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Brasitia, 17 Sept. (AP-PIA).
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MENTERI pertama Djuanda beserta isteri dengan dilepaskan
Tokio
sendiri oleh presiden Sukarno bari Selasa pagi bertolak ke aan
penerdengan menumpang pesawat udara Electra dari perusah
bangan Garuda untuk berobat dan'berisfirhat selama kurang lebih
sebulan atas nasehat dokier.
Dipelabuhan udara Kemajoran ngi Indonesia pada pertengahan
bulan depan.
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Djenderal Taylor Di

Bandung

utjapan selamat djalan kepada Djepang itu sangat tidak resmi
menteri pertama dan diantara tetapi ir. Djuanda selama be- Bandung, 15 Septemoer (PIA).
pembesar2 negara itu tampak rada disana akan mempergunaKetua gabungan kepala2 staf
pula pimpinan dari lembaga2 kan kesempatan untuk menin- angkatan
perang AS djenderal
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ma jang berhubungan dengan rah Madjalaja, dideerah mana
Presiden Soekarno jang chu- Indonesia.
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dr. Leimena.
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aran tudjuan dan n
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DIREKTUR -djenderal djawatan PTT S.H. Simatupang menga
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mean
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sebesar Rp, 1 miljar,
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PTT didaratan Irian Barat ini
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Indonesia Diundang

Kesitusa
Aksi DN, Aidit, |
DN. Aidit dalam kata sam

Granada mengatakaw, bahwa
walaupun pengalamannja
lam dipioantik tidak tewp ara
pun retmi,
tuan Nick Detena

djalan2 Penghibur

Djenderal Sucirman dan Ratula

ngle, pemasangan lampu2 neon

telah selesai.
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Bementara itu oleh Pangiima
Kodam XIV "Hasanuddin" kolo
»Sebuah persekutuan Aria
mel M. Jusuf telah diserahkan
kepada fihak Kotapradia Makas sedang dibentuk, adaknja Oieh
orang
Filipina jang pemberian2
21 uahg sebanjak Rp 510,200,-Jaltu bagian dari seliruh munba keterangannja diseluruh dunia
senantiasa berachi: pada tinda.
Panglima Jusuf
sebesar
3,— Gjuta jang telah didjan kan2 pembalasan jg Menarik ha
djikan, untuk pemasangan lam UM tuan Nick Osmena, putera Pepublik Borneo — seluruknja
g dari presiden Osmena al
pu2 neon.
Gengan tenaganja sendiri, De
marhum", demikian Granada.
mikian Granada.
Sumbangan Panglima Jusuf
wKarena Nick sekarang bera
sebesar Rp 3 djuta itu aualah Ga” di Indonesia din mungkin

Mereka akan bertanding un.
tuk memperebutkan gelar 'e.
djuaraan tindju kelas terbang
dunia bulan depan di Tokto,
derniklan harian tersebut,

Patindju jang kalah dengam

Bedaktur olahraga "Pilipine
Herald", Eddie Laohita perrin.
djukan bahwa pemaia2 Pilipi.
na tidak pula lepas dari kesa
lahan dalam irsiden tersebul

sendirinfa turun sebagai penan.
tang ketiga dan tidak dilainkan
menmadakan revanche sebefum
berhadapan dengan penafitang
“utama, demikian merurut pe.
raturan Persatuan Tindy1 New

York, kata harian - tersebut
achirnja.

Rumer.up Helsinki ber.
tanding di Joglo
Kesebelman Indonesia Muda
seluruh Indonesia. jang mewa.
kill Indonesia dan Pegtival

Pemuda di Helsinki baru? tri,
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pan.
Solana sore bertempat distadi
On utats "Bung Karnc” dalam
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int akan di.

langsangbap dun Kali sertandi
gan masing3 antara kes, Persi

Gja—PSSI Djawa Timur
djam
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wasit M, Manoppo dari Djakurte Anak?
ng dulam per
wndingan tni

kedua antara AURI seluruh Indonesia—PSSI Djawa Tengah
Gjam 21.00-23.00.

kedjuaraan

Festival tersebut, Mari “Senin
sore tibadi Jogjakarta, dengan
maksud untuk mengadakan per
tandingan dikota itu melawan
Ps, Gama (mahasiwa univer.
sitas Ciadjah Mada) dan bord
PISM &r. Jogjakarta,
Kesebejasan IM. seluruh
Indonesia Ini, pemain?nja

ter.

