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"residen Tegaskan Lagi Diperajaan Isra" Mi'radj Di Istana Negara

AKAN

TJAPLOK KALIMANTAN

rang pembentukan

DJAKARTA, 23 Desember (PIA): —
SOEKARNO

dengan tegas mcm

bantah tuduhan? jang mengatakan
bah
wa bangsa Indonesia akan mentjaplok Kaliman
tan Utara jang ,dewasa ini sedang bergolak

Hal

Puntjak dari rapat raksasa jangdilangsungkan

dilapangan “fetczhe Mah Djakarya baru? ini,
Untuk mendukung perdjuanzan kemerdekaan zekjat
tan Utara, dilakukan pembakaran
tokoh2 Nasakom dan Cilkuti oleh rakjat, boneka?Kaliman
kaki tangan
rka—nim
perialis
Tengku Abdurahman (Malaya) dan imperialis, jang menggamba
Ti Suasana waktu dilakukan
G@PPHOS),

Stop Pembunuhan Massal Dan Penin|dasan Terhadap Rakjat Kal. Utara

“3faan Rapat Samudera Menjokong Re- diseluruh dunia diserukan agar
melakukan
usaha2
jg koakrit
sJuntuk membantu revolusi rakjat
volusi Rakjat Kalimantan Utara
Kalimanyan | Utara itu serta
menstop penindasan “dan pem
bunuhan massal thd rakjat Ka
Iimanjan Utara,
Rapag samudera sotiakawan
Itu achirnja mendukung sepenuh
nja langkah2 jang telah
akan diambil oleh panitia danna
sional setiakawan revolusi rak
lap Kalimantan Utara,
Djika tidak dipenuhi.
Djika tuntutan dan seruan
rapat samudera setiakawan ini,
jang merupakan gungutan selu
luh rakjat Indonesia, tidak da
pap dipenuhi oleh " imperialis
Inggeris dan pemerintah reak
sioner Tengku Abdi
Rach

mantan Utara itu karena meng
chianati "Dasa Sila Bandung”
Gan sererusnja mengutuk setlap
usaha dan tindskan impesia'isme jang mengadu domba rakjat2
Asia Afrika.
Desakan pada Pemerin'or
Republik Indonesia
Sementara it1 kepada pes merin

tah Indongsia cifesak apar dga.
mengakui pemerintah
volusioner Kailinantan Utara dfre
bawah pimpinan perdana mzote
Fi Entjik Azahari serta memberi
kan bantuan jang konkrit untuk
kaan rakjat Kalimantan Utara. mensukseskan revolusi
ratjat Ka
dengar oleh 400.000 orang itu di Iimantan Utara,
segera

(Bersambung

batjakan oleh NJ. Ratu Aminah
Selandjutnja
i
Hidajat
dam erbun|! sebagai be itu pemerintah RIdatamdesak resolus
puja as
Ear segera mengambil langka
langkah posicif-aktif untuk menah
Tik seluruh potensi the new mer
sing forces dalam revolusi Kal
mantan Utara,
Seruan pada PBB dan Rak

sb, sama sekali

tjdak | Saka akan merupakan bendera

biar, kata Presiden Sukarno tunggal jg berkibar didaratan
jinr menegaskan bahwa sim |irian Barat, tetapi kita harus

pau

kita terhadap perdjuangan | tetap wasyada dan siap siaga ter

Smiimantan Utara merupakan si| hrcap segala usaha kolonialis.
kap tegas bangsa Indonesia jang | Presiden menegaskan bahwa

anti kolonialisme, imperjalisme
Gxn pendjadjahan.
Bantahan tsb, diutjapkan Pre
siCen Sukarno Minggu malam
pada peringatan Isra" dan
radj di Istana Negara jang dihadiri oleh ribuan umat Islam di
$yakara, dimana tampak pula
paa menteri, para pembesar stpu dan militer serya para kepala
serwakilan asjog di Indonesia.

Politik

djundjian New York, delapan
hary lagi jaitu pada tanggal :
Djanuari 1963 bendera Indonesia akan berkibar di Irian Ba
rat mehdampingi bendera #Jntea
dan
tel 1 Mel 1963 Sang

Hi

1ar2 progresif.
xwa | Tak Hadiri ASA Kalau Azahari Tidak Dikeitu kepada
ris djenderal PBB U Thangsel dise
luarkan Dari Pilipina?
Tukan untuk melakukan
segala
Disamping

Asia Tenggara (ASA)
Sedang kepada segenap rak tuan
menurus rentjana akan berlangjg
jat2 jang progresif-revolusioner
sung tanggal 12 sampai 17 Dja
nuari jad, dengan atau tanpa
kehadiran perdana menteri Mala
PEDJUANG KALIMANTAN UTARA
Ja Tengku Abdul Rahman,
Hal itu merupakan pendapat
LAKUKAN GERILJA
diantara penindjau2 diplomatik
&I Manila, jang selandjutnja me
ngatakan bahwa Pilipina dewa
sa ini sedang mengadakan perem
bahwa pasukan2nja akan mengundurtan
bukan dengan Muang Thai medij
memasuki huran2 dan melakuperon
kang gerilja, bilamana por ngenal kemungkinan dilangsung
Mekanik gama 20 gahun, djika serdadu2
2nggeris memaksa m4 kannja pertemuan ASA terbatas
eka
kepada kedua negara itu sadja.
kkota2,
Apa jang diinginkan oleh Teng

ku Abdul Rahman, demikian pe
nindjau2 tadi menambahkan, ada
lah untuk memperoleh djaminan
Pilipina bahwa perdana menteri

pemerintah revolusioner Brunei
A.M. Azahari akan diusir dari
Pilipina sebelum berlangsungnja
konperensi para menlu negara2"
ASA itu,
Seorang pedjabat Pilipina, jang
tidak bersedia disebur namanja,
menjebut hal tat sebagai "peme |
rasan politik",
Sebegitu djauh jang
kut Pilipina, demikian menjangsumber
tadi mengatakan, Azaharj diang
zap sebagai seorang "jang berla
Ju, dalam perdjalanannja menudju

PBB', dan dapat tinggal
di Pili
pina "selama ja memerlukannja",

Malaja Bangun Pangkalan

A.L.

