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NGLIMA BESAR KOMANDO TERTINGGI 
N IRIAN BARAT DJENDRAL NASUTION 

LAPORANNJA KEPADA PANGLIMA BESAR KO- 
TERTINGGI PEMBEBASAN IRIAN BARAT 

1 N SOEKARNO TENTANG HASIL PENINDJAU- 
ANNJA SELAMA 9 HARI DIGARIS DEPAN NJATAKAN,, 
SEGALA SESUA BERDJALAN LANTJAR MENURUT 

| RENTJANA DAN GARIS SEPERTI JG DITENTUKAN. 
  

  

Pres. Soekarno 
DE @UAY TAKUT TRIKORA — SERDADU2NJA 
DIKIRIM TERUS — KAPAL ”EVERTSEN” DI 
HONGKONG — RADIO IRIAN MERDEKA 
MENDENGUNG i 
”HAAGSCHE COURANT — Kemudian P.M. de @uay me 

tarian jang amp. apa 3 di njatakan, "antjaman2 Indone- 

Beri: Soe- sia” itu tidak terbatas pada ka 

karno Danamon ea rak- ta2 tetapi pada kenjataannja 

jat Belanda segan? uatuk ber. memang telah terdjadi "serang 
tempur di Irian Barat. Karena an2 terhadap West Nieuw Gui- 

perdjuangan jang harus dilaku ik dan lebih djauh ia ber- 
kan bukanlah perdjuangan utk : 

kemerdekaan Nederland. 5 | Na berita2 terachir 18 

' Kejakina O itu: Maret telah dilangsungkan 'in 

pe t pula dengan banjak filtrasi2” bersendjata di Fak- 

nja Goda amatir Belanda,  fak, disalah sebuah pulau dari 

jang suka mengadakan hubung gugusan Radjaempat, dan pu- 

an2 dengan Indonesia, dan dg Ia diteluk Mac Cluer”. 

en Den Terus kirim bala. 

  

   

    

AG bantuan. 
nasalah Irian Barat dali Achirnja P.M. Belanda meng 

kampanje Pn Ia Naa umumkan keputusan pemerin- 

an2” di Irian Barat alas tahnja, balaban- 

bukan sadja Barat, Soekarno | san militer ke Irian Barat me 
mean” Ba Pe| ngingat "antjaman2 dan tin 

man dakan2 agresif jang tak kun- 
djung hendi dari pihak Indo- 
nesia”. 

Kapal perang” Everisen” 
di Hongkong? 

Menurut berita2 jang diteri- 
ma dari Den Haag, fregat Be- 
landa an sedang dire- 

demikian 

? 1 

menara Tn 

   
INSTRUKSI RESMI RU T 

RADIO BELANDA TAK BO. 

Lorena Da 

“Dikatakan dalam laporan itu, 
semangat kesatuan2 angkatan 
perang kita maupun gelora rak 
jat jang berada disebelah ti- 
mur Indonesia dan rakjat In- 
donesia daratan “Irian Barat 
baik sekali. : 

Hasil tsb diterangkan oleh 
Kepala Staf Operasi Madjen 
A. Jani ea pers sehabis 
-pertemuan di Istana Negara 
selesai. 

: Tidak takut. 

. Atas pertanjaan A. Jani te- 
rangkan, bangsa Indonesia ti- 
dak kewatir tentang dikirim. 

kannja kapal2 perang Belanda 
ke Irian Barat itu. "Mereka 
boleh sadja kirim kapal2 pe- 
rangnja ke Irian Barat. Kita 
tidak kewatir sedikitpun”. 
'Diterangkan, waktu ini ke- 

dua pihak baik kita maupun 
Belanda masing2 telah perting 
gi kesiatan2 patroli. - 

Tembak dulu. 
Mengenai kemungkinan.ke- 

mungkinan akan terdjadi insi- 
den digaris depan, setelah ter- 
djadinja serangan Belanda pa- 
da kapal kita di Aru itu, maka 
Pemerintah Rep. Indonesia te- 
lah instruksikan kepada Apri 
agar “"Yembak dulu baru ta- 
nja”. Instruksi tsb hingga kini 
masih tetap berlaku. “Melihat 
ini maka kemungkinan akan 
terdjadinja insiden2 sangat 
besar. Insiden jang baru sadja 
terdjadi, jalah insiden pulau 
Gag itu. 

Berontak terus. 
Semangat rakjat Indonesia 

umumnja dan semangat rakjat 
digaris depan tidak bisa dita. 
han lagi untuk bebaskan Irian 
Barat. 

Rakjat di Irian sendiri  se- 
djak dikeluarkannja Trikora   visi di Hongkong, 

"Reuter”. — Ant.   makin bangun hingga disana 
  

PRESIDEN TTG BIDANG   RESIMEN MAHASISWA 

“| PRESIDEN Soekarno diha- 

ye 

|harapan, Indonesia ngetahuan mendjaga dg na, 

ng jang bermusuhan, mau- pai ada oknum subversif ' dan 
ee tindakan? jang agresif. | kontra revolusioner menjelusup 
Sikap jang demikian diharap | memasuki bidang ilmu penge- 

annja ya sa semen- | tahuan. Amanat tsb. dikemu- 
Indone- | kakan Kepala Negara di Istana 

|| Merdeka. 
| Menurut keterangan Ment. 
PTIP Prof. Thojib dlm brifing 

itu dibitjarakan tentang tugas 
dan fungsi perguruan tinggi 
terutama dim. bidang pelaksa- 
naan Trikora. 

naonesia “ealain itu oleh Menlu Suban. 
sebagai Su | drio didjelaskan tentang taraf 

atu al Pang penting bagi suk-'! perdjoangan pembebasan I-B. 
gan tiap Manna ' hingga saat ini dg disertai pe- 

2 20, engan kan san agar universitas? diseluruh 
jap ——— 

    

ILM u PENGETAH UAN: 

— Djaga supaja tidak digremeti 
130.000 ORANG 

Indonesia melaksanakan tugas 
sebaik2nja dlm rangka menje- 
lesaikan revolusi nasional kita. 
Selain itu baik oleh Presiden 
ataupun oleh Menlu dibentang- 
kan pula pokok2 perdjuangan 
bangsa Indonesia dlm alam 
Manipol /Usdek, revolusi dan 
perdjuangan pembebasan I.B. 

Atas pertanjaan Ment. PTIP 
menerangkan, dari univerSitas2 
negeri dan swasta kini telah 
'tertjatat 130.000 mahasiswa jg 
telah masuk Resimen Mahasis. 
wa. Dari djumlah tsb. jg sudah 
selesai mengikuti Iatihan2 sa- 
dar militer 42.000 dan selebih- 
nja sedang mendjalankan la- 
tihan2. 

Adapun jg hadiri dlm brifing 
itu, jalah presiden2 dari 14 uni. 
verSitas negeri dan 2 presiden 
dari ITB dan Surabaja. — Ant. 

