AAN Se ob

mna
eka eka

EA Ae AE RNNNN NG

OS

VEPT. OF MMPS, MICROTEXT,
NEWSPAPERS
NO, 4978 TH KE XVII SELASA 7 AGUSTUS

————
Tn
i
MIDIKKAN T«

OCT 26 1962

1962

—s

!

MERDEKA.
1945 OLEH
B.M. DIAH)

“PENERBIT
£ PT. MERDEKA

PRESS

Wuruk 9, Kotakpos
2211, Djakarta

Dil

Hatam

— Rp 150

— Rp. 1,50 per 1 mm : kolom
YALAMAT dan Tilpon Pemimpin Umum Gbc. 3250

& P.T, Vertjetakan
Massa Merdeta

Tip. Gbr. 3230.

PEMIMPIN UMUM
UNG DJAWAB 2 Joesoet,
Petodjo Selatan 11, Djakarta

Suara

—«

BERSUARA MERDEKA" rme- HAK MANUSIA MERDEKA"

Presiden Di Semarang :'

ma

oldil Games N.

Hanja Dgn Melek Haruf Kita
Dari dalam hubungan ini ke
pala negara menjampaikan hor
mat jang setinggi2nja kepada
seluruh rakjat Djawa Tengah

bangun Stadion Dlm Diri & Roch Kita | (| untuk
stadion jang dibangun da
lam djiwa, roh, kaibu dan otak
MEMBANGUN

JAKARTA, &—$ (PIAJ: wa,

STADION

DALAM DIIWA KITA
Memberikan perhatian cbusus
PRESIDEN SOEKARNO ' mengatakan, Bahwa dgn. pada masalah pemberantasan bu
Irian Barat kedalam wilajah kekuasaan RI. tahuruf, kepala negara menge
@ekan lebih berat karena kita akan Barus mukakan, bahwa sebenarnja nem
berantas buta-huruf adalah meru
pendidikan pakan
suatu pekordjaan jang Ie
bih besar lebih hebat daripada
pelaksanaan pekerdjaan materiil.
legasi2 dari berbagai negara Afri
buta-buruf eda
ka untuk 'menindjau keadaan di lahMemberantas
lobih besar dan lebih hebat
Irian Barat dan delegasi?
daripada
membangun stadion,
disambut
membangun dicmbatan dan mcm

Karena pekerdjaan pemberantasan buta-huruf adalah sebenar
nja- membangun suatu stadion da
lam djiwa kita, dalam otak kita dan dalam roh kita,

Menurut Belanda bangsa Indo
Desja selalu berada dalam kelapa
ran dan, bahwa bangsa Indone.
sia tidak dapat membatja dan
menulis,

g

mereka.

Sosialisme Tak Dapat Diselenggarakan Djika Rakjat Buta-burut
Dalam amanatnja Itu presiden mengulangi sekali lagi apa
jang pernah dikatakan, bahwa
sosialisme tidak akan dapat di
selenggarakan djika rakjat Udak dapat membatja dan mena

Vuat kereta.api misalnja.

|

Pesan Wk. Pres. Pilipina Pd Atlit2nja

MANILA,
6—8 (PlAj: —

Plipina dapat langsung
bergaul
ini akan dapat lebih mescaikan
kolua benga,
Pokok sekarang ini dibitjarekan
di Djakarta
— jaitu hubungan
Selandjutnja dikatakannja, dis
kat itu memperkenaikan
kepada Asian Games IV dan persoalan
Irian Barat.
ka pasiapan
penjelenggaraan
AG tni merupakan
suatu sukses
negara direktur
Berbitjara
dalam
Asian
Night
diarah
sedjik
beratus2
tahun
di
ini
adalah
suatu
bukti
bahwa
untux
Gak mendjadi rustu banfsa NP
jang
dianssunikan
dj
Manja
un
bawah
keradjaan
Sriwidjaja
dan
Danga
Asa
dapul
menglenggasa
besar, suatu bangsa jang
tuk merajakan pesta olahraga scMadjapahit” katanja,
kan organisasi
besar untuk kepen
langan maka hal itu hanja
Asia jang akan diadakan di Dja
tingan Asia dan perdamajan
du
karta, Paleaz berkataj
Mogurut
Ia menjerukan pada olahraga nia,
sababat saja Datok ' Pamonjik wan? Pilipina Kenaklah rakjat Malam kesenian Indonesia itu
gara
djungan dutabesar Jones dan (Dubes Indonesia di Manila ...... Indonesia ja sebagaimana jang diuga dihadiri oleh Duti2 be
asing serta pem
direktur AID itu hanja merupa Red) jang baru sadja kembali: da sebenaraja dan lihatlah sesuatu sar dan Diplomat
kan kundjungan kehormatan sa ti Indonesia hanja dua persoalan aja dengan sesala pengertian dan besar2 Pikpina,

Bisa Djadi Bangsa Jang Besa
Dengan Membrantas BH Kita Mem-

dan
Iklan : Gbr, 3660 (Djalan Hajam Wuruk 9)
Izin Penerbitan: KEPUTUSAN PENGUASA PERANG
DAERAH DJAKARIA KAYA No. 144
Oplah : 29.000 lembar.
Tanggal 16 — 7 196i
SIPK No. 16877 A-Ga/54/ 1 — 1Pl 26 — LIGA
Lam» Tem smngntanlbaa

Rakjat Repuhlik Indonesia

'BERFIKIR MERDEKA

WAKIL PRESIDEN Piipina, Emanuel Palaez mengatakan hari Sabtu malam
di Manila ada dua persoalan

r

rasa persaudaraan. Djika kamu
mendjumpsi sesuatu sebazatmusa
ngenai AG dan Irian Barat.
tidak semestinja kamu harus
mengerti babwa jtu adalah aki
Selandjutaja wakil presiden Pi dat2 duri kekuatan sedjirah pa
lipina itu mengatakan ,Mengenai da waktu jang lampau" katanja,
kedua penoalan itu Indonesia te
lah mermenangkannja"
Pada
Selandjutnja Paleaz —mensata
waktu ini kami benar2 senang, kan: Pada waktu ini Indonesia
karena persoalan Irian Barat se dan Pilpuna merupakan negara
Cjakarta, 7 Agustus Odk)
Gang diselesaikan dan Asian Ga baru dan meskipun kita menem
Rabu besok bertempat di Aula
mes akan merupakan suatu pe pub dijalan jang berbeda, tapi ki
Universitas Indonesia Salemba
ristiwa jang sukses” Kami lebih) ta bersatu dalam mentjapai tu
4, mulai djam 10.00, akan diada
Firans lam karena Pilipina telah diuan, Besitulah bunj: semangat
Ikan suatu demontrasi
televisi
Menjokong Indonesia dalam ko Btuncka Tunges Ika dan kita
oleh Ralin jang terdiri dari dua dum
persoalan itu” tambahnja harus melandjutkan bersama2
bagian, masing2 uraian technis
dja dan tidak dibitjarakan se-

suatu jang berhubungan dengan
lembaga tab. di Indonesia,

bangat
sekarang ini jang Viper
@akapkan di Djakarta jaitu me

Demonstrasi

«

Lenin pemimpin besar kaum
komunis, bahkan pernah berka
ta bahwa djika rakjat tidak da
pat membatja dan menulis ma

Televisi

mentjapai tudiuan jang bersama
short ciruit
Selandjutnja Paleaz
memperi an jai”,
Pihak penjelenggara menjeru- ngatkan
Pilipina dahwa s0
| tm kepada segenap
para maha sudah ja utlot2
kembali dari Indonesia Sambutan Dubes
dan demontrasi

Tetapi djika saja bisa terbang
seperti Elang Radjawal: demikj

tiswa beserta para docen untuk dalam tahun 1959, Indonesia dan
menghadiri demontrasi tab guna Pilipins” telah menanda tangani
mengenal lebih banjak tentang perdjandiian kebudajaan. Ia me Pamontjak
dunia televisi.
ngatakan kepergian kamu ke In
Duta Besar Indonesia untuk
Gonesia adalah merupakan sebagi Pilipina Mr Datok Pamuntjak
FILM MACIETE
an dari “perdjandjian itu.
dalam kata sambutannja bahwa
kedutaan besar Indonesia di
Kamu tidak akan bepergian ke Piliptoa 'telah memberikan kursus
negeri jang asing. Indonesa dan buhas» Indonesia selama
tiga
Pilipina telah bersatu dalam se bulan. pada para atlet Pilipina

an presiden dengan penuh seme
ngat maka saja akan terbang ke
Noderiand dan akan membawa
serta kembali ke Indonesia tuan
Luns untuk mempersaksikan sop
diri, bahwa di Indonesia untuk
sebagian besar buta-huruf sudab
dibertntas.

Belanda - Kerahkan

Kantor Pos Dihari?
Maulud & Proklamasi

DIAKARTA, 6 Agustus OMdi)»
MAULID NABI
AD
WW. 1382H pada bari SENIN
Agustus 1962 maka Gina

3

Gelegasi Indonesia “jang akan
beranekat ko Washington terdiri
Gam

dari para wartawan

pembantu pribadi

Dr Subandrio,

2 Sebasai diketahui, kemarin
Oknumpang

Menlu

kan tanah.ir tanggal 8 Agustus

-

pa jad, Para wartawan jang menjer

pesawat

tai delegasi itu. jalah dari Kan
tor Berita ,,Antara”, Kantor Be
Tita PIA", sedang harian? 4a
lah: Suluh " Indonesia, Warta
Bbakti dah Duta
Masjarakat
Rombongan kedua jang dipimpin
Oleh Wakil Menteri Pertama
IlMeniu Dr. Stbandrio sendiri

Pamerkanlah Wadjah 8 Kah
donesia Jang Suka Damai

kotika — memasuki
Indonesia untuk meresmikan
pembukaannja pada Ming
gu malam jl, telah disambut
oleh barisan padis2 tjantik
Pn
S5
(Gbr. Ipphnos)
Ahli PBB Di Birc

tesmi terah

memperiikatkan

dapatan nasional"

an Perumahan” Ditug askan Presiden

Operasi ..TERATAI"
(Akan Diteruskan

« Djakarta, 7 Agustus (Merdeka)
Komandan
Operasi .TERA-

TAI", Let. Kol. Sutikno kema-

Selenggarakan' Stand Di NY.
DJAKARTA, 7—8 (MERDEKA) : —

agan dan Bala

mengadjak seluruh bangsa

3

la para pariwisatawan jad. wadjah

indonesia jang sedjemih2nja.

