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Ber'lah
ngenai

ea

Penerangan
Kenjataan?

————.. mo
19 DJUMADIL'AWAS,

—

Meninggal

MeTtg.

Presiden Mexico Lihat

Indonesia

(ia) | djang | djalan dari batas kota

Dunia

bangsa

tu Bangsa,

Djakarta, 15 Oktover (Mdk)

Setelah menderita sakit selama
beberapa hari, petang kemarin
pada djam 19.30 WAMPA Bidang
Cbusus Merangkap Menteri Pene
rangan Prof. Mr. Moh. Yamin
telah meninggal dunia di RSPAD
Djakarta.
Dengan meninggatnja Prof. Mr.
Moh. Yamin, maka Indonesia te
| PEMBANGUNAN I.B. DIWAKTU DEKAT
lah kehilangan lagi seorang putera Indonesia jang banjak dan
BUKAN LAGI TJITA2 TETAP!
besar djasanja ditalam perdjuangan pembebasan Irian Barat,
MERUPAKAN REALITAS
jang berarti merealisasikan tjita
segenap bangsa jtitu merdeka
dari Sebang sampai Merauke.
Sebagaimana — kita ketahul
DJAKARTA, 18 Oktober (Merdeka): —
Prof. Mr. Moh. Yamin jang di
NWAMPA.-Koodinator Urusan Irian Barat Men lahirkan
di Sawahlunto pada 23
lu Dr. Subundrio dimuka Putera? Irian Ba- Agustus 1903, adalah seorang pu
Indonesia jang didalam per
rat utusan dasi Kongres Nasional Irian Barat tera
djuangannja membina negara RI
jang sedang menindjau Indonesia, menegaskan, selalu diilhami oleh kebesaran
Gadjah Mada dan kedjaja
bahwa, R.I. tidak perlu propaganda. Menlu Patih
an Madjapahit, serta Sriwidjaja.
menegaskan agar Putera2 Irian Barat sesampai
Yamin adalah salah seorang Ig
mudanja merasa bahwa
njadi
Ihian Barat memberi penerangan ten- sedjak
semangat insularisme harus diti
tang kenjataan? jang telah dilihatnja.
adakan dan bangsa Indonesia
harus diresapi oleh semangat ko
Selandjutnja menurut PIA ke
Selandjutnja didjelaskan bah sitilan bangsa Indonesis. Dengan
san2 Putra2 Irian Barat menja | wa sebenarnja Irian Barat tidak melalai dua kali Kongres Pemu:
takan:
perlu menderita sedemikian Ia
jaifu ditahun 1916 dan 1928
"Mulai sekarang, dan bukan— |manja, dan penderitaan ini bu da,
jang diadakan oleh pemuda? da
Pnja mulai tanggal 1 Mei 1963 | kanlan salah rakjat Irian Barat Fi seluruh Indonesia dan jang
kita sudah bersatu". Demikian |dan bukan pula salah Republik masih bergabung didalam Orgakejakinan putera2 Irian Barat | Indonesia, tetapi hal tersebut
pemuda jang bersifat injang dewasa ini sedang berada | disebabkan karena belum adanja nisasi2
Yamin berhasil 'mendedi Ibukota Republik Indonesia | kemampuan kita pada waktu suler,
rgungkan
tiga kali sembojan, :g
atas undangan Wampa Urusan jitu.
terkenal sebagai sum
Irian Barat Soebandrio untuk”
Didjelaskannja pula bahwa se- kemudian
menjaksikan dari dekat perkerh | gala usaha untuk -mengembali- pah pemuda Indonesia, jaitu Sa

Indonesia,

ae Nm

Satu Tanahair, jaltu Tanahair
Indonesia dan Satu Bahasa jaitu
Bahasa Indonesia.
Kita turut berdukattjita te
tapi merasa berajukur bahwa |
5

Indonesia Pd. Masj. di IB

Geredja Australia jang kini berad» di Diatarta Minggu
Giterima oleh PJ.M, Presiden Soekarno di Istana
diatas tampak P-JLM. Presiden Soekarno dengan mem
boneka tanda mata dari missi tsb. bergambar bersama
). —
(Foto: IPPHOS
Istana Merdeka.—

1382-H.

Prof. Nr. Moh. Yamin

| RI tak perlu propaganda

"BOGOR, 16 Oktober

KITA HADAPI TUGAS BERAT
(Olah Sjurman Dipawidjaja — Wartawan “Merd#ca”)

KAMI sangat beruntung dapat
memasuki
Kotabaru padu awal bulan Oktober, pada ha
ri2 runtuhnja kolonialisme Belanda di Irian
Barat, jang berarti pula habisnja kekuasaan
Belanda dari seluruh Bumi Indonesia. Tetapi
kami gamat menjesal tidak bisa
menindjau
dacrah2 Iainnja di Irian Barat, seperti misalnja
ke daeral: Merauke, daerah jang
merupakan
kantong gerilja paling kuat.

3

Sa

Itulah sebabnja, sekembalinja

bali ke

Nageri Rel.

jakin dan merasa

mendladi. |

".

Menteri Deperindra

selesai pertundiukan keseni-

DJAKARTA,

Ban ata
Eka
Janso dilingi dengan uZ

teri

(Merdeka):

18 Oktober

Wampa Soebandrio.
(Bersambumy

bertempat diruangan kerdja Men

DENGAN

Deperindra, Major Djenderal Azis

Rabu pagi telah

kehal

2)

Djamuan

Saleh,

menerima perutusan Madjelis
Industri Indonesia jang dipimpin oleh Ketua

menarik peladjaran2, apa

jang | dapat

maskapai minjak

jang

barus kita lakukan dalam waktu | menghubungikan djuga dengan
@ingkat ini, dalam membangun | pusat2 sumber minjak di Kiimo

kan banjak waktu menghubungi | dlamnja hanja untuk pembangu

Oserahataw kota
sat

dengan)

(bersambung kehal,3)

pengalaman

diwaktu jang lalu, baik dari
perbuatanz kolonialisme Belan
da, maupun karena kehidupan
Iiberalisme dalam politik dan

an eh San
Ka
ibu pertiwi Indonesia" demikian

—

ini, pe

Manipel

didaerah2

»Dengan demikian, menurut
menteri Soebandrio, dalam kenja
taan Irian Barat sudah bersatu
se)
Gjuga dan bukanlah
1 Mei 1963. Saudara?

Pertemuan M.L.I. Dengan

5

Makan |

M.LL, Ir. Omar Tusin. . Pada pertemuan itu
DJAKARTA, 18 Okt. (Mak).
Wampa/Menteri Luar Negeri
hadir pula pembantu Utama Deperindra,
HiDr. Subandrio selaku Koordina
rawan Wargahadibrata dan Drs. Sonhadji. Da
tor Pembangunan Irian Barat,
kemarin siang bertempat diru:
ri MI. hadir Sdr2 Husein Kartasasmita,
mah kediaman resmi Menteri
Rusdhy Inam Sudjono D.H. Assegaff dan Otto
Luar Negeri Djalan Medan Mer
« |aeka Barat no. 15, telah menga
Rachmat
dakan djamuan-makan siang
hal ini MI inerentjanakan me- untuk delegasi Irian Barat jang
ngirimkan 20 pemimpin2 pabrik
sedang mengadakan penindjau
an di Indonesia.
Djamuan makan
siang itu,
diramaikan djuga oleh orkes
RRI dibawah pimpinan Idris
Sardi pemain biola terkenal,
jang diadakan atas inisiatif Ba
dan Pembina Potensi Karya, de
jngan dMadiri mi. oleh penjangi2
|, Titi Puspa, Rita Saha

Appel

Brigadir Djenderal Umar Wi

rahadikusumah

selaku

Pangli

penjempurnaan “jang

nesja,

atau Perobahan? jung dilalui,
tidak bersifat” penjempurnaan
jang semakin mendekatkan kira
pada sidjuan revolusi Nasional
Indonesia, maka berarti telah

