh K.H. Aruin Na:
ahir Kepala Seksi Hukun Sje:
sat pada Bagian Urusan Hukum Departemen Agama dalam
Kongres. Djum'ijjah Ahli Thorigot Mu'tabarah Ko JII di Tulung Agung baru? ini.
Kita tidak mengingini Indone
Iin sebagai satu Negaru jang ba
nja megah pembangunan mateniajaja sadja sedangkan pemba
ngunan spirituilnja tidak te
Tus stay bahkan rohaninja men-

sakit melulu, demikian Menteri

tegaskan. «

di Indonesia membantu pelakra
naan Landreform.
Argumen2 diatas tjukup mem
buktikan bahwa Islam tidak
bertentangan dengan Soslallsmo
Indonesia, diman ke-dya2-nja
sjarakat Adil dan Makghur, demiklan pembitjara menandaskan.
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laberoh tempat. untuk melari
kan diri dari tugas2

katan jang memang di
kan oleh Agama kita, misalnja
Amr Ma'ruf, Nabi anil-munkar,

kepentingan Lobak 11/245 — Blok A2 —
hingga
Kebajoran atau Seksi VIII dan
perdin
Hopbiro — bagian Biro Anak2.
angan pembebasan Irian Barat Anak tersebut eninggalkan rulang mendjadi tugas dari pada
semuanja

hendaklah

Kong-

res dapat menambah bantuan
tohaninja

dengan
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@ARRUB ILALLAH untuk

hon taufig dan
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Washington, I, Agustus

(AFP-PIA) —

PRESIDEN AS. Kennedy

bari Selasa da
dan lain2 sebagai mengadakan
konperensi persnja di

berdawah
Kita | harus membulatkan tokad kita bahwa dengan mem

Washington

HID

jang

nja.

perbebat rohani dan djiwa
melalui

Thorigot

TA'J

Mu'taba

roh berarti sedang memperha
bat penggembelangan djiwa dan
#emangat Kaum Muslimin untuk
lebih | memperbebat amal dan
sumbangannja

manja PPU

ini, guna

memben
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bahwa peme-

rintah India sendirilah jang
menstapkam — pendirisi.
#erachir sebagai

gora berdaulat dalam

pembelian pesewat2

ne

soal

super

sonik MIG 21 dari Uni So

sulit

Roh

Tetapi berkat kesanggupan ha
H, kata Menteri-Pangad selandan berkat kerdja sama
jang antara angkatan bersendja
ta dengan rakjat dan pamong
pradja, dalam rangka Implemen
tapi selamanja mesti berbareng tasi doktrine perang wilajah jg
dengan
penjelenggaraan
ilmu
sempurna, maka Djawa Barat
Sjari'at sesuai dengan pedoman2
kini dapat diamankan,
jang telah diadjarkan oleh para
Dikatakan
buhwa sepala' sesu
Ulama" Salaf, misalnja Al-Alla- atu ysaha
rangka pemuli
mah Sjech Abdul-Gadir Algodiri han
Djawa Barat
Ionu Muhjiddin - Al-irbali dam terutama
dan
sebagainja”, demikian Mapiari taktik jang dipakal1 strategi
dim bidang
tegaskan.
combat dan-operasi teritorial di
Gjutnja,

inj kepulau
tu.
Pertemuan tersebut

Pro-Barat

Para

Tepat pers, telah
barapan2
bagi Malaysia,

Millan dan Tengku Abdul Rab.
man,
Tengku mengataxan vanwa Ma
laysia tidak akan netaT kalau yu
berarti mengadakan porsahudaran
dengan negara2 komunis. Kamj
pertjuja bahwa kami gidak dapet
bekordjasama dengan kaum komu
ola,
Malaja dan Inggerw adalah ng
saru? nonkomunis. Kita serap
akan berada dalam keadaan demg
kuan bersua? dengan donia mer
sea,
Selandjutnya Kengku mengapa.
kan bahwa Malaja mempunya
Dusukan2 dj Kongo dan “selaju
itu Gjuga memainkan peranan
penting di PBU. Kami akan 46
mu berbuat demikian,
pada waktu jang bersamaan
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Washington, 1 Agst (AFP-PIA),
Orang2 jang telah mendapat

4.015.000 orang — anggka jang
terendah dalam dua tahun, de

Imikian menteri perburuhan AS,

Arthur Goldberg, mengumumkan hari Rabu,
Angka orang2 jang telah men
dapat pekerdjaan menundjukkan
baik pekerdja pria

TJARI

sabun jang lalu, demikian dis

balaraja

Perseiuujuan
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landjutpja masih akan barus di

kan dalam bulan Djuni 5,575 .

