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uma Besar Komando Tertinggi
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Rekjat berdjalan terus, karena
simultans,
satu—sama—
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Sudah Dikantongi
Menlu Dr Subandrio '
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dalam pembitjaraan2
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Departemen2

pada PIA.

Setandjutnja Nj- Dialadi
apr

fak, Kaimana dan Sorong

ditetapkan tempat?

.

E

anggota

kemaren telah dibuka de
e- sore
ngan resmi oleh menteri olah-

pe-

ngambilannja, misalnja — untut

Demang menga

sebagai

pengawas makanan 'dlm. Pekampungan Internasional ke

tidak akan

Indonesia kepada penduduk asl'
Irian Barat, tak seorangpun
penduduk jaag tertarik dan ter
makan propagandanja.
“ituasi Internasional dewasa ind) Hal ini disebabkan karena
pengalaman? penduduk diwaktu2- jang lampau dimana sertu Belanda sendiri melakutinddkan2 jang menjakiti
“takjat, memaksa penduduk
untuk kepentingan ser
Belanda. mempertjiut mo

ikut membantu menjedia

keterangan Nj. Maladi

tentukan.
Nj. Maladi jung sewu mem
bantu suaminja
Menteri Olah:
raga dalam segala hal untuk
menghadapi
pesta olahraga
itu telah menjangkal bahwa ma
kanan untuk para atlit terlalu
mewah.
Mengenat makanan itu telah
diperhitungkan berapa banjak
kalori jang diperlukan untuk se
orang olahragawan dan dalam
bal ini Menteri Olahraga senmemperhatikannja

Perkampungan Internasional
1! Sedang. geriljawan2 pembe-|
Puas dan bangga
(bas Irian Barat senantiasa men | Perkampungan
Internasional
'Gekati rakjat. membela kepenti- | Inter
In
umum
dan sedikitpun | para
mau bertindak jang dapat ake menginap dan bergaul se
Mmenjakiti hati rakjat.
Han
Asian Games IV Senin
Kan

| Mahasiswa?

Irian

Barat

'Menghadap Chairul Saleh

raga Maladi
Kompleks untuk para wanita
dan pria jang satu dan laicnja
terpisah itu telah didiami cien
regu tembak Muangihai jaknt
regu pertama jang dengan resml mendiami international vil
lage, Regu hockey Malaja jang
Giuga menginap disana bukan
merupakan rombongan resmi
Asian Games Malaja.
MENTERI MALADI
Menteri Olahraga Maladi
mengatakan bahwa Perkampu
ngan Internasional adalah
tempat utama bagi Asian Ga
mes ke IV,
Pernjataan menteri Maladi
Yu disampaikan pada upstja
ra peresmian pembukaan Per
kampungan Internasional dikomplex Asian Games ig dj
langsungkan Senen sore bertempat dihalaman "Shopping
Centro",
Hadir pada upatjara itu komandan KUPAG Monteri Mx/|
jor Djenderal Suprajogi, Men
teri Perindustrian Rakjat Ata
jor Djenderal dr. Azis
Menceri Kesehatan dr Satrio,
Gubernur KDH—Chusus Ibukota Djakarta Raja Brigdjen,
Dr Soemarno, para pedjatat
sipil dan militer Jainnja serta
beberapa sports attache darj
negara? peserta AG tampak

Serikat

gan

anggota
siagor
dalam melaku-
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A.

Suhanda

dalam

peristiws

jaknl tertangkapnja
pimpi inan tertinggi gerombolin

SMK.
Pelantikan itu dihadiri oleh
para perwira menengah Skodam
mutlak dan benar2 dilaksanakan
VI Siliwangi.
Gengan kegiatan2
jang. maksimal", kata Jani.
5 sanakan tugasnja.
"Dengan mendjundjung tingDan dengan kesedaran itu ma
rilah seluruh warga KODAM

kan kewadjibap sesuai dengan
tuntutan revolusi adalah hal jg
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Belanda Diwakili Oleh Van Roijen
DEN HAAG, 7—8 (AFP-PIAj: —

Pada kesempatan ini para
mahasiswa tsb menjatakan mat:
sudnja untuk mengundjungi
PEMERINTAH BELANDA mengumumkan peda hari Gonesia guna melihat2 keadaanIn
Senin, babwa dutabesarnja di AS. JH. van Roijen te Indonesia dari dekat.
lah ditandjuk untuk mengadakan perundin: gan2
mi antara wakil2 pemerintah
Belanda dan wakil?

B

sangkutan dengan perdjuangan
Sementara itu kalangan poli |U Thant
din diplomat
Irian Barat kepada Mahasiswatik di Den Hang menjatakan | Bunker pentjipta
,.Usul2 Bun, mahasiswa Irian Barat tersebut.
keputusannja terhadap keputus- | ker" jang mengandjurkan
penje
in presiden Sukarno untuk me (rahan setjara tahap deshi tatap
Pada umumnja Mahasiswa.
»girim menlu Subandrio
ke AS | dari pemerintahan
atas
Urian
Ba
guna membuka perundingan2 (rat oleh Belanda

Ditengah Anak'nja Digaris Depan

Laut,

Kalangan? tsb.
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DJAKARTA, 7—8 (PIA) —
MENTERI-:KSAL seleku
3
Panglima Angkatan
waksamana Muda RE Mardinata selama

itu.

uga,
pemerintah Belanda jang bersiJang bari Djum'at
dan Selasa

Untuk Bebaskan I.B. Kata Menteri/KSAL

Dalam pada itu ketua umum

pe| Chairul Saleh — mendjelaskan
merintah Indonesia mengenai hari kemudian Irian Barat. setjara singkat
soal2 jang ber.

Nesmi

Dharma

Selesai

:

| j !i | : | | |
|
Il | ifa
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E
F
E

sadaran
setiap
Ge PATIMURA

Belanda
Bantah

DEN HAAG, 7—8 (PIA) —
PEMERINTAH

Belanda

bari Selasa membantah be
rita2
jang menjatakan,
bahwa Amerika

lah menawarkan
an

AS,

satuan2

untuk

kaulanegera

Serikat te

pemakai

armada

ke-7

mengungsikan

Belanda dari

Irian Barat. Seorang

djuru

bitjara kementerian luar ne
geri

bahwa

Belanda

berita2

menjatakan

sematjam

itu "baru sama sekali" ba

Gi pemerintah Belanda.

Dikatakan olednja, bahwa

tidek satupun tawaran sema
tjam itu telah sampai

pemerintah Belanda.

Mentjipt: akannja,
Kata

Izvestia

bangunan 1
dilakukan «
tosinjur jang

Ona Viliata
5 atau para
3 mata,

Umumnja para “i..—e vta Naga
newal peserta Asian Uumes AV

menjatakan wonderful” mengoDai fasilitet2 jang terdapat dilng
kungan kompleks Perkampungan
Internasional tersebut,

Ketua Perkampungan Kol. Ach
mad
Tirtosoodiro
dalam kata
sambutannja menjatakan
terimu.

kasih utas kepertjajaan jang telah
diberikan untuk
memikul tugas
memimpin #grkampungan,
Kol. Achmad jang verbitjdi.
atas mama seluruh pengurus Pe
kampungan Internasional selanYjutnja berdjandj, akan memoeri
kan pelajanan jang sebajkinja ke
pada para atlit sehingga mereka
tidak merasa asing tinggal diper

kampungan ito,
Selesai” upatjara — penyera
han, kemudian dilakukan peng

Kuntingan
pitu oleh nj.
Malaa
dan rombongan kemudian Gibawa
meljhat2 keadaan Administration

Atlet? AG IV Pakistan
Nederland

ita maka tang
maag
T
"1

Kung djawabnja diserahkan dalam keadaan belum selesai selu
ruhaja.
Selandjutnya Menteri Suprajoai
mendiandiikan, bahwa seluruh ta
ngunan dalam Perkampungan Jo
ternasional itu akan selesai seiu
tuhnja sebelum tal 1S bulan gni,
Sementara itu dalam pertjaka.
pan chusus dengan wartawan PIA
Dikoderal Suprajogi menyatakan,
bahwa belum selesai seluruhnya
pembangunan Internasional Vilis
te sampa: pada barj pembukaan
Wisebabkan adanja general rehear
sal dimana seluruh tenaga aikum
pulkan demi kelantjaran general
rehcanal tersebut,
Diterangkan lebih landiur 'okhi
Komandan KUPAG, bahwa pem.