Brigdjen Umar WirahadIkusu
mah achirnja berkata "kita harus waspada menghadapi segala
kemungkinan”,

hingga

merata

pada

selu

ruh Idonesja. Kepada segenap
revolusi jaru masjarakat adil angkatan bersendjara dan sege
can makmur bersendikan Pan- nap lapisan masjarakat ibukota
diandjurkan untuk terus mena
yasila.
rus memperdalam Manipol
Djika perbedaan? kenjatan Usdek.
mendekatkan kita pada tudjuan

Paran Akan Lantjarkan Operasi

|
i

Dibidang Mental, Organisasi Dan Personalia
DJAKARTA, 18 Oktub er (Merdeka): —
KETUA

Panitya Re toolng Aparatur

Wampa-Kasab

gara,

tion kemaren

siang

dah saatnja sekarang

ling Aparatur Negara

Djenderal

menegaskan

1ni bagi

Ne-

A.H. Nasubahwa

Panitya

untuk mengadakan

su-

Retoo

ope

Djamuan makan siang itu, dihadiri djuga oleh Menteri Per

,

Gi 7 Tjabang F.N. jang

Manteri perburuhan dalm

pan kepada
dewan pimpinan

seperti dif Meniiwaanja menjacaMta hara. “Anrara, agar menghindarkan
di-

|
r

fti

:

Gonta,

Anang

1F'

untuk mentjapat

|! | i

:

|

17 Oktober, Punar:

1I

Pata

kota,

yg

Gipinggiran

j BI

dimulai sedjak tgl, 16 Oke. 102 | tata jang dikeruni
Oleh Pandu Dr. Sosbandrio
dalam pidato
Tjeramah2 tersebut
Kanawiguns,
sambiwannja menjatakan hara-

rat keputusannja telah

mevun

HO
Hi Si IA

Wewenangaja
kopara dewan ..Wampa Soebandrio.
Pimpinan lembaga KBN. An- - Wampa-menreri
Juar negeri

Kerdja -snma ekonomi Ind,

BI
Ka

tjeramah2| KBN, Antara menjerahkan
pula

1

masuk serangkaian

mengenai U.U. Pokok
dan Pardjandjian Bagi

Tetap

|
|

oleh Front Nasional Djakarta) Yan itu Maka lskol Dr, M, merupakan
modal pokok, Dajung didalamnja antara lsin ter) POGumebaan direksi jajatan dak ada soal tawar-menawar,
..

Raya dilangsungkan Pekan Tani) HardIo Maa nama pengawas Jam hal ini menurut menteri &-

Wakil

1
apIP

penggabungan PIA

kepada

merintah Republik Yaman di PBB.

1

GIA). | Aan, 1 Bowandrio
dalam ank meklokes

instruksi

RI di PB3 Du'abesar Soekardjo Wirjopranoto
untuk menerima Hasan Wakil jang sah dari Pe

Ni Ul!

AT Oktober
Dalam rangka

memberikan

h

amah?.F.N, Djaya nasional Anjara, jang diwakik dan PIA menceri menjatakan,

TH

Ti

“volusi,

guasaan jajasan kantor berik ”—” Tenjang pemersaruan Antara

i
l
a
k
|| ita Bh

menaunk

jt

mimpin pabrik ke Djepang dalam | Peperi hari selasa pagi taun umum, untuk kepentingan
Re-

“suara pemerintah,

I
1 Ti

perti

djadi

ATff |

pergunakan
untuk kepentingan

DJAKAPTA, 18 Oktober (Merdeka):
—
WAMPA II-MENLU Dr. Subandrio, kemarin siwng menerangkan, bahwa ia telah

menurur

t TA

berarti,

menteri?

1ii

Wampa

menteri Ahem Erningpradja ke-

bebasan pers itu seharusnja
diwaktu jang singkat
tni. Dalam | metiimbangwerimakan
tugas pe

dan

Akan

Soekardjo

Terima Wakil Rep Jaman

Revolusi”

p

pa2

Dubes

Fs

,,Suara

KBN ,,Antara'""

Imah i !

Terima Lembaga

Timbang
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lalanja dl Indonesia.

pada waktu2

dari Kotabaru kami hanje bisa
memberikan laporan kepada pa- Gan memadjukan rakjat Irian Ba | no terdapat djaringan minjak se
sebelum Prof. Mr. Moh Yamin ra pembatja, terbatas tentang da rat
pandjang 120 km. Djalan2 inimeninggalkan kita, alm. masih 3tah Kotabaru dan sekitarnja. Te
un semakin meni
sempat mendengar tentang diki tapi inipun tidak kurang penting
Apa sebabnja setelah berada di Bentak setelah merekah
barkannja dengan resmi sang mja bukankeh Kotabaru pada Kotabaru,
jang
berarti
setelah
be
|)
pai
minjak mandek.
Merah Putih di Kotabaru atau waktu Irlan Barat masih dalam rada didaratan Irian Barat, kami
ttg. terwudjudnja "jita2 bangsa tyengkeraman koloniailsme Belan tidak mempergunakan kesempat- | Demikianlah tjatatan menge
jaitu merdeka dari Sabang sam da adalah ibukota daripada apa an untuk terus menindjau dao- Inai djaringan Jalu lintas
darat
pai Merauke.
rah2 atau kota2 lannja seperti, |di Irian Barat, dengan Jalu-iw
jang dinamakan Belanda Nedec, Janda Nicuw Guinea. Dengan de Fak-Fak, Merauke, Sorong, Ma- | tas daratan jang demikian m.si.i»
nokwari diinja?
Djawabnja ada )nja untuk daerah jang demikian
lah mudah sekali. Wilajah Irian | juasnja, dapatlah kita memba
Barat jang demikian Iuswnja, ip | jangkan betapa sulitnja mengem
besarnja Ik. empat kali pulau) bangkan perekonomian rakjat,
Djawa, amat miskin akan dja- |dan betaja
terisolirnja hubu
ring2 lalulintas darat. Lalulintas I ngan antara rakjat dari satu de
|
terdjadi
sumtu
penjelewengan
luruh Indonesia
kurang, dan kalau di | ngan daerah lainnja. Sebab itu
mental atau penjelewengan ideo
terlampau banjak me | karena peninggalan pembangu
Usdek tetap mendjadi baluan
makan waktu. Jang oda dan prak | nan jang dilakukan oleh Belan
Irlan Barat | da itu demikian sedikitnja, sote
Panglima mengawkan selan- Us dewasa Ini diudara.
Pesawat |lah mereka mendjadjah daerah
Gjutnja bahwa pada waktu seka adalah lalulintas
satu2sja
transpor jang |ini beratus tahun dan sotelah
dengan mudah dan gidak mema | moreka | mengeduk kekajaan

Gisikan Pelaksanaan

kem:

sih terbatas

nindjauan kami ke daerah? lainaja di Irian Barat masih belum
bisa dilaksanakan
Berbitjara soal djaringan lalulintas darat, didalam sebuah buku laporan Belanda untuk
ke
PBB jang berdudjul ..Raport
inzake Nederlands:
over bet jtar 1960”, ada ditulls
pengakuan akan miskinnja laluUintas darat di Irian Barat. Me
urut tjatatan, djalan2 mobil jg
Demikian pula kami tidak me- | miklan walaupun kami hanja &
mindjau daerah2 dan kota2 jang| sa bergerak di Kotabaru dan se- terdapat disekitar Kotabaru pan
terletak di kepala burung Tjen- kitarnja sadja, kami sedikitnja Gjangnja berachir setelah menem
derawasih dan djarirah Onin, bisa menggambarkan
setjara puh 140 km, Biak 123 km, MaGserah2 mana merupakan dae- umum, apa jang sebenarnja
jang | votwari
90 km, Merzuke 70 km,
rah jang paling angker buat Be pernah terdjadi
dan jang sedang | lanah Merah 25 km dan Kaima
landa sebab kegiatan gerilja jg terdjadi di Irian Barat. Sehingga | da 17 km.
luarbiasa hebatoja.
engan gambaran itu, kita dapat | Disekitar Sorong dimana ter