Pusat Statistik

DJAKARTA, 6 Agustus, (PIA).
William Abrahams dari Kantor Statistik PBB jang tiba di
Djakarta baru2 Ini telah memulai tugasnja (jang akan berlang
sung selama 9 minggu) pada BiGimana turut serta wakil 1 Men ro Pusat Statistik sebagai penaIo Suwito Kusumowidagdo, akar sihat dilapangan "Pendapatan Na
meningsalkan tanah-air tgl. 9 siohal” dalam rangka Bantuan
Arustus jad, sedang rombongan Teknik jang diperluas dari PBB.
Djasa tuan Abrahams dirasa
ketiga, jang antara lain terdiri
ari abli2 ekonomi dan mjiiter, perlu agar Biro Pusat Statistik
akan menjusul, kemudian demiki dapat menjiapkan angka2 "pen-

»Pembangun:

membuka Hotel

djangan pembukaannja

Dau semua keletuhau,
"Diurjukkan bagi kemulikan
manusia,
Nama Indonesa sodjak
dahulu dikenal dunia

"Tundjukkanlah",
seru ke
pala negara, "bahwa kita hukan bangsa tempe, Tundjuk-

Kantor
Pos Djakarta (Djl

Dan Kapai Laut Untuk Angkut 7.000 Orang
Belanda: Dari Irian
DJAKARTA, "6—8 (PLAJ: —
OLEH

mutnja,

“Agusta,

pada New 1
bulan

sia”,
"Dengan membuka Hotel In
Gonesia ini", kata “presiden
lebih landjut, "sebenarnja sa

tahun

World Fair,

1964

dan

1965.

1

Petugas Dep. PHB & PTP Di 1.B. Harus

bentuk suatu Komando jang di
pimpin oleh Sultan Hamengku

Up

Komando

Kelantjaran

am dalam fair itu Gjoga telah di

Selalu Berdjiwa Trikora

Buwono IX. sedangkan pengawas?
aja adalah Wampa Chajrul Saleh

dah Wampa dr Soebandrio.

omi, sosjal
belakang bari.
Untuk it. perta adanja kewas
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itu buruh administrasi maupun
sekarang
perbengkelan, sampai
tetap bekerdja biasa, demikian
diterangkan oleh pengusaha P-O.
Subur-Tasikmalaja- sebagai sang

Kl f |
Ah
lH

(PIA).-

“Segenap buruh P.O. Subur, ja.

laa

6 Agustus

F Ai

Tetap Bekerdja

Regu Hockey
.
Malaja — , Garuda"

3—2

kundjungannja di Indonesia sete
lah dalam pertandingan ketira
Gan terichir Minggu sore dilupa
ngan Stadion Hockey Senajan
mentjatat kemenangan Upis 22
Sampai waktu setentah pertand
ngan Malaja koding 1—0,
Gol satu2nja jang dapat ditiis
takan dalam babak pertama d,
buat oleh pemain back kiri Malu
ja Rengosamy pada menit ke 1
Pemain)
Indonesia
berusana
mempersamakan kedudukan, 4
tapi tidak berhasil dan samp
babak permulaan ini berachir sx
re tatap menundjukkan 1-0
utuk keunggulan team temu,
Dalam babak kedua pertandin
an berdialan seru dan berimdang
dimana g012 ditietak silih bergar
tian.

Setelah melakukan tekananZ
regu Indonesia pada menit ke
S0 berhasil mimpersamakan
ke
Godukan mendjadi 1—1 basil goi
jang

dibuat

oleh

kiri

tuarnja

Saf

rb tetapi 7 menit kemudian Ma

Inja borbasti Ieading ani 2—1 ve
seteah gelandang kirinja Zam.
rood dapat mentictak "sool da
dd suatu penalty.
Pemain2 Indonesia tidak ting

ini.mulai awal
“020-090 “secntak, aan
" TOOT “GtangZ Belanda beriku puketinggalan

DAFTAR

ANG-

berdasarkan kartu sandang-pa-

Menurut rentjana sambar2
bari|
Akan selesai pada mchtr "62
,tand
angu
Poo
PN
Dir
sat Naa
f | dan dalam 1963 diharapkan sel
K Hadino
nam Perumahan Pro
n standnja.
to dan Ketua Leppri (— Lemba | sai pem banguna
Untuk keperluan

DJAKARTA,

dalam dua bulan

GoTA
t
Berdasarkan ketetapan PemeTintah jang mengatur pembagian
Beras sedang system kartu san
dangpangan baru dan jang polaksanaannja akan dimulai pada
tanggal 1 September 1962 jang
akan datang, maka kepada 20mua pengurus koperasi jang ter
tabung dalam koperasi pusat
#DIAKARTA" diminta agar sefambat2nja tgl. 10 Agustus 1962
sudah menjerahkan daftar kekuatan baru dari anggota2-nja

pekerdjaan2 sipil
dalam

ja

SERAHKAN

landscaping dsb. dari stand Indonesia
World Fair jang akan diadakan selama

masing2

Belanda telah diambil

DITANGGUHKAN
5
Tjeramah-tjeramah undoktrinasi Manipol/ Usdek untuk para
perwira KODAM V/DJAJA jang
221 diselenggarakan pada tiap-tiap
bari RABU dan SABTU di Balai
Pradjurit .Diponesoro”, untuk
sementara waktu ditangguhkan
sampai waktu jang akan diumumkan lebih landjut.

ngun
tundjuk untuk pengawasan penjelenggaraenjangpemba
meliputi

enam

Pemerintah

mn suntuk mengerahkan
kapal? terbang KLM dan kapal2

“Pembangunan
PERUSAHAAN Bangunan - “Ni Neg
di
Perumahan" di Djakarta oleh Presiden Soekarno telah

il,

KLM

dengan rakjat Indoocsia
dan dgn

anak? kembali kenegerinja.
Jang telah meningralkun
Irian Gisedjakan oleh Pemerintah He
Barat Gjumlahnja ditaksir kira2 landa, demikian menurut berita ni sama lasi 2—2, Gol balasan
213000 orang.
AFP dari Amsterdam.
1 Indonesia ini ditjetak oleh back
Keputusan itu diambil oleb
kanannja Sitakdas.
Tetapi berkat kelebihan we
|".
Dan Kie Spj Kumpul
ahlian dalam permainan, team
tamu dari Malaja pada ment
Satu kai.
Djakarta, 7 Agustus (Mdk)
ke-63 mentjetak gol jang menen
@. Loket? Pos Kantor? poePendam
V
Djaya
menjerukan
PENGUNGSI2 DARI 1B TiBA agar para komandan kompi pa- tukan kemenangannja 3-2 atas
tuan rumah. Gol penutuDI AMSTERDAM
17 Agustus jang telah dite regu
pan inl dibuat oleh pemain peSementara itu menurut berita Wai
tapkan
dalam
rapat
di
Staf
KoAFP dari Amsterdam, pada barj dim 0501/Djaja Utara pada tgl njerang tengah Malaja NaSeperti
Minggu.
kendra,
£L Loket2
Telegrap Kanix2
jl 32 orang wa
pos.pembantu-tambahan : Djam nita dan 64 orang anak? Helan 31 Djuli dan 1 Agustus 1962, su Kedua team — menurunkan
pa
paja
pada
tgl
1
Agustus
1962
09.90 — 10.00.
da jane djungsikan dari Irian Ba djam 9 pagi berkumpul dikan- sangan sbb
Kantor? postambahan Tan Tut telah tiba di Amsterdam.
tor Front Nasional, Djl. Merdedjung priok "pelabuhan dan Keba
ka Utara, |
joran barat tidak dibuka untuk

DJAKARTA, 5 AGUSTUS (PIA): —
PRESIDEN SOEKARNO bari Minggu malam dengan

,I

Mi Gcngan

akan

YANGGANAN

HARGA LANGGANAN
dalam kota Djakarta Rp, 38
UNTUK luar kota Djakarta
— Rp.

DREKSI: Darmawidjaja —4 D. Bassa Pulunpan
Mipon Gbr. 3250.

@entara lain

6.MAULUD 1382 H. TH.
KE XVI '
——man
Corne University Librariay

Zamrood Gurbacham Sing Aod.
Rani
Gurucnaran Singh Zam Arifin
Ismail Bakri
Nakendra Joseph
Safri Nafis Sukirman Danis
Mamuaja
Machfud Surjadi Sanusi
Subardjo Sitaldas
Sani

INDONESIA — -GARUDA"

“Bertempat di Press Club Dil.
gu
Merdeka Utara pada pertMing
malam in!' diadakana teamemuaMan
ramah tamah antar dengan para
laja dan Indonesia
official masing2
ma
Dalam pertandingan pertarera
regu Malaja menundukkan
— 1 dan
PSI dengan angka 5 kedua
regu
dalam pertandingan
IndoMalaja mengalahkan regu
angka
nesia ,,Radjawall" dengan
tanpa balas .
y Malaya
2abarnja regu Nockekundj
ungan
jang mengadakan
ke Indonesia ini tergolong team

D0

ANDIK KARANGAN

Logiksfat Trikora
L

Maa

PAN MA Pm SSP TN MN MT

SELASA,

—

| Wakil: DPR-GR

7 AGINTUS

0

F9BE—

rataan

OA DIAKARTA, Ines

berlangsung selama 9 djam

Fekfak antara pesukan2

belah Tandan daa” Bot

pembebas Irian Barat lawan serdadu? Belanda.

Bolsoda meninggalkan 12 orang maja, didu
lain atau jang luka?

-

oten

ak

Jah Yuta

2 Jari

dipah.

Sen

Ka
Tamejagrada Lima
Belan
Heda “lah
kuburkan disana oleh penduduk.
orang dari apaGi

ji
EH

Disunat Orang Gaih?

BANDUNG, 8 Agustus (PTA). —

Seorang
anak jaki? bernama Dedy, sewaktu sedang dimanGikan oleh ibunja mendadak menangis kesakit?a
n, Setelah diperiksa oleh ibunja ternjata si-anak iru telah disunat. Anehnja
bekas disunat itu didak keluar darah, hanja kelihatan sedarah
jang berupa Obat pudar,

terdjadi pada hari

2
justru pada saat2 kita ana ae
formil
dengan Belanda pada tingkatan

perundingan
dan bentuk pe

rundingan apapun, kita hrus lebih hatiZ dan
Indonesia.