Giri dari pematna anggota I.M,
dari Djakarta, Bandung. Su.
mebaja,

Jogjakarta,

dan

lain2

Insi, Atjara
pertandingan di
Jogjakarta adalah sbb.:
Tanggal 18 Reptember LM,
Tawan GAMA, tangre! 19 Sep.
tember LM. lawan PSIM Jog.
jakarta,
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4. Membangun semesta bercni
na
tivitas ekonomi dan projek (spl 3. Pengembalian Irian Barat, “
untuk memperlantja: pemasang dapat merundingkan Suatu per
Mengenal tugas2 Kesatuan
ritucel dan materieel).
setudjuan tidak
resi
untuk
Aksi jang perlu mendapat per
2. Program Politik Pe:
membentuk antara bagian utahatian, D.N. Aidit meniebuti
tah: Landreform.dan ba.
ra jang dipersengkctakan dan Terhadap Persefirdjuan Rel. — Beranda
antara lai
3. Meninggikan
1
1
seruan umuM dgn,
(tehnis, sosial dan politis).
Menjinggung soa| tugas Bu petundjuk2 praktis (batas wak
kian Indoprop beliau mendjelar tutjaranja.)
Konforensi2 Xt
kan, bahwa Bagian Indoprop
wa
Gjib membantu dan melaksana: 3. Kader-F Lala
Semarang, 17 September (PIA)
4.
Dapat
bekerdja bidjaksana
kan politik2 usaha Pemerintas|
MUSJAWARAH Wanita se Djawa Tengah jang berlangsung di
jaitu
mendor
ong jai
@iantaranja:
landreform,
bagi
Semarang
dari tanggal 14 s/d 16 September ini, telah diachiri
— PxdA. melalui ketua Jang menolak persetudjuan New
dju dan menari jang belum 4x0
engan resepsi pada tanggal 16 September bertempat diaula Seko fraksinja mr J.A.W. Burger me York itu mendasarkan pendiri. hasil, keluar negeri dan keruja Gjangan hanja k mengge
rakkar
resepsi mana Nj Drs njerang kabinet De Guay, teru- annja sbb. : tetap berpegang pa sama ekonomi internasional,
ah Pelajaran Menengih Semarang
madju sada. | Demi..n
Achirnja Menteri menjatakan sudah
Soekarno telah membifjakan djandji wanita Djawa Tengah
da djandji jang telah diberikan kejakina nja, bahwa Musjawa- diberitakan oleh Ba
ae
ang berbunji sbb :
rop PBMN,
kepada orank2 Papun dan tidak rah akan
ai
- Imau turut bertanggung-vjawab memuas
Menjadari akan tugas, kewa- tuk seluruh anggauta keluar
terhadap persetudjuanitu de
jiban serta fungsi wanita daSambutan Menteri-Sekdjen
3.
ngan memberikan sua
lam penjelesalan Revolusi 1945, V. Sebagai anggauta masjaraPBEN Soedibjc
aja.
menjadari
pula akan pentingkat: kami akan mendjadi penteri-Sekdjen PBFN Soe- Menon Mengenai
,
atas
nama
partai
pemerintah
dorong-pelaksana dalam penjukata sambutannja
aj
Jang
terbesar
K.V.P.
menjatakan
Kesembilan orang itu
lipu1. pembinaan mental dalam sunan masjarakat adil dan mak
wa
perdjuangap
Keter
Dgn
RRT
angan
keluarga jang merupakan
temmur. sebagai pradjurit pemba- berdiri sepenuhnja dibelakang W anggauta2 berbagai? partai
hasil dengan baik, apa
New Delhi, 18 Sept,
pat pemupukan
rasa kekeluarngun jang aktif, kreatip dan kebidjaksanaan pemerintah dan Politik. Persetudjuan Ngw York tila kita mempunjal garis poli
meletakkan kesalahan besar di- itu "telah diterima miadjelis ren tik jung tegas dan organisasi jg
gaan,
dynamis.
Mentery pertahanan Incud
atas
pundk
politik
Amerika.
dah
Belanda
dengan
127
lawan
2. Keluarga jang bbrfungai
baik.
— Pro Mr PJ. Oud (V.V.D) 3 suara,
Djandji tersebut mendapat
sebagai tempat perwudjutan Ma
Beliau menjataran, bahwa
menjerukan supaja persetudjuan
sambutan
hangat
terutama
daFront Nasional harus'ada ker.
sjarakat Sosialls
itu
diterima,
mendjadi
kabinet
ri
para
undangan
disertal
tepuk
Giasama jang baik dengan Pe- perlu adanja waatu krisis
3. Keluarga Jang mentjermin
dan menuduh pula Amerika je.
merintah.
kan taraf kehidupan ekonomi tangan jang riuh rendah.
bertanggung:
Kepada para peserta Musjabangsa dalam bidang sandang—
Dr.
JAHJS.
Bruins
warah beliau menjatakan agar
pangan-pendidikan dan kesehaSlot
(AR)
menjesalkan,
bahwa
djaan jang sudah