Iu

Berbitjara tentang tugas Per

kampungan
kata dilakukannja

Sebelum. 17 Agustus PeHarus

PEKANG

ber

Gjuga hadir,

sar

rundingan

PENGUASA

Butiding. Shopping Centre, Per.
Pria dan Waoits
dan
Gisebiri dengan suatu cocta)
party di Dining Hall perkampu.
ngan wanita,

h.air menudju Amerika
akan
tempat voris
tgl..10 Agustus jang
tirahat bagi para adit,
dipimpin oleh Sdr. FM. Kiriheo,
akan datang melalui Bangkok
Memberikan pesan kepada Ke ||
dalam pelaksanaan Tri
Hengan pesawat GIA, dan kemu
tua Perkampungan Kol. Actimad
tua
Umum
Angkat
an
45
tugas jang berat dalam meng
Chsirul
Saloh
'diruma
hnja.
dian dari sana ke Manila dan
Tirtosoediro, Menteri Maladi ber
Irian Barat, sesudi dengan Letda Suhanda
Tokyo,
Dari ke 7 Mahasiswa ini, A, , mahasiswa itu me
kata bahwa dalam. mendjalankan
ui
Diperoleh keterangan seanIndey dengan 2 orang kawan
engan Irian Barat, dan oleh Naik Panggkat
tugasnja maka Perkampungan In
raga
, didalam perdjalanan ke Takeo Oda dan
ternasional jang berstatus Inter
Usaha RI nja, baru datang dari Kota Bata kesiap-ringaan demi
pelaksanaan BANDUNG, 6 Agustus (PIAJ:- (Jutaja
AS, Menlu Dr. Subanirio akan di Pilipina HandojKuasa
nasional itu tidak akan mening
ru untuk meneruskan benindjau
o.
Panglima Kodam VI Siliwaannja di Indonesia.
Setelah bertjukap-tjakap ber. galkan kepribadian nasional,
gi, kolonel Ibrahim Adjie'pada
Sambutan Menteri Suprajogi
temu selama
siap siasa dau waspada dau ini tgl 4 Agustus jbl telah melantik
1 djam seKedatangan 7 Mahasiswa in) begai kenangankira2 telah
Komandan KUPAG, Major
barus dapat dibuktikan dengan kenaikan pangkat luar
diserah
telah disambut oleh Chairu kan
latihan2 jang intensif, persia- letda A. Suhanda menc
aan
Pedoman Dasar Or Djenderal Suprajogi, jang dalam
Ne
Saleh jang didampingi oleh ang Banisasibuku2 Angkat
pan jang tjukup
untuk
meng
an 45 kepada
nan
u (lettu).
gota Dewan Harian Pusat Ang ke 7 Mahasi
i segala kemungkinan,
Irian swa
Barat ter ) 2
Kenaikan pangkat ini adalah
katan 45 antaranja : Pandu Kar sebut,
"Kemudian pemupukan dj sebagai
atas pres- PA
tawigama dan A.M. Hanafi de
Siplin melantjarkan — Indoktri. tasi jang penghargaan
RN
telah ditjapai oleh letPER
ngan-ramah tamah
nasi Manipol-Usdek untuk me-

nimbulkan pengertian dan ke-

:

semua

kan demikian

diambil
'Wampada Il-Manki | gerinda itu ialh Merauke, Fak dari persediaan
:
penduduk tapi

.

para atlit dalam AG

IV didatangkan dari dalam negeri dan untuk keperlu-

an tsb.

Nam tas

DARAT, Major Djende-

f pi

SEMUA bahan makanan untuk

kran. Barat hendak |
in

Menteri Luar Negeri Dr. Su: singgah di Manila & Tokyo, guna

bahwa Kodam XV-Pattimura | Prileno

f i

ea

DJAKARTA, 7-—8 (PIA) —

Yecar ngoran jug dim (otnkan abwa, out, kogt

tinja berkata : ,,Hanja saja”

&

Irian Barat koresponden PIA dij|
Makasar memperoleh laporan,
bahwa pada waktu belakangan
ini nampak gedjala2 dipihak ser
Gadug dan alat? kekuasaan Be
lahga didaratan Irian Barat utk
embumi-hanguskan beberapa
kota penting dipesisir Selatan
Irian Barat, apabila geriljawan2

bandrio, setibanja “dilapangan mengadakan
terbang Kemajoran kemarin si- ngan rekannja
ang dengan menumpang pesa- dan Menlu
Presiden Soekarno setjara pandjang-lebar dan mendalam, te
lah membitjarakan penjelesaian
masaalah Irian Barat dan pelak
|sanaan2 dari segala persetudju
an jang telah ditjapai baru2 ini
Gengan pihak Belanda di Washington berupa preliminary understanding. Dalam hubungan
ini menurut Menteri Luar Negeri
Dr. Subandrio, Presiden telat”
memberikan instruksi terachi:
kepadanja, disamping menjambaikan djuga doa' restu, demi.
klan Menlu Dr. Subandrio,
Mendjawab pertanjaan lainnja
susunan delegasi indonesia, Menlu Dr. Subandrio
dengan tertawa dan menundjuk

KEPUTUSAN

Hangus Bahan Makanan AG Bukan Diambil
sambutannja menjatakan pena
disebabkan perkampadari persediaan Penduduk kalannja
ngan Itu jang merupakan tang

an dalam menghadapi perundingas formil |jang akang Tidak Tertarik
sajur2an diambil dari Bandung,
untuk buah2an dari Pasar Ming
di AS. berdasarkan preliminary
gu dan Bogor, untuk ajam dan
sading jang ditjapai pikak Indonesia — Belanda ba- Propaganda
dari beberapa perusaha
ru? ini.
Wilau siang malam Belanda telurnja
melantjarkan propaganda anti an perternakan jang telah diwat yetStar atas pertanjaan
menerangkan.
bahwa
didalam
pertemuan di Tampaksiring,

Hal
lima Angkatan

& Bumi

rima

selama

Penerbitan:

DAERAH DJAKARIA RAYA'No, Iti. |

Tamu ASIAN Ganis N)

Memperkosa

oleh
PIA Makasar
ii
harga2
“edan “| eneg
kake rengtoeiitu, mgsalah Senagka
Bag, MeuO
dibumihanguskan oleh serdadu? | diparaahang

Or. Subandtio di Tempaksiing (

lelah memberikan
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VANGGANA
Noor y,

Untuk Mem-

kampungan

Atlet2 Pakistan jang rerdaftar
dalam regu' Asian Games neseri
nja ko Djakarta pada achir pekan
jang lalu telah turut dalam per.
Jombaan atletik internasional
liter di Bojs Le Duc (Hollandmj
).
Mereka adalah Abd, Khalig, Ghu
lam Razik dan Mohammad Na.
wa,
Prestasi2 tjalon Peserta Asian

Games IV itu adalah sob,
100 meter: Khalig (no.4
detik.
Lempar lemby
7467 m.
Jang lain2nja

107

Ne ANU na Peer ON

MEA PSI

-— 5m - an
——

Rapat Raksasa

.