Diplomasi
dan bertempur un

tuk membebaskan Irian Barat adalah

logikanja Trikora,

1

K jamatan2 dil, dan kerdja sa merupakan

Team

senenaaelaa ama

Peresmian

Pahit se

versitas
Benten

Besok atau lusa kita akan mendengar berita ttg. ge

yakan2

jang

lebih madju dan efektif

gerilja kana

Barat Ini tidak

aneh,

ial djam 800 akan

karena ia logika-

Penerbangan

Sendiri

memberikan tjeramah

XIV jang dihadiri oleh segenap perwira dari dinas dan
berada didalam wilajah garnizsen Ma

Kolonel
dalam
ARMY AVIATION SEGERA
rainahnja itu membawakan a- | DIREALISIR.
Lebih landjut dikemukakan,
bahwa atas permintaan corps
sebagai infantri, arteleri dan Resatuan2
atas bantuan2 udara jang seetfektif-eflektilnja dan
setjepattjepatnja, maka dalam tahun ig
bereutjana
akan datang sudah dimulai dgo
telah — disjahkan-ditetapkan | pembentukan corps penerbangan
ni
darat, dimana pilot2-

nia adalah anggota angkatan da
rat, Tudjuannja adalah memban
tu komandan2 pasukan tempur
di medan baik miengkontrole ke
satuanZnja, membantu daja ge-

laxan upatjara

Panglima”

takan

ani

s0

Kodam VI Siliwangi akan

batu

ab, dima
tsb.
Indak seba

Inspektur Uj patjata.

tahapan
ma menelan biaja 14 djuta jang
@iperoleh atas hasil pemikiran
dan usaha2 gotong
rojong dari
masjarakat
Banten sendiri bersa
ma-sama tjatur tunggal daerah
iniveau keresidenan maupun dari
ketiga daerah tingkat
II Serang,
Pandegelang, Rangkasbetung jg
dibantu oleh segenap instansi
jang ada.
Sebagai rangka persemian ge
dung tab. dari tgl 8 #d. 11/8"62 akan diadakan pemilihan
Pembatja Alguran Terbaik dari
seluruh Djawa Barat, Djakarta
Raya, Lampung
dan Banten sen
dir

s1

DJAKARTA, 8 Agustus (PIA)
Pimpinan Umum Panitia Peri-

Sumbangan Rakjat Sulawesi Tenggara
MAKASSAR, 6-8 (PLAJ: mb

HARI Kamis
adap diruan gan

2 Agustus 1962

kerdja

Djenderal A. Pn

PALEMBANG, 3 AGUSTUS (PIA: —

ANGGOTA BPH

telah datang meng

mangaR. Subro
Si to
Major

sai adam XII Mpok
dan rakjat Sulawesi Utara
'engi
ngan membawa 2.100 lembar. bendera
pusi
Merah Putih

17 Agustus 1962,

,

Brisdien

reka dibidang

kebulatan disamping untuk
melihara

Lag

keindahan

A. Tahir

Sekitar Barang?

Bali

Terma

ju

Pemberantasan

perkemba | Jang Ditahan ALRI

neemukakan, bahwa kalau tjara
Wanna

bania: pertana

Sena er aan

Penjelesaian
.

9

Im

S0

Dasar? (5x

Revolusi
6

UI

£ -

KOLONEL Dre

«

(mungkin

wowa

near
pada » maktanja
eruntdapat
denganba:kewatnan
manjara

2

kedarstan

Irjan

Barat

int mau tak mau sistem itu men
techni
dintames | Dikataka
bahwa
djangan
nnja
, | sudah tertjakup berbagai per
lea Dapat MAN
Maa
lan pekodar mempelai ng, soalan jang dapat didjadikan
Gan taktis.
kahlaku Nabi Besar ummat S | basis bagi ummat Injam un
Ditegaskannja, bahwa tiap | a.w, seperti peristiwa bidjrahnja
angkatan dari Angkatan Bersen | Nabi ko Madinah, atau peristi
Dra Bab
djata sesuai dengan
Ws Beliau naik kelangit, terap'
ngan
ena
aa agan
ag
wara

DALAM

dalam surat AYatiha

1

uru Lulut Untuk
L

rang siwa sekolah

dari RC lelah berangkat ko Djakarta untuk
BeNoga ai ldat (masseur), dimana mereka

Gindakan tanja Gjawap | Minggu siang

telah Me

ara
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lusan STM negeri dan SMA-3
Negeri untuk dididik mendjasi
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pada umumnja panglima Kodam
dari regu tsb, dan Yau
Kalangan bolabasket di Hong Captain
IV Sriwidjaja menjatakan fakta
Chien-Yin co-captain, Yau djamasih menupdjukkan masih uda kong mengatakan bahwa menu 80 tembak dari Hongkong dihanja penjakit "kritik asal kritik" Tut pandangan mereka regu rapkan akan merupakan salah
tanpa disertal dengan djalan ke tersebut berkemungkinan sekali seorang top scorer bagi peserluar (.wayout”) jang diberikan. akan menduduki tempat ketiga, ta2 bolabasket Asian Games
kurang tepat. Demi- tapi meskipun demiklan tugas nanti Ia telah pernah mewala masih suka drtjampur jang akan dihadapinja tidak be- kill Hongkong dalam pertandiadukkan antara fact dan opini- Bitu gampang.
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internasional. Baru2
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setiap pertandingan,
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Martin Sondek, Oroh dan Mah Sarang at.Australia.
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rapa daerah lainnja.

Menurut dugnan orang, anak

waspada
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SKANDAL. PENJUAPAN DI PILIPPINA

| Radja

Uang

Stonehill

panitia telah menundjukkan ke

ilippina

Sedia Umumkan 200 Pembesar
Jang Terima Uang Sogokannja

kuasaan2

4—8 (AFP-PIA) —
«6
/A sensasioni! jang telah berlangsung
'lema lima bulan dan ditarapkan akan berachir Djum
MANII
PERI,

at malam jl, jaitu sesudah Presiden Pilipina Diosda80 Maros
memerintahkan diusirnja radja
uang
Amerika, HarrySi tonehill, te: injata pada hari Sabtu menga

Kongres
jang terus menerus,
menentang Macapdgal dan mebolak untuk membebaskan Steehill, djika la tidak
mau me-

jang oleh
Djum'at

Macapagal
disebutkan

«jaringan korupsi".
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pada
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sensasi

MANILA 3 Arustus (AFP-PIA)
Kementerian Luar Negeri Pili
pina puda bari Djum'at sudah
sap untuk menjampaikan kepa
da kedutaan besar Ingseris satu
nota baru jang mengulangi klaim
Pilipina atas Borneo Utara, dan
mendesak didakannja pembitjara
an dengan segera untuk menjele
suikan persoalan itu dengan da.
mai.
Note itu, kata sumber kemlu
Pilpina kepada AFP, djuga akan
menjumpaikan kepada pemerintah
| Inggeris kemarahan anggota2 ter
kemuka dari kongres Pilipina
berkenaan dengan kenjataan, buh
wa Inggeris telah — meng wgaap
sepi nota Pilipina jang pertama

diseluruh

Pilippina, karena ia djuga akan

mendjelaskan dan menjebutkan
dokumen2 pribadinja jang telah

disita darinja " pada tanggal 3
Maret — ketika ia ditangkap —

defigan menjebutkan nama2 dari

Persetudjuan Antara
Inggeris — Pasar
Bersama Eropa

Pilippina, termasuk empat orang

dalam apa 200 orang pedjabat pemerintah
Pilippina.
Pedjabat2

anggota

ini menurut

kabinet

tiga orang bekas
kabinet Carles

pers

Macapagal,

menteri dalam
Garcia (bekas

presiden Pilippina),

dua orang

senator, seorang bekas senator, mensenai klaim itu.
sedjumlah anggota Konggres
dan seratus pedjabat2 lainnja.
Panitia
.tsb. jang
diketual
Sund:
dan kebanjakan anggotanja

»Babak

Jang

krisis

dalam fantasi orang,

LUAR NEGERI AS.

WASHINGTON, 6—8 (DPA-PIAJ: —
DEPARTEMEN Luar Negeri A.S. mengumumkan pada bari Minggu, bahwa keputusan Uri Sovjet untuk
memulai lagi pertjobaan2 nuklirnja dalam atmosi “ha
ruslah dianggap sebagai satu babak jang suram"

Itg.

1. B.

kon

Djurubitjara
itv
mengemuka
Ikan. bahwa rangkajan pertjoouan

terhadap masalah ilan pekerdja
an dalam bidang pembangunan

Uni Soviet dimula djustu sete masjarakat Desa, untuk dididik
lab AS mengumumkan Gjaian mendjadi Komisars rembangubaru jang memberi harapan bagi nan Masjaraxat Ucsa dengan
eksplorasi dalam usaha mentri
suatu persetudjuan mengeani pe |dan

datangkan baginja banjak keuntungan2", demikian me larankgn Pertjobanu nuklir”.
nurut AFP.
pAS telah terus-menerus veru
lak dan tidak terbatas” dari''
saha mentjapai tjita2 ini dan ma
presiden, untuk mengusir se-| Menurut pandansan barjan tsb
mat itu, Macapagal

legendaris telah mula nampak
ketika masih anak2, dan ajah
angkatnja kadangz menundjuk
kan perhatian jang sedikit sadja bersangkut-paut dengan ks
ajahan.
Perkawinannja jang pertama
adalah pada usia 15 tahun, dengan James Dougherty, sekarang
seorang agen polisi di Los Ange

tapi saja

Gjuga mau diterima seperti ke#daan jang sewadjarnja”,
»Seorang aktir dianggap orang
sebagai satu alat jang sangat
perasa", katanja lebih landjut, los,
pi perkawinan itu hanja
"Isaac Stern merawat biolanjn tahan dua tahun, kemudian daGengan sangat seksama. Bagai tang pertjeraian.
mana kiranja. djika orang me
Setelah itu Marilyn
bekerdja
ngindjak2 biolanja ?',
disvouuh pabrik pesawat terbang
Terpantjar
dan urtok menambah2 penghasi
Wa ia merasa' orang2 sekeliling tan ia bekeriija sebagai model
ja telah mengindjukanja.
untuk para djurupatret.
Pendidikan Untuk
mKeharuman nama bagi saja
Komisaris PMD
Tidar lama kemudian 18 ..dite
banjalah satu kebahagian sebaoleh studio2 film,
gan jang hanja untuk sementara mukan”
Djakarta, 4 Agul. "PIAL sndja djuga bagi seorang terlan tetapi ia tidaklama bekerdja unDepartemen Koparasi/Diro ter, Tetapi keharuman nama se tuk mereka karena tidak bisa
Pembangunan Masjarakat Lesa sungguhnja bukan makanan. sehu memperhatikan waktu, dan "aomemberi kesempatan
kepada rkhari. Bukanlah jang membe
ting”-nja masih hidjaw.
para pemuda jang mempunjai Ikan kepuasan djiwa kepada anKemudian dengan bajaran 50