Kemana Malam Ini 2
jaitu tidak sebelum pertengahan

kedua bulan Meptomber, domnlki
an kata sumber2 PBB itu,
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menteri
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bu telah menjunbut
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Pilipiina dalam usaha memper"Macumabo
Love"
temukan kedua fihak itu,
ARYA 330—7—03G
KOMENTAR WORBA.

Kolonel Chen Chen-wu, atasg
pada kedutaan besar memberikan — kepemimpinan
RRT di Djakarta Rabu malam spirituil dan intelektuil kepada
#edjumlah lebih 35.000 pengun

resepsi

pedrungg

Resepsi ini antare lain
diri oleh hetgpna agan

ipb. dalam gugusan SeychBes,

tangan

Jang diyagaskan untuk pengga.
kan itu adalah RH, Wilkinson,

mala, San
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prof, mar
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dan pengalaman serta padji jang dl-

Kotakpos 1367.

t

aa

te

and

im 17.00
15.00
1162 bet
wao
npam,

ke

: 4108

se

pa,

Watu truek mori
no, BMS18,
motor
no, Ea, Siteif-) .— Chassis
Dapat dilihat seilap waktu. serta hubringan langsung

| Pagi Buka Djam
9,00
Mai lam lutup Diam 21,00

MINGGU-TUTUR

(1 Tabu)

BACK"

R.M, » SEDAP:NJAMAN'""

(Idistamakan lulusan/peladjar AT.N,)
an tertulw disertai Jurat2 kelarangan

MULIA

H5
LIS — 120

1 romeo

SAKAN SURABAJA ASLi

| TENAGA TEKNIK BAGIAN

man kerdja dan lain2 sa

'

:

|

AT A FOREIGN DEPARTMENT STORE IN

Film,

@/b. Lamaran dengan gurat disgrtal ka

“1

MEMBUTUHKAN DENGAN SEGERA :

!

|

Young
DjI, Pintu Air 21, dibawah Wa, 2469.

PERUSAHAAN TEKNIK BESAR
“ NASIONAL

4—7—030

"Sign of the Gladiatora”

LEKAS :

inginkan di alamatkan pada$
Balai iklan "Orlenta/"

—

2

“Goliath Against tbe Gianta" !
445

EMPLOYMENT

(ASI

(aa th)
30-—7—4.19

IKREKOT

itu dengan

militep

dengan pemilik:

.

s

4

sahkan
oleh Madjells
Umum
PKB dalam persidangannja jad.

WANTED

A
KEALAMAT KAMI DJALAN DJEMBATAN LIMA 124, ATAU KANTOR PO

uni Wa-

1 djuta

kepala gundul serta kain? ee
limut kuning kemudian akan

Djakarta, 1 Agustus (PIA).

.

Gokdberg mengatakan djums
terachir akan dimulai dalam per
mulaan bulan Agustus dan akan
pengangguran
menundjukdibantu oleh sekdjen PBB U- lah
Ian 39
dari djumlah seluruh
Tnant.
tenaga buruh negara itu sedang

rangkap

sekurangInja
12

Resepsi Hari Angkatan Perang RRT

Amerika 2

lebih tinggi daripada bulan Djult

(Sambungan dari hal. 1)

baru sadja dibuka dfibukota India wotuk la
inti—dasar dari peradaban medan kepeda Naa
roh para Lama", erang #utii Jang telah lema mening
| 2ie

hir kembah

Berapa Penganggur. -

nita, peningkatan jaih

kan, bahwa wakil

Lama”

NEW OELHL 1 AGUSTUS (DPA-PIAJ:
A LAH
satu sekolah jang lain “daripada jang

Tengku jang
mengemukakan
pernjataan
ini dalam suatu

i

to. Ietkol. udara Gerry Saunderu,
mengenai kumdjunyannja baru

London, 51 Djull (AFP-PIA).
Sir Oswald ”Mosloy, kepala
gerakan persatuan fasis Inggris
Selasa malam telah dilempari
tomat dan uang pennny pada
satu rapat jang rusub jang tere
paksa dibubarkan oleh polisi
lima menit setelah dimulai.
Sedjumlah 50 orang ditangkap dan seorang mendapat luka.
Ini merupakan kerusuhan antifasis jang ketiga di Inggeris da
lam tempo sepuluh hari. Hari
Minggu jang lalu sir Oswald
jang berusia 68 tahun itu telah
dipukuli dan ditendangi oleh
orang2 jang marah pada satu
Tapat umum di Manchester,
Tidak ada seorangpun dalam
rapat Itu dappt mendengarkan
jang mgu dikatakan oleh
Oswald.