  

  

    

AMANAT KEUANGAN : 
  Trikora — 

|(Pergeluaron 
| PRESIDEN SOEKARNO da- 

jam amanat keuangan untuk 
| mengantarkan rantjangan pen- 
dapatan dan belandja negara 

1962 disidang paripurna DPR- 

GR Kemis kemarin menjata- 

pala Staf Pembebasan Irian Ba | 1962 akan berdjumlah kl Kp. 
aj e ' sebelum | 61 miljard, pengeluaran negara 

yag Bag, Lam, Sebelum | akan meliputi djumlah Rp. Nan ini akan dikirim 979 miljard hingga perbedaan 

5. 4 antara pendapatan dan belan. 
dja sebanjak Rp. 36,9 miljard 
(pengeluaran untuk Irian Ba- 

| rat belum diperhitungkan). 

- Angka Rp. 36,9 miljard sbg 
perbedaan antara anggaran pen 
dapatan dan belandja negara 
tahun 1962 itu sebagian akan 
ditutup dengan pembiajaan jg 
dilakukan Bank Pembangunan 

toga” s Indonesia sebesar Rp.-.12,2 mil 
F logi”. 5 e jard untuk. pepyeka pembangun 

  

ra Irian Barat Merdeka” (The 
Sen Free West Irian), jg   
  

wan KKo Belanda 
PENDUDUK. ' DIADJAK. BRONTAKI BELANDA 

Sa KKo Belanda di. kembali kekampung  hala. 
mannja. 
Kemudian RVD mengemuka- 

kan dinilai Sari kegiatan2 jg me 
muntjak dibidang ini peristiwa 
itu Tea Tagi merupakan ke- 

Achirnja dikabarkan menu. 
i|rut laporan polisi Belanda di 

: Waigeo, penduduk setempat 
ne 'telah MepOertInA adjakan' utk     

    

Pendapatan. 61 miljard 
97.9 biara 
an jg sifatnja selfliguidating. 

Amanat keuangan Presiden 
tahun 1962 itu dibatjakan oleh 
Wakil MP I Dr Leimena dalam 
sidang paripurna DPRGR Ke- 
mis kemarin. 

Dalam amanat keuangan itu 

Pres Soekarno mengulangi ama 
nat keuangan tahun 1961, revo 

lusi kita telah memasuki taraf 
pembangunan nasicnal semesta 
berentjana. 

Dalam pada itu Belanda me- 
lantjarkan tantangan mengenai 
Irian Barat jang merupakan 
oeasen mutlak dari RI. 

. 'DPRGR telah 
dukung sepenuhnja keputusan 
Pemerintah untuk mendjawab 
tantangan2 tsb dengan politik 
konfrontasi disegala bidang jg 
sedjak 19 Des 1961 telah me- 
muntjak dengan Trikora. Dgn 
demikian, maka politik keuang 
an 1961 djuga perlihatkan ada- 

Inja politik konfrontasi serta 
Trikora. 
“Presiden minta kepada DPR, 

GR, agar dalam meneliti dan 
menentukan RUU Pendapatan 

1 “dan Belandja Negara 1962 ini 
bekerdja sesuai dengan djiwa 

| revolusi, tjepat, tegas dan ber- 

    

i 

| gotong Ta dengan pemerin 
tah. Kita sede 1 

  

Akibatnja Penjas" alam ig 
mengganggu produksi pangan 
kita harus segera diatasi, lan- 
dasan2 bagi pembangunan na- 
sional jang bertudjuan sosialis 

| me pantjasila harus sedjauh 
nk Pa gema. Ant 

HARIAN UMUM 
RMILDA DJAWA TENGAH NOMOR 02/3/SK/Idpff1961 TG. 29 MARET ISGI : 

SRRAMTAAN O OLEH BADAN PENERBIT KEDAULATAN | RENIAT (ANGGOTA 2p3) 

ang terhadap Belanda. 

  

LEH DIPERTJAJA 

|. KSAL. 
:Djubir Menteri/KSAL berse. 

sjarakat ajar 

militer APRI jang disiarkan ra 

di alat propaganda musuh 

gerakan militer APRI ji benar 
hanja jang disiarkanoleh pihak 
jgberwenang Penegasan diatas 
dikeluarkan istimewa sekali ber 
hubung dg banjaknja berita2 jg 
disiarkan Belanda men enai ge 
rakan militer APRI pada wak. 
tu achir2 ini jang banjak me. 
njesatkan dan memang senga. 
dja dilansir oleh Belanda Jatk 
maksud? tertentu. — Ant 

DALAM RUU tentang penju 
sunan DPR, MPR dan DPRD 
tingkat I dan II jang telah di- 
sampaikan kepada DPR-GR di 
njatakan, Dewan Perwakilan 
Rakjat (DPR) terdiri dari ang 
gota2: a) jang termasuk go- 
longan politik, b) golongan kar 
ya, dan c) utusan dari daerah, 
jang masing2 berdjumlah 80 

seluruh rakjat Indonesia. 

Anggota2 jg termasuk golong 
an politik dipilih oleh para pe. 
Inilih. Anggota2 jang termasuk: 
golongan karya dan anggota da' 
ri utusan daerah diangkat oleh 
Presiden atas pentjalonan. 
Anggota2 DPR dipilih atau di: 

angkat utk masa 5 tahun. Me: 
reka berhenti bersama2, akan 

tetapi dapat dipilih atau diang. 

kat kembali, 
Jang boleh mengemukakan tja 

Ion2 utk anggota DPR goiongan 
politik ialah partai2 politik jang 
telah mendapat pengakuan me. 
nurut Penetapan Presiden ro. 7) 

1959 juncto Peraturan Presiden 

no 13/1960. Jang mendjadi pr. 
milih adalah warganegara Indo. 
nesia, jg dlm tahun pemilihan 
berumur 18 tahun atau lebih. 

Jang-dapat dipilih atau diang 
kat mendjadi anggota DPR ia. 
lah warganegara Indonesia jg : 
a) telah berumur 25 th, b) tja- 
kap-menulis dan membatja ba. 
hasa Indonesia dgn huruf latin, 
c) tidak sedamg dim keadaan ci 
petjat dari hak pilih, d) tidak 

sedang mendjalani pidana peri. 
Gjara atau kurungan, termasuk 

didalamnja kurungan pengganti, 

karena telah melakukan kedja. 

hatan, e) tidak njata2 terganggu 
ingatannja. 