Kuala Lumpur 21

Des

Di Singapura

(AFP parlemen pada hari Djum'ar.
Pj TA) Lia mengatakan,
bahwa pang
Gkalan

Ikan pangka

lan angkatan Jaup di Singpura
dan tidak di Lumut seperi
telah direntjanakan semula, dejg
mikian pembantu . menteri peng
rangan dan siaran radio, entjik
Ismail Jusuf mengatakan dim

Dr. Subandrie Waktu Terima Gelar Dr. FILC, UNAIR w

Eksploitagi

Ravolusi Utk Hapuskan

'“ Politis, Ekonomis Dan Sosial

BAGAIMANAKAH sekarang kedudukan Re
volusi Indonesia sebagai sumbangan terhadap
pertumbuban sosial terachir dari umat manusia?

nomi dan sosial,”

itu akan didirikan dekat

Yempat2 jang telah diduduki
oleh angkatan laug keradjaan
Malaya.
Hampir sedjuta dolar telah
Gisediakan
untuk membangun

—

na kulit apapun, terlepas

Gikatakan

orang.

DEET. OF MAPS, MICROTEX,

PEMBANTU

'ERS

kan putera bumi jtu sendri, jal-

tu bangsa Melaju. Apabila singapura sadja mendjadi anggoga Ma
laysia maka golongan Tionghor
Gan turunannja

DIPLOMATIK)

daki oleh Abdul Rahman agar

(TELAH saja kemukakan ditulisan fl. bah Borneo Urara (Inggerjs sebaga
wa Indonesia harus memperhatikan benar? da keseluruhannja) masuk pula da
lam rangka rentjananja tu,
crah diperbatasannja jang dikuasai oleh impe
Tentu

sadja
tah dja
rialisme c.g. pendjadjahan asing. Dalam hal djahan Inggeris Pemerin
setudju
Kalimantan Utara ialah Inggeris.
Walaupun bagi kita persoalan bahwa Indonesia mengintaj Ka- kepenungan jmpersal Inggerw
dalam daerah djadjahan atau limantan
(Inggeris) dan terujamin. Ini berani pertana
pun negara lain bukan urusan Timor Portugis
serta Irian ba nun dan persoslanZ mengena
kita, namun karena dingmjlnje tian Australja,
Republik Indonesia, maka ,lebih
mudah sesuatu nejaya jang »

ada akan Mampu
menjsleng
garakan djamigan bagi ojrinja
sendiri, karena dada mengerti
Dasjonaliame ra'jat dan mene-

keta Malaja — Indonesia seke
Tang mengenal pemberontakan
Brunal adalah suatu udjian ba
gl kesetiaan orang2 Malaja ke
turunan Indonesia",

Sebenarnja Trikora diridIoh
Tuan. kata Presiden jang men
divtskan bahwa dua hari zebelum . Trikora dikumandangkan
tetapi kerangkanja telatr tersu#3, maka Presiden merebahkan
diri kehadirat Tuhan SWA un
tuk memohon tjarm bagajmanakah memasukkan Irian Barat ke

Balkan

ea
Aa maa Aama).
telah

jakin

bahwa

Tidak suka Maiaysia

rentjana akan

menurut

diadakan di Pill.
1n kemenangan Nabi Muham- | pina,
mud tertjapaj.
Menteri luar negeri Muang
Pada waktu Isra" dan Mj'radj Thai Thanap Khoman telah mens
itvah Nabi Mi luhammad SAW Tima
kawat dari
mento
mendxpatkan Mukdjiat dan pa ri Malaja Tengku perdana
Abdul Rahman
Ga waktu itulah Nabi sedang me jarg berisi permintaan
supaja
alamj kesukaran,
waktu pertemuan itu jang direntjanatavah Nabi rebah misaahan Te kan
akan diadakan pada tanggal
hac.rat Tuhan, Demikian ai. 12 Djanuari di Bagulo ditangPresiden Sukarno tentang Isra" guhkan sampa waktu jang tak
dan Mi'radi
tertentu.

Panggilan Udjian Masuk Gelombang
Ke-ll Akademi Djurnalistik "Dr. Rivai"
DJAKARTA, 26 Desember, (Mak),
Akademj

Djursalisjk

“Dr,Rivai”

nahwa udjian masuk gelombang ke-2

Kamis tanggal 27

Club"

Medan

Desember

Merdeka

Utara

09.00 hingga djam/ 14.00.
Para

tjalon

lum djam 09.00.

i

meng:umumkas

diadikin pada hari

1962 bertempat ds "Press

no.18

A Djakart1

an ie

Giharapkan

mulai

kedatangannja

djerc

sebo:

dangkar mereka jat7 belum me Derima bahan udjian karena alimatnja tidat terang, 'hisa
mengambilnja hari ini di Sekretarjat Akatemi Djurnesistik "Dr.Rivaj" Djalan Kebon Sirih no, 63. sav, Djakarta
mula! djam 09.00 sampai djam 15.00.

«

F
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WAMPAIKA: SAB Inspeksi Ke Tapanuli & Sumbar

-

rah & Pan Retooling Daerah Dilantik

Djakarta, 2g Des. (Merdeka),

5, Nasution dan rombengan d0:
lah mengadakan inspeksi fellow-

up Janmanan Oidaarah: Tapa.
Sumatera Sit. Dim rom
bongan itu al. terdapat rig
Djen. Marjadi — Dirkamdagci
SAB, Kol Muktio — dari PARAN, Major Mus Junus dari
Finek Staf Peperti, Ir. Pudjo
no dari PUT,
Follow up Mina, angan
jang digariskan dalam
bahwa penertiban dan penjehatan alat2 kekuasaan negara, ba
ik
ideologis mut
lak diperlukan untuk
DJAKARTA, 22 Desember (PIA): —
BI disiplin dan produktivitas ker
dja. Dalam pidato Tahun Keme
PELAKSANAAN kebidjaksanaan pemerin
nangan ditegaskan pula, segera tah dalam bidang
ekonomi dan keuangan da
diperlukan konsolidesi dan sad!
puli dan

Defisit A .B. 1963
Djauh Le bih Ketjil

lisasi
a,

dengan ,

merehabilitasi

apparatur

mengalahkan

kes. PSSI dengan

Bung Karno.