INDUK KARANGAN

Tanda" Aksi Subversif
tanda

diterima

bahaja

Pond
didaerah

sudah mulai nampak. Keterangan2

Uippan|
minggu lala eleh
"
jang sesat, jaitu Jouwe
dan We
Haa ata
tendjata,

Hgampub oleh

negara?
2

djadjatan mereka.

Presiden
Indonesia

"Untu

Pkan Selamat, & Wartawan! tuk memptodusir dan mengolte
bila ada pesanin2,
4
Jang Pertama Tioba Terbang ' spornja
Keterangan? untuk” membali
Pesawat terbang ini telah dita

Sana

Bika
Bat
menjadatkan

pawai 17 Agustus guna

uufituk

ngatan

itu

telah manjatakan
di negeri

Kampung Melaju

Akan Dipindah Ke

#

Timbangan Mobil

|

bang istimewa, bertolak
bisa
dengan lapangan jang pandjang
ja 600 meter sedang pendara
tan dengan 500 w« 700 meter,
PRODUKSI UNTUK EKSPOR
Pesawat AVRO—748 ,,Subroto” Ini adalah jang pertama di
buat India, tetapi pesawat2 1x
sama dewata ini sedang terus
Giproduksl. Ditanja apakah InGia mempunjai niatan untuk me
ngekspor pesawat pengangkut.
aja, Team Leader Group Capta
in Bhaskaram menerangkan bat

wa India memang bermaksud un

| perundingan formil dengan

In

| dan Womsiwor Pan
bean
mustahil bisa me
'rebah djalannja
jerah,
namun
djika usaha?
ta
is Jouwe dan Womtiwor mendjadi kenjataan bukanlah
tiara
baik guna ikut menormalisir
bubungan anta-

dan Belanda. Model subversif seperti dimaakan memperdalam dendam kesumat

an jang setinggi2nie.
TAWAI 17 AGUSTUS.

Pawal terutama akan dlikun
oleh bagian jeng merupakan Ba
(isan Inti dalam rapat raksasa.
Gan akan berlangsung pada ha-

fi berikutnja.
Dalam penjelengraraan -Pa

ini akan disertakan put
bangsa Indonesia terhadap kaum kolonisiis Belanda." wal
kendaraan2 berhias dalam djum
Kenda
EN DAKA

-

ran
i
Kasie Wa: Maika
pada
Ba
Oesar dipargan

jang sangat terbatas.
mengeambarkan salah satu dari
Ulanu
keempat thema pokok
Tahun Proklamasi tahun ini, fa
Itu: Trikora, Operasi Ekonomi,
Operasi Mental, dan Asian Games, Dalam hal ini perlu ditje
gah timbulnja kembali hal2 jg
tidak kehendaki seperti terdjadi
tahun jang-lalu, dimana kendara
an2 berhias tersebut kebanjakan adpertensi murah.
Segenap Manifestasi dalam
rangka peringatan Hari Prok'smasi hendaknja menggambar
kan Kemadjuan, — Kemoganan
Keindahan serta Tjita2 Bangsa
Indonesia jang luhur dan Mur
nk
lah
daraan2 Berhins tersebut harus

Veteran

ba dak Dep

i

hari Veteran,

Banteng mulai

tgl.

djam 08.00 dengan

'a Menter-Pangiima AD Major

Djon-

Sebelumnja mulai dari tang:
gni 6 s-d $ Agustus telah dinda
kan latihan2 ulangan komilite
ran dalam rangka pembentukan
Resimen Veteran untuk Tritora.
Dan pada tanggal 9 malam mu
Idi djam 20.00 akan diadakan
pidato Radio oleh
Komandan
Legiun Veteran RI. serta pada
tanggal 10 Agustus — diadakan
Pengibaran | bendera Merah Pu
tih di Kantor2
Instansi MiliterSipil, Perusahaan NegaraSwasth, Jekolah? akademi2 dan pen

agar masing2 menghubungi tran
sfusi darah.
4 Gerakan sumbangan oa
rang dan makanan, supaja dia
dakan pengumpulan dan untut
Gitoruskan kepada Sukarelawan
Cigaris depan dan para petugas
Jang berada didaerah jang dr
katjaukan oleh gerombolan,
Organisasi2 atau djawatan2
5, Gerakan kebersihan dan ts jang Ingin mengikutkan kendara
Indahan dan kerdja bakti,
berhiasnja didalam Pawai jg
6, Gerakan dan melakukan pe akan datang, agar ' sebelumija
nerungan untuk membantu Pu mendaftarkan kephda panitya
mweriniah guna suksesnja Asian dengan menjampaikan/ rentjana
dujuk diminta mengibarkan ben
Games ke IV jang akan datang. xambar dari kendaraan tersebut
dera kebangsaan tab.
1. Gerakan membantu Peme- untuk mendapat persetudjuar.
Pada tanggal Il Agustus ed
guna berhasilnja Operasi Kendaraan jang belum mendapat
16 dadakan kegiatan jang di rintah
Etkbnomi untuk menudju Sosis persetudjuan tidak diperkenankoorlinit oleh Koordinator—tja
kan untuk ikut,
lisme Indonesia.
bang2 Lagiun
Veteran RI dan
Achirnja diserukan kepada s8
peiwakilan Legiun Veteran ai 4 Memperhebat latihan Kemi genap
masjarakat jang memeriu
Departemen —Ljawatang—PN4 literan untuk lebih siap siaga kan keterangan
jang lebih. dje
dengan atjata sbb:
menghadapi segila kemungki- las, berhubung dengan Panitya
1, Kapata anggota guna indot
bertempat
di
sekretariat
Front
rinasi mdnipol Usdek dan Re-

Produksi

aopim.

2, Upatjatu2 di Kantor? jang
diselenggarakan oleh Perwakilan
Legiun Veteran setempat,
3, Gerakan sumbangan darah

Batik Setiap

Tahun Sedjuta Kodi

| JOGJAKARTA, b—8 (PlAj—

Musjawarah Alim

PRODUKSI-KAIN BATIK diseluruh Irdonesia tidak

Ulama Sieman

"erhitung slendang dan

taplak medja, dewasa

ini

me

tputi sedjumlah 1.000.000 kodi, atau 20.001.000 lembar

kain batik.
Produksi Itu

berasal dari segjumlah 7.500 perusaha

@n pembatikan jang

ma, kantor pengadilan
dan
pendidikan agama
baru Ini telah dilangsungkan

tersebar diseluruh

teru

, ag
Lamban,
eropa Kan Sa Sig jengah didapat
Danar
sarta dan Surakarta, , demikian keteran

alim ulama golo-

PIA dari angka2
pada Balai Penelitian

Perindustrian Rakiat di Jogjakarta.
Untuk keperluan” pembatikan

|

1,!
|

1

58h 5
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GUNA

Semai

Pati,

Ore

djara2

ban lalulintas maupun dari sg

usaha

rasi, Menteri Koperasi-Ketua Umum

dut kebersihan-keindahan dapat

negeri,

terdjamin.
Didekat kompleka Ini djupa
akan dibuat tempat pembuangan
sampah kota Jang akan merupa
kan sumber pupuk bagi petaniz
disekitarnja.