19

Bogor sampai istana telah menunggu. Djalan jang dilaini ole
rombongan kedua presiden isu
dan pembangunan Indo- | kan Irian Barat atau membebasberobah mendjadi angin taufan bangan
kan Irian Barat dari genggaman
sumbutan dan beberapa kali mo nesia dewasa ini
kebudajaan Indonesin
Rombongan putera2 Irjan Ba | Belanda bukanlah usaha untuk
bil kepresidenan rerpaksa me@uatu malam kesenian
rat jang dewasa ini berada di | memperluas daerah Indonesia, te
ngurangi ketjepatannja ienem
Bogot, meskipun dalam
bus tembok munusim jg berdje- Djakarta berdjumlah Lk. 19 |tapi itu adalah djandji pemerinpada malam itu
orang,
tah Republik Indonesia. Dan de
djul disepandjang djatav.
Selandjutnja: Wampa Soeban Jngan terlaksananja perdjandjian
Rebo pagi | keduw piesiden
Itu ukan meneruscan
perdjula- drio menjatakan "Ketika berade Jantara Indonesia dan Belanda, Hingga Merata Disel
nan ke Bandung,
Dilbukora Lja di New York, saja belum jakin | maka putera2 Irian Barat dapat
DJAKARTA,
£
barat mereka bunja tunggal bahwa wilajah Indonesia dewasa | melihat dari dekat bagaimana ke
Pacigdam V/Djaja Brigadir
beberapa waktu sadja untuk ke- Ini telah meliputi Sabang s4m | njataan daerah2 Isinnja dari ta Djenueral
Wirahadikusu
mudian meneruskan perdjalanan pai Merauke, seperti jang ditlita | nah air putera2 Irian Barat itu. mah jang Umar
bertindak sebagai
dengan pesawat udara ke Bali. Yitakan, Tetapi melihat saudara | Penanda tanganan tersebut meDi | Bali Er
ag banja saudara bernda diantara kita s6 | rupakan Djembatan untuk mem
menteri | persatukan putera2 Irian Barat
| tinggat sebari
slang (mua, dirumah
akan menudju
Djakarta.

BPK No. 1087/A-Ga/3/1 — tgl 26 —«
aa INN aa Da Mala
1.0.
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PALING LAMA LIMA
Paling lama 5 tahun semua Irian

setjara primitif, harus diangkat
penghidupannja

Penduduk Irian Barat jang hi
dupaja masih primitif dan disengadja oleh Belanda untuk men

Mej 1963

Gladi

il mengelabui
mengantongi duic sedjum-

IAAF dan AGF.

MARAN
Dalam melakukan operasinya
Ia tclah memakai nama2 samaTan dan sebagai pemuda jang
berusia 24 tahun Ia telahpernah
memakai Zainul, Z. Irham, BA,
DRS, Z. Abidin, BA dan Z. Abra
ham D (Deddy)
Zaini. Dengan
memakai nama Zaini Zainul din

museum

hidup

ih berdjumlah 400.009 orang.
Semua itu adalah dalam rang
Rp, 8.500,— dengan mendjandji ka usaha
ngun wilajah
kan dua buah transitor dan me Iwan Barat memba
nipu lagi uang sedjum'ah Rp. Irian Barat. bersama putera2
10,000 dengan mendjandjikan
Ditegaskan oleh Wampa Soo
penjerahan 2 Selai kain Samarin
da kepada
Terapi sang penipu serelah iku
tak dapa berkurik lagi ja ke da purera2 Irian Barat. sedang
mudian daput dirangkap oleh kan rakjar Indonesia lainnja
senantiasa ingin memadju
Seksi VIII ketika menumpang jang Irian
Barat turut memban
opler. Bahan2 bukti berupa pa kan
kaian seragam tenrara, ras dan tu pembangunan tersebut.
Kemudian Wampa Soeban
sedjumlah photo? bersama wa
1
Degara
nita tjantik sekarang ini meru Grio menjerukan agar mengiku
Ganti peranan mendjadi "maha pakan saksi? bisu jang akan ti djedjak pemuka2 Indonesia
siswa jang sambil ku'yah “juga
membukakan lbih banjak 'agi jung menghendaki pembebasan
njatur sandang pangan” dar kedjaharan jang telah dilakukan dan kemerdekaan dan djaga'ah
kesatuan untuk dapat membe
berhasil menggertak mangsanja la ielama 2 tahun Ini.
dengan segera. Achirnja
dengan uang sidjumlah Kp 31,
Drs K. Samadikun disam run
agar purera? Iran
(49 pada bulan Djuli 1962,
ping mentandjurkan supaja ma diharapkan
Terjangkap
siaraka: hendnknja berhati? kpd Rara, berdiri dibelakang bapak
Serelah selima dua tahun
penipu2 semnijam ini dfura Rumkoren dan berantu untuk
mendjalankan peranan mera mengharapkan supain mereka membangun Irian Barat
Lukas Rumkoren seorang pe
morposenja
wu. jm kemudian
jang pernah merasa tertipu olah
mendjadi semakin berani dgn nia supaja memberirahu, polisi"
mendjual nama Seksi VIII. Ia una pemeriksaan lebih Jandjur Lukas Rumkoren

Fkspor Bulan Djuli Naik

Mijard

DJAKARTA, !7 Oktober (PIA
BERDASARKAN

mengaku dirinja seorang stuurman kapal dan akting
sj:
In

-«: ngka2 dari

Biro Pusat

Statistik (BPS” di Djikarta, nilai export Indo
nesia scluma bulan Diuli 1962 termasuk mi-

Tokoh Nasiona'

rging

fores

sambil

pasir djatah "AP Priangan Barat.

timah

berselang
ia kemudian menipu
pula dengan masih memakai naIma Zainul Abraham dan seorang

mendjadi Rp. 64 djuta, sedang
@xpor kopra sebaliknja berram
bah sebanjak Rp. 4 djura dari

Dalam waktu jang tidak lama

berkurang

OISRAA Usu!kan Spj.
India - RRT Berunding
DJAKARTA, 17 Oktober (PIA)
Berkenaan dengan perkembangan masalah perbatasan antara
India dan RRT. Achirnja ini, Or.
ganisasi Indonseia Setiakawan
12 Asia-Afrika (OISRAA)
dalam pernjataannja hari Selasa
mengadjurkan kepada Pemerintoh India dan RRT untuk bertemu dimedja perundingan dan
mengusahakan penjelesaisn atas
masalah jang ada dintara mereka itu dengan musjawarah dan
mufakat
OISRAA berpendapat bahwa
. menolak perundingan dalam hal
Hint berarti mengingkari kepentingan bersama Asia-Afrika dan
i engan demikian memberi lobang
kepada kaum Imperialisme untuk
terus memasukkan djarum perpetjahannja dikalangan "the new
@merging forces”.

OISRAA menjatakan kejakinan

pula sebanjak

Rp. 42 djura dari Rp, 108 djua

Toko 14 Tingkat Seharga | ses

Kasab Akan Hadiri

Pembukaan Pabrik

Kertas Siantar

Medan, 15 Okt. (PIA:
Wampa - KASAB djendera!
AH. Nasution akan menghadiri
pembukaan pabrik kertas veteran Siantar
jang akan dilangsung
kan pada
al 18 Oktober
Ini, demikian diterangkan oleh
bupati Simalungun Rodjamin
Purba.
Djenderal Nasution telah mengirim kawat
jang menjatakan ke
sediaannja menghadiri pembuka
an pabrik kertas koran jang per
tama di Indonesia, itu.
ah menteri2 Isinnja
djuga akan turut hadir pada pem
bukaan tersebut.
Demikian diberitakan oleh pem
bantu PIA di Siantar.