Dengan demikian kesebelasan kali Pakhtako
hanja bermain
r
5:
bersih

5

:

i
i
I

2gnganAan
Sari tiap Perdlua
dan ' sesaanja
kemaksudah
muran
untuk
nasional. Perdjuanga
n Jang dian Lip
tete
melepa
sendi ini
ska
pasti n
akan nam, bahkan sudah

d5

jg

rusak dan katjau akibat ganggu

2n keamanan jang lalu itu.
b. rehabilitasi materia! perso& Umumnja

harus disukseskan

Iri Program, Manipt dan Pan

lam rangka mentjapai kescimbangan dalam ke

dua bidang itu, akan mulai didjalankan

pelaksanaan

Anggaran

Belandja Negara

dgn.

tahun

1963.
Anggaran Belandja 1963
kasi angga
unjukran
berbegu
pada dewasa ini tengah dalam
Aan da ata mebagatfan

Difisit akan djauh iebih
djumlah Wampa
dan mengeri di
lebih Iar
dan rehabilitasi apparatur, seba bidang keuangan serta para) djug menteri pertama menge
panglima angkayan bersengjata | mi
anggaran
be
di Istana Boger,
landja untuk angkatan berser
Dalam kererangannja kepada djata dengan selesainja mas:
pers selesai sidang itu, men lah keamanan dan pembebasar
Cari pertama
Djuanda
mene Irian Barat, seperti sudah d.
kemukakan oleh kepala negare
tentang anggaran belandja itu
Untuk polaksanasa dasi Reka | merupakan
jugan dasi pam

Yasila,

Umtuk

Sa

Learn? 1 | ekonomi

2 — 0, Saptu malam jl. distadion Utama Gelora

Urus bekerdja terutama atas da Atas dasar2 jang digariskan
sar Swadaja
Daerah dengan Go Jitu, inspeksi ' Wampe-KASAB
tab dilakukan
buat Daerah Taps
Belandja 1963 akan lebih sulit | nuli dan SUMBAR,,
guna menja
sikun dari dekat Jan memberi
menggan
| kan langsung instruksi2 jang.
menjangkut semua bidang dari
follow-up tsb. Dalam rangka tol
low up itu masih banjak hal
dan usaha? jang masih memerh
kan perhat
buat daerah
itu.
ian

Wampa-KASAB Djenderal A. teng-Rojong,

pelaksanaan

jang feb,
DJAKARTA,
26 Desember (Merdeka):—
Tabun Kemenangan job,
KESEBELASAN Pn
dari Sean
Ea Penbangas Nana
'Usbekistan telah mengachiri tournja di Indo | propinsi, sesuat

nesia sesudah

11
4

.

negeri Muang Thai hari Senin |
membenarkan penundaan suatu
pertemuan para menteri
Jane |
negeri Perhimpunan Negara Asia
jang

ialah karena dengan ha nj a

dja, keseimbangan suara dalam
fedorasj demikian akun merugi-

Badan Koordinasi Pembangunan Das:

Djurubitjara departemen luar

Tenggara (ASA)

@eh Malaya untuk memasukkan
Singapura kedalam federasi iv

Singapura sebagai anggora sa-

at

Bangkok, 24 Des, (AFP-PIA)

Tri

kora akan mendapat sambutan
org bangat dan akan berhasil.
Temjkian pulalah Nabi Muham
mad. ketika akan mentjapaj tahun kemenangannja telah men
@ialankan Isra” dan MPradj lebih
Culu dan 10 tahun kemudian ta-

Direksi

Pe

naa
Pertrtuan4

Ht

Presiden

tan dan Timur kite. Walaupun

PM Malaja itu telah berpida
to dihadapan suatu
res pe | "
muda jang diselenggarakan oleh

KgBi
PA
para
okand
dd Inja pada
uduk
Inggerin
dan berdiri | binasi
Sat danSolo
seri —1—1
melawan
kom || kala
" Kekuatan
mel
PSSI
awa
nia memberika
nn
n (jukup
djaminan
"kabin
sndtan
Djog
— ja
tul tidak dapat kita untuk
Sema
Penanam
|Kapas
iokesebelasa
ternjain
memenuhi
kebutahan
peng || diatas
date
2
ang,
3
tidaklah
menundju
kkan
menu
Kan
dala
Jalan
pikican
kl
bidepan
sehari
net Jl,
Ini berapi
14. Kekuat
in! merupakan
Aa
ansea. petwa jerat” etik
nata | Dalam
Peras

H

(OLBMI:

'Tjemas

dari
djurkan
menindjau kem
Pemelakan agama apapan. Keku
dan sporilel tanpa proios
Pan
bagigan
Uap Warga dunia. (bali poitik| untuk
pertahanan Maja Sa
dag
Nian | endaiata situasi memudahk
Gala mere erakanDena
1 dalam odjrah Bam mpanya | mendata penat Maja meng | Fi Peraih 2—0 dari PSM Maka | aja” dan lagi menang tetapi an

£

TA RE KEP —.
INDONE
SIAA DALAM
DALAMPER
PERHAT
IAN DUNIA"
DUN
JAGg972”
adi lt.
TENET
HAT
IAN

Brunai Menentang Malaysia

Kuala Lumpur, Des. (API
'AFP-PIA).
Perdana Menteri — Malaja
Tengku Rahman hari Sabtu me
ngatakan bahwa
ia chawatir
kalau2 sukarelawan? Indonesia
menjeberang memasuki wilajah
Kalimantan Utara untuk "meng
hidupkan kembali pemberontak
an jang sudah ditindas disana”,
Dalam suatu wawangjara
Tengku mengatakan bahwa ia |

pangkalan itu tahun depan,
demikian ia menambahkan,
Menteri tsb mengatakan, bah
Tak Terkalahkan
wa Singapura telah dipilih, ka P'takor
.Irena kota tsb. dipandang jang ————
paling sesuai untuk” pangkalan
yangkatan laut mengingat akan
— PSSI Perlu Goalgetter? Jang Bisa
terbengi uknja aa Malaysia,
ysia, jgjg me
diandelkan
Tupakan

2 Kemudian, disamping kesapertaha
Garan sosial jang mendalam dan nan Malaja ditindjau kembali.
merata inl, bertumbublah. kema
alaja masih “bergantung pada Inggeris
setiap warga dunia, terlepas dari
5 bangan
Ahmad dari Partai Is
seluas-luasnja,
hingga tju- lamHadj| Pan-Malaja,
apapun, terlepas duri war arti
rtl balus-J
unsa, hn
telah mengan

:

Wita,

Rentjana Malaysia ini sudah
lama mendjadi kei-ginan Tunku
Rahman, Perdana Meneri
suskan
politik
pendjadjahan Abdul
Malaya,
Dalam Malaysja ja
penindasan serhadap sa'jat teu mengharapkan
tidak menjalahkan pemerintah okag
agar tidak sadja
menuduh
lai
bangsa
10
Indonesia djika sukarelawan? ngatjau negerinja”. Dermjkuantah Malaya mendjadi anggotanja,
akan
tetapi
itu datang diwilajah tsb,
djuga bagian? Kapada harini kita melihat bahwa lumanjan Inggeris,
seperi SeDikatakannja bahwa ia me pemberontakan
jang terdjadi di muwak, Brunej dan Borneo
InKomunis
Utanjalahkan Partai
Degeriverangga kita tidak moreGonesia berkenaan dengan du ka salahkan pada diri sendiri, ya, disamping Singapura,
kungan Indonesia kepada pe
Pada tgl. 27 Mai 1961 Tuhku
menijoba mentjari "kam Rahman
diuang2 kemerdekaan Kaliman tetapi
menjajakan pendapatdu terhadap kaki tangan kolonua
bing hitam" diluar diri sendiri, Dja
bahwa kemungkinan perga- rena dikeruai olehnja. (Lord Cot
Ms, imperialjs jang ber-samaZ
Trikora diridlohl Tuhan
Apabila
kita
melihat
pota
Kali
Ia mengatakan
Presiden Sukarno pada peridengan Belanda mengatjau di
maka teranglah bahwa bungan ini besar sekall Dan bold disoleh
ert
empatai
orang
akan berusaha mangan,
bulan Nopembar 1961 is lagi, jajtu dua orang2
Irian Barat dan selalu berusaha ngatan Isra' dan Mi'radj dj IstaKalimayyan
Inggeris (Serawak, pada
Inggens
untuk
mentje
ke
London
untuk
membitjarakan
na
Negara
mengatakan
bahwa
untuk meneruskan pendjadja
gah terputusnja hubungan2nja | &“unei, Kalimantan Utara) ber soal ini dgn Colonial Oftice (Ke Gan dua orang2 Melaju)itu. Lapo
hannja,
Trikora diridlohj oleh Tuhan
2m.
batasan langsung dengan das menterian Djajjahan) Inggeris,
dengan
Indonesia.
Kata Abdul Rahman: "Seng rah Indonesia, Kalimantan Sela Persealan jang sulit ditjernakar diserahkan kepada P,M.
Meskipun sesuai dengan per. din bukanlah “Magic” seperti

Pamerasan

Gaja upaja agar perdana mente Manila, 24 Des. (AFP-PIA)
ri Entjik
ahari dapat menga- | pi Ina mungkin akan terus
Gjukan perdjuangan
' kemerdeka men
Iri konperensi para men
an Kalimang tan Utara diforum | teri
luar negeri negara2 Perseku
PBB,

wlajah Kalimantan Utara, tetaPI Indonesia hanja menghendaki
Wilajah jang dulu disebut Hindia
Belanda.

Yada kesempatan tsb. Wamps
Muijadi Djojomartono dan mente
ri agama Sjaifuddin Zuhri men!
Jis.iskan tentang jnt: sari Isra
dan Mi'radj Nabi Mutammas
SAW. Pembatjaan Al Ouran pa
Ga peringatan ini dilakukan oleh
Selandiutnja Presiden Sukar- Tuhagus Mansur dan seorang
Ku menjatakan dengan tegas sista PGA Mampang Prapatan
bahwa kita harus selalu waspa Sit Epon Ramlah,

Tengku Lakukan

—

Infonesja tdak ingin menguasai

OF MAPS,
Fama,

Sebab2nja

Tengku

memperdjuangkan kemerdekaannja.

.29.0ee lembar
SPIK No, 1800/A—Gb/54ja 1g 21

Pemberontakan Didaerah.
Kalimantan Utara

apa jang di
katakan sebagai negara.
federa
si Malaysia, hari Minggu telah
#uatu rapat raksasa
untuk memprotes dipergunakan
nja pasukan? Inggeris dan in
tervensi Inggeris dalam perak
2n nasional Kalimantan Utara.
Pemimpin?
jang berbitjara
Salam bahasa Tionghoa dan
Melaju dalam rapat itu telah
mengutuk intervensi — pemerin
tah Inggeris dan Malaja dalam
menindas perdjuangan kemerd
kaan rakjap Kalimantan Utara.e

ema

PRESIDEN

1382 H.

Intervensi Malaja Dan
Kolonialisme .Inggeris

UTARA

MERDEKR

Indonesia

BERFIKIR MERDEKA — BERSUARA MERDEKA — HAK MANUSIA MERDEKA

JANG, KITA INGINKAN HANJA LENJAPNJA PENDJADJAHAN DARI
MUKA BUMI

|.

ka

2

retooling

ca

An

Pidata | bahas henikfhsanaan pemerin-

Akan

tetep!

ini tidaklah

arti bahwa pembangunan

ber

dib

Wampa Mah dalam bidang kncooi dang
pertama,
Anggaran tambahan "83
te
Ainpan Doorta
disetudjul,
Keputu
Sementara itu dapat, ditam
bahkan bahwa DPR-GR dalam

|5" aliap Propiet” "nk MG eng berasal
Pokok Jang” ber

sidangnja bari Djum'at malam
jang lalu telah memberikan per
setudjuannja

belandja

pada

anggaran

tambahan tahun 1662.

“DOMPET PEMBANGUNAN LB,"

belakang”.
Tandjutan jutan sumbangan dari " Dean Pe Sana.
91, P, Dhana Surija, — Andjatan.
92. Miluhamad bin Awal, Peg P.N. Pegadaian »—

MERDEKA

Kowani Tuntut Har ga

INDUK KARANGAN

IMendjawab Tengku Setjara Tepat
P,M. Malaya Tengku Abdulrachman telah
satu pidato jang sangat anti'Indonesia dimuka

pemuda? UMNO
pada bari Minggu j1. Pidato ini menelandjangi Abdulrsehmen sen
diri sebulat2nja sebagai seorang boneka imperialis, seorang jang
pengetahuannja tentang perkembangan sedjarah sidak lebih banji jak
dari isl djempol-kaki seorang ani ak Indonesia jang @ilahirima dida