4

jang perjaja bahwa dokumen?
dan

Njo

Gembong Fasis
Inggeris Dilempari
Tomat

Sekolah Basi ,.Pendjelma

Penggalian? terhadap naria,ka peta2 kuno jang ja telah ketemu | kan bahwa
mejor djenderal A. Jani, M/
Tun itu, jang telah berlangyung kan meoundjukkan bahwa siperga bukanlah hanja teori kosong be KSAU laksamana muda udara
14 tahun, gerletak data pok gbad ke.18, Oliver Lovanenr,
tetapi teori jang aplicable, (Omar Dani, para dutabesar dan
tu jalur kanji dipantai Mahe, pu
aga bana-karunnja di Ma
Menteri-Pappad Major alaga2 wniliter berbagai
negara,
memutuskan | inu jang terbesar dari kepulayan
Djgnderal A-Jani.
tokgh mujarakat dU.

Banderu, jnteri ari petunj di

mah sedjak tg. 13 Djuli 1962.

sebelum djangka waktu jang dl
tetapkan oleh pemerintah bet
achir,
gal menurut pengertian egama Lama,
Inf adalah merupakan suatu
sukses, mengingat bahwa ka
amanan Djawa Barat ini begitu
umur 9 sampai 19 tahun jang
terganggu sedjak tahun
1949,
sehingga pernah dikwlilisir s0- diadjarkan oleh tradist agata
Tibet
bahwa mereka itu adabagai trouble spot jang paling

Karun 120 Djuta Pound Sterling Ditjari
telah mendaftarkan diri mengada ikan mempergiat usaha

jang menjangkut

Umat
dapatdiberantas
keakar2-nja. Dan dalam

pada itu saja mmanatkan tupa Kennedy Tentang
ja kepada
masjarakat diinsal
kan bahwa melakukan Thorigut Pembelian MIS

tuk masjarakat adil dan mak
mur jang diridhol ALLAH, un
tuk kebahagiaan didunja dan ui
achirat.

djustru duri pem
pada permulaan
ke-negara2 Barat

Jusuf Wibisono achirnja mengan
Gjurkan agar masjarakat
Islam

Selandjutnja
Mevieri menan
Yaskan px
bahwa selala dari

Dalam hubungan ini selandjut sajap Sa
bahwa Gan simultan

amanat

dan Timur,
:
Menurut pembitjara pada wak
to Islam masuk Bizantium maka
pembesar2 Islam telah melaksa
makan Landreform jaitu dengan
menjita tanah2 untuk dibagiZkan
kepada kaum tani ketjll, Mr,

Anak Hilang

Nama FACHNIZAR Umur 13
tahun. Tjiri2 Pelipis kiri bekas
luka (peta). Kulit hitam —
ta lebar — tinggi 1.50 m.
ju kuning — tjelana abu2
— pakaj sandal djapit.
Dengan
demikian
adjaran
Kepada jang menemukan kaOrang untuk bersikap passief mi harap dapat melaporkan ke
dan apatis terhadap masalah2 pada DJALUIS DJALIL Djalan

kita

Malaysia Akan Berpolitik

selandjutnja

Kuat Rohaninja

DJAKARTA, 2 AGUSTUS (PIA) :——
"SAJA mengharapkan can sand akan bara kong
res Jar
nting
ini, akan bor'iasil memper
t kes
kuatan
h 9 bag bangsa Indonesia pada Mina dan
Kaum Muslimin pada cbussnja, sebagai sjarat mutlak
dalam usaha pembinaan bangsa, sebab usata pemba

Bung Karno pada pelantikan
Panitya Pemilihan Umum, dima
na dikatakan bahwa kita akan
mewudjudkan Sosiallsme Indonesia dengan tanpa melalui dic
tatuur, Ini adalah berbeda dengan sosialisme Marx jang meng
bendaki perwudjudan sosialisme
dengan Diktatuur proletariat,
Mengenal Landreform, Mr
Jusuf Wibisono mengatakan ban
wa sesungguhnja Landreform ita
bukan penemuan dari Lenin dan
Stalin, tetapi
besar2 Islam
kembangannja