»Masalah jang mendesak jang nia untuk selama2nia dari Dertjo
dihadapi dunia bukanlah siapa baan2 puklr”.
Djurubitjara resmi Geparlo AS
mang melakukan pertiobuan pa
"Meskipun Uti
ling achir, akan tetapi basawma menambahkan:
am kita dapat membebaskan du Soviet memulai kembali pertju.
buan2 muklirnja diatmoslir, kamu
mengnarapkan bahwa Uni Sowet
akan menandingi usaha? kemi
untuk merundingkan satu perdjan
Gisan jang efektif men
aj pela
rangan pertjobaan nuklir”.
bakat dan niat jang sunggub3
(AFP—PIAJ: —

SINGAPURA, 5 AGUSTUS
DALAM KOMENTARNJA mengenai pengarumu s6
titusionil tidak sedjadjar, jaitu
mentara telah ditjapai oieb Nederland. dan Indonedengan tidak mengindahkan ke tia mengenai Irian Berat, barian “Sunday Times"' milik
putusan presiden Macapigal.
tebush kongsi persurat kabaran Inggeris jarg terbit di
Dalam memerintahkan pengusi
ran jang segera terhadap Stone Singapura menjatakan babwa “permainan "ketepi" (pe
hill dan Brooks pada hari Dju- rang) jang sangat ulet dari Presiden Soekarno telah men
kedalam

Suram”

KATA DEPARTEMEN

limes

dari partai Liberal (Partai Ma
capagal), telah "melemparkan
pemerintah

sama lainnja"
katanja mengenal pergaulan di
Hollywood.
.
Mengenai statusnja sebaga!
sex”, ia menulis :
Saja senang dimasukkan ke-

ke

'ontuk membuka
mulut, pada
bari Sabtu bersedi
ntuk ,,me
nerangkan segalm2nja”.
Kesediaan Stenehill
itu me-

tjukup untuk membada, Ibarat cavian. Memang enak | dolar
makan caviar, tetap! Udaklah de
jar sewa rumah dan beberapa
kali makan — Ia dalam pakaimikian djika anda mendapatnja

setiap kali makan setiap bar
Marilyn djuga berbitjara ten-

lan Hawa
der,

kan
gal

seorang dan mengatakan bahwa persoalan mengenai Irian Maret
perintah pengusirannja itu telah tidak pernah apakah” melain“mendahului” segala tindakan
Akan tetapi pada Sabtu pagi!

8

“Selandjutaja narian

lain

menundjukkan

tu antara

oabwa

tidak

Umat Islam Harus Progresip & Revolusioner
DJAKARTA, 6—8 (PIA: —
PRESIDEN SOEKARNO

hari

Sabtu jl.

menegaskan

betapa pentingnja peranan umat Islam dalam menjelesai
kan revolusi masional kita dan mengatakan bahwa pe
zanan itu seharusnji direalicir dengan menempatkan diri
hingga pelbagai kas nasional tebagai satu umat jang pro gresif dan revolusioner,

Meppp nerahaan Janin jang tia Presiden .menesuskan demikian
mur
ari djum'ah2
jang dipero dalam
amanat
tertulisnya
leh dari pena,
tarit »ea— jang Gibatjakan
oleh mente::
4 jukaf,
K.H. Saifuddin Zubri paBevelum itu, pada hari Ka agama
da Dies Natalis ke-lI Institut
Islam Negeri Al Djami
mis, menterz aari Inggeris ah Al Islamijah
Al Hukummijah
di Tjiputat Djakarta.
Presiden selandjutnja meneterbalas, masalah2 dari psds
bbw revolusi kita jg multi
usosiast negara? Persemakm.i- @kankan
kompleks sni tidak akan segan2
ran di Afrika dan Hindia Ba melanda serta menghabiskan go
Iat dengan Pasar Bersama,
longan jang bersikap pasip dan
Para menteri menjutusian apatis.
untuk menunda pembitjaraun
Achirnja Presiden mengharappemotjarnan mengenai rasa kan sumbangan IAIN jasa
Jah ini sumpai sesudah koxpe lebih besar lagi sebagai satuZ
nja Lembaga Pendidikan Tinggi
jang berdasarkan Islam, jang di
ka di Landun pada tanggal 10 dirikan oleh Pemerintah teruta
September jang akan datayg. ma dalam Pembangunan Nasio
nal Semesta Berentjana.
Presiden menutup amanatnja
Gengan mengatakan ajukur atas
Sultan Sulu Menen3ukses2 jang telah ditjapal olen
LAIN, jang dalam tempo dua
tang
telah mempunjai tjabang
" Dalam pada itu Sultan Muham tahun
di enam tempat dengan
Mad Ismail Kiram dari Swa pa jabang
11
fakultas,
da bari Sabtu menentang pxise@patjara Dies itu mendapat
tudjuan antara Inggerts dan Mala
je jang memasukkan Borneo Uta perhatian besar sekali dari para
Ta kedalam Federasi Malaysia menteri. para dutabesar, para

na

mentjiptakan

adanja

lahan sekarangpun sedang berri.
tapi djugu kalangan? tendeka @p2 untuk merundingkan dengan laku tentang kedudukan perawan Belanda telah lama mengakui delesasi2 lannja dari Panitia wan
mlidak realistis"pja — pandanga ay) PBB mengensi Peclutjutan Sendja
resmi Belanda mengenai Irian Ha ta di Djenewa, keterangan2 ilmi
mt
ab ' baru jang penting jang menun
Orang2 seperti Dr Kraemer, Gjukkan bahwa kita dupat ma Pemerintah Peralihan
piolesor dulam ilmu fisatah js div kearah suatu sistim deleksi Di Kambodja
terkenal, baru2 ia telah mengu dengan pengawasan internasional
mumkan bahwa Julim Konperen jang lebih sederhana dan letih
PNOMPENH,, 5 Agustus
1 Medja Bundar dalam tahun bernat".
(AFP—PIA)
1949 ia telah mengadjukun sebu
uh usul untuk melepaskan lilan
Barat dibawah suatu rumusar
jang diterima baik vxn delegasi Program Ekonomi
lndonesia, bahwa " dasruh tb.
adalah de jure termasuk Indone Pilipina
5
sm tapi barus tetap de facto ber
ada dibawah pengawasan interna MANILA, 4 Agustus (APP-PIA)
stonal untuk seluma satu djang
Selain dari apa jang disebut
ka waktu tertentu",
Ihwatnja
djangka waktu kedia
Perumusan ni, demiklan buri
sedjumlah 2700...orang
@a-Yunday Times” “Itu menun man,
djukkan, udalah menjerupai seka Tionghoa df Pilipina, orang2
Monghoa disana
menghadapi
M perumusan jang telah diluail suatu
masalah besar Ingi : apa
kan di Wushington sebagai dasar leng diperbuat
dengan 350 djuta
#persetudjuan — sementara" jung

suatu

uniformitiet dalam penggunaan
nja dan mempunjat pengaruh be
sar terhadap perkembangan
dup dan kehidupan bermasjarakat dari setiap bangsa jang me
meluk agama Islam.
Achirnja
diterangkan pula
pengaruh2 jang chusus jang ber
talian erat sekali dengan hidup
dan kehidupan bangsa Indonesia
jang sebagian besar memeluk
agama Islam, jang dengan djelas |
Gdapat terlihat dalam adat Istia-

lelah ditjapat sekarang.
sikap
karena
"Tetapi

Sedjumlah

350

persos

tan

industri2

padi

dan

djagung

4! negara ini. Untuk menentu

bagi Belanda lau | kan bagaimana menanam modal

| mendatangkan

dat, perkembangan bahasa dan tan goodwiil duri lndonesia”, de besar ini setjara produktif, Fede
rasi Kamar Dagang Tionghoa
kebudajaannja.
mikian harian - tsb.
telat, mendatangkansuati misi
penjelidik istimewa dari Tsipeh
Dalam upatjara Dies itu telah
dan misi tsb. jang dipimpin oleh
Giserahkan pula idjazah2 dokto Diketemukan
Dr. Wen Pu YI, kini sedang be
ral lengkap kepada 52 orang ma.
Djakarta, 7 Agst (Merdeka) kerdja keras di Manila.
hasiswa LA.LN. jang telah ber
Telah diketemukan uleh sdi
hasil menjelesaikan peladjaran
Misi tsb. mempunjai satu gaAsmadi jang beralamat Petodjo
nja dengan baik.
pekerdjaan : fereUpatjara dies - diachiri pada Selatan Gang IV no 22 Djakarta, mispimpinan
1. Daftar nilai pendidikan dari 'ns-pimpinan pekerdjaan: federadjam 12.00 siang dengan utja3' itu'mau mempertaruhkan mo
pan pemberian selamat kepada S.MP Negeri Brobes.
Presiden LA.I.N, para dekan | 2. Daftar nilas pendidikan dari Gal mereka segaris dengan prog
ram sosial ekonomi lima tahun
Gan ketua dewan kurator LA. | S-P.MA Negeri Jogjakarta.
dari Presiden Diosdado MacapaAtas nama TJUTJI RAHAJU
LN,
gal
Dalam rangka Dies Natalis binti SUKARJODIPURO.
Dari wakil Presiden merangDiketemukan di Djalan Tjiitu telah diadakan pula "Malam
Gembira" dengan orkes Puspa deng Timur muka pabrik Es kepmenteri luar negeri Emmanuel Pelaez, misi tsb. teiah me
Kentjana dan pemutaran film "TRISNO",
Raju jang akan dibentuk itu
pembesar sipil/militer, guru2 be sumbangan dari USIS dan per
Jang berkepentingan harap nerima suatu andjurap: Orang2
djuga
jurkan daDalam satu statement jang di sar dan sedjumlah undangan wakilan kebudajaan APA Dja- berhubungan pada alamat tab Djepang
lam lapangan ini.
|
karta,
Laratas.
muat oleh harian nasionsis Pil lamnja.
Upatjara tap akbuka cengan
pina, .,Masila Chionscle” — Sul
Ian Kirem menuntut supaja da resmi oleh presiden LA.LN prot
mr RILA, Sunarjo, kemudian
|Gakan sutu picbnit dj Lorneo pidato
Dies diutjupkan oleh prof
2 Utara Gibawah — penilikan Puti
untuk memastikan keinginan po MH, Bustami A, Gani dengan dju
"Perkembangan bahasa As, DJAKARTA, 6 Agustus (PIA) NJ- Lokolo dari Maluku dan mesin,
Itik" durwada penduduk ancrah dul?
Selain daripada itu djuga un
Para karjawan tari nasionai Munzir dari Djawatan KebudaAtu jang.
berdjumlah — 800.040 rab dan pengaruhnja terhadap
tuk memelihara, mempertinggi
bahasa bangsa2 jang memeluk di Djakarta baruZ Ini telah mem 0».
diva
|
Sebagai penaserat iulaw Ke- dan mengembangkan kehidupan
agama Islam”.
bentuk Komite Pusat Pekan Ta
|