tan-kebudajaan dan hari tua,
Kursus Pjuru
Indonesia telah menggunakan ke
mengadakan
Maka Wanita Djawa Tengah
Ketika ditanja 'mengenaf 200
kerasan dan antjaman? kekera
perumusan? baru, karena garisz Orang pasukan RRT tang ber
berdjandJi:
Masak Putri
san,
akan
tetapi
walaupun
dajang
ada
sudah
banjak
diberi
L Sebagai isteri: kami akan
tahan diperbatasan timus.laut
Djakarta, 18 September (PIA) mikian masih melihat "kemung Meskipun Kedata.
kat n.
India, Krishna mengatakan di
mendampingi suami sebagai sau
Pada
hari
Sabtu
jang
lalu
ke
kinan
penjelesalan
jang
adi
Dalam
kata
penutupnja
bedara dan kawan berdjuang,
Lembaga Makanan Rakjat bagi orang2 Papua".
Hau menandaskan bahwa tanpa
IL Sebagai ibu rumah tang- Upala
Departemen Kesehatan, dr. Dra
— CU, merasa sangat ke ngan. Presiden
konsolidasi kita tak bisa bar tiasa terjadi antara Pakistan
ga: kami akan mendjiwal ke- Gjat
D. Prawiranegara telah me dewa namun akan memberikan
| gerak.
luarga mendjadi keluarga So- njordhkan
Can RBT,"
,
Ditunda
kepada para suara 'setudju.
Sambutan pengawas oafian
alalis Indonesia.
: djura masakidjazah
setelah mengikuti
—|
SGP.
tidak
akan
menjoIndoprop
Dr.
H.
Roeslan
III. Sebagai ibu pembawa keTindakan2 pentjogahan binsa
selama
kira2 2 bulan di kong persetudjuan
Padang, 15 Scpt. (PIA).
itu,
Abdulgani.
—
turunan bangsa: kami akan ber kursus
pedang didjalankan untuk mo,
Pasar
g
Meskipun
karena
kesibukanz,
HICPN,
dan
P.S.P,
akan
Dalam
mengjelaskan
,/Tahuh
watak Susila, — berke-Tuhanan
memberikan #uaranja pada per. kundjungan Kepala Negara Pre- Kemenangan"
an berdjiwa sebagai pahlawan.
Kursus tersebut terdirk dar)
Soekarno ke Sumatera Abdulgani menjatakan,? bahwa |
tersebut,
1V. Sebagai pendidik: kami 6 mata peladjaran Jaitu, ilmu setudjuati
(orang "pemba- barat jang direntjanukan tenggul Tahun Kemenangan tersebut
kakan mendjadi pembangkit se- stel, ilmu bahan makanan, penjo rontak"
anggauta Twee Kamer 19 September ini ditunda, na- adalah
tahun kemenangan bagi
mangat kerdja dan djuang un: La
Krishna Menon merentjana,
Kere
masak (theoriemuu persiapan? dan kegiatan2 Ivum revolusioner.
untuk singgah di London
ilmu tesep, pe!
jung bertallan dengan penjambu | Mengenai Front Nasional dk kan
ima
berunding dengan perda,
tan
jang
selama
ini
telah
dilan:
|
nlatakan. oleh bellau, bahwa ma menteri
Nohru sebolum
Gapur serta administrasi kope(arkan tetap didjalunkar
Front Nasional adalah apara- naikpesawat lain
jang menudju
sowalan,
tuskan, Terutumu dala
tuur daripada revolusi dan
haWiatan
kebersihan
Nasionui,
de
tus lebih tarmpil kedepan dari
Dari 21 orafig jang mengikuti
dikatakan oieh Pangi
pada Pemerintah Beliau menjata
pola Lembaga Makanan Rakjat Rasialis” Tidak Akan miklan
madjelis umum PBB.
Pedarmilda Sumatera Barat Ko- kan perlunja sosial-bggkin# dan kaan
Menjatakan,
bahwa
meskipun
Menterj pertahanan
Pangkalan Udara Vandenberg €juru masak kelihatannja meme Dituntut Oleh Penga- lonel Soerjosoempeno dalam ra- lebih perlu Jai 503!
pat panitya Penerimaan Tamu
Dalam meni
(Cariitornia). 17 Sept. (AFP-PIA) Bang peranan jang ketjil, tetapi
Agung hari Sebtu pagi jang di- Pai aril.
Amerika Serikat telah melun- tugas jang sangat penting bagi dilan Federal
lebih baik. apabtia
langsungkan di Gedung Susa- daskan
tjurkan sebuah satelit misterlus pemeliharaan kesehatan.
Sepiember aa Karya Padang,
tersebut diganti de,
Gari pangkalan udara VandenDalam kata sambutannis ke Albuny, Georgia, 1S (AEP-PLA).
karena phobia ber
berg, Cailfornia, pada hari Se- kursus tsb., 3 orang jang tidak
Baru? Ini Gubernur Sumatera arti ketakulan jane kemudian
nin.
lulus, sedangkan seorang men tabgkap hari
sedangkan ben
Barat Kaharuddin Dt," Kangkapenindjau2 jakin bahwa sate dapat Idjazah |penghargaan ka