bagi

gerakan

perdagangan dalam
KOKSI telah

serta penjempurraan Management

sepkan terhitung mulal tg. 12 Djuli 1962 untuk
tentuk Biro Perdacangan Keperasi
dan Biro Mi
Statisti,

2,

ko

dan

Kope.

maupun

Oish pesawat pengangkut "up

mem

Foto”
bampir
tidak
termaa,
Gan ini merupakan kelstimewa

dxi

Mito Management Koperasi dan Statistik
Biro ini bertugas untuk mam
berikan saran2 atas permintaan
atau atas Inisiatif sendiri kepa
da Pimpinan KOKSI serta Kepala Djawatan Koperasi seperti
dimaksud dalam pasal :4.18 dan
16 UU no 7th 1988 dalan
membina kegiatan gerakan ko-

Anak

(Sambungan dari hal 1)

tabrakan mobil beberapa bulan
setelah Mrilyn Monroe dilahirkan. Mungkin orang Itu ajahnje.
mungkin pula bukan, entahlah
Koresponden di

perasi dalam bidang2 Organisa-

|

rt surat-kabar pemerintah Uni Resepsi Dihotel
Sovjet ulrvestia” menulis pada 'ndonesia
bari Senin mengenal. kematian
Martiya " Montog: ..Hollywoody DJAKARTA, T Agustus (PITA,
mentjiptakannja, hinja ' untuk
Para direktur P,N, Pembamembunuhnja”,
ngunan Perumahan eserid
Koresponden itu, Kondrachov,
Tumsei Construrioh
mempergunakan kematian fia:| Coprea.den
Lag dan presiden Kunushi
tang film Itu sebagai" landasan| to & C0 led, Senin malam Le
untuk melantjarkan setangan te
mengadakan resepsi di
dlam terhadap Holiywood dan| Iah
Bangust
Hali Hotel Indonesia
terhidap ide Amerika menge-

nal ..kebahagisan",
Koresponden Itu menulis
.Kematian gktris jang mashjur
Itu menjangkut satu
pengutukan lagi kali ini dengan kematian: pengutukan terhadap Sasil
jang menjeramkan Ini, hantu ini
jang mempermainkan Mesenlan,
cindahan, Kebenaran dan kewagjaran — Hollwood”,
»Kematiannja memberikan sa
tu peladjaran jang djelan :
..Marilyn Monroe adalah korhan
Hollywood. Wanita setjantik itu,
untuk siapa pers New York dengan berpura-pura sedih menie
diakan kolom-demi-kolom, telan
taksi bagi dasar

&,
Pesawat terbang ini mempu
njai 2 mesin balingg setapi
dengan satu mesin sadja ca
pat djuga terbang dalam xon
dim bisaa (normal), demikian

selajang
Monroe

dari New

pandang

melalui

rakat di Djakarta,

———

IPKI Petjat H.J.C,

York

mohii

mesin

jang

turut

serta

pesawat ini, perheda
annja dengan Dakota adalah
bahwa terbang dengan

satu

mesin bagi Dakota adalah me

kata kerdja, keIain2 jang dipan- dibuat disesuaikan untuk Le
guna kelantjaran gara? jang masib terbelasang
Selasa pagi pesawat prop. jet bikinan India “Subroto” teluk
tugas Biro2 tsh. ini, dibuat sedemikian rupa mendarat dilepangan terbang Kemajoran dalam rangka kunlandjut olah Pim- pula. hingga dapat diterbang- Gjungan perkenulannja ke Indonesia. Gambar: Para Crew pesan
bersama dengan kan dengan lebih murah GAri- wat tsb. tampak tengah beramah tamah dengan Menteri Peruu| pimpinan Biro2 jung bersang@rrnusi
pada pesawat Dakota etapi bungan Udara Laksamana Muda Iskandar,
kutan

dengan

dengan services jang Udar £8
g
lah dengnn pesawatti inipengan
cecuet
kut besar, Pesawa
dapat memuat 40 penumpabg
sedangkan penerbangan Gapat
didjalankan hanja dengan dua
orang awak pesawat peniet-

pertanggungan

Gjuwabnja terletax pada Pimpinan KOKSL
Pelaksanaan pembentukan Bi
ro? tab. di Daerah2 dilakukan
Gengan pedoman pimpinan Dewan Harian KOKSI atas pertim
bangan Pimpinan Biro jang ber

bang (pilot das: PAN

taatah ato feet levin, Kur
mi2nja jang dibuat sebaik jang
terdapat dalam pesnwa:2 terl
astona
bang pengangkut Intern
lannja, tjukup memberikankepunsan bagi paru penum
ni
Plak pula atu knistimewaan,
Initu kursi2 Ini dapat digeser
bila perlu, Lain keistimewaan
lagi Yalah bahwa bertolak dan
pendaratan bagi pesawat Ini ti
dak memerlukan lapangan Ler

TENTANG EMAS MURNI
DARI BEA-KELUAR
CJAKARTA, 6—8 (PlAj—

Ketara

JANG

BEBAS

BERHUBUNG dengan timbulnja pertanjaan? dari ma
dibebastonn| ja emas murni dari bea-

Prinsen
dal
Djakarta, 7 Agustus

,
lang dinjatakan oleh kepala purel ben-tju
DEWAN: Pimpinan pusat IP-KI kai beberapa hari
lebih landjut didapat pendjela
(ikatan Pendukung Kemerdeka:

an ea. ngOiandangasi
ditan
Nj. Ratu Am)

Stan ketua umum

san,

bahwa

murai
Pa

peraturan

bapa

jang

jang berlaku memang emas

boleh dibawa keluar Indo

vesia tanpa dipungut bee-keluar.

Akan
(KETJIL) tertentu, hingga un
Ia pural bea-tjukai Soeharnomo tuk djumlah jang lebih dari pa
20 Djull 963.
ini tidak berarti Gx jang ditentukan itu diperluetjatan ini dilakukan bar bahwa setiap Orang dapat mem kan Izin chusus,,
dasarkan pertimbangan bahwa bawa emas murni keluur IndoSebagai tjontoh dikemukakan,
IRKI
Ir adanja usa nesia semau2nja, karena untuk Kalau seorang penumpang ka-

villa Marilyn

siaran

ingan jung luar binsa ramai
dari segala lapisan masya

pula dalam pendaratan dan
mulai
terbangnja, Menurut

Penentuan
Wangan dan
Gang perlu
pelaksanaan
Guatur lebih
Ipinan KOKSI

Djawatan Koperasi sesuai de
ngan tingkatnja dalam melaktanakan hal2 jang menjanpkut
bidang wewenang Ljawatan Ko
perasi dan InstansiZ isinnja utk
mempiroleh persetudjuan betta
untuk merajakan — selesainya | mar
Damiklan isi surat .putusan
donesia
| Menteri Koperasi Ketua Umum
hari sebelumnja oleh Presidmn Ikoksi No. 26 dan 28 tahun
Soekarno.
'Hesepa itu mendapat kun- |" 062.