lam revolusi, Tengku Abdulrachman dengam sikapnja jang sangat
reaksioner itu telah menggolongkan dirinja se-kelas dengan "peAl-badr,
mimpin2" seperi Syngman Rhee, Radja Futsal alm, Radja
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lenggarakan oleh Badan Peng
oleh
pemerintah
dapat dilaksa
Organisasi? wanita di
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ikan
pendjadjah. Dan dalam hubung mars wakil? orgasusi pegawa
an ini
kami tidak dapat ber
1 likut sertakaa nudus dion AKKRA, 24 Des. (AFP:PIA). #
tanggung djawab thd rakjap In ta-inju.
Penjelidikan jane dilakukan
Dalam paa “wu Ika Dav
donesia jang meluap2.
barang2 bagasi seorang petas
Demikian resolusi tsb jang
gan Ghana jg melakukan
ngasin
telah mendapat persetudjuan
da
perdjalanan melalut JapanganTi rapag samudera itu dan di 3 Lulusan APN Vete- terbang Akkra telah menghasil
tandatangani
Oleh Ali Sastro
terbongkarnja suatu kom
ran Di Mandaia Dan kan
amidjojo SH, Siradjuddin Abbas
jang terdiri dari pengung
n
a
t
o
l
p
DN
Aidit, Asmara Hadi, Nj. Irian
Ghana di-Togo untuk
bangsa
512
Ratu
Aminah Hidajat dan A4
di
JOGJAKARTA,
21
Des,
(PIA).
melakukan pembunuhan
Tambunan.
n Ghana Kwame Nkru
Dari
Akademi
Pembangunan
preside
Fl
Dalam rapap samudera ituan Nasional Veteran di Joglakaria mah dengan bantuan suatu ditara
lain telah berbitjama wk2
nas rahasia asing, demikian diu
diperoleh keterangan, bahwa Ju mumka
golongan Nasional, Islam dan dewasa
n sekretariar urusan2 Ju
orang
komunis — (Nasakom) H. Sira lusan dariIni APNada dua
Vetoran djuru ar negeri presiden Nkrumah ha
djuddin
Abbas, (golongan
jang ri Senin malam di Akkra.
lam),
Sopbian dan Asma san geologi pertambangan
Orang Ghana tsb., Jaw Manu:
pada Komando
Ed
(Golongan nasional), Giperbantukan
se- digambarkan sebagai kurier
Mandala, Disamping ita pada
ma kota Togo, dimana polisi da
orang lagi diperbantukan
kan bahwa besarnja djumlah u-

negerj seperti Djepang dimana
terdapat fusiliras2 jang baik,
integrasi ini bisa — momakan
waktu 5 tehun, Namun flexibi
lity jane dipunjai bangsa Indo
banjak menolong integrasi bul,
Desa amat baik, dan ternjata
Belama tahun 1962 PDN2
mendjalaskan aktivitas jang di
wadjiokan oleh pemerintah,

| verutama

dengan

meningkatnja

! masalah Irian Barat dan di
tjanangkannja Trikora, Dida
lam melaksanakan Trikora ini
telah diben'uk Mandaja Bhak
ty densan tugas mensuply da

rah2 perbatasan

dengan barang2

Irian Barat

Komm'otan Aren Bimuh
Pres. Ghana Terhongkar'

Itu
ran
ra
dua

pembatjaan resolusi
gelah | dilakukan
simbolis imperialis Inggo
dan kaki-tangannja berupa
boneka jang mengabarkan

seorang
kan

majat.

Inggeris

dalam

dengan

chman jang
sebuah

'

3

4

26 Desember (Merdeka):

hampir

-

diselesaikannja masalah”

keamanan dan Irian Barat, maka sudah tiba
masanja memusatkan segala potensi kepada

Tengku

dli

keranda

In deparremen2 Perdata,
Perindra, PDK dan APN Vete

ran

senidri,

demikian

an jang didapat PIA.

keterang

Nana

EN

Deciumvs dan menggunakan ala
mat pos di Lome, Po Box 20.
Komplotan iru dapat dibongkar dalam seputjuk surat jang
kini berada dalam tangan peme
rintah Ghana. Surat tsb. ditulis
dalam bahasa Kusasi, salah satu
dialek bahasa di Ghana Utara.

itu dan

8

ngan darah

kemudian terbaring ditanah 49

setjara tjepat.

,

Disamping itu karena 'alloka
si hanja 2599 sadja darj tahun
1961, persedinan barang) men

jadi Kurang, maka sedjak awal”).
1962 PDN2 dijnsuruksikan un
Yuk mengadakan
“slow dewn

salo" jang mengakibaikan uang

jane

masuk

merosot

lang

pada

bank?

dan

tidak

hu-

dapat

dibajar sedang jnterestnja ha
Trus tetap dibajar, Sampai

bu

lap Sepiembar tahun 1962 ing
PDN2 telah membajar in'erast
sebanjak Rp

500 djuta disam

ing
mengefuarkan uang pula
ping
Rp, 1200 djuta untuk menu-

lama tahun 1962 inj distrubusi
barang2 jane memang sudah ku
rang djumlahnja itu mendjadi
kurang merata,
1

KWAA Penting

Economjeblock adalah roaket, dan Indonesia barus mem
punjai banjak teman mendob
rak rintangan atau seficakadaknja unuk
naja
Menurut Drs,
20 Kdn
prensi Wartawan Asia Afrika
jung akan dilangsunekan di In
donesja adalah penting uniuk
membahas pula economic bicek
jang menggeniet. nogara2 jane
sedang berkembans di Asia dan
Afrika jul, Dikatakannja BPU,
PDN siap membantu delegasi
Indonesia pada KWAA dengan
bahan? jane lenekap tenrung ma
salah economic-bloK jang amat
merugikan negara? jang sedane
berkembang seperi Indonesia
tj
/

Gerakan Diua' Nasi

Murah
Semarang, 22 Desember (PIA)Kepada PIA dioesitakan, bahwa pada tgl 23 Pesember 10.
untuk selama 2 hari, 7 regu Pra
mukawati Semarang akan menga
Kakan gerakan mendjual nas
murah di 7 desa daam daeras
kopra
Pendjualan nasi muran ini di
lakukan dalam rangka panjeleng
garaan perkemahaa pembina/pe
mjmpin puteri/pukera untuk me
wudjudkan gerakan njaw turua
todesa bertepatan Cengan per.
ngatan Hari Sosial, perjngataa
Mari Ibu dan menjongsong
“Aa:
ud Nabi serta Hari Nati
Didjelaskan, bahwa dajam ge
rekan mendjual cai murah :al
Tata pramuka akaa berdiam
lari suatu "desa gorang rojoog”",

Kerdjasama Pusat Sedjarah Militer Dan Ga
djah Mada
Jopsakarra, 21 Descinver
@riara pusat searah

(PIA)
mil-as

dau Angkatan Dari dengan Ua!
vercitas Gadjah Muda, telah ter
Uanai kata sepaxa" untuk meapaiakan kerdjasuma dalam bj2a.F2 jang bersanerutan
jang
mendjadj kepentinyan kedua pi

hsx, KerOjasama se.rebuy dimak
sudkan untuk lebin mempese at
husungan antara Universitas
Gs
Gul Mada dan Angkatan Darat

tnumnja.
kenurut renijana dalam wakru
#Dgkaz
Ini akan “itandatanga 1
udh. kerdjasama militer :tu
@unjversitas Gadjah Mada, de