Pendirian

Djandji

Partai?

Kan men pengap laa

AS Matjam

rena prestasi Jang balik. Kursus
tersebut diselenggarakan atas
kerdjasama antara Lembaga Ma

|

buruh bersama dengan pimpinan tjahkan bersamh tentang penju skeengganan Jang t:k dapat dia
(perusahaan Negara suhan rentjana ptoduksi, dintribu
tasi" dlantara — suamisisteri.
dan swasta nasional). Dan sesua si dan transport.
Undang? Itu djuga akan mem
pembentukan
tu mengenai n lainnja akan dirun | Dalam angkr
dingkandenga pihak Komando Gewan2: perusahaan di Sumsel terikan hak kepada isteri perPertahanan Sipil daerah Suma dafi pihak Pedarmilda Sumsel tama untuk ditjeraikan upabile
kehorma

tija dengan isteri kedua,
Penindjaua sosial di Kairo
usaha pemerintah
Mengariggap

sk.

tjepat,

akan mengatjaukan
kanjak usaha untuk membangun
perekonomian

| negara

menaikkan taraf

aja.

dan

Penduduk RPA pada | Waktu

ini bertambah dengan ketjepatan 40 Orang betinp, 1000 orang
setiip

tahunnja.

PES.GLLAR

Terima pengsilan

Kelan Di aa Daan

isi
Ma
sa.

Aa pat manangat Ot
Direksi Masa
11 Djakarta Segerap.
Pe
na
. phogil Untuk menghadifi
rapat uryam tebuaAh tar

itu

hidup rakjat

Djuga bersedia menradiar dirumah?
peladjar

1 Oktober 1962

ada bukti njata jang menundjuk
kau bahwa kedjahatan itu telah
Gilakukan dengan tudjvan untuk

jang berulang-ulang me

wah Besar)

kan dindaktn
hari Selasa

rasi

merk :

mergintimidaat

orang2

Negro

federal, karena hal itu

melang

dar. montjegah mereka memberi
kan suata, jang'akan metupdkan sesuatu tindakan menentang
jar ketentian2

dang2 dasar AS.

hak dipil ut

Jo Basa bersama dengan Majot

Drs Sudaman

1, PORMAL
WITH AT
EMUIV,
ce

menjampaikan. hasrat, masjarakat Sumatera Barat jang sudah
sangat tindu ' untuk berdjumpa
cengan k
ranja, tetap:
karena
: dihadap:
renijana

1
kang tanggal 19
i ditunya untuk se
Intotara Waktu,
ad

ras Yalan
an dan
ag Kapendam
djono.