DJAKARTA, 17 Oktober (PIA): —
SEKSI Penerangan Panitia Nasional

Sumpah Pemuda ke 34: memberitakan aa

Hari Sumpah Pemuda tgl. 28 Oktober 1962 ka
hi Hara
ini

ti ditanah air

dengan semangat

Afrika dan Amerika
memberikan

ngan

Latin, de

bantuan

mo

ril/politik dan djika perlu tena
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duksi pangan dan — membantu
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Mempersiapkan diri dalam
menghadapi
follow up pembeba

145 Chususnja mempertinggi pro
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ngsia 3/d, bulan ea

dan Kena yan dar Hz

lam rapat tsb. ialah segala sesuatu jang menjangkut soal san
dang pangan rakjat, terutama
dslam masalah beras. Djuga tiPARAN
Gak luput dari pembahasan usa
(Sambungan dari hal 1)
ha selandjutaja uncik menunGjukkan bahwa Angkatan Perang jang berada di Sumatera
chususnja dan masiarakat Suma Republik terdjepit dari kekua
tera lainnja tidak dapat.diplsalg sean Belanda, maka ada pedja
kan.
bx12 jang menjeberang meningapakah orang2
Rapat tab. jang berlangsung galkanru Republik,
dapat diharapkan
mulai tgl. 10 sampai 12 Oktober setia dan iniberkarakcer
baik bila
1962 jl. dinadiri oleh Pangdam
I kolonel Jasin, Pangdam II jang suatu waktu nanti keadaan se
diwakili oleh kepala staf letkol E perui itu terulang, tanja Djende
Ulung Sitepu, Pangdam III ko- Tal No
lonel | Surjosumpeno, Pangdom
Perlu penyawafan wewenang
| IV letikat Machmud | Murad, Dalam mendjalankan operamnja
Pangdamar 1 dan III beserta dibidang menal. Panitya hendak
siafnja, sedang rapat dipimpin ja menurut Djenderal Nasution
oleh Dejah brigdjen Kosasih,
harus mendjalankan operasi
Menurut penenerangan Koan- sampai kebawah, sampai2 pada
Ga, sebelum mengambil keputa- setjap daerah sehingga seriap

aparatur negara mendapat indokirinasi jang universil dan
pula harus memperharikan
Intensivitet “pendidikan dp6 ke
rochanian.
Begitu pula, sehubungan dgn
regrouping Kabinet, kua Djen
derul Nasurion kita perlu mem
pergi pengawasan 'terhadup

Djakarta Raya tanggal 19 September tanah bekas kebakaran
seluas 314 Has lebih telah diku
zsal oleh Pemerintah Daerah,
masing2 di Km. Tandjung Wangi Kelurahan Pendjaringan seluas 9000 m2, didaerah kelura
han Djadi seluas 500m2, dikelu
Tahan Angke Duri seluas 4 Ha.,
didaerah Bukit Duri Tandjakan
seluas 6000 m2, dan didadrah
Kampung Duri seluas 500 m2.
Kebidjaksanaan Pemerintah
Daerah itu dilakukan terutama
untuk menghindarkan terulang
nja kembali buhaja? kebakaran.
Disamping itu djuga untuk mo
mungkinkan pelaksanaan peinbi
ngunan kota' setjara' teftib deh
teratur sesuai dengan sjarat2
perkembangan dan peremadjaan
kota jang akan dilaksanakan me

untuk mana telah ditundjuk Ru
pati MD. Harahap sebagai koor
dimator pelaksanaannja.

diangkat pedjabar2 baru seperti

Brigdjen Mr Sanioso sebagai
Sub Organisasi, Brigdjen Polisi
Memet sebagai ketua Sub Personajia, Ler Kol Kadar Mangun
djaja sebagui Pds Ketua Sub

Panitia Menial

Tidak pertu kau bersusahpajah betul me.
ngenalku, Asal sadja ngkau tahu, aku sangat
mengasihimu. Ja, asal sadja kau dapat merasakan,
bahwa
aku bersedia berkorban apa
sadja kau dapat
bahwa aku berse

Mursalim

sebagai

dan Kol,Pel.

Sekertaris

Panirya Rerooling Aparatur Ne
Yara,

Sedangkan pedjabat2 lama jg
karena kesibukan? tugasnja
karena “memegang
djabatan2
Penting Jainnja sehingga tidak
dapat mencjurahkan sepenuhnja
Likirannja kepada Panicya, celah

dibebaskan dari djabazan. terapi
mereka masih terap mendjadi
Anggora Paniya Reooling Apa
Tutur Negara,

KLM, jang merupakan perusa |
baan penerbangan jang tertua
telah tidak diperbolehkan menga
ngannja dengan

aku datang Rasad tidak ada ditem
kan
a itu.
asa
sambutannj
kurdalam

"Nasihat jang baik," tukasku tersenjum,
"Rasad barangkali lusa kembali. Saudara
boleh meninggalkan naskah ini,” Ranti lalu

aa Ha seorang” njonja rumah jang
ramah-tamah.
sadja jang bisa menghilangkan kia

ambilnja sebuah amplop.
"Ini dititipkan Rasad untuk saudara,” udjat
perempuan itu sambil memberikan amplop tez
sebut.

Pa ge

rakjat Indonesia untuk membe
baskan Irtan Barat, jang ketika
Itu maih didjadjah' Belanda.— tooling Aparatur Negara).

0

KEL

diadakan

(iadinja Ketua Sub Panicya Per
sonalia), Mr Supardo (radinja
tea Deo Kata Manga) dan
Purpojudi

1962

Dintang-

dulu

kan bahan2 penting dalam usu
ha selandjutnja, setelah Deputy
Pangad utic Sumatera menjiihkan, bahwa seluruh Sumatera
telah pulih keamanannja sama se
kali.
mu, pendidikan dan perkembaHari Djum'at
ngan politik, sehingga dengan pa, di Wisma
demikian rentjana “sp. diharap- Gilangsungkan suatu pertandikan akan mendjadi suatu enija ngan persahabatan enpis, #e"an jg kongkrit dan dapat dilak dang pada malam sebelumjja
sanakan dengan praktis.
peserta2 rapat selah Gihibur de
ngan malam gembira dengan ke
Hal jang paling menondjol da senian2 Karo di Brastagi.

Ia sedang mempertimbangkan
untuk menjerahkan perusahaan
mn "Koorndulf", bagi
an dari KLM, kepada Garuda
Indonesia Airways.
Surat kabar "Telegraf" jang
Den Hang menudju Djakarta un terbit di Amsterdam mengabar
tuk mengadakan pembitjaraan2
kan dari Irian Barat bahwa ke
mengenal 'soal penerbangan si langan2 Belanda dtwilajah ini
meramalkan suatu pemulihan jg
PU, demikian diumumkan KLM.
tjepat daripada hubungan? dip
Terdapat kemungkinan bahwa
lomatik antara Indonesia dan Be
Konijnenburg, seoreng anggauta
kelompok pengusaha2 Belanda lenda dan djuga pemulihan pe
nerbangan2 Djakarta — Amster
saling pengertian Indonesia — €am oleh KLM.

Beta

lebih

mendalam dan itegral mengenai
segala hubungan? 1g bersifat mi
Iier dan non militer jg merupa

Den Hang, 17 Oktober (AFPi—
Dr Emile van Konijnenburg

#

bat

z BEEE
i 2 25

bah sebanjak Rp. 1. 677 djua

dari Rp. 4071 djum mendjadi

Gemiklan sumber2 tadi menga:
takan menurut Jijl Press.