AeslI2 tulis tangan membenar
beria dari bagian hubrikan bahwa surat tsb. adalah tu mihjan
ngtn masjarakar aniversjtas Ga
lisan tangan Wari Salifu Imoro,
seorang pengungsi Ghana di To Ujab Mada,
go. Dalam surat itu dikatakan
tentang kegagalan daripada kom FIPIA Univ. Andalas
plotan di Lome untuk membajar
perhitungan2
jang telah disetu

djul kepada mereka jang telah
turut ambil bagian dalam sera
ngan bom di Kulunggu, Ghana
Utara bulan Agustus jl. terhadap
diri presiden Nkrumah.
Alamat PO Box 20, alamatnja
Kepala perwakilan dinas raha perwakilan
dinas rahasia Davies,
sia asing ro di Afrika Barat, me djuga merupakan
bukti daripada
nurut sekretariat urusan Ju
sdress Imoro dan pengungsi?
teri presiden Ghana,
«
h
lainnja di Lame, demiki
orang jg bernama George Da Ghana
an lebih djauh dinjatakan
dalam
vies. Davies, diduga bukan war
ga negara Togo membawa sebu statemeng sekretariat urusan Iu
ah pasport Togo. dangan nama ar negeri presiden Ghana itu.

Dibuka

PADANG, 21 Desember (PIAk
Sekretaris Universitas Anda
las Padang, drs Ec. Usman Mah
mud dalam keterangannja me
ngatakan, bahwa sesuai
an ketetapan menteri PTIP No.
146/1962 tanggal 6 Desember
1962 Fakultas Ilmu Pasti dan
Ilmu Alam dalam 15
Un, Andalas, terhitung tanggal
1 September'telah dibuka kem
bali,
LIA
EN LMLLLLEL MA AL
LE LI
dengan
itu
akan
lkjin
dan
menjukarkan
sekali.
gadis
udjar
,”
nmu bajk2 uncukku
Dan achirnja tibalah hari jang bersedjarsh
suara serak.
spedumoror jg
"Aku “akad kembali, djangan kuatir” kata bagi Bobby, Perlombaan balap
termasuk terbesar didunja tu akan dimulai
Bobby lembut menghibur.
kau mendapri keri dakaer. bera
“Kalau.
Kare
bersamamu.
aku Gjuga urut menderita

sunggua2 men
na ju berhasi2lan kalau engkau tangan
gadis
Bobby memegang
Untuk per
"ta. Menatap mukanja agak lama,mengutja
pken
tama kali in mendengar Nina

mereka beberapa helai Sendra merah puti". 18

mereka

menuhi selingkar gelanggang jang terdiri dari

ja
awan
“Utara”, Disamotngnja
kenegara
memb

p-ke
negara lain
pembalap!kar
dari
jang tega

menijintaiku

ketjil berkjbar2 dengan mexahnja.

Kedua pembalap Indonesia itu

Dan dalam tidurnja jang sjngkat melam itu,

bermimpi

djuga terdj jungkirbalik da

sambi, melpaskan rangkulan.ja. Dan

s

E

10 laps, masing2 5 Km, Boby merasa, aga€
kemudian derpisahani
ka
tubuh
ja meliha:
i keti
IR oo gugup
Kinj Bobby telah berada.dipesawac-ucara

Uni Sovjet Ledakan
Atom

“TOOKHOLM,
24 Des (AKP-PIA

# : # TA
: 2$ Hi is Li

!

Markus Baaih, kepala

ea mma ba Ai
-4 hari Sabtu telah men'jatat20
“#psala

$-

,
:

Bad

tuh ledakan
atom Soviet berke

duduk Indra jang djuga cermangud

Gang koluar melalui katja djendelm

meman-

aja Untuk pertama kali vemuda itu

cjrasuki

pesaWA: | sedikit rasa takut, jang sebesarnja wadjarseper89 ,

terbang ku. Awan jang tipis merari2 dsekwar H kau menghinggapi diri pembalan2 mua

pesawat udara

reka dari tanahair
Di Ibukota Negara
dan Cua orang

disebuah Horel jang mewak. Utara
menginap
Degeri itu amar dingin untuk Debby jang ahir
dan dibesarkan didaerah chatulwtiwa.
bari, mere
irahat
beberapa
SETELAH berist
ggang
spodaka mulai berlauh diselanbalap
motor di Ibukota negara asjag itu,

Jelang-

gang balap ku tampaknja lebih sulit dan ber

bahaja, apalagi kalau hudjan turun circut itu

«

,

g

yangaa
a
bungkus sarung
jangannj
—”/ Tang
terasa agak lembab oleh serugat Bobry meng
jang
ang
Indra
hapus mukanja sambil menunj
— djuga kelihatan agak gusup diatas spedamoton
— nja
buruk
adsibami
"Apakah aku akan mengal

seperti Mario dan

diriaja

?"
pada
maja Bobby
Gurdi

«

1

-

«

SL usiltani

MERDEKA

Kosros 12
MOSKOW, 23Desermber (APPIA)
z
Uni Sovjet bari Sabiti melin
sebuah sadis bumi lagi
ng Ro 12 eat Batontr
jana

Persidja Ditjukur I.M.

tatotlangie sementara mercka berround Davis Cup
menghadapi
melawan Australia minggu depan di Brisbane.

Djakarta

24

Desember

(PIA)

Kesebelasan Persidja “Djarar
ta) .ditjukur gundul" 4—0 oleh

lah seorang jang briljan, tetapi
suka ragu-ragu menghadiri: Cot

Indonesia,

Muda

se-Indonesia

da

pus christi dari universitas Te
z5.
Osuna, dengan nama djulu
kan ,the blur” oleh banjak ye

Sampai waktu turun minum
anak2
ibukota sudah kotinggalingkungan prof maupun ariatur lan angka 3—0.
“Ia dapa bermain dckat
net
Pertandingan jang dilangsung
dan
mendjeladjah
seluruh In
dalam rangka merjahkun
pangan dengan kerjepatan Ju:
crtemuan Besar Indonesia Mu
biasa, jang” hampir2 tid
Ida di Kota Gudeg tsb, berdja
nindjau digolongan
bain dgn gaja dan

sebagai
satu?nja

pe
ke

pat
dipertjaja dengan
Ia bermain
luar
biasa

Jekat

sa

ia ine

net, Reflexinja begitu luar bia:
dapat

megang

inkan
kilat

memungkinkan

racket

pedang

seperti mma

dengan

ketjepatan

Palafox adalah seorafz pe
main dgn gaju satu2nja ke
kurangannja ialah | bahwa ja
kadang2 bermain tidak. kons:
tan. Dalam vormnja jang bait
sekali ta dapat mengalahkan pe
main terbaik seperti dibukrik:
nja ketika ta mengalahka
ver di Bristol bulan Djuni
Akan tetapi kebalikannja ta
ngan mudah" dapat dikalahkan
oleh siapapun djuga, apa!
sedang menghadapi pikiri
yowet.
“ Osuna “dan
Palafox adalah
salah satu pasangan double ter
baik dalam tennis amatur. Mere
ka pernah mengalahkan pasang
an2 double terbaik di
dan keluar sebagai djua:
baru? ini di Brookline.
Australia biasanja menguasai
permainan double, akan
pi
mereka hatus membuktikan:
Ingi tahun ini melawan pasang
an Mexico diatas.

regu “Davis Cup Mexico, yna
mun apabila datang hudjan, ma
ka kami akan berusaha dalam
uda setiap pertandingan chalie
Ae rona? 1050 dsini” sepatu
terpaksa barus digunakan.