DAD

dimuka pengadilan tinggi

OA

4 FregUHORI YIRLD TRUKPS TO INTERIOR OF
INDONESIA,

g

5, PROFICIENT.
IN SPEAKING AND WEITING
'THK KNGLISH LANGUAGE,

TN

WILL PAY NIGHEST WAGES,
APPLY THE PAPER UNDEK ETTER No, 9130,

2

wakili ole Ir S
iku Angi

mc
Ini telah terdjadi 4 kali insi.
den U ibakmenembak di La.
Krisiia

t
untuk
1 nasional
igunan
btersan gOsial,

IL Kapteo War-

LOS ANGELES, 18
(AP
Aktris Hedy Lamarr, meni
kan bahwa ta tidok dpat »
bajar tagihan dua orang
tara untuk pembiajaun,
Ta
ka diwaktu jong lali, karena
satti prangkopun ia tidak mar
pu membelinja dengan keuntungan jang diperoleh dari film
teriohirnja.
L
Has
Pengatjara Martof B,menuntut
Gan William G, Israel

OR AODiTinu

2

midjojo.

Menon

mengatakan

banwa pihak RT "selalu
.embuat gara) — Sekarang
persoalannja ialah sampai di.
kam)
mana batas kesabaran
dalam mengatasi keadaan sai,
Djika "pamas".aja bertambah
sedikit, kami akan mengambil
findakan2 pentjegahan jang

me
da
s6
ke perlu." |

s

Hody Lamurr Tak Mampu Beli Prangko

R MAKA 3 YANG BEPERKENOR An ts.
POSITION,

. All Sastroa-

"Organisasi

ehubungar dengan Tu maka
masjurakat S'

INSTRUOTIUN
4 CBNTIPICATE
Ox
AMD EXKPER EN.

PONSIELB

dan
telih menghdap membentji kepada beranlan
kontra reva

Menteri Sekretaris Negara untuk

- WANTED
TO EMPLOY

NK

aa

Bld

Persiapan
Terus

EBI (Bira penjelidik Federal)
setelah mereka dikabarkan mengakui pada bari Senin telah
membakar
“sebuah « geredja
tvtak menjia2kan kesempatan
orang2 Negro didekat 'Dawsoa,
mi,
RSUP sangat kekurangan
Georgia.
Setelah kedudukan berubah
n tenaga2 djuru masak, jang barat-daja
Ini merupakha geredja jang
pat memasak makanag
jang
keempat jang |telah dibakar di
ntjuali lezat, djuga mengan- €aerah
ini selama beberapa peGong nilai gizi jang tinggi!
kan terachir,
nggarakan selama
4 bulan untuk mengatakan apakan
Menurut
FBI keempat ora
Dem upatjara ini teiah akan mentjalonkan disi untuh POLIGAMI SEMAKIN DIPERSULIT Di RPA ita mengatakan
bahwa mereka
meadjadi
sekertaris
djenderal
Pula diberikan trophj kepada
Mendapat "Jiham" untuk mem
kapten udara penerbang Boe. PBB selama Masa Ilma tahun
.
Kairo,
17
September
(DPA-PIA)
bakar
geredja
itu
sewaktu mebarjono juns telah “injatakan (penuh, apabila soainja dibityara
SATU undangan2 jang bertudjuan mengurangi poligami dan
reka
ngomong2
sambil
minum
kan
dalam
sidang
nanti.
Bebagai siswa terbaik,
mendjadikan monogami suatu kebiasaan di RPA akan dikeluarkan whisky. Agen2 FBI itu mengata
UIdak lama lagi.
kan bahwa bau bensin ditempat
telah menjebabkan
Undang2 Keluarga Islam jg KPA untuk membatasi poligami kebakaran
polisi setempat mentjurigal ada
fatu Jangkah jang re- aja
baru jang sedang disiapkan olca | sebagai
suatu
tindakan
krimin
enjataan,
pemerintah RPA, akan mengha volusi
Di Washington, departemen
Palembang, 16 September (PIA) | distribusi dan transgart adalah Tuskan seorang Muslim jang bahwa
besar
rakjatnja,
sangat penting diufahakan pem
gan jang bec kehakiman jang dikepalai oleh
mau
mengambil isteri kedua terutama
PEDARMILDA Sumsel & Djambi dapit mengikuti dan menje
bentukan Dewan2 Perusahaan
agung Robert Kennedy
,.Bataljon
suatu
membentuk
an, melaku- Ojaksa
untuk
memperoleh
idzin
istimewa
dari
rendah
buruh
kaum
silan
dari
pengha
tudjul hasrat
mengumumkan
bahwa keempat
kesela pada uhit2 produksi, distribusi pengadilan.
dari barisan kaum “buruh untuk
i,
“
kan poligam
transport jang “didalamnja
rang itu telah diserahkan kepa
Dan
idzin
ini“baru
akan
dibe
barisan tehnik atau seni, barisan pemadam dan
ikut serta waku? kaum buruh,
dan barisan penolong pertama ketjilakaan.
apabila isteri pertamanja
Selaln itu, langkah ini diang Ya polisi setempat dan bahwa
wakil pimpinan perusahaan dan rikan
Itu tidak akan diseletanpa
alasan2
jang
kuat
tidak
kap
sebagai satu bagian jang pirktra oleh
jon Pembangunan itu dinjatakan wakil pemerintahan.
pedjabut2 fedatal,
menunaikan kewadjiban2nja s8 menentukan dari kampanje pe saikan
Dewan
perusahaan
tersebut
penjelenggaraan dan pengorgafi
ku
disebabkan
karena — setiper
membatasi
bigai
isteri,
apabila
ia
.,kej
untuk
merintah
2
sasiannja diattr oleh sorikat bertugas terutuma untuk ' meme batu" atau apabila terdtpai tambahan penduduk RPA jang dakanja sotjara tehnis — tidak