Anggota Angkatan Bersendja 
ta dim dinas aktip tidak diper- 

sini terdjadilah setuntarah Ri 

Kata djubir Menter:! 

ru kepada segenap lapisan m3 | 
tidak memper. : 

tjajai berita2 tentang gerakan? ' 

dio Hilversum jang djelas dja | 

Ditegaskan, berita2 mengemui | 

Sand 

K3 
f 

5 

    

orang. Anggota DPR mewakili j 
diangkat oleh Presiden dengan 

| gota2 DPR ditambah dgn arg.   kenankan mendjalankan hak vi. 

lihnja, baik aktif maupun pasip 

kukan dengan dasar umum Gan 
langsung menurut sistim perwa. 

terbanjak utk pembagian kursi 

sisa, 

Untuk pemilihan anggota DPR 
wilajah RI merupakan satu dae 

rah pemilihan. 
Anggota2 golongan karya bu. 

kan Angkatan Bersendjata diang 
kat oleh Presiden dgn bantuan 

Front Nasional, Anggota2 go- 
longan karya Angkatan Bersen. 
djata diangkat oleh Presiden) 
Panglima Tertinggi atas usul? 
Menteri2 Kepala Staf jg bersang 
kutan dan . Menteri Kepolisian 
Negara. 
Anggota golongan karya ter.. 

diri dari: 1) Karya Angkatan 
Bersendjata, 2) Angkatan Darat 

7 orang, bh) Angkatan Laut 4 
orang, - c) Angkatan Udara 4 
orang, Polisi 3 orang,  OKD| 
OPR 1 orang, 2) Tani 8 orang, 
3) Buruh 8 orang, 4) Alim. ula, 
ma. Islam 10 orang, 5) Alim- 
ulama Protestan 5 orang, 6) 

Pemilihan anggota DPR dila. | 

kilan berimbang, dgn sistim dat | 

tar” serta sistim sisa suara jang | 

tjintjin mahkota & leontin. — 

UNTUK BU JOS SUD A4RS0 & BU 
Presiden menjerahkan perhiasan tanda ketjintaan beberapa dar- 

mawan kepada Bu Jos Sudarso 
tempo hari dilelang utk Dana Pembebasan Irian Barat, 
oleh pembelinja dikembalikan d gn permintaan supaja diberikan 

kepada Bu Jos Sudarso & Bu Dirman. 

    

      

    

DIRMAN. 

& Bu Dirman. Perhiasan? itu 
tapi 

Perhiasan2 itu berupa 

Ant, 
  

Alim.ulama Katolik 3 orang, 7) 
Alim.ulama Hindu Bali 2 orang, 
8) Pemuda 5 orang, 9) Wanita 
5 orang, 10) Tjendekiawan | Pen | 
didik 4 orang, 11) Koperasi 2 
orang, 12) Pengusaha Nasional 
2 orang, 13) Karya Angkatan 
45 2 orang, 14) Veteran 1 orang, 
5) Seniman 2 orang, 16) War. 

tawan 2 orang. f 
Anggota2 utusan dari daerah 

bantuan dari utusan daerah ting 
kat I: 1) Djawa Timur 7 orang. 
2) Djawa Tengah 7 orang, 3) 
Pawa Barat 7 orang, 4) Suma. 
tera Utara 5 orang, 5) Suma- 
tera Selatan 5 orang, 6) Suma. 
tera Barat 3 orang, 7) Nusa 
Tenggara Barat 3 orang, 8) Nu. 
sa Tenggara Timur 3 orang, 9) 
Bali 3-orang, 10 Kalimantan Se 
latan 3orang, 11) Atjeh 3 orang, 

12) Kalimantan Barat 3 orang, 

13) Riau 2 orang, 14) Maluku 

RUU PENJU SUNAN DPR, MPR DAN DPRD : 

Anggota DPR terdiri golongan! 
politik, karya dan utusan daerah: 
masing2 80 orang 

DARI GOLONGAN POLITIK DIPILIH, GOLONG- 
AN KARYA DAN UTUSAN DAERAH DIANGKAT 
PRESIDEN ATAS PENTJALONAN 

  2 orang, 15) Djambi 2 orang, 
16) Sulawesi Selatan Tenggara 
5 orang, 17):Sulawesi Utara Te 
ngah 3 orang, 18) Kalimantan 

Timur 2 orang, 19) Kalimantan 

Tengah 2 orang, 20) Irian Barat 
4 orang, 21) Daerah Istimewa | 
Jogjakarta 3 orang, 22) Daerah 
Chusus Djakarta Raya 3 orarg. 

M.P. R. 
Dinjatakan dim RUU itu, bah 

wa Madielis Permusjawaratan 

Rakjat (MPR) terdiri dari : ang 

gota2 a) jg. termasuk golongan 
politik, b) jg termasuk golongan 

karya, c) utusan dari daerah, 
masing2 80 orang. 
Pemilihan anggota tambahan 

MPR. dari golongan politik di. 
lakukan sekaligus: bersama2 dgn 

pemilihan anggota DPR jg ter- 
masuk golongan politik sebagai 
satu pemilihan. 

DPRD tingkat I. 
Dewan Perwakilan Rakiat 

Daerah Tingkat I- (DPRD ting.   kat I) terdiri dari a) jg terma, 

suk golongan politik, b) jg ter. 
masuk golongan karya, €) utus. 

an dari daerah, jg masing2 sa- 
ma djumlahnja. Djumlah itu utk 

masing2 daerah tingkat I dite. 
tapkan oleh Presiden atas usul 
Menteri DANOD. Utusan darj 
Gaerah utk DPRD tingkat I ada 
lah dari daerah tingkat IL 

Demikian pula, anggota dari 
golongan politik dipilih oleh pa. 
ra pemilih, anggota2 jg terma.. 
Suk golongan karya dan utusan 
daerah diangkat oleh Presiden. 

Ketentuan tsb berlaku pula 
bagi DPRD tingkat II, dengan 
tjatatan, bahwa jang dimaksud 

Ggn utusan daerah adalah utus. 
an dari ketjamatan, - 
"Demikian berbagai pokok ten- 

MPR, daerah tingkat I dan N 
jang telah disampaikan kepada 
DPRGR., 

Harus gotong-rojong. 
RUU tsb terdiri dari 118 pa- 

Sal tjara2 pemilihan anggota   pentjalonan dan tanda gambar 
  

Peladjar tewas 

DJOKO MARTOJO, peladjar 
SMP Negeri Pekalongan tewas 
Setjara mendadak akibat ma- 
kan singkong. Djuga ajah ser- 
ta dua adiknja jang bersama? 
makan singkong 
keras dan dirawat d 
kit umum. 

       itu mabuk 
sa 

Waktu 'achir2 Tg dikebun? 
perusahaan tapioka didaerah 
Simbang Pekalongan, terdjadi 
pentjurian? singkong, pentjuri | | 

Lana Suga terdjadi di Sigajung | 

     

makan singkong 
AJAH SERTA 2 ADIKNIA MABUK KERAS 

Mungkin singkong tjurian 
tsb ada jang didjual begitu sa. 
dja sehingga membahajakan 
bagi mereka jang kurang me- 
ngerti. 

Untuk mendjaga djangan 
sampai peristiwa itu terulang 
kembali, pihak jang berwadjib 
mengandjurkan, agar siapa sa 
dja ig memakan singkong te- 
rasa pahit an tidak dima. 

| 

tang RUU  penjusuman DPR |. 

penetapan hasil pemilihan, peng 
umuman hasil pemilihan, pasal2 
pidana, pengangkatan anggota 

dari golongan karya dan daerah 
dan segala sesuatu jg kergan. 