Nasional

Komite Pusat Pekan Tari

|

" Kenguduk Bornco Utara, Kata
nja, ,,mempunjai kewadjiban se

tia kepada

Kedaulatan

man kami". |

kesulta-

5 Ditekankan 'lebih landjat, bab
wa

Pada pokoknja — didjelaskan
bahwa salah satu unsur jang
terpenting dari perkembangan
bahasa tersebut, adalah Ikatan
#rohanijah jang merapatkan uchjuwwah, karena

sumbernya jang)

Borseo Utara hanjalah «di. | satu duri Al Guranul

Karim

tidak ditentukan,

Ketua komite tab adalah JR)

Tandjung

dari Djawatan

“kakeknja, Inilah sikup

jang dianut oleh seluruh bangsa | mil dan anggota2oja

Monroe telah me

3bal tidur terlalu banjak.

Kantor pemeriksa majat dinas
kesenatan Los Angeles menja
takan bahwa Marilyn melakukan bunuh diri,
Aktris jang berusia 36 tahun
itu meninggal beberapa saat s8
belum fadjar. Berita kematiamnja disiarkan oleh kantor peme
Tikaa majat Los Angelas.
Majat Marilyn didapati olah
budiangnja. yang sesera memang
Bil dokter.
Tidak banjak keterangan diperoleh- berkenaan dengan tmeninggalnja aktris Hollywood 3g
terkenal itu. Kantor pemeriksa
majat tidak tersedia mendjawab
tilpon dari luat

Marilyn Monroe baru2 ini di
dari film Something
Gotta Give”, jang kemudian di
batalkan costar nona Monroe
Dean Martin, mengundurkan
petjat

duda

Studio jang membuat film itu

mengemukakan

bahwa

tekan

sehingga

djiwanja,

meru

tangi kalantjaran perbuatan
film,
Studio mengambil
keputusan
untuk merabatalkan kontraknja.
dia?
Marilyn Monroe, jang dikenal
#ebagai aktris jang mempunjai
#exappeal jang menggiurkan s0
Uap kaum pria dilahirkan dengan nama Norma Jean Morten

son

Terbentuk

Marilyn

sering Linglung, gugup dan ter

di

Los

Angeles.

#ional, baik jarg klasik maupun
jbaru,

mengizinkan untuk masa2 ta,

Kebu- | mite

Pusat

Pekan

fari

Nasio-

|lalah untuk

melindingi Kebuda |

Djanuari 1961 mereka bertjemai di Mexico,
Marilyn

kembali

ke

ioirys

wood, untuk penghabisan kail
aja, untuk membuat film ,,Some
thing gotto give”. Tetapi kare
na sering mangkir dengan alasan
sakit, padahal ia kelihatan mun

Ijul di night club dan terbang

ke New York untuk mengutjap
kan ,Selanat ulang tahun” ke
pada -presiden Kennedy di Ma
dison Sguare Garden, studio men
Gjadi kelabakan dan terpaksa
memetjatnja. Karena .etiakawan, Dean Martin, jang mendja
Gi partnernja dalam film itu,
Ikut keluar.
Dan setiap aktor jang dimin
ta oleh studio untuk mengran
tikannja, menolak.
Mungkin peristiwa ini terisi
berat bagi Marilyn Monroe utk
memikulnja. Ia sudah sering
minum pil penenang.
Apa jang tidak akan diotahui orang adalah apakah pada
ssat terachir semangat hidupnja
hampir2 menjelematkan dilwa

hun, ketjuali olia keadaan tidak | Asphalt
Eve”,

Jungle”,

| Kasla

Kol. A. Tohir
Djadi Brigdien

(P1A)
Makasar, 8 Agustus
surat keputusan
Berdasarkan

Presiden
Republik ' Indonesi,
No. 346/m/62, tertanggal 48 Uju

Gan senjuman luarbiasa wanita | jutiwndjaja.

Halle Kotabaru, Gempur
Djadi Debu
MAKASSAR, 5 AGUSTUS (PIA) :—,
HALLO HALLO KOTABARU, kita

pur djadi debu, usir pendjadjah
seruan

tiga orang mahasiswa suku

usir silanat, gem
t, demikian al
rian Barat kepada se

luruh rakjat Indonesia di Irian Barat melalui Kotaba
yu, setelah mereka itu
ngannja ke Indonesia

berada di Makassar dalam kundju
dari Nederland

Dua kall ia bertjeral, jang
dari bintang olahraga
Seruan tersebut dikumandang
baseball Joo Dimaggio dan ke kan dalam sebuah sjair dengan
gal tari nasional dan menga- mudian dari
tjeritera lagu dan irama .Hallo2 BanGjak seluruh masjarakat Indone- sandiwa Arthur penulis
Miller.
dung” dalam suatu upatjara
sia untuk” mendjadi pentjlpta
Sesudah bermain dalam se- malam ramah-tamah dirumah ke
tari (tari minded).
djumlah film, in mengundurkan diaman Presiden Universitas
Untuk menijapal tudjuan itu

TUDJUAN ORGANWASI.

1odonas'a

Perkawinannja dengan Arthur
Miller berlangsung lima tahun,
Desas-desus tentang pertjeralan
nja mulai tersiar ketika in s0.
dang membuat film ,.Let's make
love” bersama Yves Montand.
Millier menulis ,The Misfist"
Chusus untuk isterinja tetapi
kotika film selesai perkawinao
merekapun putus,

tjengang ketika ia bertemu dan
kawin dengan salah seorang Ui 1962, kol A. Tahir, kepaia
penulis sandiwara jang paling staf Mandala, telah dinaikan
besar di AS, Arihur Miller ha- pangkatnja dari kolonel mendjs
diah Pullitzer, pengarang "AL di brigadir djendral, terhitung
my sons", "The Crucible” dan mulai 1 Djuli 1962.
Death of a salesman” jang se- Upatjara kenaikan pangeat
karang sudah mendjadi klasik. tab, dilakukan dalam suasans
. Marilyn memeluk suaminja, Ijang sangat sederhana
oleh Paus
jang melihat sesuatu 'jang lebil lima Mandala major Angi
Garipada sekedar
sex" | Darat,
Gibelakang mata jang bersinarz Demikian Kapenla, major 58

pertama

sebentar untuk mempelaorganisasi tsb. berusaha menga- diri
acting pada suatu studio |
dakan Pekan lari Nasional s0- Gjari
Aktor
terkenal di New York,
luruh Indonesia sekali setahun
Film2
dalam mana Marilya
dan selambaiznja sekali! use ta Monrog
bermain ialah |

diseluruh

Menurut keterangan ketua Ko 'jang sudah Aioiah atau tiipiaan2

terdiri

Marilyn

Minggu pagi sesudah meminum

seni tari

sewakan" kepada orang2 Ingse. | merupakan suutu filsafah hidup |dajaan, wakilnja Hamidy Ija- Inal itu, tugjuan organisasi tab,

Iis oleh

jang dibuat-buat, ia
hidup Marilyn Monroe dupannja
membelakangi
ibukota lajar
adalah bagaikan diambil dari putih
Itu dan berangkat ke Now
buku tjerita — satu dongeng,
In mendaftarkan diri di
tetapi ditulis untuk orang de- York,
"Actors' Studio” dan mulai mem
wasa, sinis dan sedih. Ajahnja perkembangkan
bakat2nja detewas dan ibunja mendjadi lum
serius,
puh tidak lama setelah Ia lahir nganKemudian
dunia dibuat ter

pala Djawatan Kebudujaan dun

ri Nasional jang berkedudukan
di Djakarta. Panitya tst, akan Inspeksi Kebudajaan - daerah dan menggiatkan serta mema:
Gisjahkan pada tgl 17 Agastua Djakarta Raya.
djukan seluruh tari2an daocan
menudju perkembangan tari na
dan didirikan untuk waktu jang

kariernja sebaSex
Amerika"

wotir
t
Riw:

ITU MARILYN MONROE JG BUNUH DIRI
AKTRIS film Holl
ninggal di Holl:

sensasi dan
Lambang

DIIWA JANG TERDJEPIT
Tetapi intelektualitas jang te
lah dibangunkan oleh Arthur Mi
Ver didalam djiwanja terniata
mulai menjiksanja.
Terdjepit antara faham hidup
jang baru itu dan kedangkalan
serta kekosougan daripada kenl
Gupan seorang bintang, ia mulai mendjadi ,.hantu" studio de
ngan amarahnja jang timbul de
ngan tiba2 dan tanpa — masan,
gangguan sarafnja dan seringnja
ia mangkir,
8?