N.V. MASA MERDEKA

muman itu.

Wanita Djateng

menganggap mustahil, bahwa ke
dua pemimpin itu akan borteLulus Sekolah Instruk- mu, mungkin sebelum ahir tahun
imi “juga,
Rtushehov Akan Ke
tur Penerbang
Satelit
New York 7?
Djakarta, 19 Sepi, (PIA),
Kelangang Barat maupun TI
Dalam upatjara Selasa nagi
mur totus berspekulasi mange Misterius
bertempat di Pangkalan Ang.
pai kemungkinan bahwa Khrush
chov skan datang ke Ncw York
setelah selesai pemilihan2 “di
AAS, untuk mengambil bagian
dalam reidebatan2 dalam Ms e
Umum, Mal ini akan m
beri kesempatan bagi diadakan
Inja pertemuan dengan Kennedy.
U Thant telah menjinggung sn
g
padja.
bat2, perwira2 dan Anggauta? tara singkat masalah | Cuba, lt Mu mungkin merupakan ba
dmgna resmi dentan menerangkan, bahwa ia nian dari rangkaian satelip Ame
situtnpoja pertewa situasi! tidak akan bero8
.mata2 diangkasa” (,spykembang mendjadi catu ksisis
ur Penerti
Sky")
| sar. Ia mengatakan, Dahwa tuej& Seorang
Angkatan ke.8 dj Pavgkalar
djurubitjara angkatan
pendapatnja kesulitan “al
Angkatan Udara Halim Per. #wurut
lam soal ini lebih bersifat psi | udara hanja mengatakan bahwa
danakusuma.
roket jang dipergunakan dalam
kologis dari pada militer.
Sekolah Instruktur
Pever.
Mengenal soal bari depannja peluntjuran tersebutt adalah
bans Angkatan ket ini dite. sendiri U Thant tetap taenolak dari djenis. ,.Thor-Agana".

& Djambi akan berusaha seba

Mmenjbasilkan resultat2,
Berbitjara mengenal tudjuan
Front Nasional, ja menandaskan
bahwa tudjuan tersebut harug
Program Nasional
selalu ada dihadapan kita islah:
Berbiijara mengenai program
okouah evolusi nasi
Taiwan akan diwakili oich 54 nasioomi beliau mendjelarkan, Ba
Orang, demikian menurut pengu bahwa program nasional terdiri
dari Indonesia, Victnam Selatan
dan Canada.