Gengan dgn terbentuknja DPR 
MPR dan DPRD tingkat I dan 
NI itu. 
Dalam konsideransnja disebut 

bahwa setelah negara RI dgn 

penuh kejakinan kembali kealam 

  

SETELAH mendesak? supaja 

Pres Argentina Arturo Fron 

mau meletakkan djabatannja, 

tapi tetap ditolak, maka pe- 
mimpin? militer Argentina Ra 
bu jl dengan terang2gan mem. 

persiapkan diri untuk mere- 

but kekuasaan negara dengan 

kekerasan sendjata. 

Wartawan Reuter mewarta- 

kan, Rabu jl pasukan2 tampak 

di-djalan2 Buenos Aires. Ten- 

tara laut menduduki instalasi? 

penting dan pembesar2 militer 

telah menjodorkan ultimatum 

kepada Pres Frondizi supaja 

ia meletakkan  djabatannja 

tidak menurut, akan diturun- 

kan dengan kekerasan. Krisis 

jang semakin mendjadi2 me- 
ngenai kemenangan Partai Pe- 
ronista (jang amat ditentang 

oleh AP) dalam pemilihan jbl,   
telah mentjapai titik mendidih. 
Komandan gerakan2 AL, Laks 

muda Augustin Pena. beserta 
stafnja dengan berpakaian tem 
pur tiba dimarkas besarnja se 
belum fadjar menjingsing Ra- 
bu pagi, tak lama setelah Fron 
dizi menolak tuntutan para 
djenderal dan laksamana supa 
ja ia meletakkan djabatan. 

Para djenderai dan laksama- 
na telah menolak sebuah ren. 
tjana — jang diadjukan kepa- 
da menteri pertahanan Rodol- 
19. Martinez jang dimaksudkan | 

“SPORT” 

djam 8 malam Kamis — kalau | 

26 MARET 1962 
Madjalah Olahraga 

Tagu 40 — 42 

Jogja. 

TH, KE- XVI — No, 151 

R. P, Argentina paksa Pre 
Isidennja turun | 

    

| untuk menembus djalan bur 
antara AP dan pres Frondizi 

AP ingin ikut? politik. 
Perpetjahan antara Pres Fron 

dizi dan komandan? angkatan 
bersendjata itu dimulai dgn 
pertentangan paham m 

kan kemenangan? dalam pemi 
lihan jang diperoleh para pen- 
dukung diktator Juan Domingo 

digulingkan para djenderal. 
AP Argentina menghendaki 

supaja dibentuk kabinet koa- 
lisi nasional, dalamnja duduk 
anggota? AP — dan sudah ba. 
rang tentu tanpa orang2 Pe- 

| ronista walaupun mereka mem 
(peroleh kemenangan2 dalam 
pemilihan. 

Militer duduki balai- 
kota. 

Berita menjusul  mengata. 
kan, pasukan2 AP Argentina 
Rabu jl menduduki gedung Ba 
laikota — kuntji-lambang ibu- 
kota Argentina. Sementara itu 

  
ter untuk menghentikan kepa- 
la negara setjara paksaan. 
Menurut kabar2 jang belum 

diperkukuh jg tersiar di BA, 
Frondizi telah dikenakan ta- 
hanan dirumah. Malam Rabu 
ia tidak tidur dirumah kedi. 
amannja didekat ibukota, ka- 
ta sumber jang lajak dipertja- 
ja. — Ant. — Rtr. 

    

Sitansi gawat 
HARIAN KAIRO KETJAM SIKAP AGRESIEF BLD 
TERHADAP RI 

HARIAN Algomhouria dim | 
komentarnja mengenaj perun- | 
dingan Indonesia — Belanda |   UUD Proklamasi dan mempu. 

njai garis2 besar ha'uan negara | 

jaitu Amanat Presiden tanggal | 
17 Agustus 1959 jang terkenal 
Gengan nama Manifesto Politik 
perlu disusun badan2 perwakr'an 
rakjat jg mendjamin terselerg. 

garanja pemerintahan negara 
jang kokoh kuat dipimpin oleh 
hikmat“kebidjaksanaan dim per 
musjawaratan atau perwaki'an 

Mengingat pentingnja materi 
ini, jg menjangkut susunan ba. 
dan2 perwakilan rakjat itu, per 
lu didengar pertimbangan2 Sari 
DPA. 
Dalam pendjelasan dinjatakan. 

bahwa susunan dewan2 tsb ha- 
rus menundjukkan tjorak go. 
tong.rojong dari badan2 itu. Su. 
sunan itu tidak akan tertiapal | 
apabila tidak ditetapkan setjara 

terpimpin, jakni ditetapkan dlm 

UU ini. Dasar2 utk menetapkan 

susunan itu harus dasar gotong. 
rojong pula. 

  

Jang perlu bergotong-rojong 
turut bermusjawarah dim badan |. 
badan perwakilan rakjat ialan : 
a) orang2 jg mengetahui danj 
mendjalankan politik, b) orang2 
jang pekerdjaannja merupakan 
fungsi dlm negara, c) orang2 jg 
disamping mempunjai pandang. 

an dan , pengertian mengenai 
soal2 negara dlm keseluruhan, 
nja, mengenal betui bagian2 da. 
ri Indonesia dan dapat menge.- 
mukakan persoalan2 bagian2 

itu. 
Peranan ketiga golongan. itu, 

jaitu golongan2 politik, karya 
dan utusan Gaerah, adalah sama 
pentingnja didalam badan per-. 
wakilan karenanja djumlah dari 

ketiga golongan itu sejogjanja 
sama dim masing2 badan perwa 
kilam. Demikian sedikit pendje- 

lasan umum. — Ant. 

LETKOL SUDIONO KS PUSAT 

PERTAHANAN SIPIL 

LetKol Sudiono, Inspektur Per- 
  

achir? ini mengatakan, “Belan | 
da sedang mendjalankan poli- 
tik imperialis dan menolak utk | 
mengakui hak penuh Indonesia | 

untuk mengambil kembali Iri. : 
an Barat, jang merupakan ba- | 
gian iotegral dari wilajah In- | 
donesia”. f 

Karens pendirian Belanda 
Lini demikian kata komentar | 

itu seterusnja, maka situasi di | 
Timur Djauh mendjadi sawah | 
    

Komentar itu mengetjam ne 
gara2 SEATO atas sokongan- 
nja kepada Belanda dim sikap 
agresifnja dan mengatakan, hal 
ini mengantjam perdamaian di 
Timur Djauh dan didaerah2 

| lainnja didunia. 
Dalam perdjuangan untuk 

memperoleh kembali hak2nja 
atas Irian Barat, “Indonesia 

| akan mendapat sokongan dari 
semua kekuatan - jang anti-- 
imperialis”, demikian kata Ko- 
mentar itu menurut berita 

| "HNA". — Ant. 

tjara bagaimana memperlaku- ' 

Peron jang beberapa tahun jl 

berlangsung gerak-gerik mili- 

Sanggup usir Belanda 
TANPA BANTUAN DARI APRI 

DJENDRAL Nasution sang- | tetap diperintahkan utk mem- 

| gup utk melindungi putra2 LB. | batasi diri dalam arti sikap 
jg ingin kembali kekampung | siap waspada menurut keten. 

halamannja. Djika perlu per- | tuan Trikomando dg tidak me- 

lindungan tsb. diberikan baik | ngurangi inisiatip jg perlu di- 

dari laut maupun dari udara. | ambil apabila dapat gangguan 
Putra2 I.B. jg diusir dari | dari Belanda. Demikian all. sia. 

kampung halamannja oleh Be-| ran pers dikeluarkan Puspen 
landa itu minta dipersengjatai | A.D. Letkol M. Ng. Sunarjo 
dan mereka sanggup utk usir ' dlm rangka kembalinja Djen- 
Belanda dari dalam tanpa ban- | dral Nasution dari perdjalanan 
tuan angkatan bersendjata R.I. | inspeksi kedaerah garis depan 

Angkatan bersendjata masih | 1-B. — Ant. 
  