Iian

ramai

walaupun

diganggu

ngan jang nanti akan dirunakan

untuk

merentjanakan

pencrba

Kembali

Berso-

Perkawinan Mahasis
wa Indonesia Di AS

ru : ,,Damai Di Dunia”
(AP—PIA):

Kota Vatikan, 23—12

PAUS JOANES XXIII

dalam

Weshingron, 21 Desember (PIA),
Kamis pagi jl bertempat dige

Mung kedutaan besar RI di Was
Engtor: yelah dilangsungkan upa
Yara perkawinan Tata Surja jade
sedang -beladjar 1lmu enginee1g pada universitas
Kentucky
di Lexington dengan nona Noor

pesan Hari

Natal beliau tahun ini jang disiarkan hari

Sabtu kembali menjerukan
kepada
segenap
umat manusia Supaja hidup damai.
Pesan ini adalah jang kelima segala sesuatu jang dapat meru
jang distjaikan oles Sri
bendaknja kita

Yek Setas
dak Do
a
bevan kebudajaan keduraanbe
su RI

ngan? angkasa dimasa depan
oleh antarjksawan2 (kosmoJa
avi hanja tiga pekin 'ebih sedi atu jang akan merusak
nat).
Peluntjuran itu telah diumum kit sesudah sembuh dari penja
Ke jong agak berat,
kan oleh tadio Moskow jane
mengatakan bahwa peredaran
swvelit Yu berlangsung selama
'
beberapa menit
Des. (AFP:PIA)
Pada tj'ik ter!inegi dari pr
Menteri pemerim
#darannja sateli» itu jang dina
makar Kosmos 1? berada 450

Azahari Ke Indonesia

hoa, baik karena kegiatan
longan ini sendiri, maupun karena perlindungan darj pendja| ib sendiri karena disini la men Gjah, telah dapat
gema dari suaranja ba Sirnja diaras penduduk aslj dan
dari pers
serompat maupu
menuntut hak? istimewa seperti
«juga jang dimiliki bangsa
harus ada da- Wajmantan. Pendidikannja mere
1 untuk s0 ka urus sendiri, sehingga dalam
0 PBB ka soal muwu kedudukan sosjal
ulongan izi berada antara pendjadjah dan bumipntera. Se
lama kekuasaan

km (381 mil dari

Joteh turuonja hudjan jang tju

I kup lebat sore itu.

agatakan bahwa me!
telit jYu beberdia normal,

«

berar satelit ju tidak diw
kan,
(Sambunzan Dari Hal 1)
Ketika Kosmos 1 diem
CERAI LEK
TS
dalam bulan More.
Uni
0
menearakan bahwn
rangkaian
Perlu Goalgetter
pelunjuran
«
2 Farma:
akan mengimpulknn — ke-era
MAKIN ketahuan bahwa PSSI
nsan2 meneonni ms cori'2, Ye
kerangan? menaaati Awan, radia
ms mbutuhkan seorang atau Cun
& .ng pemain jang istimewa di at, tempamtur
dan
tensan muka jang bisa dipastiberhubungan
denrin
n kemampuaan!a untuk men- ia
ek goal. Pemain2 jang berka
iber Ramung, Andjik atau paling
kurang seorang sepert! Omo di Seminar "Pioduction
rerlukan untuk memberikan ha
sil jang lebih memuaskan dari
Sharing"
Inistatif dan sifat2 penjerangan Washkagron, 21 Desember (PIA).
jare sudah mulai berkembang
Baru2 ini di Woshington DC
mas usaha bagian ekoromi X'
Tekang tjetak goal atau gon! jutaanb
RI (meh diadakin
er sjarag mutlak bugi team Seminar esarmengena
' “producti”3
s-enal kita unyak menghadzpi sering”
dihasiri oleh dura
musim sepakbola tahun depan i" besar Zaiajangsendiri
anggad
tum diisi oleh pertandingan? mx stninja, beberapaserawakil
pe

Pakhtakor

internasional tiap bulannja,

Achurnja berbitjara tentang ke

kalahan PSSI Saptu malam kita
memberikan tjatatan jati
Kesebelasan Garrin- irgin
"new terhadap satu penalty jang
| menambah kemenayan Pakhtacha Ke Hongkong
kor mendjad! 2-0, Ipong telah

Satu dianfaranja talah form
Laver jare kelihatannja buruk
Laver, 'sikidal dari Australia
tang tahun ini telah merebut
grand dam” jakni mendjadi Persatuan Sepakbola Hong- memukul bola didalam pensh7
Gjuara dari semua turnamcn2 kong:
Jang suka
— sedang
mengadakan
tennis terpen' nk didunia. Jang pembitjaraan2
ialah lemahnja back an klub Botafogo dari Brazilde
untuk mengadakan serangkaian
pertandingan dikoloni tersebut
dalam bulan April tahun depan.
Bila sekiranja rentjana ter
sebut berhasil, maka penggemar2 sepakbola di Hongkong
akan dapat menjaksikan empat
orang. pemain dari team teise
but jang termasjhur didunia
memperlihatkan kepandaiannja.
Keempat itu adalah “aibuTung ketjil” Garrincha, pemain
sajap kenamaan dari regu Drazilia, Amarildo, salah seorang jg
mendapat wahju dalam tucnamen perebutan kedjuaraan dunia jang lalu, sedang dua orong
lainnja lagi adalah Santos dan
Gento.
Kesebelasan Universitas dari
Chili djuga merupakan sebuah
kesebelasan dari Amerika Latin
jang menginginkan untuk berkundjung ke Hongkong, sedan,