hari

dan

kun

sebayai permaisuri

Napo-

kepada mereka sebesar leon,
Miss Lamar mengatakan bah
0 dolar. Stereku mepgata
ita hanja diputar seben

bahwa

ja

harus

membajar

kepada mereka dari uang keun

tungen jang Giperolehja dalam Ill jang dibuat di italia, “Lovo
ol Three Gueens”
Akan tetapi sang bintang film
Itu menjatakan bahwa tidak di
peroleh sama sekali keuntungan
dari. film dalam mana ja
me#nalokan peranan sebagai Hcigo
«ut Troy, Genevieve ol Bitabant

wa film
tar di Italia, akan tetapi Ia Udak dapat menemukan seor
ibutor-pua atau jang Jain
nja. Kedua pengatjara itu meakan ia tidak berusaha keras.
m Btodie Ahiport jang
eriksa petkara jai menang

wuhkan sidang pengadilan untuk
mempeladjarinja dulu.
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PENGUMUMAN
“P.T. SETIAWAN"
berkededukan di Djakarta, didirikan dengan akte notaris ELIZA PONDAAG di Djakartu

Pr. ZAINOEDIN

tertanggal 13 Agustus 1962 No. Z1 oleh tuan-tuan
MUHAMAD HASSAN dan ABDUL CHALIM, telah dimasikkun sebuah
perwahtan dagang dan industri dari perseroan diewah (irma: Firma

bekau menderita sakit dan dirawat di Rumah

Seru:

St. Carolus, sedjak tgl 18 AGUSTUS

1562,

»SETIAWAN” barkedudukar di Djakarta, menurut kesdnar dan seba-

samupat
meninggalnja dengan tenang” pada haci
Kenug, tgl 13 SEPTEMBER 1962 djm 930 pg

gaimana perusaheen tersetuz berdjalan pada tanggal
Djuni :962,
seperti ternjata dar! neatja perseroan tersebut jang28 ditutup
pade
tanggal 28 Djuni 1562, dibuat dibawah tangan bermeterai tjukup, ditanda-tangani setivkupnja dan dilekatkan pada akte peelinja dengan
segala perabotan, uang kas hutang-pihutang dan tain?nia termasuk

Dkauupun kepada:
#-Pata Pembesar dari Departemen dan Dja:
watan2,
“-Pura Pimpinan dan Staf dari Perusahaan2
Swaria. Perkumpulan2, Ikatan? dan Badanz,
#-Hapak-bapak dan Ibu-ibu. handai taulan dan
Sanak saudara,
Jang telat datang kerumah kami di Dfatan Suma-

tera 20h — untuk:
“-mendjenguk djenazah

pula rama dan segala bak dengan nama apapun djuga dan lisensi2 serta

idrin? jang ada-nata atau dapat didjalankan oleh perseroan tersebut,
begt'upun atas .empat dimana perseroan tersebut mendialankan
usa
banja.

Keberatan2

Pemakaman
sumbangan

kiranja

kawan2 dan
memaafkan

sanak
semua

Mulai tgl 27 — 8 —

diambil alih ob $

-

dtadjukan

ini.

#PI.

Direksi,
SETIAWAN”

saudara, supaja
kesalahan atsu-

PENGUMUMAN

Pure Bred Hen Eggs

DISTRIBUSI

Boediman
Seluruh keluarga almarhum

BAHA

dapat

5240

Fun kechilafan almarhum selama hidupnja jang
mungkin akan memberatkan beliau diachira
t,
Semopa Tuban jang Maha Pengasih
Maba Penja
Jang. akan mengampuni segala dosa' danaimarh
um hen

P.T.

sanggahan?

terhitung dari tanggel pengumuman

Karet,
moril dan materu,

8 menundjukkan bela-sungkawa
tulus icblas,
Makn dengan djalan ini pula kami jangtrohon
kepads
Bapak?, ibu2,

sudilah

atau

Kepada Uoprrtemcn Ke
akraan, Taman Pedjambon No. 2 Djakarta, dalam
waktu 2 'duas bulan

almarhum,

#-mengurus pemakaman dan mengantarkan ak
marbum ke
#-memberikan

| todjo Ilir/Utara
36 ke:

Vegetables & Fruits

No, 3/IX/62

Strawberriss

S4/Y Ek/Peng 63
Bala? Yenrumuman Distribusi No, 1/IX/62 5 September 1962.
IL Untuk golongan
Umum dsb,