37 Front Pemuda Pusat
merumuskan sebagai beri
Cena, jandia

Sementara itu export minjak
bumi & husil2nja djuga berum

perang Djepang unan Rakjat,
dirumah mau pampasan
Indonesia atau dengan sja
pun disawah. Memperhebat soli tuk
rat pembajaran dibelakang GeHalisme disela
Ikaritet anti
yan pembajaran pampasan jg
di Asia akan datang sevayai djaminan,
ruh dunia

Adapun atjara2 peringatan di.

UNO

4287 djuwa “mondjadi Rp.
A51 djura,

j SEsg3 : R3

.
Pembangunan dari toko jang
bertingkat 14 itu ditaksir akan
memakan biaja paling sedikit
sebesar 70 djuta dolar.
Obayashi menginginkan un:
tuk menjelesaikan mengenai sja
rat2 kontrak, termasuk sjarat2
karga dan pembajaran, paca
achir bulan Ini djuga, demikian
dikatakan suatu sumber dari
perusahaah bangunan tersebut.
Akan tetapi karena Indonesia
taengala
maks
mungkin kontrak itu akan dimasukkan kedalam program

3

Akan Didirikan Di Ibukota

telah

suatu perumusan jaog sangat

Sekitar Kundjungan Konijnenburg Ke Indonesia

$ 70 Djuta

Tokyo, 17 Oktober (PIA,
Obayashi Guml Ltd. sebunb
perusahaan bangunan jang besar di Djepang, kini “sedang
mengadakan pembitjaraan2 de
ngan pemerintah Indonesia me
ngenai pembangunanan sebuah
toko besar di-djalan Raya uta
ma dikota Djakarta, demikian
Cikabarkan Ji Press salasn m4

san2,

ja, bahwa perkembangan masa
lah perbatasn India-RRT itu buselama 12 tahun lebih terus me kannja bukti akan tidak perlunja
nerus berdjuang untuk
mele melainkan djustru bukti akan
paskan Irian Barat dari beleng
perlu dan pentingnja Konperensi
Wu Belanda,
relah
diangkat
AcA II, seperti jang diandjurkan
oleh Presiden RI, sebagai 10 oleh Presiden Soekarno dalam
koh Nasional ki dan bukan pidato
“Tahun Kemenangan". Tanah Bekas Kebakahanja tokob Irjan Bara: sadja.
17 Agustus 1962.
Hal tersebw: dinjatakan Pre
Dalam pernjataan itu OISRAA ran Dikuasai Pem.
tiden Soekarno kerika 4 orang
menandaskan bahwa rakjat Indo Daerah
tokoh pedjuang Irian
Barat nesia jang ber-sama2 rakjat Inmengadakan kundjungan keista dia dan Tiongkok hidup di Asle DJAKARTA, 17 Oktober (PIA)
na Merdeka Senin jl. dengan sama sekali tidak menghendaki
Dengan keputusan Gubernur
disertai Oleh Wampa
Soeban
benuanja terbakar oleh api pepeKepala Daerah Chusus Ibukota
tangan.
drio,

muka/pedjuang Iran Bara: jg

dar muda di Tandiung Priok
menundjuxkan
fotonja
alam pakalan sernyam stuur- njak burni & hasil2njr, meningkat sebanjak
Games". Oleh karenanjalah, siapa jang tidak at
atau tidal
ja
inan
II
kepada
korbann
di Ban
berusaha mengusahakan terselenggaranja suatu "new emerging
orces: Games", maka sikap ndereka sebenarnja sepenuhnja sedjalar Mung, In berhasi! memikat de- Rp. 134000090.— dibanding dengan nilai
dengan kaum the old established forcest
ngan kata2 manis uang sedjum
lah Rp. 10.300 sada bulan De- export bulan sebelumnja, dari Rp. 2.399.—
sember 1989. Hubunganna de- djuta mendjadi Rp 3.747,— djuta.
Jang ogah2-an Manipol......
Ingin korbannja Ini
ber.
Sk harian "Warta Bhakti" dalam penerbitanaja kemarin kat perkenalannja dengan seDiamaranja export munjak , BP. 29 djuw mendjadi Rp, 33 Dus Rumbewas, Godfield
telah menjambut tentang pengangkatan Djawoto sebagai Pemim orang wanita dalam Kereta-api bumi & hasil2nja naik sebenjak | dita.
Frans Warubei.
Disamping itu rertjawi pula no, Dandan menurut
pin Redaksi "Antara" gaja baru dan tentang penggabungan KK Ckspress Djakarta—Bandung. De Rp. 1833 djum dari Rp. 482
rentjane
da
berkurangnja
export
teh
seba"PIA" kedalam KB Nasional "Antara"
ngan uang itu ia berdjandl ke- djuua mendjadi Rp, 2,261 djura,
Sk tsb antara
,
lain pada
lam
waktu
jang
singkat
akan
sang korban akan menjerah hal mana berarti bahwa diluar
tiba pula serombongan pedju
menulis sbb:
kan arlodji merek Rolex jang ka minjak, export Indonesia se'aang Irian Barat untuk meliha
“Antara” dalam gajanja jang baru, patutlah mendapat sam. tanja
bisa dengan mudah dida- ma bulan Djuli berkurang seba
dan pembangun
Yutan jang wadjar, Apa sebab? Pertama2,
karena sekaranglah
ja
patkann berkat fusilita2 jang njak Rp. 485 djura.
an daarah? Jainnja dari tanah
terija
apapai
jang diperdjuangkan oleh para wartawan dan Gipunjai
nja sebaga! stuurman.
Angka BPS tersebut lebih
pekerdja Antara” jaltu setjara resmi diakulnja ,Antara” sesirnja Indonesia. 3
Kemudian ia mengganti iden- landju:
menyacat berkurangnja
sbagai salah sai modal pokok dalam
revolusi,
u
tita
dirinja
dengan
mengak
s0
Pengakuan
Kumkoren Ingin
ini
telah membawa akibat jang paling wadjar jaitu bahwa kantor- orang direktur dari CV ,,Agus @xpurt karer perkebunan seva
njuk
Rp.
107
djuw
dari
Rp,
481
yerila PIA jang” dabutanja (berasal
Kibarkan Bendera
dari Aneta", diperintahkan Abraham" di Bandung dan in
mendjadi 34k djuua dikam
ren
unp anKarno sup ja digabungikan kedalam wAntara"
3 dan sendiri memperkenalkan dirinja djuu beri
karer
sebagai Zainul Abraham, Desobanjak
Rp, 223 djua
japan indentita baru ini ia dapat rakjar
Rp. 652
An ioon 22an sedjumlah dari Rp. 875 mendjadi
. 41.0
dengan mendjandjiSementara iru ezpore bidjth
kan sabun ,,Suntight" Pa
terselenggaran|

ut

ini berlangsung di Berastagi (Karo) telah meme
bahas soa!2 penjelesaian keamanan dan follow
up-nja, rentjana kerdja tahun 1963 untuk seluruh Sumatera dan soal sandang pang.un.rakjat.