Bergolak di 18 daratan 
KETUA Gerakart Pemuda Iri 

an Barat N.L. Suwages di 
perbatasan menjatakan Be- 
janda telah merentjanakan utk 
memproklamirkan apa jang | 
mereka namakan "Negara Pa- ' 
pua” April jad. 

Sebagai promotor2 daripada . 
rentjana Belanda itu disebut. | 
  

tahanan Sipil A.D. telah diang- 

kat sbg Kepala Staf Pusat Per- 

tahanan Sipil. 

Kepala Pusat Pertahanan Sipil 
Kombes Sutjipto Judodihardjo te- 

lah dilantik tg. 23 Maret jl: — 

“Dr MOH. HATTA DI KUALALUMPUR : 
  

kita 
DR MOH. HATTA setibanja. 

di Kualalumpur malam Kamis | 

lah: diperbintjangkan dengan | 

perantaraan djasa2 baik PBB. 

"Belanda harus serahkan Irian 

Barat langsung kepada bangsa 

Indonesia” katanja. "Kalau me 

reka (Bld) ingin mendapatkan 

djaminan, kami akan berikan 
djaminan itu kepada mereka 

(Bid). Ini berarti, bahwa ka- 
mi akan dapat Kurangi penge- 
luaran kami untuk angkatan 
perang. Lebih tjepat masalah 
Irian Barat diselesaikan lebih 
baik”, demikian a.l. Dr Hatta, 
jang g akan adakan perdjalanan. 
nja ke Malaya selama seming 
gu. 

Tjuma penundaan. 
Dr Hatta menerangkan di Si   

        

ngapursa sebelum tiba di Kuala 
lumpur, putusnja perundingan 
pendahuluan rahasia tidak res 
mi Indonesia — Belanda, ha-   
katakan, Irian Barat diangan. ' 

    
   

Belanda harus serah 

kan IE langsung pada 

saan atas Irian Barat dari Be- 
landa kepada Indonesia jang 

kelak paSti akan kedjadian. Be 

landa, katanja, sedang mentja 

ri rumusan untuk ”menjelamat 

kan gengsinja”. 

Hatta ingatkan bahwa Bid 

pernah njatakan kesediaan 

dak menjerahkan IB kepada 

PBB. — Ant. 

Sukarelawa 

SEMENTARA itu Menteri 

Sekretaris Depertam Achmadi 

terangkan, sekarang ini banjak 

sekali djumlah sukarelawan? 

jang terdaftar dan siap siaga 

berdjuang digaris depan. Di. 

daerah Mandala sendiri djura- 
lah sukarelawan itu tidak ku- 
rang banjaknja dan mereka 
itupun ingin sekali berdjuang. 

Oleh karena itu Menteri se. 
laku. ketua Mobilisasi Umum 
minta kepada segenap sukare-   nja merupakan penundaan be- 

, bagi pemindahan kekua. Ka Sa NN 

hen ! 

    

  

kan Jouwe, Kaisieppo dam 
Wormsiwor. 
Sementara itu dari laporan 

jang baru sadja diterima dari 
daerah pendudukan Irian Ba- 
rat menjatakan, maksud peme 
rintah Belanda untuk mempro 

' klamirkan negara boneka Pa- 
pua itu telah mendapat reaksi? 
dan tantangan2 baru dari rak- 

' jat Irian Barat dengan Iahir- 
nja gerakan? anti negara Papua. 
Perkembangan baru inj telah 

menimbulkan kerusuhan? ke- 
tjil jang makin hari bertambah 

' mendjadi cdlash2, jang meng. 
akibatkan disana-sini timbul 
pemogokan2. 

Sebagai reaksi njata dari 
Ka dibeberapa tempat se- 

perti di Biak, Fak.Fak | sak 
ruji sudah terdjadi pe 
antara rakjat dengan: alat k 
lonial Belanda. — Ant. , 

eno samaan 

4 WARTAWAN 4 AHLI TEH. 
NIK KE INGGERIS 

“ Empat wartawan dg pesawat 
@antas telah bertolak ke Ing. 
geris atas undangan  pemeris 
tah Inisgeris, Satya Graha (Su 
luh Indonesia), AO. Lubis (An 
tara), Massiara (Marhaen) dao 
Sjachlan (RRI), Mereka akan 
tinggal di Inggeris selama satu 
bulan. 
Nan itu 4 ahli teknik (tele 
an akan “ tinggal dinegeri 
tsb Aa 4 bulan, — Ant, 

n tak sabar 
diluar Mandala sugaja sip 
dulu, dan berilah kesempatan2 
sukarelawan? jang ada didae- 
rah Mandala. — Ant. 

Sanggah2 Ter ijadi 

“£ Isteri seorang sopir bis 
trajek Jogja — 'Tjirehon, selalu 
ikut suaminja melakukan tugas- 
nja, maka akibatnja: malam ini 
tidur dirumah (Jogja), malam 

berikutnja Ta Pt ar 
seterusajas drg 

  
  

  

  
  

   

    

      

   

  

     

    
    

    

    

     
      

       

   
    

    

   

      

    
    

   
     

      

    

      

     

    
   

     

    

     
     

     
    

    

  

    
    

    

     

   
       
   

   

   
    
    

     

    

   
   

    
   

  

   

  

    
    

     
   
    

        

    
   

     

  

   
    

    

     

    

       

   

    

    

          
       

       
           

          
       
         

                

            
    

         



  

   

  

      

  

(Berulang kali 
kebakaran dim kota Jogjakarta, | 

O, PEMADAM API” . 
tiap2 terdjadi. 

dari fihak Pemadam Api keba. 
karan  Kotapradia Jogjakarta 
tentu mengalami “kematjetan jg 
disebabkan karena kurang sem- 
purnanja alat perkengkapannja. 
“Hal ini perlu mendapat per. 
hatian setjukupnja dari jg ber. | 
Manan oi Ska 

sara Prosjakar Ha 
SLOKAN VAN DER WK | 

tsb. mulutnja didesa 
Bligo dan utk mengontjori sa. 
wah2 didaerah2 kapanewon Mo. 
Judan, Minggir dan Godean Ya 

aa an Nah “Alangkah baiknja djika slokan 

“Slokan MOMINGGO”. Karena 
slokan itu dulu dikerdjakan ke. 
banjakan oleh rakjat dari dae. 
rah2 tsb dan. diwaktu. clasch ke 

“II rakjat didaerah itu tidak se. 
dikit djasa2njia “utk membantu 
angkatan bersendjata kita guna 
mengusir tentara pendjadjahan 

Pendular, Mojudan 
kana. 

| Belanda. 