Saja kira
tidak dalam torm",
kata captain Mexico tadi, jg
melandjutkan: la
kelihatan
ja #jemas.”
Berkata Contreras. — oahwa
apabtin ' Prasec berpasangan #8
n,Emerson dalam doutle se
bertl! diduya2 orang. maka pe
main? Mexico akau menjjirah
kun permainannja atas back
hand Fraser jajng tidak &okoh
itu" dan mungkin akan mema
kui tandem (dua orang bermain
nada sisi Jang sama dari lapa
'nyan),
seperti
berhasil dila|. Kukan oleh orang2! Amerika
“ketika menggondoi
'Davis Cup
cari Australla empat th jang
lampeu.
- Beberupa orang
menghubu
nu kurang baiknja form Laver
akan kegiarlaan anthusiasmenja,
berhubung dengan kenjataan
banwa ta sudah terikat dengan
penanda tanganan kontrak un
tuk mendjadi pemain
bajaran
Gan segera mengadakan perdja
lanan keliling sesudahnta Davis
Cup | terachir.
i
Beberapa “kalangan
Ausrralia
tidak melupakan statistik jang

Serangkaian sateli, kesemua
nja tnpa manusja, dimaksud
kan un'uk menjelidiki anekasa
untuk memperoleh ke-era
taunfuk memperoleh keiera

Sri Paus

?

serta

E

ej
dgn.

opa

Soviet Luntjurkan

ada pertenemagan

Barat Teruskan Bantu- |
n Sendjata,

Kepada

wa untuk production sharing ta
ras ada kepertjajaan dat fihek
asing agar dapat didapat keman
nentukan? Handsball adalah lum fratar
bagi kedua - jha
rah sekalipun ia bisa menelordjuaraan dimana soup goal ms

Ian 1000 penalty, tetapi hand:

Ayub Khan "'Nehru
bull jang terdjadi darimana
rang pemain memukul hola (di Orang Jg Suka Rubah
sengadja) akan tak bisa dite
wurkar dengan alesan unapun
Pendiriannja""

Bentiana Tahun

PARIS, 23 Des. (AFP-PIA)
Lebih dari 25.000 orang me
ninggal dalam tabur 1962 sebagai akibat dari benjjana2 alam,
ketjelakaan2 pesawat
terbang tu
brukan kereta api dan kerjelaka
an2 dalam pertambangan,
Korban manusia terhebat terdjadi padi tanggal 2 Sep'ember,
ketika 20.090 penduduk Iran te
was dalam salah satu gempa bu
mi jang paling dahsjat jang per
nah dialami dalam abad fal,
Rangkaian bentiana2 iru dibu
ka peda tansgal 10 Djanuari, ke
tika suatu tanah longsor besar
mengubur paling sedikit 40000
rang. Tudjuh setengah bulan ke
mudian pada tangga! 26 Sepiem
ber, sungai2 jang meluap karena
hudjan jang turun terus-meneyus, menggenangi propinsi Cata
loina, Spanjol. Paling sedikit
5000 arang meninggal atau dika
barkan hilang dalam bentjana
bandjir Itu.

Sizabarkan me Pemberentakan di
bukan keudara,
Brunei
Tiada seorangput jang telah
Pemberontakan
Brunei
jang
kan? PBB dan gendarme Ka'a terdjadi hari Sabtu jl. jtu barus
mendapas luka2, demikjan be lah didjari sebabnja dilapangati
rim Itu,
ini, Azahari pemimpin Partai
Sumbar? jang sangat menge'a
a'jat Brunei itu sebenarnja
bul mon
bahwa temba terpidjak pada dua pikiran,
kan dilepaskan karena telah
Pertama, ia tidak
-menghen-

1062

Ketjelakaan2

ngan djuga

dalam

pertamba

memints korban2

nusia dalam tahun
7 Pebruari, 390

lan bernafsi-nafaL"
Dikalangan penduduk asli dan
penduduk Tionghoa ada dua ma
aliran terhadap senjana fe
jang jam
Malaysia ini Golongan?
hari Yernsj
renduduk asli jang telah mempu
ujal kedudukan jang menguntungkan, jaltu golongan kaur

"» Malaya adalah negara antikomunis, maka hal ini memudar
kan untuk mempertahankanda
erah2 Bomeo ini, serta menolak
pengaruh komunis didalam neLain golongan jang tidak
seorang reri.
1» diduea berada menghendaki Malaysja berpenda
pay bahwa djika daerah/ Borneu
na eraama dia
itu masuk dalam Malaysia maka
verbukalah pimu daerah2 itu un
tuk dimasuki
oleh golongan2
Tionghoa mau golongan lain
untuk mengambil kesemparan2
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Julce Grape Fruit Juice LibbY's Cherris Westpac Blackserris
LibbY'a
Sweet Corn Delmonte Peach Halves Delmonte Whole Figs Mel.

Johnale Walker Whlaky Robin Cognac Kirin Beer Japan Wincarnig

RIO
(47 Tahun,
"THE RIKISHL “

DIREKSI, STAF DAN SEGENAP KARYAWAN DIPUSAT, DAN
SEMUA TJABANG2-NJA, PADA KESEMPATAN INI MENGUWTJAPKAN KEPADA PARA RELASI KAMI pISELURUH TA-

ning Food Kraft Cheese Mentega Australia Sunmaid Raisin (Kismis)

Francesco Cinzano Wine Black
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8 5

Hari claim terachir jakol 5 hari se pada
sudah pembongkaran selesal,
(Gg.
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SELAMAT TAHUN BARU,
1 DJANUARI 1963.,

Benson's Kembang Gula

ik Chocolate Kwatta Cho| cotato

Toffee (Kembang Gula) Nestle's Kembang

SURVEY

APPRENTICE"
VOY 28
1
1 Dipermaklumkan kepada semua pene-

td,

Van Melle

"SOEDARGO"

dengan seFenap para Pegawai beserta Keluarganja
menghaturkan
SELAMAT HARI NATAL 25 DESEMBER 1962.
dan
SELAMAT HARI TAHUN BARU
& Djanuari 1963
kepada Jang Terhormat Bapak2/Ibu/Saudara2
dan
pegenap para Relasi,

Kantor Besar dan Kantor" Tjabang

b. hak semata-mata untuk mengunduh SARANG BURUNG jang dapat

SERVICE"

Djo2. Tjjideng Bara: 45A
3

a
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Tel. G, 5001

Selamat Hari Natal
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Lebih diutamakan untuk pciamar jang bersedia ditempatkan di- BNngikapaan :

luar Djawa.
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Menghaturkan,

.,0EN”
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TOKO
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Indonesia pada

umumnja, semoga tefap djaja dan bahagis,,

(0). Seri Anak Lakta
(@). Seri Anak Perempuan
Ongkos kirim
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