Menurut penerangan Koanda
Belandjurnja didjelaskannja Sumatera, dalam pembiijarsan
pula bagaimana mereka
mengenai rentjana kerdja tuhun
tahkan dan dilupakan dari In 1963 jg oleh Dejah Sumatera
donesta oleh pihak Belanda de disebut “Rentjanna Kerdja Bukit Barisan” itu segan persoa"yan mentieriterakan
Indonesia jang yama
ler telah dibahas bersama-sama
dan ditindjau setjara integral
berbeda dengan kanjaraan.
al. dari segi geogral

dari masja

Yan selalu berpakaian parlante
itu kemudian mengganti daerah
operasinja jakni.di Djakara
Didaerah operasinja jung baru
ini ia membeli sebuah pata.ar
seragam dan topi perwira dan
ketika mengaku sebagai pegu
Wai sebuah perusahaan negara
im berhasil mendaparkan sang
sedjumlah Rp. 39.600,— dengan

Rp. 1.3

kembal)

jang selama ini dipahkan,

rakat jang masih terbelakang
tjara hidupnja dan dipertjontoh
kan kepada
bahgsa2 lain jang
mengundjungi Irian Barat, ma:

"I
kebanjakan
olahberpikir dalam garis Rak,at. Mereka malah masih
keanggotaan IAAF dan AGF. Pemimpin?
masih mempunjai Husi untuk "merobah
dalam”. Sedangkan

buatan kedjahatan jang dilowur
kannja itu menurut kes mpola
polisi Seksi VIIL dari perkara2
Jang dilakukannja dan Darang2
0
bukti adalah semata:
ninggikan standard hiduonia. diun
dorong: oleh keinginannja
tuk hidup mewab.
Dalam keterangannja “epada
pers Kepala Seksi VIII, Hp. 1|
Drs K. Samadikun mengatakan |
bahwa penipu ini telah sering
kali melakukan penipuan2 jang
sekarang ini sedang diselidiki
oleh pihak polisi. Sampai kini ta
surd mengaku telan 12 kali me
lakukun penipuan sampai ia ter
bekuk baru2 ini oleh jung berwadjib.
5UNAKAN NAMA2 SA:

agar mendjad'

lainnja.

EA

RAPAT PANGLIMA se-Sumatera jang baru?

Barat
jang dewasa ini masih
berada dalam hutan2 dan hidup

i | F9
ps

MEDAN, 15 Oktober (PIA) —

rio Mengapan fostruksi Presiden
menjatakan bahwa

jai | f f

Forces Games
? ?

menghalangi

Rapat Panglima Se:
Sumatera Di Berastagi

MENLU ——

Siapa Jang Tidak Mau The New Emerging

Ketika
Aku disambut oleh Ranti. Ramah jang
ninja.
"Saudara

ana

minum apa?" tanja perempa

lahan,” djawabisu ramah pula tersenjom. Bam

menudju kemedjanja. Dari latji medja itu di

'Aku menerimanja. Amplop itu tidak ditutup,
Hanja beberapa detik kemudian seorang la Dan aku lantas tahu isinja.
Beberapa lembar uang kertas ribi
kI2 tum muntjul dipintu masuk,
"Bagaimana? Bolehkah saja mengundang sa6
"7
mintakan sebotol bier dingin
susu
dingin,"
udjer
Ranti
“
dar
ra ufituk makan siang buat mempererat per
dan segelas kopi
sahabatan kita?” tanja Ranti tiba2,
sembari duduk dihadapanku.
Aku terkedjut mendengar kataZnja itu, Te
Ketika orang tua itu akan membalikkan di
rinja aku segera berkata ter-buruZ:
tapi berusaha menjembunjikannja. Aku merasa
aneh, seorang wanita mengadjak pria jang ba
"Tidak usah bler, pak. Tjukup dua g
ru dikenalnja makan siang ber-sama2, Aneh
kopisusu dingin sadja.”
"Baik, tuan." Dan orang tua itu lalu meng
untukku jang baru memulai hidup dikota Dja
kai
ng besar Ini.
lang dipintu.
"Saudara tidak suka bier?”"

Tetapi i untuk menolak undangannja itu ky
» pikir akan menjakitkan hatinja, itu tentu saGja tak kukehendaki.
"Baiklah, Tapi sajang, saja tidak tahu dimat
na restoran jang baik dan masakannja," kata
ku tertawa.
'

"Saja tahu.
Dan menga

Restoran
ketjil jang tenang,
Papan
cagar

hi distadion H)oching Seoul.
Kedudukan dalam babak pertama adalah 1-0 untuk. keungguJusuf satu menit sebelum ber.
achir pertandingan je berdjalao
selama 80 menit
Selama dalami tournja di Ko-

rea Selatan, kesebelasan ruisional

Indonesia jang djuga mendjadi
djuara Merdeka Games. dua kali
bertarut2, selalu menderita keka
jahan.
“Dalam | pertandiogannja jang
pertama dan kedua kesebelasan
Indonesia telah dikalahkan oleh
nasional Korea SeTatan dengan angka sama 2-0.
Hari Rabu kesebelasan Indone
sia meninggalkan Korea Selatan
menudju Tokio guns mengadakan
sekali pertandingan sebelum berangkat ke Vietnam Selatan un
tuk turut ambil bagian dalam pe
rebutan kedjuaraan hari kemerde
kaan Vietnam.

Pantjalomba Modern
Kedjuaraan

dania

puntjalomba

Olympisde 1968
njelenggaraan
dan Lake Placid (New York) ke
mungkinan akan diterima seba
gal tempat penjelenggura O!ympiade musim dingin tahun 1068,
Penundjukkan kedua kota tersebut sebagai tjalon akan diadju
kan dalam rapat Komite Olympiade Internasional jang akan
mengldakan sidangnja di Nairobi (Kenya) tanggal 13 Oktober
1963,

Dengan demikian

merupakan

Detroit akan

|rut berita kantor berita Pilipina

|tare dikutip

suatu saingan bagi

kota? lainnja seperti Mexico Ci- | Press
ty, Wina Laussanne dan Bue-!
noos Aires dalam menjelengga- |
rakan Ofympiade 1968.

di

Mexico

City

Dewan dengan ketuanja Sven

Hoffelt (Swedia) djuga memutus
akan

masing2 pengurus

revolusioner jang kongkrit anda
lum berbagai bidang kegiat
ang diikuti oleh massa takjat
banjak.
Titik-berat persoalan jang
mendapat pembahasan jang untuk duduk sebagai anggota pa
k mendalam pada musjawa nitia2 pelaksanaan undang2 po
tah kerdja anak tjabang dengan kok agraria dan undang2 per
0.
tunting Front Nasional adalah Cjandjian bagi hasi
Dengan
duduknja
wakil2
pelaksanaan keputusanZ penting
pengu
Nasional dalam panitia2
jung mendesak daripada
pa
Frong Nasional
us daerah? jang berlangsung
ikut serta
mendorong dan
Ga tanggal 17 s-d'21 September
lain.
mengontrol
pejaksanaan
1962 jang baru lalu, antara RM form dan perdjandjian bagilandreha
PELAKSAAN LANDREFO
| si! serta mengadjukan usul2 per
DAN PERDJANDJIAN
n atau retuling terhadap
BAGI HASIL
3
Pada pokoknja tugas Front Ipanitia2 jang matjet,

sekretariat

pengurus

besar

BANGKOK, 17 Oktober (AFP-PIA): —

FN.

KONPERENSI ke-17 dari penasehat2
(Organisasi Perdjandjian
SEATO
ter

Dengan sudah disjahkannja pe
ngurus anak tjabang dan ranting

Komite Olymplade Amerika
Front Nasional ini, maka Front
alam pertimbangaunja menjta- | Lauk-Pauk Dari Daun
Nasional dagat melakukan kegi Tenggara) dibuka di Bangkok
kan bahwa Detroit merupikan Singkong
atannja sampai kedesa2, dapat
lasa pagi dibelakang tabir jang
tjalon jang terbaik untuk men(otay, | mengjalankan tugasnja jang kor siaan.
SOLO, 13 Oktober
Gjadi tuan rumah bagi berlang-

sungnja Olympiade tersebut, sedangkan kota Lake Placid mem |
punjai kesempatan jang ketjil |
untuk menjelenggarakan Olympis |
de musim dingin karena sebelum |
nja ditempat tersebut dalam tahun 1960 pernah dilangsungkan
Olympiade musim dingin di
Sguaw Valley.