:

Tjooa
Attse

Pera Kedutaan Inda KB,
Bubramanish, telah diadatan

Dibekas tempat Almbangan
Biro Perdagangan Kuperasi
dan Administrusi Perusahaan
mobil kmp, Melaju Itu dimak| tersebut bertugas untuk mem 8!Koperasi
metputi: & mar.
sudkan akan membangun .tugu | berikan bimbingan
kepada pe- keting, b.”jang perhitungan
pemuda" jang indah,
! rakan2 koperasi dalam menje- pokok, c, pembelandjaan,bargad.
Sementara itu kepadah mania lenggarakan usana perdagangan | lain? masalah excuonti perusarakat dan terutama kaum peda| dalam
dan luar negeri, memim
akuntansi.
gang diharapkan memelihara ke pin gerakan2
dalam
memberikun saran2nja
sihan wilijah Int, terutama penjelenggaraan koperasi
pemeran
jang
Kepala Djawatan Kope
dalam rangka Hari Proklamnai bersitat perdagangaa alau ke | kepada
rasi, Biro Manageinerr Koporasi
dan Aslan Games jad,
ulatah
keafah
usana
perdagong
|
selalu berhubungan
Demikian diberitakan oleh anj dan | menginventarsasikan | dengan Pimpinan
KOKSI selemDjapen DCI Djakarta Raja,
selutuh usaha perdayangan ko- | pat.
ntt

Pertama
oleh

meng

ha? baliNdari pihak luar, mau-

televisi

jang dipantjar

Itu telah

ada

peraturan2

dari

pun dalam tubuh IP-KI sendiri LAAPLN.
kan melalul #atelit ,,Teletar"',
Dikatakan, . bahwa menurut
menjelewengkan dasar dan
Adegan2 lainnja menundjuk- untuk
tudjuan organisasi serta meng
kan gjendela jang petjah, mela adakan
perpetjahan dirakogan
Int mana peta dokter berhasil!

memasuki rumahnja pada Ming
wu pagi, kamar dimana ia dika
temukan tidak bernjawa lagi

Hotel Turisme & Tingkat
Di Ambarukmo

pal misalnja membawa emas
murni sebanjak — katakanlah
1 Kgo — untuk diangkut keluar
Indonesia, selama orang tab
Gupat memperlihat surat izin
dari LAAPLN, cmasnja boleh
Gibawa
tanpa dipungut bor.

Interport

Regatta

nja tak mungkin terdjad kas
rena LAAPLN tak akan mengeluarkan surat Izin seperti 1tu).

Akan tetapi @ndaikata surat
Izin LAAPLN Itu tidak ada, Ge-

Miklan Soecharnomo, maka baik

Djakarta, 7 Agustus (Merdeka)
Bertepatan dengan perajaan
17 Agustus 1902” dan Pesta
Olah Raga #-Asiu ke IV, di
Djakarta akan Gisc'engguraran
pula Interport Koguita ko IV,
jaitu pada tanggal 12 16, iv,
dan 20 Agusius. Maxsud' menjelenggarakan interpori Kegatta tepat pada peristiwa? berar
Ini adalah untuk turut serta
memerahkan kedua pesta tesar itu,
Disamping thema diatas,
maka sesuai dengan tradisi,
maka Interport djuyu diadakan
dalam rangka memupuk dan
memadjukan olaurapa air Gi
Indinesia jg dengan demikian
sekaligus akan dapat membang
kdikan semangat ijinta laut
bargsa Indonesia sesuai dgu
bentuk geogratis Indonesia.
Interpori Regatta jang diselenggarakan setahun sekali itu,
jaitu pernah diaduran di Djakarta, kemudian ke 4 di Makassar, ke 3 di Surabajo: Gejam tahun ini di Ljakerta akan
mempertundjukkan airaksiZ jg
menarik. Hampir semua (jabang
olahraga air diikuti oleh ham
pir semua peserta dari daeran2
jang semuanja berdjumlah tu
rang lebih 210 orang.

Atraksi Menarik

Atraksi jg paling — menarik
adalah demonstrasi 'ski air ja
@dlikuti oleh pesertu4 dari Makassar, Djakarta dan Surabeja.
Akan diadakan djuga pemilihan
champion
bun

ini

Indonesia

untuk

untuk

8kl

ta-

aif

antara

lajar akan
Dragon —

diperebutkan
perorangan,

klas
klas

V team dan perorangan, klas
N teem dan perorangan, disamping atraksi perlombaan
perahu Lajar dan atrahsid jg
menarik seperti Out Board dil.
laut) Tg. Priok.

dianggap sebagai davisen, jang Akan Djadi Anggota
pengankutan & enilikannja ha
Tua mendapat irin dari LAAPIN W.S.A,
Interport Reggatn didukung
Demikian kepala purel bea

ma!

8

FaE

7

dar

dilaksanakan

oleh

Peropi

Wersatuan “Ola

Her (rai

Indonesia) jang anggota:
lergiri dari Djakarta (P Seribu),
Semarang (Poras — Surabaja
(utas): Makassar (Iopsa), YaMerinda (Mahakam), sedangkan Tegal Perapat dan Dyatijubur belum
aktif. Interputt
Kegatta sebagaunana disevutkan diikuti olen Makassar, Su
rabaja dan Djakarta, secang
kau daeran2 lamoia
akan menyirimkan wakiiznja hanja sedaya penindjau.
Olah Raga ski an
Ini telah mulai d
rakjat Indonesia,
olahraga itu menuri
Andi
Matalatta dapat di
sendiri di Indonesia vahkun
dak Halan dengan buatan 1uvrnegeri. Di Indonesia triah Cerdiri Persatuan Utan Kaga Sxi
Ali Indonesia Yan tidan janin
akan mendjadi angrota Word
Mesosiation jang verkuuudu
kan di Amerika, sedangkan petopi telah pula cergubung dgn.
dalam induk organisasikan jg
berkedudukan di Londoo.
Susunan Panitia Interport
Regntta ke TV adalan sbb:
Pelindung/Penasehat : Mented KSALKetua Umum : Lin. Djendemv RHidajatKetua L : asin.
. Ketua IL : Kol. Andi Mata
latta.Ketua III.: H. SONDA.Keuangan : Njgnja. Scnda.."
Sekretaris : ISMET,- “
Seksi Technik : Maj.Alutuk
Djall Asname
/
| Perawat : Ltn. ALRI. ANIS,
Purel 1 : Mr. MNUR
12 Lmd. MHAMIDY,

Film Projektor Untuk
Siliwangi

Bandung, 6 Agst. (PIA).

Hadiwijoto pegawai tinggi
lang diperbantukan pada Wam

pa Muljadi, Senin siang ini dengan atas nama Wampa kesedjahteraan rakjat telah manjerahkan barang-barang jang
berupa film-projektor seharga
Rp. 800.000,— kepada Kodam
VI Siliwangi jang ditorima oleh
letkol Aang Kunseti jang bertindal:

atas

nama

Pangdam

V)

PBH Merukunkan Suami-steri

Eoirs

ni

Tar
fr

1

IV

A.G. IV Den Perajaan 17 Agustus

Pengasinan (Jachtclub, Sindang

Yjukat Soeharnomo.