U Thant

Tjepat Atau Lambat Akan Binasa

itu Mr. Jusuf Wibisono menjata ra, adanja rukun kelima dari Uu, tak ubahnja dengan sebuah
hospital jang megan
kan bahwa apabila Sosialisme Islam, jaitu menunaikan ibadah bangunan
bentuk dan arsitikturnja tetapi
Indonesia itu identik dengan hadji bugi jang mampu, dapat didalamnja
hanja bersisi orang2
Sosiallsmenja Marx dan Historis ditarik kesimpulan bahwa Islam
Itu bertentangan dengan Islam,
Makmur,
karena rukun
Islam
kota
da. | Tetapi karena sosialiswie Indo. tsb. mendorong umat Islam un
" Jang
nesia
itu
adalah
sosialisme
jung
lam musjawarah itu adalah Mo- disesuaikan dengan kondisi2 in tuk mentjapai-mercalisir kemax
hargmed
r, tangan kanan donesia, dimana 90X, penduduk muran,
Dalam hubungan ini oleh Mr,

Jonjakarta.

mendesak kepada seponap peme
Tintah supaja berbuat sedapat
LONDON, 1 AGUSTUS (DPA-PIA) —
mungkin untuk
.nasehat2 bujuk, hasutan2 dan PERDANA menteri Tengku Abdul Rahman mengatakan
segala bentuk bantuan baik mb &i London Rabu malam bahwa Federasi
dimasa
liter maupun. lainnja" kepada ja, akan bertihak kedunia
t dan tidak kedunia
pembesar-pembesar Katanga,
ag
———

Ini adolot konsepsi pelukis tenteng pesawat peluntjur jang dinamakan ..Firebird” jang akan
igunakan oleh Dirias Kehutanan AS untuk memaamkan kebakaran hutan. Pesawat itu akan
dsudji darem beberapa minggu jad. dengan djalan mendjatuhkannja dari pesawat terbang dan
terbang menukih atas ..kebakeran hutun'
iruan. ,.Firebird" dikendalikan dengan radio. (A.P.).

Didjelaskan olehnja” bahwa
PB, Front Nasional, dalam mem
beri tjeramahnja didepan Student Sosiuusie Indonesia menghenWork Camp Mental Training bendaki Masjarakat adil makHMI di Bogor tgl. 27 Djuli 1962 mur, demikian djuga Islam, me
jo Dalam Mental Training, jang nurut beliau adalah djuga
diikuti oleh peserta2 dari Djawa menghendaki masjarakat adil
Barat, Djawa Tengah dan Dja makmur dengan adanja peraturwa Timur itu Mr Jusuf Wini- an2 tentang: zakat, baitulmal, «
50n0 talah menguraikan masalah tangan riba' dsbnja adalah bertu
ISLAM dan SUSIALISME.
djuan untu mewudjudkan kes
Dalam mengupas Sosialisme dilan Sosial, Menurut pembitja derita. Negara jang sedemikian

"aman",

disekitar
lagi didesa2
seba
gian

ka dan kenjatian bhw Katanga
bukan sebuah negara berdaulat
tidak diakui oleh pemerin
manapun didunla,

!
Ff iitah |

Tadonanin

di Berlin

pembesar2

antjaman akan. menembak “djatuh setiap
pesawat helikopter
AS jang terbang diatas Berlin

Indonesia

untuk

bahwa

3

lang

berhasrat

Ld

menerangkan

F

Aa bsa T2

Ti fakultas pedagogik - djurusaa
ehasiswa2 tingkatan BA. da

Seorang djuru bitjara Aa

Rabu

Pen Fanta demikian dii
kari oleh Roveoe D. WhaPedan Pa
Kru 3, Jeng sedjak tanggal 18
bahwa, "rakjat

Jogjakarta,
1 Agustus (PIA)
Mula)
4 Agustuts, sedjumlan

NEW YORK.
1 AGUSTUS (DP, Al

IE

ae
MN

Atas Katanga

Im Studi Praktek

5

Lebih Pesat Dari Di Amerika Serikat

Ekonomi

5

|

U Thant Serukan Tekama

Sovjet Akan Tembak

Palang

£

Perkembangan

H

itna

RUPA.

VITAMIN

si

.'UNIVERSITAS INDONESIA FAKULTAS

.

Kabar jang leBili menggembirakan|. ,

KEDOKTERAN GIGI DJAKARTA.