P.T. "SARIPANGAN"
d/h Heemraad

&, Djatah menurut ketentuan dsb,
D, Kupon pembelian untuk beras romor 1, dan gula pasir nomor
2 untuk semua karti: untuk minjak makan/goreng kupon
Segitiga huruf "A" untuk kartu putih, harus dibatja:
"Kupon pembelian 'intuk beras nomor 1, dan gula pasir no-

1962
Ri

mor 2 urtuk semua

kartu:

untuk

minjak

JAJASAN SOSIAL ALL

untuk

Djakarta

makan/gor

PHONE

IM, Untuk golongan Karyawan Pemerintah dsb.

#emai AKTE NOTARIS E PONDANG
No, 29 tgl. 27 — 8.— 1962.
DIREKSI BARU : A. ABINENO
M. AROEE
Kantor Pusat pindah dari $
GADJAH MADA 7 B
ke GUNUNG SAHARI 79 TILP.
6. 3852 & G. 3295.

'Satu

9 Dj. Modjopait 9

kupon "segitiga" hurut “£" untuk semua Kartu Perawuets.bu
kan anggota keluarga”

:

|

dari

kumoulan

arlodii

GB 2596
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Penanggalan Polerouter
Bagi laksanawan jang Sibuk... waktu
tepat...

tanggal

penalihatan
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na

PERUSAHAAN KERAMIK
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MEMAN
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sekedjap

tepat

automatik

jang

dalam

Dikerdjakan indah dengan emas,” permukaan dengan angy
ka2 dari #mas, berputar sendiri. tanen, air. 28 batu. Djuye
tersedia

mas

dan

badja

#

10460171
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ang
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SOLE AGENI "UNIVERSAL! UNTUK SELURUH INDONESIA
P.T. SERSEROAN DAGANG TJILIWUNG — DJAKARTA

wletjari Agen—Asen jang Bonatidr di seluduh
sdcnesja, Untuk mendjualkang

sem

terbatas
dibuat
luas didunia dari

UNIVERSAL

Djakartu, 17 September. 1562,
Gubernur Kepala Daerah Chusus
Ibu Kota Djakarta Raji,
ab,
Bupati
(MADDOLANGENG),

re.

tjiptaan

SIARAN DALAM BAHASA INDONESIA
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PALING TINGGI DIDUNIA

Sa

Gelombang : ke/s

,

an

Ontuk

pena

baru

jang berkwaliter

paling tinggi-didunia ialah Pena Sheafter
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KESEMPATAN PENDAFTARAN
KURSUS

(Wramugari

Udara

“Nioorpanajang hireru (2) 29 September 1962

Gnruk memberi kesempatan kepada pemudi2
Indonesia jang berminat untuk mengikuti pendidikan tingkatan dasar PRAMUGARI UDARA Garda
Indonesia Airways: pendaftaran masih dapat dila.
kkukan hingra tgl. 29 September 1962.
Iklan/pengumuman ini adalah susulan/perpan-

Gjangan dari Iklan “penerimaan

nana

tjalon? peserta

Kursus Pramugari Udara" jang telah dimuat oleh
haryan Ibukota pada hari? terachir bulan

/pendjelasan

dapat

diperoleh

pada:

BAGIAN PENDIDIKAN PN. GARUDA INDONE.
SIA AIRWAYS
Djalan Gunusg Sahari 52 DJAKARTA
antara diam 0800 — 1101
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PENDIDIK
PRIBADI 8 bulan.|
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EHIMIMPORT

BULHAKESA

Pembajaran Rp. :
1 20,- sebulan tiap?

peladjaran,
KANTOR PENDI.
DIKAN BAKTI
Tiikini 41 (Atas)
Kotakpos 2114—
Djakarta,
8150
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LEMBEK 7
BUSFERIN PILL
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1 stel Rp.

2O,— Porto Rp.

108 Djakarta —
Op, Kaya timur
115 Bandung.
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Dalam Perseroan “Terbatas ,.erusahaan Dayang Dan Industri SETTAWAN" disingkat:
|

adit para Djuru Rawat dari Kumah Sakit St, CaroIts di Djakarta, jang telah memberikan pertolongan perawatan dar perhatian mereka kepada amar
bvis Sunmi/Bapak/Saudara kami jang tectjinta