San Francisco dan Portlang,

Yang Salt Lake City djuga ditja- |
lonkan bagi Olympiade musim di

mem
Muang Thai, diduga akan
bitjarakan antjaman2 kepadana da

mengadakan

Boikot Terhadap

Kuba

Y - Sa

ia
Swedia
dehgan djumlah bidjl
1842 ditempat ketige dan tempat
keempat oleh regu Finlandia sejumlah 828 bidji, sedang tuan
Yumah regu Republik Persatuan
Arub ditempat kelima dengan
djumlah bidji 625,

“Free Pistol

16 Oktober (AFP/-

eepagai boikot jang akan

# Viamdimir Stolypin dari Unt
Soviet dalam kedjuaraan menem
bak free pistol
perorangan dju

Wa telah menempati tempat per
tama dengan pengumpulan ang
Ika sebanjak 559 dari djumlah

Dadr, Emir Khaled duri
Instituteog jang
telah
jang pemiEropa hkan
“Aj menjala
pada hari Senin, Emir Khaled |
Lan
jang:
Eropa
“Gi
pal
pasu
oleh
n
Seranga
mereka
Impin
inkan"suppiy2kapal2 komnis”" ke
Yg dan Jordanin mengidz
Kana
wa
Imemba
kan2 Arab Saudi
Saudi djuga . berada 4 di @uisane

sebagai bamuan kepada El Has | xiba, Casey penis

pemilik2

san dari kow di Arab Saudi | kapat itu mengingkari tanggung
djawah mereka, dengan kedok
Najrene,
Sementara iku MENA dalam |ahwa soni itu adalah soal poli
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kan fikjrin dalam berbagai mas
alah kongkrit jang telah diputurpe
kan oleh musjawarah kerdja
ngurus begar Front Nasional de
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Indonesia dalam

Pada, dasarnja makna

Djakarta, 17 Oktober (PIA)
:—
Dalam 'urniannja dimuka tjo(tong RRI Selasa malam jang ber
Isut leyudut "Landasan kegiatan mape
Indoprop

tiga Kalivin

SEOUL, 17-16 (AP-PIA): —

Landasan Kegiatan Mrssa Aksi FN
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Kapal AL Pilipina Pulangkan Orang”
Indone:
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umum,
.
Djawoto, wakil ketua umum
1 merangkap Pemimpin Redaksi.
ketua
Moh. Nahar, wakil
umum II merangkap Pemimpin

Harian Redaksi

Mashud, pemimpin biro hubu

ngan luar negeri.

Subakir, pemimpin biro organ!

sasi dan administrasi.

biro tele
Suhandar,
den foco dokumen
pada | komunikasi
tea
'

RT. LANTAI KENTJANA
SUGESTI atau DAJA-SARAN
Besar 19,5 Djakarta,
r
KEPALAN ANDA, DJIKA ANDA BunguBeny
DUNIA APA DALAM
,
meogerdjakan?
up
STI
SUGE
IK
TEHN
MENGUASAI
1 Perabuaian rere! kwuliiet kesatu,
s9.
Djorehi mengadjarkan dalam bu 2, Pekesdjnar cerazc jaog prpaa,

PENGUMUMAN

Oleh karena segala huzang-pihutang jang terdjadi
sebelum tyl..27 Agusius 1962 mendjadi tanggungPelajaran "BAHARI"
djawab dari Direksi
masih
Ulama), maka barang
jang merasa
Jane aan terdjadi sebelum
mempunjai
tel 27 Agustus 1962

ku ini tehnik dan nukumi puges
WU (dajasaran),usia seningaa
serba (IpdAK,
Senanasixan — Karjad
Jang
berupa pikiraa. MAU
besar,

'Akan menjadakan perdjoalan dihadapan umum pada bari Sabtu tang

di DjL Raya Djatinegara
igat 20 Okrober 1961 djam 09.30 diruangannja
Timur No. 40, Djatinegara.

dari:

th. 1952.
AA sebuah Sedan FIAT 1100WARD
sebuah Sedan BORG th. 1955.

pun

pekerdjaan.

dan gemilang, baik
Semua pemimpin mpsa jang utama Girektur4
pe!
sarikat

sekerdja.

dan tindax PerLUpAnJa
Dila Anda ingin memilki priba
karangan
besi-berani, batjalah buku "SUGESTI”
Tebal 160 hal
— seorang sardjana

manjhur,

15x 21 cm. kertas halus Kulit karton 3 warna. Harga

189,—

pam TERSEDIA 3

MAGNETISMB

Hari mollhat.AU
daa

kan pembagian tugas para-az/50
ta Dewan Pengawas tsb:
Pardu Kartawiguna, kotua

Diumatat 19 Oktober 1962.
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BUKU2 DIATAS
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Rp, 179x—
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Hip harga Kg

Gipabrik atau ditempat . pekerajaan.
3, Merjempror tembok yna bruncus
matjam2

warna seperti @i Hotel
INDONESIA,

4. Lotang angit dari serazo dengan
anda mina (renijaukuran j
pakan) Buk Gidalam maupun
5003.
diluar kora,
aa
aa
Ta an
Tik para pemakai nhin'tepel dan
terazp dari
P.T, LANTAI KENLJANA
DJAKARTA,
Jiziykaniah kami de

dhempat t

twin untuk melihat begaima

nm tepel2/ubin jang telan tutg
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SIA VEEM
PT. LIMA BEKAWAN INDONE
dengan peruntaraan Iklan ini dipersilahkan meng
baduri KALAL UMUM LUAK BIAMA (Pas 12 Pe
Taturan M.i)

Bertempxt: Rusugan Kepala
Pergudangan

Belawan tg. 23 — 10 — '62.

.

EN, UJAYA BHAKTI

TIMUR
K.M. TJAHAJAs, tsip. 2510
fg. Priok

Ui, Malaka 7 Ojakararm Kore!

DJANGAN

Gari dalam atau

AMERKAN
DACRON
DYED
1ETOKON
....
TROP:.81. WOOL 100!
COTTON
DACRON
Wi
WORSIED
1004, WOOL

Djam bitjara :pagi 10,20-1 waog
core 400-400
Untur kesehatan Dadan. ingai Gan simpaniah adreg
Y

F

1350—
1.980.
3.525-—

da sukar
YEKIRYAAN
DIDJAMIN
MEMUASKAN
RAPIH UIBAWAH PIMPINAN BAAS JANG
“ENGALAMAN
— SERVICE KILAI.

DAN
BLK:

Kami terima djuga upah pendjahitan
KAMI SILAHKAN ANDA MAMPIR!

vere:

GAYARiA

denyan warha-warni kompik.
AnTISIS CANVAS:
Wermatjam2 ukuran dengan kwaitteit baik
sea merk TALENS.
KENCEEL:
Berbagai ukuran, buatan luar dan dalam me
eri
Chusus bagi Pelukis dan Seniman
barga istimewa

PIN

PASAR

"TEDJAMAYA"
FINE ARTS ASSOC!ATES
17 Batajeper,— DIAKARTA
Phone 877 Gb.