Ke

Diadakan Di Djakarta Untuk Memeriahkan

lain tricks, jumping dil.
keluar (suatu hal jang sebenar
Dalam perlombaan perahu

orang maupun barangnja akan
ditahan tAMPA ......
Dalam hubungan ini dikata-

Pa

$E

inai

memberikan

Perasi dalam penjelenggarana

:F 3

zf

Ep

Sidoai

keterti

baik dari

Batik, Departemen

Oa na dab
Bandung,

:
E
H z : 1 8 E
f E2 f et Se : ! EF

Indonesia,

i

Indomeria,

sudut

akan dibuat tempat pembuangan

H: 5

DJAKARTA, Pa

Hari

hingga

DJAKARTA, 6-8 (PIAjtmw

Ohusus bayi para wartawan,

Wartawan Jang
Gengan diantar

eaAAN E! | I At
| i8 |I 1E I E P i
: #5 -£ in i
rs
H
:
I
j
e
i
h
(hiHi ! Ti i:l

Peraiaan

jang

f

sa lampau tjuma

pa sehingga tertiapal ketertip-

Timur,

Managemen Koperasi

ba -

rai:

walau-

Umum

pun tidak datang dalam barisan
jang teratur rap!
An Inti, diserukan akar dapat
mengatur dirinja sedemikian ru

untuk menje-

lesmikan masalah Irian Barat cetjara damai. Dari sekatang bisa kita berikan diaminan bahwa usata? Jouwe

Rakjat

ar

bunan Tandjung

rima dari berbagai negara. Ka
lau produksi dari pesawat ter
bang Ini, jang dikerdjakan di
Stasiun Kanpur, dikerdjakan de
htan tenaga penuh, maka diha
Tapkan sebanlak tiga buah AV
RO—748 dapat dihasilkan daam waktu setahun.
i
Setelah pertlovaan penerba
ngan untuk pers, direntjanakan
pula "untuk mengadakan pertjo
baan2 penerbangan bagi pit
pembesar dan undangan lainfja
Menurut rentjana pata
pener.
bang OIA akan melakukan per.
tjobaan dengan membawa
seni
ti pesawat AVRO—748 ini keSingkep,
'
Pagini mulai djam 8.30 dinda'
kan demfonstrati terbang diatas
lapangan terbang Kemajoran. So
landjutnja setelah 10 hari diIndonesia, Subroto” akan melandjutkan perdjalanannja “kes
alaya, Singapura, Muangihay
dan Birma.
:

Biro Perdagangan & Biro

Tere

apa

JOGJAKARTA,

4 Agustus

(PIA).—

Lari Keluar Kota
Dalam

8

melalui2 agon2nja “di Indonesia. Rakjat dan
/
tan Bersendjatenja telah menundjukkan bukti?
akan
ja Kita memandang usaha2 sub
| versif jang hendak dilakukan
oleh Jouwe
dan Womsiwor
€3 tjuma catu
berlebih2an jang tidak berarti, na
|mun adalah suatu konteodiksi dengan
kenjataan . diratu fihsk dari Pemerinteb Belanda jang menghendaki

jang bersangkutan telah menge
dakan penindjauan kekampung
Melaju dan Tandjung Timur Ye
in tgl. 6 Agustus ini,
Timbangan mobil teb. akan
ditempatkan, dikompleks perka-

pap

|

kontraae La
i, neo Can
asing jang terangZan

subversif

3

BAN edapi ane
@nasir2
Ba

mn

»Subroto Avro-749” Di Indonesia

dunia,

disegala pelovok

akw subveriif

——

£

mar tea

RABU # AGUSTUS 19

|
T
t
Eh Er

PANTA Sa

taporar

jarg

diterima

FIA Makaser «Itu dinjatakaco—

selandjutnja, bahwa sndjak tin
bulnja ketjurigaan penduduk kota diatas terhadap tindakan2

EA

ae

MAA AN Me

,

AGUSTUS 1962"

" Optrsai

4

Ekonomi

—

i Dilantjarkan Dalam Rangka Follow-Up

Operasi

DJAKARTA, 8—8

jera

(MERDEKA):

Sigetotanaa

“Tritomando Reljat tg.

tertinggi.

Rakjat

Resimen

barang2

tembahkan

kemarin pagi pada

pula

bahwa

Hanja tiga orarig dari

' untuk

daerah2 jang tidak dapat didi
tongi dengan truk "maka untuk
tempat2 Ini aka diangkut de

Wartawan.

bah- '9 truk selaku follow-up dari ope

mesin2 |karta 6 truk, Bogor € truk, dan
ngangkut barang2

di jada bantuan truk dari daerahz jg
tapi

bila

memakan

tidak,

waktu

mingga,
mungkin
akan

3 bulan.

Olen

karena Itu Maj. Pens. Siibowo
mengharapkan

ten didaerah Djawa

tersebut bila

“agar — daerah2

taha

Perjidangan

peritarn

ini jg

diduga akan dibuka mendjelang azhir tahun Mi, Akan me
inaken tempo lebih kurang
empat bulan,

U Thant Ke Rio

terbang

Ben Belia,
bahwa

lema tiga bari atas
undangan
Presiden Brasil, Joa0 Goulart.

BANDUNG, d8 (PLAY sm
waktu 3 tarut, “dak ada sebuah
pun di Kotapradja Bandung jang meni
DIDALAM

Kir

yawan Bhakti, Resimen ini me

.

Bandung

Daan mine isux sa: | Membikin Manusia Susila

bemo

moraberikan

takan bahwa universitas adalah merupakan suatu bagi
aan dari masiarakat, maka tarena itu universitas harus tu

nantinja

ke-

Bepe
ban Au
5
DHARMA 5m

HP

Program jane

Biro

indapat

jang

disetudjul okb

CHAIRUL
kepada Biro Folitic YOMIURY

ti

nesia,

Harus membantu pembamngunan semesta bsren-

Yana
Pada awal tjeramchnja jang
berlangsung seianua Kl. CV mx
nit, menteri PTIP telah meninIdjau setjara
singkat undeng2
perguruan tinggi jas menurut
, imenteri jang dapat disinyulkan
dalam "tri brata", jakni bertuIdjvan
memberikun pendidikan
pengadjaran, melaxukan penelipengabdian kepada
@ (tian dan
masjarakat,
|. Didalam pendidikan pengadje
Tan ialah mendidik agar parn
mahasiswa
agar mendjadi.
manusia tjakap dan jang terpen-

tanpa karakter 1imu jang dipe

".Jiagjerinja tidak akan be:faedah

dan tidak akan memberikan man
faat serfa

|

kan Triprogram pemerintah

terutam dim. mensuks

kesodiahteraan

umat manusia.

begi

Menurut menteri penjelidikan

penelitian tidak dapat dipisah-

i

aa

Ka

an

pa ea

Eng

mudi

men

dukunssn

m'-

majorita

menteri

"udi kendaraan | Den Bella, Biro

teri manusia susila horts berlan (UMUM, Denga “ewntuang Au | telah dijanti
dautkan
3 ran jakat maruiya, | Mara bokan, 5 tondars betah | dkota Adjtmir
dapat dipenjala untegrity) dan |fettutup
mendjadi pengemudi jig
Ea
bemo.

kesetiann terhadap bangsa dan
umat manusia Uojality).
Iikemukakan
djuga tjalon
tardiana Itu harus dibawa keciam kritis, harus dapat iene
ah problima2 dan sekaligus
dapat tionjelesnikan proviima2
| itu,

————-—I

sementara

pemerintah

akan mendapat

(PSIKA)