PEKFRDJAAN TANGAN 
Untuk mendidik anak2 kita 

terutima mereka jg sekolahnja 

berhenti karena sesuatu hat. ki. 

ranja perlu sekali diberi didikan 
jang mendalam “ha! peladjaran 
praktis, setjara meluas, artinja 
pada semua sekolahan, terutama 

sekolahan umum. 1 
Peladjaran seperti ini memang 

perlu sekali diadakan sekedar 
memberi bekal anak2 kita utk 
mentjari nafkah dikemudian ha, 
ri. Sedjak dulu sampai sekarang 

“peladjaran ini sudah diadakan 
| tapi belum kelihatan tanda? ke. 
meadiwannja. Sajang. Bagaimana 
Pak Achmadi dan Pak Prijono? 

Tjiptohoedijatmo 
Gunungketur 26 A 

x Jogja. 

-BANDIT ALLAN POPE DAN 
EBASAN IRIAN 

BARAT 3 
Salah seorang penerbang war 

ga negara Amerika Serikat jg 

ror Republik Indonesia dgn dja- 
lan menjerang Kapal2 RI dihu. 
kum mati. Bagaimanakah nasib 
nja sekarang? Anakah sudah di 
laksanakan “putusan itu? 

Agar supaja tidak ada lam 
penerbang2 Amerika Serikat se. 
perti Pope jg berani membantu 
Belanda, Pope harus lekas dihu. 
kum mati. Terutama dim masa. 
lah pembebasan Irian Barat.   Soetjipto 

Fak. Hukum Univ. Gama   Jogja. 
  ea 

2 eningga! ) 
TATANG MUCHTAR (Il th), 

murii SR V Tjimahi kira? pu- 
kul 08.15 terlihat oleh gurunja 
mengantuk sadja didalam ke- 

las. "3 
Guru menegornja dan Ta- 

tang berkata ”saja ngantuk 
dan merasa sakit”. Tatang se- 
gera dikirimkan kerumah sa- 
kit Kabupaien Bandung ui Tji 
babat (Tjimahi) dan 15 menit 
kemudian meninggallah ia. De- 

Ngantuk dan kemudian 

mikian laporan dari Tjimahi, 
Masri (30 th), jg sedang me 

nunaikan tugasnja dipos Gn. 
Kolotok sebagai anggauta OFR 
desa Bodjongmalaka, distrik 
Bandjaran (Kabupater “Ban. 
dung) terlihat oleh teman2nja 
mengantuk 'sadja. Ketika te- 
man2nja itu menegor, ternjata , 
Mesri sudah tidak bernafas 
legi. — Ant. 

  

  

(Hadiah djalaa 
2 ORANG Petugas DPU Dja- 

karta Raya H.M.R. dan D. te- 
lah dihadapkan dimuka penga | 
dilan Negeri Istimewa Djakar- 
ta, karena dituduh tersangkut 

nerima 
pembikinan/perbaikan djalan? 
raya, al. djaian raya Thamrin, 
djalan raya Djendral Sudirman 
dan djalan raya Slipi — Mam- 
pang Prapatan. 3 

"Ke-2 petugas DPU masing2 
pengawas dan pemban- 

tu pengawas - pembanguman / 
perbaikan djalan2 raya tsb. Da 
lam pemeriksaan dimuka si- 
Gang pengadilan, .terdakwa me 

: 

! 

raya” diadihi 
| nerangkan mengenai tehnik pe 
kerdjaan pembikinan /perbaik- 
an, baik mengenai ukuran mau 
pun pemakaian bahan2 jang 

: harus dipergunakan. 
Menurut tuduhan, ke-2 ter- : 

sangka itu telah menerima ha 
diah dalam hubungan dengan 
pekerdjaannja' sbg petugas 
DPU dan berakibat gula me 
nimbulkan keadaan2 jg kurang 
sempurna dalam pembikinan / 
perbaikan “djalan2 raya tSb. -i 

Sidang pemeriksaan berlang- 
sung sampai “siang dan akan 
diiandjutkan Sampai waktu jg 
ditentukan lagi. — Ant. 

  

  
Ki median maan 

Djatlm tanam 
seadiri 
LK. 50.980 POHON BIBIT 

me
se
rb
an
in
an
ba
nt
a 

membantu Be'anda utk menter.. 

ba ea 

KITA telah mempersoalkan 
biaia perang ig mau tidak mau 

harus ditanggungnja oleh masja 

rakat. Suatu fase sebelum »e- 

rang, dimana kita harus siap 

'sedia menghadapi petjahnja pe. 
perangan setiap waktu, (defence 
program), pengorbanann'ia jang 

kita sebut dapat mentjapai 25 Yo 
sampai 3046 . dari pendapatan 
nasional, tergantung | ting. 
kat panasnja keadaan. Keadaan 
ini pun, kalau 'berdjalan dalam 
waktu je tjukup lama, merupa. 
kan beban ig berat bagi masja. 
rakat. Djadi perbedaan antara 

ekonomi pertahanan  (defence 
economy) dan ekonomi perang, 
hanja bersifat gradueel. 

Kita tjari sumber2nja pem- 
'biajaan program defence atau 
usaha perang. Beberapa sumber 
effektief dapat disebutkan, jaitu 

a) Izpansi dari seluruh pen. 
dapatan nasional (total output). 
Tjara2 jg harus ditempuh dgn 
pengerahan tenaga2 kerdja ter, 
masuk tenaga wanita, anak2 

orang2 tua tanpa memikirkan 
pembatasan djangka waktu ker. 
dja (menurut Undang? Perhu. 
vuhan waktu kerdja 40 djam “lm 

satu minggu), Bekerdja siang 
malam dengan menggunakan 
ploegen sisteem dan menaikkan 
produktivitet kerdja, antara “ain 

dgm standardisasi dim industri2. 
b) Pengorbanan konsumsi pen 

duduk sipil dgn mengubah peng 
gunaan “tanah, ' tenaga kerdia 

dan modal  (faktor2. produksi) 
utk defence program. Misalnja 

'pandai2 besi diharuskan mem. 
produsir bajonet assembling 
mobil bikin pantser wagons in, 

dustri radio memprodusir walxie 

talkies tsb. Pokoknja masjara. 

kat' harus “berkorban, disatu pi- 
hak harus bekerdja lebih berat 

| dan dilain pihak tingkat konsum 

| sinid “dikurangi (penggunaan 
| barang2 inferieur dan penghe. 
| matan total), 

Cc) Mengurangi pembentukan 
modal baru jg tidak langsung 

mempunjai kepentingan dengan 
kebutuhan pertahanan atau pe. 
rang dan menunda afschrijving 

| (penjusutan) modal, 

  
@) Sumber pembiajaan dari 

luar.negeri (bantuan negara sa. 
habat). 