. Potongan! HARGA Sebagai |
HADIAH

Nan

SEMARANG
HONDA" “Motor

“

Naa ananda Aa

mHONDA" Motor tetap ,DJUARA PERTAMA"
HONDA" Motor tetap merebut .,DJUARA KEDUA, KETIGA dan Lima

"HONDA"
Motor tetap UNGGUL —

HONDA" Motor tetap

FAKTA dari mutu ,.HONIYA' Motor jang tak dapat DISANGKAL pula.........

1

Tilpun Prigen : 27,

I UNTUK TAHUN

DJAWA - TIMUR.

AA. Tempat pendaftaran di Fakultas Kedokteran Salemba 6, ruang tengah

atas mulai tangkal 1 Agustus s/d 8 September. 1662 dari djam &

pagi — djam 12 siang tiap hari kerdja, terketjuali hari Djumat
hingga djam 1100.

Balai

18

Surat keterangan berkelakuan baik dari Polis/Pamongpradja.

IL Sjaratz:

Jang dapat mendaftarkan falah!

2.

Jang mempunjal
1962.

idjazah

S.MA-B

nekeri

tahun

1960,

1961

dan

al:

HONDA" MOTOR, mulai tgl. 23 DJULI sampai 7 AGUSTUS 1462,
adakan POTONGAN HARGA?
kini sedang berlakw SEBAGAI HADIAH,
7
Beta besntndisaa? jang dijual -HON DAN Mc

BAIK dan

wa

tengah

(dalam

Warga negara Indoneme. (Untur warganegara bukan asit supaja
menundjukkan surat tanda bukti kewarganegaraan atau surat xateTangan dari Pamongpradja).

Ba

menguntungkan

3

HARGA

Ik aah meawattan KESEMPALAN jang

tidak berobun.

ONDERDEEL

Mereka

diharuskan

diterima

jang

Kuliah akan dimulai tanggal | Oktober 1962-

pai
perlu pem
Apabila
ana,

V-

|

TERDJAMIN.

Dj.

Abdui

Muis

&c,

sandung

Oa, ha, On

DjL Mangga Besar 1 No, 5

Telp.

2416,

”

di

“Dja-

:

Djakarta-Kota.

..

MTS
3139, Menadi

DK

DJ.

yogi,

Di. A3. Pang Oraaa
Batu Ambon Aa
Do. 60, Tulungagung, Tilp:
Mangurai no.

Dp.

j

Agung

DIL Deco Dacng Eatompo

114,

.

Pekalo:

..

DJAKARTA“

PENJALUR .HONDA MOfOR"” jang BIASA DENGAN PERDAGANGAN-MOTORCYCLES UNTUK WiLAJAH2 SEPERTI BERIKUT:

FASIKSIALAJA — MADIUN

DENPASAR

» KEDIRI

TEGAL

SINGARADJA

PEMIMPIN
WAKIL PEMI
'AKI
IMPIN

BALIKPAPAN

BODJUNEGORO — KLUNGKUNG

PAKN NAN

" MALANG

NA

URUSAN

AMPENAN

DJEMBLR

URUSAN

PONTIANAK

JSAN

DJOKJAKARTA — BANJUWANGI — BANDJARMESIN
PEMINAT2:
Dapat berhubungan langsung kepaas Agan-Iunggal
TOR"
Djakarta Kota.
Gi
5
UNIVERSITAS INDONESIA
Tromotpos
Mp.
Dag. 247
196 Dkt.
5

FAKULTAS

BENERIMAAN MAHASISWA BARU

1

membawa

mean

1, Ojurusan Sastra Indonesia:

2, Djurusan Sastra Daerah (Seksi: Djawa, Sunda, Minang

TR Kabiu,
Oka Batak),
Shara 'menghon
Ojururan

Sastra

1 Bahasa Inggris,

28

dan Pengetahuan Sastra
Tu'on2 mahasiswaSedlaah
dluruwan Sastra Prantjis danUmum.
Inggris disamping
@xnempuh
udjlan2 tersebut diatas, masih diharuskan menempuh

jaitu

masing2

Bahasa Inggris.

wengenai

Station Djakarta m-

KOK. 21494
21495
8

UMUM

:

KREDIT

r

NEGI

mata

peladjaran:

Bahasa

udjiap

Prantjis

PENDAFTARAN DI:

|

22915

I

AP, dya

-

dan

UlL Sjarut2 penerimaan urtuk udjian Seleksi:
Jang dapat mendaftarkan diri untuk udjian seleksi, iulah:
'a) tamatan S.MA. AJB/C negeri tahun 1960, 1961, 1962.
| Bi-tamatan S.M.A. A/B/C negeri sebelum tahun 1060
jang sudah
niverai
beridjazah
|