20al2 luar negeri,
Apabila futasi CNRA terbenti
dan

dalam

Biro Politik

melaksanakan

mendalam.
Berbitjara tentang penfabdian
universitas kepada masjarakat

a Imenteri mula? mersuraikan pen

harus

mengikuti

kuliah2

#ususnja,

Hal ini domikian ditandaskan
Olah Ben Dolla. tidak bisa dibiar
kan katens

megimbukan

situasi jang serfua,

suatu

harus

para

interese terhadap

penjelesuan

ang kenamaan
di Djenewa
menemui s6
oraag ahli penjakit?
perut,

Ba

Ba

barul 1

aan pembantu Biro Politik ds
kota Aldjazur, telah meruban

PSRA,

umum

Ha

utk

denyan
| ditemy:dikota

luan konsultasi modis,

Ketentuan jang certjantun
dalam peraturan bulan Djul

dibawah

suatu

pemerinranan

Rakjat Djawa Barat

“follow up

Dikerdjakan

kesadaran dan

BILIHAN

BENGUMUMAN
No, O/MIBPOD/,— .£

Kepada segenap Ahggauta OPS, Pedagang Kotjil/ Etje

ran Nasional dalam lingkungan Daerah Cbusus” Ibu

dengan penut |
serta

jaan

“Gollath Agains' the Giant",
BUKIAH 230—7— BAL

dalam artian budgerair,

MENTENG 4—7—045

aras KREKOT 3-30—7.30—4.15
pertanjaan tsb, memberi aja"The Outsider"
waban: "Djika masalah Inan: SATRIA 445
Barat dapat selesai tanpa par"Viva Las Vegas",
tarungan? militer, pemerintah TMIKINI 4—7—4.30
RI, berpendiran memberixan
#
segenap perhatian kepada ak- SENO"Goodbye
3—4.30—4
1
Uvitas ekonomi ,dan pembas
"Alexandre the Great"
agunan tmnahair, Djadi soal GARYA 3.30—/—9.30
djumlah anggaum angkatan
"Ursus"
bersendjata jung tjukup ba- RUKIAH 2.30—0.40—t,45
njak itu, menimbulkan masu“Gollath Againat the Giant”
lah penjalurannja kembati ke PANTJORAN 2.30—7,30—9.30
pada masjarakat jang akan
"Hal Siang Shit
KIS th)
dikerahkan sebagai kekuatan RAHAJU 7—3.00
“Deraa”
jeng membangun,
:
RAYA 3—7—430
Masajah mengurangi djumPrincess Saaba
lah anggauta angkatan perang PELANGI
2.30—1—4.19
"Riota at the Studio”
(Semua Umur
beberapa waktu jang laju ANEKA 430—7.15— 045
malahan telah ditampung olan
"Tank Force”
suatu panitia jang memikirkan IRAMA 3—7-30—945
Yara2 mereka akan
dikemba- ASI 3—7—6.30
likan kedalam masjarakat, RAJU
4—7—p.30
Panik ani dibina sendiri oleh SKI INTAN 2.30—7—6.30
djenderal Nasution, kepala
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21.00 Pilihan Pendengar, 22.16
Berkenaan dengan
hal di- Ork. Kr. Pusaka
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telah diniatakan oleh Pungikma rita Nsinhua dari
RRT dan India pada tahun "60"
sebagai tindakan pemulibkan kes " Hsinhua mengabarkan, bahwa
RRT, disamping
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Back

#emua

pemerintah Kongo, juig Mehdja

disi

ambil terhadap Katan:
djabat2 ,/Jnion Minlere”

antara

Gjalan damai,
Oleh sebab itu presiden sen
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OPERASI Ekonomi ini adalah
idee dari seluruh PDN2 Dari
Walikota Bandungpun telah pada.saat ini aktip mendjadi
semua PDN tih dikumpulkan s» memutuskan, bahwa Hemo jang pengendara Bemo setalah men
Gjumlah barang2, dipusatkan di Gisediakan
untuk Kotapradja dapat pendidikan menjetir bemo
kedaratan Irian Barat.
Djakarta, untuk seterusnja di Bandung sebanjak 190 buah itu dari Fekolah Bemo.
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Dalam hubungan ini Walikota
tuan jang disebut
Ba

jutmpubkan.

g

dakan

Tertutup

ADA jang akan terdjadi Lilamann

gemua hubungan2 koi
Katanga dengan dunia

Menurut sumber tam keputu

Politik jang telah dibentuk oseh. pemerintah akan mengOper keku|
nja dan oleh penjokong2nja, me. asaan Biro Politik. Ini #kan to

badi atau perusahaan maainkan akan
il
tjuali 10 buah bemo jang akan mendjadi milik Djawt.

truck,

jan gmenambahkan

demokrisi

Ben Bella iebih landjut menjas

Beme, Di Bandung Diseidiakan
Utk Bang Betjak
|
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tang lajak dipurijaja di Waskum dalam revolusi pada wat lam
harian Aldpuair "A! Moodjahja”,
di Elisebethville ia telan
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Automatic Centrifuges
Modern Sugar Cane Mil,
with Roller Bezrings/Slide Bearings.

A. Sjarui Penerimaan.
1. Warga negara Indonesia
2! Bengjazah S.M.P. Negeri atou idjazah Nokori lain
jung sederadjut.
3. Umur tidak leoih dari 23 rahun.
.
4. Ihaak/belum kawin
takan oleh sutai Keterangan
&. Berbadan senat (Oinjasetemp
at).
Wokter Pemerintah
haan perperusahaan
juk oleh perusa
&. Bagi mereka jung ditund
biuelan atau Instansi Pemerintah umur .idak lebih
dari 25 tahun,

Vibratior, Screening Machines
with screen 'netting of stainless sieel
Complete Sugar Millino Plants.

B. Mengenai Pendidikan.
1. Lamanja pendidikan 3 tahun.
a. peladjaran teori memakan Waktu 2 tahun
&. praktek dalam hotei & bulan
2. beladjaran dibagi dalam 3 kelompok, miasingd:
2. bagian pelajanan,
b, bagian Dapur,
5
€. bagian Administrasi Var Pelagjaran berUmum.
1562 di
Peladjaran mulai achir bulan Sepiemi
Bukit Dago, Bandung.
Siswa diharuskan tinggal dalam asrama
siswa jang diterima.50 (lima puluh) oraug,
hiswa hanja diterima setelah tulus test udjian
dan
i panitia penerimaan.
mulai tanggal 10 Agustus ad
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Djl. Mampang Prapatan (Pantjoran),
Telp. Ot, Kebajoran 10374
memmpikak
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3 tahun,
. Lama
satahun
b, Uang kuhah Rp, 240,— (duaratus empatpuluh rupiah) selain
Jan
&, Ongkos pordjalanan pulung-pergi dan binja? lainnja
untuk mengiruri test masuk ditanggung oleh para tjalon sendiri
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Djawatan Koperasi dan

menjediakan akomodasi

baik bagi
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(Lhe Indonesian School for Mass

Communication”.

Lidirisan tahun 1953 dibawah asuhan ana Bibit
Indonesia dan Serikat Penerbit Suratkabar (55), Djakarta,
Diakui — dalam arti dipessamakan wjazannya dengan 10ja
zah Universitas Negara — oleh Pemerintah Kepublik indonesia dengan Surat Putusan Menteri #-P, dan &. tang"SO"
gal 20 Februari 1986 No, 12575/5 dun Keputusan Meoueri
Bengkel Acca & PTI2
tgl 16 Djanuari 1962 No, Z thn, Iv64,
Tehnik .
Dji. Bututjeper 45 Mengumumkan dengan ini:
Tel, 410 Gambir, A
MAHASISWA2 BARU: Uvut tanun ku4505
liah 1962/1963 menerima mahasiswa2 baru dalam dium

Djakarta, 2 Djuli 1962,
$

me-

LIVST2 MOBIL
dan lain2

'4

mahusiswa

Drs, Wahjoe Soekotjo,

untuk

Djakarta, 6 Agustus 1162,
KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN,

kemudian.ai Peh tempat teat masuk akan diumumkan
Seni

asrama

lengkapan oraktek akan menjusul

Dji. Gondangdia
Lama 14
DIAKARTA
3310

dari umum,
tugas beludjar/ikatun dinns maupun bagi mahasiswa
diri melalui Bagian
@ Bagi mereka jang sudah mendaftarkan
Departemen Koperasi, djl, Serarn TTI/7A Djakarta,
.
perlu mengulang pendat:arannja.
tidak
den tidak memenuht ketentuan? sersebut diatas tidak
L
Aan
» Ae

DHAYA
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! Surat keterangan kesehatan,
"KL Pastoto terachir uk. 3 x 4 cm, 3 (tiga) lembar:

@, Departemen Koperasi c.g.

perdjalanan/penginapan

test udjian masuk harus ditanpgung sen.
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D. Keterangan lain:

:

Surat keterangan berkelakuan baik,

E

Persediaan terbatas.