«Tahukah anda, saja sering
berpikir, bahwa perkawinanlah Unit diuber-uber oleh pelawak
jang mendjadi sebahnja. Lihat, 1Groucho Marx
Bakatnja sebagai aktris “ma
saja telah dibesarkan sangat ber
beda daripada anak Amerika lai dianggap serius, dan Joseph
pada umumnja, karena rata2 Mankiewcz memilihnja untuk
Anak itu dibesarkan
“dengan main bersama-sama Botte Davis
dan
Anne
Baxter
dalam
film
harapan akan bahagia".
Mungkin orang akan merusa "All about Eva", Darryl Zanuck
mengambilnja dalam satu kon
lapang djika segala2pja sudah truk
djangka pandjang dan ie
tamat............ Kebaruman
ma akan lalu dan selama itu sa mulai membintangi film2 seper
W "Gentlemea preler blondes",
Je mendapat keharuman.
Djika semuanja sudah lewat, “How to marry & milionnaire”
taja selamanja tahu bahwa itu dan "Seven-Year Itch",
hanjalah untuk sesaat sadja. Ata
diketemukan meninggai oU
Tahun 1954 ia kawin engan nia ia ditempa
t tidurnja dengan
ka sedikit2nja itu merupakan bintang
Joo di Mag- tangannja memegang telepon
sesuatu jang saja alami, tetapi Rio, tetapibase-ball
perkawinan mereka Tetapi sudah terlambat.
bukanlah jang mendjiwal
saja", hanja berlangsung
sembilan bu
Dokter menerangkan, bahwa
demikian ia menutup tulisannji
miss Monroe telah minum, obat
Itu,
Karen
bosan
denijan
ketjePenghidupan
Jang penuh pahit merlangan Hollywood uan keni- tidur sampai satu botol. “"

itu me

tupakan suatu perkiraan kasar
dan modal Tionghoa jang sedang dialihkan didalam Philipini
sasi dari perdagangan etjeran

kerus

kalen-

Ia mendapat
peranan
ketjil
dalam film "LoveHappy”, dimana ia mnutjul selama satu me-

pesos (kira2 92 dolar AS).

kepula dan penolakan Belanua
jang bodoh untuk melihat kaum
nasionalis menulis pada dinding.
Maka usul Dr Kraemer itu seha
|rusnja telah dapat dilaksanuwan
dengan suatu tjara jang dapet

sebuah

dimulal

telah menun

banja kepontingan2 dagang sadja

untuk

Perisuwa itu telah merimbul:

djukkan “kekuasaan jangg mut

hukum terhadap Stonel

ketjakapannja

aja ia sampai kepuntjak kehara
man lajar putih,
Ketjantikannja jang hampir?

Klaim Philipina Atas
tika ta menolak dengan keras Borneo Utara

Djum'at diperiksa

Prince and the showgiri” (ber
sama Sir Laurence Olivier) dan
Some like it hot" dan memba
at kagum sutradara2nja dengan

Beberapa hari sebelum bunuh kedunta. Melalui rumah jatimAktris kenamaan itu telah piatu ia mendjadi anak angkat 2
watu artikel pandjang pasang suami-istri jang tidak
madjalah mingguan kawin, dan melalui penderitaan?

(oposisi)

dan dari beberapa

9 sebenarnja ada

Jah Norma Jesa Baker, dilahirkan di Los Angeles pada

hari

pjebutkan ke-200 pedjabat2 pe-

merintah Pilippina

“orang2

Artikel Pandjang Dalam Mingguan AS

kan" itu, dikeluarkan sesudah
#danja ,.sambutan panas”
dari

nari
sebaga

pada

Sebelum Bunuh Diri Marilyn Monroe Menulis

lainnja

|

lami banjak rintangan.
Kawan | utama
Stenehill
Calam ,,usaha"nja jang meliputi
miljar-an peso itu, Robert P.
Brooks, telah diusir dari bumi
Pslippina pukul 0545| GMT sebogaimana telah diperintahkan
O'eh presiden Macapagal. Aka:
tetapi Stenehill masih! tetap di.
Whan dalam Kongres Pilippina.
Hal ini disebabkan karena:
"— Panitia madjlis rendah mergenai pemerintahan jang baik,
suatu badan dan peneliti dari

konstitucjonil

dan menahan Stonehill dibawah
pengawasan Kongres —sampal
ja memberfkan keterangan2.
Keputusan presiden Pilippina,
lang berarti menempatkan Sto
nehill dan Brooks sebagai

mHasanuddin" Arnold Mononutu
di Makasar,
Sjair dikumandangkan dalam
Galum suasana penuh semangat
Trikomando Rakjat bersama-sa-|

All About | ma dengan hadirin,

Prefer Bion- | ketiga mahasiswa

Hallo Kotabaru,
Kita usir silaknat,
Gempur Ajadi debu,
'
Usir sipendjadjah keparat,
Sekarang beta menanti,
Godam dan palu
Mari Bung kita berangkat.
Lagu dan sjalr ini jang dinja
njikan malam itu ternjata men
bawa semangat perdjuangam' 1g.
sangat besar dan mendapat sam

dibintangi | butan berapl-api

dari segenap

Irian Barat | hadirin.

Pekan Tari Nasional itu akan ) des", ,How To MarryA Millo- | tersebut masing2 D.R, Maury,|

Dalam pertemuan

itu djuga

Tudjuan organisasi itu Ajuga | diadakan diibukota untuk perta | ngiere,” ,,The Seven Year Itch", | Wim Ansany dan Max Ongge. | hadir Panglima Mandala

“

jang

@aripada pempeintah Pilipina da jang memeluk agama Islam.
atas pra ahli tarian dari bar jjaan Ni
Indonesia dibi- | menghimpun kirya taridan un. | Ma kali dan untuk selandjutaya | ,Pus Stop" The Sleeping)
Sjair selengkapaja disusun se) diwakili oleh Kas. Mandala
lam
kedaulatan dan | Ouran jang diturunkan da- Ibagai daerah di Indonesia, jaitu |dang tari terhadap pengaruh2 |tuk dapat dihidangkan
dakan ditiap2 Ibukota Daswa | Prince”, ,The Princes and the | bagai berikut:
Kol Tahir (sekarang sudah bri
hak milik atas daerah ju utas ngan bahasa Arab merupakan | Sjamsudin
dari Sulawesi Prodjo Jasing jang merusax, melenjapkan |
masjarakat Indonesia, tariZan | 1 jang menjanggupinja setjara | Showgirt” dan ,Lets Make
Hallo Kotabaru,
gdjen), serta para pembesar s1
dan Atas ndma sultan. “suatu hikmat jang besar, kare |dari Djawa, Dujeh dari Sunda |dan merobah kep:
pamanja
|

r

"P.N. MARGA BHAKTU f oeoat ot tanoy s2
601

IJABANG SURAHAJA

Tele

RADIAWAU NO. 9 — Il.

fasih

ini mengufjapkan
Dengan

Para

diperbanjak terima

Langganan P.N. MARGA
sman

AN

Bono

aa

50 Cycle berikut Stand dan Roef Antena 5

4218,

(PASAR BARU 63
"

sekitar Krama

1 Sapi meawan 2,

99

5

DJAKARTA —2 KOTA.

retdiaran: para

8 oa

na ManekSana | naenakan
Oa, Len

GiTilp,DJL2976
Grogotan
3) C.)' | Ion” Aneg aa
SOLO bahwa” | am was tingsetelah mendapat pengo | usi sepat menger

dikandung

aa

beberapa

dar bapak, maka pena |“ #sowte telan
22k kami AMBEIEN jang | intgaru - jengak

bulan, telah SEMBUH

kembau

seta

cm

IAKTU JANO SINGYAT
pena | vas

pertolongan bapak semoga Tuhan jang membalasnya. | «9. #u,—

data

sevuma

& dilampiri peaaco Rp loe | duo Kp Atm
barap terbuat
Surgabalasan.
dang Pananebat, (TM. buat
Praktek djam 8—12 & 17—is Sapiv | sampai tacunat d
mag)

nanaHa
Para pelamar

Wika

Ta

hb

DITJARI DENGAN
SEGERA :

130 W Y10/125.
Hanja
Pemakaian Hstrik:
.
.

Toko-.SINAR MAS

sera

tiara dengan- Tuan TAN, Dj.

12 channel Hi-PI Speaker

sea

Ag dab

Bancau VINo. 16, Djakarta.
4293

Naa
Ukuran SCREEN 14 inchi

&

@UTJAPAN TERIMA

Tukang Bubut

15 Yinng Kat

Visi

LIS BAHASA ING

am
mat gaiam

Pk
| Tukang Sekrap

2

merk "SHARP"5

slemonk!

Karanganjar
anjar 23 Diuti 1862.

DITJARI :

7

“

i

Fi

——:-:.

INILAH

KARYAWAN

PERSATUAN

pil dan militer lainnja.

Ibukota Irlan Barat,

,

J.R. Tandjung,
sebe- | bergilir, demikian
mana jang dapat diterima

s

'Gntang man

DUSKARTA KOTA, 7 Y

TN

Minggu dan Hari Beser tutup.

Li

Tekan, Sata
Karanganjar,

Camuan
Gama tetut dulg
HE PENUILA

Itomotpas 6 Sur

1
LA

asha

PENGUMUMAN

» UTJAPAN TERIMA KASIH «
Alas nama kejuarga Mr,

. Kwitang Gang 3/12 O, kami

wocrayman

.

' UU,

Djakarta,
6 Agustus ivi2—

Jang berduka dita”

dana Ekonomi, ja'ni:

Kepada semua Perusahaan Pendjahitan2

&, Daerah Swatantra Tk, II Kab, Pekaluazan
b, Daerah Kowpradja Pekalongan dan
@. Daerah Swatantra Tk, II Kab, Pemalurg
Menghubunyi/mendaitarkan/mendjadi Augguta O,P,5, Konpeksi Swasta sesuai dengan

-i

kepada salah satu
ketentuan Pemerintah
anggota Pengurus dengan alamat sebagui (sd
Harsono,

Djl, Dr, Tjipto &

Pekak
Sdr, A, Watman, Djl, Sumatra 12
Sdr, Tuswan d/a, Pabrik Tenun
"WARGA" Djl, Kardinah Tegal,
Sdr, Maksud Saat, d/a, Pabrik Tenun

.
«

"WARGA" Djl, Kardirah Tegal,

Apabila tidak memenuhi/mengindahkan Pengumuman kami tsb,

Gratas, kepada Perusahaan? jang bersangkutan dapat mengakibatkan

diambil tindakan? tegas oleh jang Berwadjib (Pemerintah) antura
Ian pentjabutan2 Lisensi — HO, — Hak Djatab dll)
Pendjahitan/Konosksi?
Demikian kepada seluruh Perusahaan

kami barap memaklumi

tsb, diatas,
Beklan-

dan

kami

Pengumuman

akan

mematuhi

1

KOTAK KADJA

PEMALANG,

DAN

PEKALONGAN,

PADA HARI SABTU TANGGAL

II AGUS-

1962,

DIMULAI

PADA

TEPAT

DJAM

pe

KARYANJA

DAN

”C, V. KARYA PERTENUNANP

JANG TERBARU

Djl. BENDAN 1V/2, PEKALONGAN,

«NP.