Dari seluruh uraian diatas, dje 

lasah tempat kedudukan bidang 
ekonomi dm program pertahan. 
an atau dlm keadaan perang. 
Tudjuan mobilisasi ekonomi, ti- 

dak akan tertjapai, tanpa ada 
: tjampur tangan (control) peme. 

rintah setjara langsung anu 
tidak. Pola atau patroon pro. 

duksi, distribusi sampai ke kon. 
sumsi masjarakat ditetapkan 
oh pemerinah. 

“Unsur paksaan terdapat dim 
kehidupan ekonomi (lihat Un- 
Gang2 Keadaan Perang) dalam 
program pertahanan apalagi 
Glm perang. Dalam keadaan pe. 
rang tidak ada lagi garis memi 

tjeogkeh 

TJENGKEH ZANZIBAR 
DAN “JIKOTOK DISEBAR 

'R. KUSMADI, Kepala Bagian 
Tanaman Perdagangan pada 
Dinas Pertinian Daerah Ting- 
kat 1 Djawa Timur menerang. ' 
kan, dim i-hun ini daerah Dja- 
tim “sudan “mulai menanam 
tjengkeh uan sementara ini ha- 
nja terdiri dari tjengkeh2 dje- | 
nis Lanzibar dan Tjikotok. 

Bibit2 tjengkeh jg sekarang | 
telah disebar kedaerah2 di Dja- 
tim itu ada Ik. 30.000 pohon, 
sedangkan benih2nja didatang- 
kan dari Bogor. Bibit2 tjengkeh 

sebanjak itu adalah hasil dari 
djatah benih sebanjak 1k. 47.000 
pohon untuk tahun 1960 ji. 

Daerah2 di Djatim jg tjotjok 
untuk tanaman tjengkeh ada- 
lah : Banjuwangi, Lumadjang, 
Malang Seatan,. Blitar dan 
Trenggalek Selatan dan seki- 
tarnja. 

Penduduk2 .dapat. membeli 
melaluj Dinas2 Pertanian didae- 
rah2. Ditegaskan tahun depan 
tidak ada pembagian bibit.-Ant. 

  

DARI tiap kendaraan bermo 
tor bukan-milik Pemerintah jg 
menggunakan dan melalui dja 
Ian? jang dikuasai dan pemeli- | 
haraannja diurus daerah ting. 
kat I Djabar akan dipungut 
"uang sumbangan guna peme- 
liharaan djalan2” tsb. 
DPRD-GR Djawa Barat te- 

Tarip djalaa 
lah menetapkan Peraturan Da- 
erah tentang itu, jang menje- 
butkan. besarnja uang pemu- 
ngutan tsb akan diatur lebih 
landjut oleh Kepala Daerah dg 
tarif paling tinggi. (maximal) 
Rp. 100— sehari dari tiap dje 

| nis kendaraan bermotor jang ' 
melalui djalan itu. — Ant: : 

  

  

  
SRIKANDI2 MINOKRI DO" ADJAR MANAH. 

  

| tah mengambil 

sah antara kepentingan atau 
milik negara dan swasta. Seu 
ruh potensi jg ada dikerahkan 
kearah tudjuan jg sama, untuk 
memenangkan peperangan dlm 

waktu jg setjepat mungkin. 

Gedjaia jg selalu terdapat se. 

bagai akibat dari defence pro- 
gram lebih2 dlm keadaan pe. 

rang, ialah ketidak.stabi an eko 
nomi atau gedjala2 inflasi. Chu. 
susnja harga2 parang essensiil, 
terus membubung tinggi. Disatu 

pihak pendapatan masjarakat 
dim bentuk uang(monetary in. 

Mobilisasi umum 
mennemeanaamt 

b) Control terhadap perkredit. 
an jang dikerdjakan o.eh Bank 

Sentrai. Maksudnja utk membai. 
tasi uang dim peredaran (anti 
inf asi) dan membatasi penggu- 
naan kredit jg tidak  sedja'an 
dgn kepentingan pertahanan. 

c) Control 
harga barang2 jg banjak dimin. 
ta sedang supplynja kurang (ter 
masuk djasa dan upah)... 

ing) pada konsumen, 3 
Control terhadap harga biasa 

nja tidak effektief dan djustru 
menimbulkan black markets (pa 
sar gelap). : i 
“Pendjatahan barang2 jg sa. 
ngat essensiil dan dm keadaan 
kurang (scare) diperlukan, utk 
mendijaga ketentraman penduduk 
(sistim. pendjualan dgn kupon. 

Selain daripada controle. dari 
pemerintah tsb untuk menahan 

inflasi dan mengatur pembeban. 
an 'biaja perang, pemerintah 
menggunakan politik fiska'lnja 

(parjjak). sa 
Tudjuan dari sistim padjaknia 

untuk : 
a) Menahan inf'asi selama pe- 

rang. , 
b) mengurangi sesudah perang 

(post. warinflation ). 
c) Membagi beban pengorban 

an perang antar seluruh lapisan 

masjarakat. Pada dasarnja be.. 

ban pembiajaan pertahanan atau 
perang harus, merata diantara 
segenap lapisan masjarakat. 

Dari uraian diatas dapat di. 

fahami bhw dim oorlogvoering, 
terkandung segi ekonomisrhe 
oorlogvoeringnja. Hal ini tidak 
terbatas dam mobilisasi potensi 

ekonomi didalam negeri sadja 
Usaha2 melumpuhkan kekuat. 

an ekonomi lawan, harus dipi- 

kirkan pula (blokikade ekonomi). 
Dalam perang dingin sekarang 
antara . dua kekuatan raksasa, 

kita kenal politik embargo ter. 
hadap barang2 strategis mi iter. 

an ini semua' makin die. 

laslah tempat kedudukan ekonc. 

mi, dim menghadapi peperangan. 

Berhasil tidaknja, mobilisasi 
potensi ekonomi dan economische 
oorlogvoering sangat tergantung 

dari daja mampu administrasi 
(management) negara. 

(b) Daja mampu administrasi: 

Indonesia, maka diper'ukan pe- 

Tanpa. pemerintahan jang stabil 

tidaklah memungkinkan .menje- 
lesaikan suatu program nasional 

ig berentjana menudju. masjara.   
  

i 

kat adil dan makmur. 
Tetapi didalam proces perkem 

bangan ketata.negaraan ditanah 
(air kita tidaklah negara menun 
djukkan suatu perkembangan ig 
segera menudju kearah stabi itet 
pemerintahan. Suatu hal jg ha. 
rus difahami ijalah perkembang- 
an ketatanegaraan adaiah se. 
djalan dgn konstelasi politik jg 
ada. 4 : 

Patut diketahui bahwa per. 
kembangan ketata.negarasn @di- 
Gahului den konstelasi po'itik ig 
bersifat liberalistis. " H3 

Bertepatan dgn perubahan ke. 

tata.negaraan baru jaitu Gengan 
dikeluarkannja Dekrit Presiden | 
Panglima Tertinggi tgi 5 Djuli 
1959 maka terdjadi ah perubah. 

an ketata-negaraan jg prinsiniil 
dibidang bentuk pemerintahan. 
nja jaitu-dari Kabinet Parlemen 
ter mendjadi Kabinet Presidentil 
systim liberal ke demokrasi ter 
pimpm jg sedjiwa dgn Undang2 

Dasar 1945 jg dapat memenuhi 

tuntutan zaman. 