DIDJUAL LEKAS»

|

, Riwajat hidup dan pednidikan,
. Balman idjasch terachir jang disahkan rangkap S(tigw.
Surat perserudjuan/tugas beladjar darj Kenala Instansinja,

3

Onderdil dan service terdjamin,

PENDAFTARAN SEKOLAH KEDJURUAN PERHOTELAN dan dialamatkan kupada Departemen Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikusi
Gan Pariwisata, Djalan Hajam Wuruk 2, Djakarta.
TUSTEL 8IOSKOP
. Mereka jang dianggap memenuhi sjarat2 akan dipanggil untuk menempuh test udjian masuk.
Mereka jang lulus test udjian masuk akon diudji Projectie Enkel merk Philips.
setjara lisan lagi oleh panitia tersendiri
35 m/m — FP. 56. —— didalam readaan baik - den
Mereka jang tidak mendapat panggilan aniuk tme- komplit.
nempuh test udjian masuk dianggap tidak memenuhi sjarat2 (surat menjurat tidak akan diadakan). Bisa dapat hubungan dengan 4

|

Kebajoran-Timar,

Gengau

Berikut pemasangan oleh tenaga abli jang |
berpengalaman.
|

lengkap)
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TATA

a/4inch
— model TS — 106
a/14 inch — model TCA — 209

fistrik: Hanja 130 W 110/125V.
BoBal janberkat
Stand Yan Root” Antena 8

wadjib,
b, surat keterangan berbadan sehat,
keterangan berkelakuan baik,
!
'basfoto (dibalik pasfoto supaja

— Altona (2)

(Latihan leng-

tt

Merk: SHARP
(made in Japan)

alemont,

,

#STENO
|
:& SEKRETARS|

PENDAFTARAN:

TELEVISI

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DARAT. POS,
TELEKOMUNIKASI DAN PARIWISATA

Gary Kepala Instansi jang bersangkutan dengan tjatatan bahwe

Wswa dan berikatan dinas dengan

Dengan kapal Vibeke Maersa

Universu,

No. O1/DPHBIPTP/62.

tyalon tersebut sedikit-dikirnja telah bekerdja 2 (duw ahun
pada Instanm jung bersangkutan,
NUMEX Export Gmbh.
c Chusus bagi tjalon umum lainnja jang belum mempunju status
pegawai, hurus disertai surat keterangan berkelakuan baik dar,
Pamongpradja/Kepolisian, serta berumur tidak lebih dari 25 tahun,
Schuetzen Str. 79-85, Hamburg
IV, Luus test masuk jang akan diadakan oleh Akademi Koperasi Djakarta,
&,
NIAFUS
MAHASISWA,
124
ha, Duri pegawa dulam lingkunyan Departemen Koperasi dan Instansi
Pemerintan lainnja, injah sebagai Pegawai Tugas Beladjar dari
—
Instansi jang bersangkutan,
. Dari Gerakan Koperasi, sebagai mahasiswa jang mengapar bea»

4300,

Cane Cutters,

untuk tahun Akademi 1962/1963,
A4, WAKTU PKNDAFTARAN,
Pendaftaran diadakan -mulai tanggal 16 Djuh 1562 sampai dengan
3) Agustus 1962,
SIAKAL-SJAKAT MASUK,
i, (Warga-negara Indonesia pria uun ..2nita,
41, (#ogawaj dalam lingkungan Departemen Koperasi
m2 sebagai borikut :
. Mempunjai surut keterangan dari Madjelis Pengudji Kese:
Perawai jang menjatakan bahwa pegawai tersebut memeni
sjarat2 kesehatan untuk mengikuti pendidikan pada Akadeun
Koperaki,
Mempunjas igjazah negeri: 'S,M,A, B/O atau S:M:E:A: arau
sekolah? jang sederadjat dan sedjurusan dengan itu,
Sudah bekerdja dulam lingkungan Departemen Koperasi sekurangkurangnja 1 (sutw tahun dan harus ada surat perserudjuan/tugrs
beladjar dari Kepulr Djawatan tingkat pusat/Biro/Bagian jang
bersungkutun,
Sanggup menandu-tangan, surat perdjandjan sesuai dengan
lmmpiran Keputusan Menteri Transkopemuda no, 59 tahun 1Y6i,
1
Ijalan umum lainnju jang memenuhi sjarat2 sebagai berikut :
2, $eperu/tersebu 'dalam-ud IL sub a dan b,
1
D, Chusus bagi pegawai Instansi Jainnja (Pemerintan, Gerakan
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PABERIK2 GULA jeng Tua/Baru.

"DJL, MAMPANG PRAPATAN (PANTJORAN)
TELP, OT, KEBAJORAN 10574

TELAH TIBA !!

(17 Tahun)

20 (Limapuluh tudjuh ribu sembilan |. mp0 WELL AND
belas 20/100 rupiah) dari Rank NuGK”
sentara PT,
Audny Mucty
Ihegue
tersebut
telah
uinjatakan
Susan
Kohner
Cin. color,
tidak berlaku lagi—
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DJAKARTA

|

Chegue No, 85203 sebesar Rp.51/15,|

buat

KOMITE an
OLYMPIADE
Banana
analeraneINDONESIA
Ben aMa ana ap
BADAN TOTALISATOR NASIONAL

MULIA

6 — 115
— 380

Telah kehilangan antara Djl, Madja
pahit dan Rowamelaka,
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vs.
Ks. BB.S.A,

(Seluruh pertandingan dilangsungtan

:

ne

'dengan

antara 8

P.N FADJAR BHAKTI
DEWAN PERUSAHAAN

PEMBERITAHUAN

3
2
30

OkrNop.
2

25

u

26

.

23
eng”
1

«16
.

-

.

2
aa
”
“Sg

“5

2

.
.

Hgemng
2 bulan,

DJI, 1 Keriukmuran
£
t

tah
Slerat2 penerimaan: Beridjazah SMA udjian negeri (A,
3 da

Pendattaran: Dimusai bulan Ujut, ..yustus dan ditutup
tanggal 5 September 1962, pada Tatu-Usaha PerguruunLuggi Publisistik di Djalan Segara Satu No, 37, Dyakarsa Tilpon: G. 21,
tiap2 hari kerdja antara djum
4
cempai djam 13.00,
Manasiswa2 jang mendaftarkan harus Oaang sendu
atan mengirim wakilhja dengan membawa:
Ud) Jajuzah SMA udjian negeri asi: (sementara)
(2) Salinan Idjazah 4 da!tar angka, jang disahkan Oten
Pamong Pradja ditempat kediaman tjalon mahasiswa atau oleh Direktur SMA jbs. (2 rangkaph:
(3) Dua buah pasfoto jang terachir, dan