#TJANGKURILEUNG

02 :LETNAN
NA

HARDI

SONANG

(WULES)

KETJIL

DOHITA

IRIMA

SERIEN'P.07

: NAIK DELMAN
DJIKO UNTUNG

SERIE N.P. 08

OLE SIO

(JUUL & RENE)

TANTINA

TOKORADIO

"AMI"

— DJL

MULAI SEKARANG DAN HANJA
PAT PULA DIBELI PADA :

"DISCO-BAR"

DI SHOPPING

HAJAM

SELAMA

CENTRE

"" IHE INDONESIAN

i

1, Sabun fjugji merk C,V, KARYA
2. Rupa? Batik2 halus dengan
mode baru,

opSet

A.G.

No. 57, DJAKARTA

BERLANGSUNG,

DA-

Satu

CO "IRAMA"

TJIKINI RAYA 78
DJAKARTA

LTD,

Tapa UN

DIDJUAL:-

Radio

Philips

Type BEX
Satu Record changer
Type A Baru Antara
Dji, Tiikini Raya No,

KOMPLEKS AG. IV DI SENAJAN.

MUSIC

19.
20.

21. Sabun hidjau.

24.

PERUSAHAAN

2 batu

.

25.

30.
34.
32,
33,
34,
35.
36.
| 37,
38.

Lampu

pidjar

E.27

—

23W

4G—W

—

3. AA
kz
5.
-.
buah
buah

—

#0W

50,

KE-

Jang
Page

koran sore,

-

na
:

ta

4295

Telu

2 sok a

Jan

ala”

LA

ANDA

SEKELUARGA
Untuk SR, SMP, SMA. MAHASISWA,
Ojuga antuk alat2 tulis/kantor.

Toko ENDE

| Dikin! Raya Vi. lip: 6276 Gbr,

Djakarta VA

selama

tahun

1961.

dan

||

dasar,

masih ada dalam Portefcuille,
Pertanjaan keliling,

2

3

Pera pemagang sabam jang akan menghadiri rapat ds
persilahkar membawa dan menundjukkan yura!2 sahamnye
Jang

berhalangan

menghadun

rapat

supaja

memberikan

turat kuasa bermeteraikan Ro. 3,— (Tiga rupiah)

Mulai hari in: para pemegang saham sudan gapat mejilat — NERATJA dan Daifer LA3A/RUGI tehun 1961
d: Kantor BANK INDUSTR! NASIONAL, P.T. pade
alema! tsb. d.etas tiap2 hari Djam kerdja.

|

DIREKSI

wwuLNI
HONDA" MUIOK
MADIAHN

bni
#HONDA" MOTOR
HADIAH 14

WNUEAA
SHOXDAT MULOK
HADIAHI

Kabar jang lebih,menggembirakan !
Potongan' HARGA Sebagai
HADIAH !

»-HUNDA” MOTOR

Gitiyambus KEMENANGFN ,HONDA" Motor dalam YUGU
MUDA RACE sil
del 24 juli dvog

»HUNDA" Motor tetap
FAKIA

dari

mutu

HONDA"

UNGGUL —
Motor

,HONDA"

jang

tak

dapat

Motor tetap DISUKAI

DISANGKAL pula.

l

Vernis
Wittelija 6
—y—
—y—
——15
Hamiengen

Sdr2/SariZ tidak akan melewatkan KLSLMYALA,
WAIK dan menguntungxan inig

HARGA tidak veroban,
LEVERING tetap pada wantunja
SERVICE memuaskan,
ONDERDEEL TERDJAMIN,
Kedatangan Sdr2/Sdri2 kami tunggu dengan segala senang batu

draad (sisal atau manilla)
9 draad
12 draad
draad
W/A sioepen

Djakarta,

Up.
Djl
Dit
Djl
vj.

-&

ion

an emaana
atasan

na YaYam

Oratia biru)

anggapan

Vii.

Dj.
Djl.
Dil.
Dji
Dil.

puan
stel

3-

4 lembar

2, Penawaran diadjukan. rangkap” dua tanpa

Ojl.

Ivot!

"

Abcui Muis Sc, Bandung Telp. 2416,
|
Mada 33, Semarang Telp. 2716,
Maturam 147, Semarang Telp. 807.
Badja Ila, Solo"lelp. 4156.

Sawodjadjar 16, Bogor,

Siompretan

60,

Surabara

Telp.

U,

1968,

sari Raya 153, Djakarta Telo, 20166
Kwitang 18, Djakarta.
Perniagaan 3, Djakarta Telp, 23908,
Nusantara 32D, Makasar,
Sulawesi 29, Makasar Telp, 4315
Tepekong

no.

I#(atas)

Surabaja,

Ml. Mangurai no. 37-39, Menado,

1.099
s.

10

nama
rim diaJanaikan kepad) DIRNAT/PERSEDIAAN P.N, PELNI
Dfi. Kallimati
Te. Priok.
8. Penjerahan se'ekas mungkin, selambat lambainja satu bulan
#eletah menerima tural pesanan.
$
4 Pembajaran sesuai peraturan PN. Pelal,

W Penutupan diahukaa Dada tanggal 15 Agustus 1952,

Ujut

Oji. Petjindilan 167-169, Surabaja,
Uji. Kembarg Djepun 171, Surabaja Telp, U. 969,

& bean

Sjarai2: 1. Leverancist barus bonalide gan mempunjai bank-rekeniny,

48

Hormat kamu,
Aren Tunggal ,HUNUA MIL
NN, MSELA BUNI
DjL diangge vesu 4 30 $
« Djakaria-hv:a,

Uapat djuga berhubungan Kepada?

Klauwbhamers

aa

Sdr. TANU DJUARSA, DJUARA Ill

UNTUK dan KARENA iu, kepada pard peminat, penggemar gau porliwa
»HUNDA" MOTOR, tulai :gL 23 LJULA sampai 4 AGUSLUS
pati
adakan POTONGAN HARGAZ jang kini sedang berlaku SEBAUAI Lg,
HALIAI,
beikat kemenangan2 jang ditjapai , HONDA" Motor,
&. Untuk INDENI-ORDEK dapat potongan: ZuY,
2. Untux READX STOCK dupat potongan:
Mengenai sjaratz pembafaran setyaru INYENI Lus,
urut
ID pertama (para ketika memudjukan pesanan)
aus
kedua (dalam setengah Waktu dari Gjungka indent)
Goa
enjetoran terachir 4pava waktu barang sampai)
“0x
Kami pertjaja, oat:wa

Masing

“kp
epeda sendiri ” data:
Bindseldragd/Kawat gegalv.
La.
TG) 2: Kaka benda merah "Ban patih tidak Pentur
Ha
'Thung Agency, | 66. Volgummikabet 2 « 1!4”m2
meter
DJI, Menteng “57, | 67. Asbestitok
atau poeder (tepung)
(Bik, Hotel Polis:- | 68, Vunrvaste cement (semen api) bertahan suku 1000 oC kg.
kg.
Kb, Sirih | 69. Teervilt/kertas
aspal 25 m/rot
ro

BUKU

anggaran

.

Djarum lajar no. 15 dan 14
Kuink:
no, 3 dan 10.5 dan no, 1
Vlcuge
no. 5
Vioei
king (Mermatite) blok 4 44 atau j5"
R3
Elispuit
nh
Komierbal
an
Rottan pandjang 6 meter p Ya"
bai
Kulit matang (Pompleer)
NAa
aa

Djakarta 11/3- | 70./ FHE putih kertas tebal 14” — Ig”

TOKO

Perobahan

Jan Daftar LABA/RUGI

decharge —

“« bidji

& dia
pidjar 200V. fitting E.27 -23W—40W—GOW
— 100W — 150W
ji
3UONY — 500W fitting E40
Lampu pidjar fitting Bajonet B22. 23W — 40W — & bidji
/ dari 125 V
&& bigji
W — 150) dari 220 V
bidji
Zciloplaat
Benang Lajar 6/7 dr.
Benang djait putih
no. 24/300 dan 49300

(57. Gas ontwikkelaar hoge druk dan lage druk

Sa 1

acguite

lampu

PADA NO. 4284. SURAT KABAR | 58. Straalpiipen 2!2” coplcet dengan packing « stors type
INL
59. Storskoppeling 212”
—ym

DITJARI SEGERA :
4 Loper

Mengesjantan NERATJA

memberikan

300
1.500

JANG MEMPU- ! 55. Prikeldrasd

DIALAMATKAN”

DIREKSI tahun 1961,

11
“300
-.
”
z0
-i
”

NJA! PENGAKUAN IMPORT. | 84. Viaget'jen bennep 5/16” peviochten
PA MENGGANTI KERU- | 3 Keniaaakroep pegal dan Age am cadas Lyn $ Daan
JAN.

SURAT2

LAPORAN TAHUNAN

2
1.

O 10” — 12”
51 Emmers egalv:
32. Iizeren ve Veeringen
35” — 4" Ai"
— ja"

2

Djawa.

20

40, Potroieumblik & 18 liter

49.

Waktu

"3

39, Ledize kaleng kosong 4 & kg. — 10 kg. untuk (jai

Ampii | 43:
25 4
44.
45.
Djam 4 — 7 46,
Sore
7.
59 Djakarta KG.
ra

n

125V.

15.00

Penambahan modal dengan gjalan pendjuslan saham jane

I.

&

--

— 15 10W — 150W

41,1 TeriTagana

Bi —

“ DITJARI

Lampu senter
Batu battery

Djam

TJATATAN:

3

Gahuah

mn Yi ml

2

ai SEMARANG

-

—X"—

t

Kota,

sembali menunujukan PKrS LASINJA ,, HONDA"
Motor jang sanvar TING
yana senkap
apar lugi
DatsiZ jang GILANG-GEMILANG
Ka
mIUNDA" Motor tetap »DJUARA PERIAMA"
,
109 HONDA" Motor tetap
mereput ,DJUAKA KEDUA, KELIGA dun KELMUA”

-

Gegalv. Harpsluiting

3. Bermatjam-matjam sarung pale- | 7:
kat dengan berhugai-bagai warna 100
Jang bermode baru,
27.
4. Hasil barang? tenun bi latjo (kata 28.
putih), istimewa,
29.

”

WURUK

Can

Asbestkoord 45" — 3g34”—3g”—)
— 3g 25 Fa
16. Rante gegalv. 14" — 3g" — 197
17. Re
BOVOL 3G” — 367 mx 15
11
Ng — La
R7 ma Ra
18, Tali manila 315” — 414” — 2!"
23. Madiun

Direktur Umum,

”

PIRINGAN HITAM TS6. DIATAS DAPA T ANDA BELI PADA DEALERS KAMI:
»1 TAN'S GRAMAPHONE
COY — DJI. PASAR BARU No. 117
#
.
DJAKARTA.
2.