DITJARI
rangka

Kp

Kami sedia rupa2 bahan pakaiad hasus untuk pe
siar kesuer Negeri, pengangin atau resepsi. Maka
Anda :ivegal pilih, bahan pakaia, mana jang An

KEMPKANDT — LUCAS — PELIKAN & ARTISTO,

Dalam

LEWATKAN KESEMPATAN JANG
KARENA HARGA2 DIBANTING:
terima djadi 1 tjelana pandjang

WATEF /KUOF DRILL
DACKON U.S.A.

iuar vagan. seperi WASIR (ambein), penjakit gula,
lemah: perempuan dapat

Core

Yertera dibawah iklan ini

KABAR GEMBIRA UNTUK ANDA

NM. SHER
! ram
Wenen Kaje 4 Telp. 484 Gbr Djakarta

5891

Perwakilan Tunggal atau pada Dea'er' jang

Peimouhon Nusantar

ruturan RT.

in dangan Oni,

SANYO

Keterangan selandjutnja dapat anda peroleh pada

ai

Pembukuan muatan G: :

Dengan acjare pokok:
Hal2 jang berralan dengan ajat 4 Pasal) 13 Pe-

Mengubati segain rupa

TV.

menudju:

&

Div. Angkuan

PESAWAT PENERIMA

Akan diberangkatkoh dari Tandjong Priok

,er - 1982 djam 1000
Nopemo
Yan1gya

Huda:

ape

projek

aan

BARU

13-DJAKARTA

CONVENIENT FEATURES LIKE THIS ! !!
1962 HITACHI REFRIGERATOR 3, 4 cu. ft.

SEGERA
Mis dan

Jaksi Ljakarta)

15 Wout kendaraan veruwur Merveses Lung,
2. Muntu mutas 4 UI dan MB)

8 mati Una
"
& buka ui verpeunntaman secar! RN

!

Gadji dar Gjamuan sos memuaskan)
Feiumar nutup bethubungan dengan:|
Fesangkrian dun Serpis Djaja"

jaan Janah Abang |
e
1 Ag
(stan, memping belakang P.T. Perusnsag” Meta
puma
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puChs

dk Kang),
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DITJARI DENGAN SEGERA:

20

(dua

puluh)

TUKANG2

KAJU
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(MEUBEL)

jang
(Representailp.
Bitjara: Ktr. Pusat ,VARIA NUSANTARA" FURNITURE.
«
Dji. Djen. Soedirman — Djembalan bema
ngj (Belakang Gedung G.KB.L) antara
Gjam: 9.00—18.00 sore,
4 Sekretarese jang berpengalaman

aa
aan aa
AA
DJAWATAN KERETA API ,
Dj. Geredja No. 1
BANDUNG

ana

nannpennn

MULIA

6 — 718
— 820
“3
)
000 LANGKAN
Arriany
RALAT
Aang — — Had
Iklan kami jang dimuat dalam surat | “jam Tebak
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(THE INTERNATIONAL CULTORAL PRESENTATIO!:5
(PROBRAM of. TAB JLS,
GOVERNMENT

Pemakaim Listrik $ Ekonomis
Barang
"Sangat murah dari mamnja.
PERSEDIAAN TERBATAS !!!
wee7
P.T. Toko THE GOLMEN CITY
Dji. Tiikini Raya 43
DJAKARIA

on with

(ONOGaL:

BT. BEHRING
PIMANGSIA

TEL. 22621

(9

nx,

VIS TRIBUTORIWIAMA -.

PT.KONGSI TIGA

PASAR PAGI 1/3

TEL.20537:- 22742 ok.
DAPAT DIBELI BJUGA PADA DEALER! KAMI.

Toko ,,GOLDEN CITY”, Tiikini Raya 37 Dkt..
Toko , HOLLYWOOD”, Pasar Baru 42 Djakarta,
Toko Radio ,,KWANG HOA", Kramat Bunder Dit.
C.V. KOTA 'INTEN, Dil. Pos Utara 45 Djakarta,
Toko ,LACHMAN”, Pasar Baru Djakarta.
Toko Radio ,,MILIKA", Kramat Bunder 89 Dit.
P.T. NIAGIN, Dji. Keemanan 77a Djakarta.
Toko POPULAIR, Peser Baru 93 Djakarta.
Toko ,,ROBINSON”, Pasar Baru 115 Djakarta. '

MINTAAN PENAWARAN HARGA da
lam susunan kata2:

»Na. M/KT. 8/62 tgl. Ilo-62”

Toko RADIO TELEVISI, (dlm Lokasari) Mangga

Besar,

Toke ,,SUARA DJATI", Djatibaru X 6 Djakarta.
TAN'S RADIO, Djl. Hajam Wuruk 68, Djskarta
Toko ,,TRI BAHAGIA" (dim Lekasari Mangas Besar
Otakarta,

CVALIE EK GIB, DJI. Empang 15 Bogo
Toko :BINTANG MAS”, Djl. AB.C. Bandung
Toko Radio GAMELAN", Djl Braga 45 Bandung
CV. ,TJIN HONG”, Dji. AB.C. 33 Bandung

,
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»HOLIDAY ON ICI:?

e

Lloyd Triestino
(Mempermaklumkan
kepada sekalian
penerima muatan bahwa kapal

M.S. "CELLINA"

HANJA TINGGAL SATU MINGGU SADJA :

Kmtjia dapat

DJANGAN LEWAIKAN KESEMPATAN JANG TERACMIR. SAMUAI IIA “ht INI SEMUA KARTJIS TERNJUAL HABIS,
Sak
dibeli pada:
Untuk ,,HOLIDAY ON ICE TRIP” narap ter
:
Lan2 Tempat
Ii COMEMO
— Nusantara J
bubungan dengan:
BOGUR:
2 MAN NIAN — Tjikini
SAJASAN
PENJELENGGARA ML-BUDA1,
JAAN — Dil. Papandajan
Bo LAY OEN — Pe Buru

Tg Priok:

1 Ser. ZA. Hassan d/a P.T: Yulida Veem
Dji. Penaltan
2T.
Senen

Kramat Bunder 53.

2

&

PEMBIMBING BO0LSLLKE
Kebon Sirih
NITOUR INC
Motel Indonesa Djl. Modjopahit
NI. MISBACH d/a Gedung Wanita
Dil Diponeguro
USIS — Djakane
GEDUNG KESENIAN — Ps. bwu

8
8

Kebajoran Baru:

STORE ONG

NATOUR Luh. — Menteng Raya

1.

A SOEK d/a Kresm Standpisats
mobil
Ps. Senen.

di. SRIWIDAJATI d/a Singer,

4.

6.

1 KRAMAT BUNDER BOOK SIOKE

“1:

5898

1

INDONESIAN ARISTA "MAMNGEMENT
n

kabar ini tgl 6-10-62 mcuwenai PER bener

Kepala Utuas
Persediann
D K.A.

.

10. M. ABOERISMAN

Djl. Raya Pisangan Lama 75,

bioskop Majestic.

Dp. Prapatan 83

BANDUNG:
£ANTI KESENIAN
Dji. Ambon 4
Sdr, 4. Khuib
Dji. Louis Pusieur 9,
SEMARANG:
SANGGAR BULrJA
Dji. Judistira |
80101
INDONESIAN

AKTISTS

IJABANG SURAKARIA
Dj. Diponezoru SME Yav,

B. Aboerisman
ya.
.
Tidak nda pendiusian kartjis di — LA.M. Pe.
Nj- TRISOERA
— Wanglekir 1.
@ongsnan Timur 42A.
MALINEE:
PERTUNDIUKAN MALAM ?
Rp: M00/— Rp 100— Kp. 100.
Rp. 300— Hp, I06—. Rp, 120— Rp. Op

i
MANAGI MLAT

3

SSinin gd Dumas djam 20.20 Sapta Minggu diam 2120)
(Wepca/ Minggu dam 18.30)
Cultural Kxekange Program of she United Saree Geretamaat
International
alah
Disponsar
Mnangemat.
Arista
Indooeriaa
oleh
Dipersembahkan
orang,
tato
1 karjia bafia beriaku entah
Iin: DAN WORS:): 246/B/K/62

— PISGALI

SIMANSCALAMAYG3

— R HARGA:

@G/IDR/BBlla,

3
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Para pemeraar saban

ATJARA LENGKAP HOLIDAY ON IC E AKAN DISIARKAN MELALUI TELEVISI PADA
TANGGAL 26-10-1962 MULAI DJAM : 8 MALAM, MAKA MILIKILAH SEKARANG DJUGA
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