20795

SGAK Salemba 10,
Djam 18—19

5

MU. liga pasfoto
jang terachir,

a

2 j

Gl
' 1! Hi

1

E

9) lunda bukti kewarganegaraan
atasi

Esa,

jang

saya

Saju urjapkan banjak €
Jang menderita penjakit tsb dan 'ia
Gjuya ditulung,

Hormat saja,

Nj. LH, DUIIN/LEANDEK "

Umur: 35 Tahun

Tempat

tinggal:

Tjipinang

Lontar

Rt, 28 Rk, 4, — Djatinegara
Sinuhe tab diatas, buka djam 9—12 siang, Sinshe IAN

KAN ENG hari Mingyu djam 9—11 ada di (JAJAS,
KELUARGA SIM) Djl. Kebon Djat| 100 Bandung,

RENA datang bulan ta' beres

N

Perhah Ia TERopoNG,, Islan”

bisa bikin segar,

Ta mama
Pena Be
em
ng

| YNA

mobil Opel,

1

Lihat di Da.

DL Beketah Tang
Dj

un

Ak,

2,

Teban TI/TUA,

sur .Majestc

Kebajoran Baru.

I

“

“Tenaga” jang berpengalaman lebih diummakan

aga

Surut2

Ou

besar

Oa Kena jung tlah Lima dna

Ag

dengan gadil "jane diminta die Raya Bg Ta
alamatkanselengkapnja
pada

Btro Reklame .N LN Gr, Hajam Wuruk 8 | kav
Djakarta V/2/ dibawah No, 327:

PE

1

4182

tim Tia"

2
LLRMLAN
Lanny
P3

-$

£

7

membikin obatz

AP

Lg
Lunch — Dinaer
— atau & ln
jang baik. Terny patnja hanja di
RESTORAN " "HOLIDAY
”Cuisine Restoran Capitol"
Dj. Tjikiat Raya 555
Ruangan Atas dan Telepon seperti
sediakala Gbr, 3870,
20,

| Se
1

an3 NN)
MV

e

ea

Ma

Nusantara 12, Djakarta

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN RAKJAT
P.N.P.R. "NUPIKSA YASA"

———BAGAIMANA NASIB PERUNTUNGAN HIDUP ANDA DALAM TAHUN

BALAI PENELITIAN.K:MIA

BOSOR

Tanggal

|

|

|

(Djalan Perniagaan No. 5, Bogor)

Kirimlah PRANGKO Rp, 15,—
Untuk minta kererangan pada:
GRAPHOLOGISCH BUREAU

COMEMO.-

ATAKA

TA

3

£ — (Djatin

Aenpsnan Bangau te
iajazah
asli Sekolan
" ditlapainja
disertai 2 (dua) salinan

Pusinka

“SEDJALIN”

Rp.
Dewan Kurator: Prot Soegarda, Prof. Dr. Latui@|200,— Buah dada
hamallo, Mr. Dr A.M, Tambunan,
Dr: (jur) W| lembek?? BUSTEE Sanger. Pd. Direktur: ABJ, Tengker:
RIN PIL tanggung

ta,

8

5. Ojucusan Sastra Prantitss
:
& Diaitama Sastra Arab:
: . DiDjururan Sa Sastra Rusia, 3
Purbakala dan Sedjarah Indonesia Kuno.
16. Diana Seda
Djurusan Antropologi Budaja.
D.Untuk
Udjiandapat
Selokat:
diterima sebagai mahasiswa, para tjalon diharuskan menem:
&& Bahasa Indonesia,

Cesus,

-.

Jang diutamakan jang sudah perah | Tahun 1654/57 kendaan
bni

Fakultas Sastra Universitas Indonesia, terdiri atas?
&

M

Maha

telan disembuhkan dari pew
nturit saja, Djuga

k Rp.
200,—
Na Ka KAA
ama
-Tn
——————————
SINAMON” (PIL
3
KETJANTIKAN)
Demikianlah agar pera Langganan dan Relasi maklum
SEBUAH PERUSAHAAN PERTENUNAN
tanggung memuas |
:
3.8
Gi DJAKARTA
kan 1stel Rp. 200|
SS ——
| MENARI: Untuk Bagian:
Porto Rp: 15,— 14
—
.
8 Teknik
ds Rp. 100,—, Bi: |
5
, Beberapa
Orang Tamatan S.T: bag: Mesin! .
Rp. 35,—
DITJARI:
DIDJUAL
b, Beberapa monteur "Tenun"
:
"
UR
UU, Beberapa
tenaga Administrasi ringan dan panday | THIO GIOK GIEM
1 (eaw Sopir rybewya A (permao), | 1 FIAT STATION5, EX pick-up: | Mengetik
Pnja/wanita,
—
Sd