Cardias s0y20

72. Lip kaos

“ntuk

Gun!iter terdjamin,
Modo
tak mau ketinggalan
Warna-warna tidak luntur:
Pemakaian tahan Jama,
Direksi,
C,V, Karya Pertenunan

(YUL & RENE)

MENGALUN

: BURUNG

(IVO, IPI, WATI)

(JULESI
("voj

” » MANDE-MANDE
BIOLA

MELATI)

(NIEN)

NA DUA

SEGERA AKAN MENJUSUL :

SERIE N.P. 03

menjediakan/menibuatkan
Anda barang? :
.

BINTANG

2

5

Djumiah kiras
Satuna ja diperlukan

19. Baco sleutel 6—8"—10” dan 12"

KABAR-BARU

DAN PERTAMA DIBUAT DI INDONESIA, BERUPA:
PIRINGAN2 HITAM BERUKURAN 7" — 45 RPM
- 123456123
DENGAN HARGA: Rp. 250,—
ORKES "SIMANALAGI" DENGAN GAJA REMADJANJA
MEMPERSEMBAHKAN :
SERIE N.P0|

el

I-

| 4

- «Pelajaran Nasional
Indonesia”

Giserahkan se-)| 1l- Lijnolie mentah
12. Lijoolle matang
lambat2nja tanggal 8-9-62,
« 289 | 13. Kapok no, 1

NASIONAL

PEMBUAT PIRINGAN2 HITAM
KESAJANGAN ANDA
MENDJELANG HARI BESAR NASIONAL TANGGAL I7 AGUSTUS
HASIL

|

dirampas

Nama barang dan ukuran

D'akarta —

ATJARA:

Luar Negeri
sjarat2 jang telah

2. Caustic Soda
Ni Hi
3. Moer dan bout besi — 34" sumpal Ja" Yan bermatjamz »
aa untuk
4. Hinezink
perabu teval 043—) 5 ma 4 diaji
5. Zink paku 1" danmelapis
114”
ex Import
ge
& Paku tembaga 1" dan 34" ex
Pa
Djalan Menteng Raya No, 7,
(draadmagels) 24” 3 m—m—l 4 1m2”
Paku Gjti
7. Kaju
8.
garstengah 48 cm pandjanp ZM—41
Gihat iklan harian kemarin)
Perhatian, Lelang komisi jad, uan
4 M3
tel 12) 8. Laskab
S0 et
mmz
Gileselen:eniatan

IRANA
MENGEDARKAN

MULAI

ad. 2.115 kotak kertas rokok merk Asia,

9.00

Gjualan kami,

IN AKAN

kg.

35

Sindanglaja | Djakarta,

Pi-

,
6 kaleng roti tewar.
,
3
lusin
stel
tjangkir.
,
PAGI, OLEH PANITIA LELANG BORONGAN
122
2/3
lusin
piring tjampurZ
) dirampas dan
GUNA PEMASUKAN BAHAN2 MAKANAN BA.
10 susun pantji aluminium
16
kopint
selo'eks
dinding
SI 'ORANG2 TERPENDJARA DI PENDJARA :
2 lembar tikar rumput.
| TJIREBON — KUNINGAN — INDRAMAJU DAN
1 buah perahu lajur, dirusakkan,
| MADJALENGKA.
2d. 3 9 goni dan satu kumpulan kopra berat 4257 kg. dirampas,
|
dan
1 buah perahu lajar tanpa nomor, dirusakkan,
AKAN DIADAKAN LELANG BORONGAN BA14. 4 28 goni kopra berat 1643 kg, dirampas,
dan
2 buah perahu lajar tanpa nomor, dirusakkan,
GIAN TRIWULAN KE IV TAHUN 1962.
14. 5. 2214 goni kopra berat 1763 kg. dirampas,
dan
INI
LENGKAP
1 buah perahu lafar bertjat bidiau tanna nomor derian
TENTANG
KETERANGAN
perkakas.
nja
dirus
akkan
.
DAPAT
DIMINTA
Di PENDJARA
KESAMBI
44.
5.
1
kumpula
n
karet
rakjat
berat 194 kg,”
)
TJIREBON PADA TIAP2 HARI KERDJA DIAN| 1 karung getah
ccraps berat ...30 kg:
5 dirampas
TARA DJAM 900 SAMPAI DJAM 11.00.
pooaganta
agar setiap orang
dapt membatja dan mengetahuinya per
an ini dimuat dalam ,.Berita Negara"
sus
batja dalam daerah hukum Pengadilan dan
Pd. DIRECTEUR KEPENDJARAAN
tersebut jait
kanbaru dan Sk. ..Merdeka" di Djakarta.
DAERAH TJIREBON,
RAMELAN.
Tembilahan, 9 Djuli 1962.
4280.
L KEPALA KEDJAKSAAN NEGERI TEMBILAH
AN/MERANGKA? DJANSA
EKONOMI,
(JOESOEF SOEDARNO).
MULIA
| mennna nana mama
4275
Bad 5 IA | Ontuk 3
Lunch — Dinner — atau a ia Care
(1 sapu
jang baik, Tempatnja hanja di :
10 UPLL AND
|
BALA
RESTORAN "HOLIDAY"
(IP
xaany Mturty
"Cuisine Kestoran Capitol”
1 | Susan Kohner
Dj, Tjikini Raya 558
(IP cun, color,
! | Cudersat,
Ruangan Atas dan Telepon seperti
sediakala Gor, 3610,
2200,
CL
LLL KEL LT TI LL0
MEMBUTUHKAN SEGERA BARANG2 SEBAGAI
BERIKUT:
ana
Dmna Maman
TUS

Hari ini melibat dari djam 17-29
petang, Besok lelangnja di lokalpan

AG.

1795

Asemka

Untuk menghadiri RAPAT UMUM TAHUNAN para pemegang

(PELNI).

Ketua

URS, BALSONO 7

PERUSAHAAN

berat

SAHAM

— sakam jang akan diadakan :
WAKTU
3 Hari Kamis tenggal 23 Agustus 1962,
TEMPAT
: Di Gedung Wisma Perbana Ojalan

Menetapkan, bahwa virang2 tanda buku dalam perkara ini jaitu:
123
goni kopra

ad.

PEMEGANG

BANK INDUSTRI — NASIONAL, P.T.

Olcis sebab Itu dinjatakan, bahwa orang
ini tidak dikenal (onbekende overtreder), pelaku kedjahatan dalan, perkara|

Borongan

PARA

Dengan ini kami mengundeng SEMUA 'para pemegang saham

ditentukan menurut
O:donansi Bea dan lampiran2nja Reglemen A dan B.
(Stbld, 1931 No. 4712"

P

1 Pekalongan, £ Agustus 1562,
GP, TEKSALEL
O,r.8, KONPEKSI SWASIA TINGKAT 11 DAERAH!
TINGKAT 11 PEKALONGAN,

Indonesia ke Luar
Negeri/membawa
masuk barang2
kedalam daerah Pabean Indonesia, tanpa memenuhi

PENGUMUMAN
Lelang

tindak

TAHUNAN

Djalan

TBH,
'15/62/KEIPE,,
10/02/KEPE/,
TH.
17/62/KEVK/,
IBH.
:8/62/KEPE/,
TBH.
4/ 62/KEJPE/,
TBH.
tidak dikenal
jang ditakukan

jang melanggar

UMUM

Bank Iadokari Nasional, P.T,

»Berusaha membawa keluar/masuk barang2 dari dalam daerah Pabean

Pjakarta-

@erah Swatantra tingkat Ke-I Djateng
Do, M92/5.1/1. tgl, 28 Pebruari 1962:

RAYAT

putusan Pid. Ek, No, 14/63/KE/PE)

dalam perkara tersebut adalah suatu kedjahatan

Her 'oesoekari0
Djl Dr, Muwardi 6g, V1/438

2

TEMBILAHAN|MERANGKAP

No, 10/1/E/1002, putusan Pid. Ek. No,
No, 17/1/E/1983.purusan Pia. Ek. No,
No. €18/1/E/1962, putusan Pid. Ek. No,
No. 19/1/E/1962, putusan PId. Ek. No,
No, 20/1/E/1962, putusan Pid, Ek No,
.
,
Gimana Orang jang mosakukan kedjahatan Ekofomi tersebut
(cnbekende avertreder), dan telah terbukti bahwa perbuatan

Keputusan Menteri

1, Sdr, RS,

NEGERI

3
Ya. MEDJali 1962
(Boa Pjuli 1962
wet
KH Pjali 1962
en
1962
: & Z Djali ta
K6 Djal “1962

No, 19 tahun 1960 j0 U.U, No, 1 tanun
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Gibawab ini:

KEDJAKSAAN

We Z Djuli 1962” No. 15/1/E/1962,

Peraturan Pemerintah Penggand
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KEPALA

i
DJAKSA EKONOMI:
Mengumumkan, pahwa berdasarkan keputusan Penyadilah Eksnomi Rengat
Jang dadu medan, di Tembliahun pada tanggal 9 Djuli 1962 jung mengadili tentang
Pidana Ekonomi
setjara singkut, telah memberikan kepu.
tusan2 dalam petkara jang dimadjukan oleh Djaksa Ekonomi di Tembilahan
dengan znrat tuntutannja tertanggal :
s

Dewan:
Kk | Mengingat
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| SWASTA: “
SWATANTRA TINGKAT II
GAN '
PEMALANG DAN KOTAPKADYA PEKALONGAN...
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Tilp.

1620-3187.

OIL AJ. Patiy (Wadja Maluku) Ambon.
Djl. Kemuning no, 60, Tuiungagung, Tilp: 176.
Ojl. Sultan Agung no. 114, Pekalongan, Tilp: 374.
Dil. Baso Daeng Patompo no. 33, Tilp: 30. Pare2.
Masih Ada Kesempatan Menerima:
SA
Aan
PENJALUR HONDA MOTOR" jang BIASA DENGAN VENDAGANG Ne
KORCYCLES UNTUK WILAJAH2 SEPERTI BEKIKUI:
YASIKNALAJA.
MADIUN
- DENPASAK
BALIKUATAN
IJIREBON
KEDIRI
| SINGARALIA —— SASIAKINUA,
LAKAKAN
9. BODJONEGORO « KLUNGKUNG
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DJOKJAKARTA — DJEMBER
«
.
HANJUWANGI'
SAN
PEMINAKZI
Dapat berhubungan langsung kepada Agen
kal MONDAMOT
40K” Diakarta Kota.
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