SASTRA

(UNTUK TAHUN KULIAH 1962/1963,

Luusans

s

KASIH

Melalu ini saja menjatakan,
buhwa saja semendjak ezp|
menderita penjakit Bengta
(usthmuy telah sembuh setaan
berobat beberapa waktu lamaajo di Sinshe Tan Kan kug
Alamat: Losmen Yin Pin pumar NO, 8-40
Djl, Gagjaa
Mada 218-215 Djakarta Ka,
Suju mengutjapkan banjux
trima kasih kepada Tunaa

Pesan pada:

Kurang tenaga ba
dan lembek?2 ViTANOL PIL tang
5
bisa kasi
“ACADEMY of SECRETARIAL & MANAGERTAL W| gung
tenaga baru Rp,
SCIENCES Ia TADOMENIAY bat #alon2
200,— RIGAST,
djur,
HUKUM NIAGA
kasih pria sehat,
dan EKONOMI PERUSAHAAN:
gembira Rp. 200

1

Dengan alamat Djalan
Lada,
pa
Kota. mempunjai nomor2 telepon
z

TERIMA

Jang

Kini JLPG membuka

P.O, Box:
1019/ Dak,
Djakarta-Kota,
(Daftar, a Rp:10)
01

Bank Negara
Indonesia
TJABANG

33, Tp: 30, Paru

UTJAPAN

Na

AMI, jang pertama di Indonesia sedjak
jahim lalu diikuti oleh mahasiswa?
SINGAPIIR & MALAYA

PENGUMUMAN

Tjikini Raya 43

DJAKARTA

BAT" 10 buah
pr, USED/ bus,

Tenan

|

dan

Gam

pe

H

Masih Ada Kesempatan Menerima

TJIREBON

TAX ASE | ea emas,

tenaguz ahli: garu ac- | Ah Menerima
lengkap “Iranco
Ms
Rp.200.—
Mintalah keterangan dengari prangss | pir, ALimEx
PAKET 1962”:
atau Rp, 10,—
Go. Satu 40 | Terbitan selama
Jajasan Inst, Pend, Nas, | Titpon O.x.
62, seri/compl,
DJI. Perunggu 11, Sala
DJAKART.
Rp.400.—
«02,
4196
"PAKET SAHA-

A

|

Djl,

geri, Sardjana Muda dan Sardjunu

5

,

“sa,

bersedjuran
peladjar baru untuk se- | Mersedes Benz — | verkesan,
au
.
1D.
PAKET

» SMLEA,, S,M,A.X
Umemumpayun
terkehyr)
2 tahun tar, | erie
Diasuh olen

|

Dj Sawodjadjar 16, Bogor.
Yi Gadjah Mada 33, Semurang Telp, 2716”,
bk
147, Semarang Telp. 807.
Dil. Badja lla, Soto lelp. 4156,
Dji. Slompretan 60, Surabum Telp. U, 1968.
Djl. Petjindilan 167-169, Surubaja.
Dji, Kembang Djepun 171, Surabaja Telp. U. 969.
Djl. Tamansari Raya 18a, Djakarta Telp. 20966."

diulangi

Djakarta, 27 Dj uli 1962
Universitas Indonesia :
Pe Ketua .

-

NV. "SETIA BUDI"

Dapat ujuga bernunungan arpau

akan

badan

kesenatan

teriksuan

Kedstanvan Sdr2/Sdri2 kam: tunesu dengan segala sepang hati

Ojakarta, 25 Ujuli 1962.
5 nee eeerand
wen Tunggal ,HUNDA MOTOR

menerima

satu minggb sesuduh pengumuman tanggal -« September 1v04,

IV.

LEVEKING tetap pada waktunja.
SERVICE memuaskan.

V.

25 8/3—10/8 ——
11/—1998
'— 12/8—14/815/8—16/821/8—22/8

PENTING

lihat sendiri pengumuman pada Fakultas Kedokteran Gigi UI. Salem
- ekan diri asam mantu
menu il.

Gd.

PSA

Dan Model
MU-10-14
Voltage
Watt
Detection
Pap pesawat diperlengkapi kotuplit dengan
h Antenna Rod 5 Element,
LINES
1 masing2 berkekuatan 625 mx
special made rantuk
Indonesia
PICTURE
4 mempunjai geturan 23 yambar
per second
CHANNEL
3 ukuran 14" — 1 s/d, 1x
ukuran 19” — 2 va 13
FREOUENCY 3 All VHF/UHF reception,
PRODUCT
— TROPICALIZED
SYSTEM
1 — Intercarrier Sound,
Model? tersebut dapat segera Gipasu
persediaan, Onderdu dan pemasangan
PERSEDIAAN TERBATAS !
Dapat dilihat dan segera dibeli padu:
foko P.T, THE GOLDEN CITY

Surabaya Semarang Djakarta Palembang Belawan

s1. STELL APPRENTICE 5/3—1/8
ss, SMITH ADVENTURER 9/8—11/8

ba. 6 Djakaarta.

25

peni

:

dan para tjalon jang menempuh udjian di Djakarta diharuskan me

MEDENT STOCK
ORDER dapat"
dapat potongan:
pokpagan:. 109,
20K
b,Pa ea
UntusMak READY
INDENT diatur
setjara
pembajaran pesanan)
sjarat2 memadjukan
Mengenai
pertama
(pats ketika
501, sbb:
Sae akta Ea Ba

Hormat kami,
ttd.
s—x DIREKSI —«

m. Udjian seleksi diadekan di Salemba 6 Djakarta sbb.
AL Isthmian ships have scoommodatian
for 12 passengera
tanggal 10 September 1962 : Ilmu Hajat
Dunject Lo Aleration wilhout Notice
11 September 1962 : Ilmu Alam dan Mekanika
For Iregnt and passage apply (0 &
12
1062 : Ilmu Kimia
1 Sa: APTITUDE TEST" (udjian kemahiran tanan) ILS.TA, #aamational
Shipping and Transport Agencies N,V,:
...
Phone: O, Kota 22022) 22023, 2224
O, Priok 29410
b. Semua udjian akan dimulai djam 00 pagi waktu setempat.
s
1962
September
24
tgl.
pada
&. Pengumuman hasil udjian diumumkan

UNTUK dan KARENA jiu, kepuda para peminat, penggemar dan pentjinta
kami

Penjetoran kedua

Para

|

THL Udilan seleksi:

—Penjetoran ten

tjukup menarik

CC. Harus membawa: 3 (tiga) helai salinan Idjarah SMA-B negori dengan angka udjian penghabisan jang disahkan oleh Direktur S.M.A.
3 (tiga) pasfoto
Surat keterangan kesehatan dan tidak buta warna

#—Penjetoran

ijang

Peristirahatan

Pengundiung baik dari kalangan Militer mauPun Sipil dan

Wang pendaftaran Rp. 100 (seratus Ruplati).

B.

b.

"SANYO" — TELEVISI
COMPLETELY RECEIVER SETS

Djalan Wiirs No. 7 Tretes (Malang)

KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS INDONESIA. DIAKARTA

L PENDAFTARAN:
:

».

ANDA.

»TANDJUNG?

engan beberapa ketentuan sbb.:

stajat TINGGI

Jen GELANG GEA

PILIHAN

Hotel, Gedung Pertemuan & Sportpark

No, : 2-762
4

AKAN MENERIMA MAHASISWA BARU TINGKAT
PELADJARAN 1962/1963

KEMENANGAN ,.HONDA" Motor dalam TUGU MUDA RACE VII

Be

||

Buta

HONDA” MOTOR

Te,

PENGUMUMAN

a

! 1!

SATU-SATUNJA

,

,

No. 4002

1 25- Djuli 1962

Membutuhkan renaga :

4 orang tamatsn S.M.A.
$ orang tamatan S.T.M. Bangunan
x
| orang tamatan Sekolah Abli Gelas dan
Instrument.

Semuanja beridiarah tahun 1962
Lamaran

dikirimkan sotjara tertulis ke-alamat

tersebut diates, dilengkapi :

I- riwajat hidup j ang ditulis sendiri dengan
tinta

2. salinan idjarab2 (dengan pasphoto)
dan disahkan oleh direktur sekolah jbs.
3.

4-

surat keterangan berkelakuan baik dari

Pamongpradia.
surat

keteangan

dokter mengenai.

h

ke-

sehatan, tontgen, ukuran tinggi dan berat badan.

Sanggup mengikuti testing

:
|!
|

Gadji berdasarkan BANAS sesudah masa paru

tiobaan,
Jang memenuhi sai rat? tsb. diatas akan

panggil.
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s