Perubahan strukturil tidak “i 
| lakukan dibidang tipmanage 

Come) naik, sedang dilain pihak ' 
Suppiy barang2 essensiil berku- i 

rang, karena sebagian dari re. | 
Sources dikerahkan utk produksi 

keper'uan perang atau perta. 
hanan. Untuk menekan (repres. 
sing) inflasi ini, pihak pemerin. 

tindakan2 dgn 
kebidjaksanaan moneter dan 
fiskal, pengawasan terhadap har 
ga (terutama barang2 essensiil 
dan strategis), mengadakan sis- 

| tim pendjatahan (rantsoenering) 
Gan sebagainja. 

Setjara lebih terperintji dapat 
disebutkan control pemerintah 
dim bidang2 : : 

a) Alokasi. dan penentuan 
prioritet terhadap bahan2 strste 

gis. Suatu .production board .ig 
menetapkan penjaluran dari ba. 
han2 aliminium, besi badja, mi. 
njak dan bahan2 strategis lain 
utk produksi perang. 5 

 AIP II Marsidi, anggota Po- 
lisi Negara Urusan Kereta Api   

Hari Rebo jl, dibuka latihan m emanah di Dalem Pakualaman, 
Bebagai pelatihnja adalah S.P. Pakudlam 'pribadi. Diatas ke. 
tika S.P. Pakualam memberikan teorinja “memanah, pandjang 
pendeknja anak panah, tjara m enariknja dsb, Bawah : Nj. Su. 
darmadji Ketwa Bagian panahan Minokrido tjobag akan melepas. 
kem amak panahnja, (Gambar : ”K. RP). 

z 

Nee Bea Nebbken DE Bkpee yel Fee Et 51 

Detasemen Semarang jang se- 
“djak tg 19/3 mendjalankan tu- 
gas, hingga saat jang ditentu- 
kan belum djuga kembali ke- 
pangkalan. Sebab2nja kini ma- 
sih dalam ' penjelidikan jang 
berwadjib. 

Menurut keterangan, . tgi 20 
malam 21/3 AIP II Marsidi ber- 
tugas di KA Ekspres Malam Ja 
ri Tjirebon ke Semarang. Penje. 
lidikan sementara menundjuk. 
kam. . dipagar diembatan . Kasi 
Pemai dekat stasiun Babakan 
terdapat tetesan2 darah dan se. 
dikit rambut jg masih. menem. 
pel... Disamping .itu penduduk de- 
sa Sawodjadjar laporkan, terli. 
hat adania sebuah. matjat jang 
hanjut di Kali Pemali. 

Apakah majat it “da hubung 

rambut ig melekat pada pagar 
Gembatan kereta api diatas 

Kali Pemali tsb belum diketahui 
pasti. Kalaupun ini benar, ma. 
sih perlu djuga ditjari apa se. 
bab sampai ATP IT Marsidi dia. 
tuh terlempar diluar kereta api. 

Dalam pada itu Purel KP   

  

  

  
annja dgn tetesan2 darah dam | 

i 

Tee apapun dan 
esarnja. Sebab 

KOM Djawa Tengah Kompol | fjita2 jg tertjapai tanpa 

ment sadja akan tetapi berturut 

turut dibidang middle manaze- 

ment dan dibidang eksekutip di 
adakan perubahan2 jg sedja'an 

dgn iklim demokrasi terpimpm. 
Dengan demikian dapat diha. 

rapkan perubahan setjara in'e. 
gral daripada organisasi tingkat 
atas sampai kebawah jg akan 
merupakan aparatur jg berdjiwa 

MANIPOL . USDEK didalam me 
laksanakan Pembangunan Se- 
mesta Berentjana. 

  

WINARNO MENARIK DIRI SBG 
KETUA P.B. PARTINDO 

P.B. Partindo telah meluluskan 
permintaan Winarno Danuatmo- 
djo sesudah selesai K Ongres ke-III 
untuk menarik diri sbg Ketua P. 
B. Partindo, dg kesanggupan utk 
tetap membantu partai seperti jg 
sudah?. — Ant. 

  

PNUKA tewas bertugas ? 
Suwarno menerangkan, aimar- 
hum terkenal sbg seorang ang. 
gota Ikepolisian ig sangat ber. 
disiplin dim mendjalankan tugas 
nja, Dikatakan duta, bahwa 
belakangan ini disinjalir adanja 
pentjoeng2 kereta api jg mela. 
kuikan kegiatannja diatas kereta ' 
api2 barang diwaktu “malam. 
Diustru di Babakan itu ekspres 
malam berdjalan Tambat karena 
berpapasan dgn kereta api ba. 
rang malam. — Ant, 

    

chusus terhadap 

d) Pendjatahan (rantsoener.. | 

Untuk menjelesaikan "revolusi ! 

merintahan jg stabil dan kuat. | 

AN KANJA 

"PATI Pwosiaiya ka MNGGAUTA 
"| WANITA KOPERASI,” 

Kesavuan Organisasi  Koperas 

Seluruh Indonesia/Dewan. Daerah, 
dkungerasi Langkat TI Daerah isti- 

mewa. Jogjakarta dalam. rapatnja 
bada ig 24 Maret 1962 jib.l.. me- 

mutuskan bahwa: nanti tanggal 

6 s/d 17 April 1962 akan menga 

dakan Musjawarah Anggota/Akti- 

vis Wanita Koperasi di Gedung 

Persatuan Wanita Demangan Jo- 

gjakarta, djam'9 pagi jg akan 

Gikundjungi oleh peserta dan pe- 

nindjau/simpatisan wanita Ko- 
perasi, masing? 10 orang dari 

semua Daerah Tingkat II di Da- 
erah Istimewa Jogjakarta. 

  

DJANGAN TERKEDJUT 
(Dalam rangka kewaspadaan na- 
sional serta mempertinggi kesiap- 

siagaan dlm mempertahankan 

Pangkalan dari serangan darat, 

maka oleh anggota Militer Wing 

Pendidikan No. 1 Pangkalan Ang- 

katan Udara Adisutjipto, akar 

mengadakan latihan pertahanan 

pangkaian tersebut, pada tangga: 

30 s/d 31 Maret 1962. 
Latihan dimulai dari djam 16.00 

dan diachiri pada tgl. 31 Ma- 

ret '62 djam.12:00, dengan di- 

pergunakan pula letusan? sendja- 
ta api, 

Kepada para penduduk diseki- 

tar Pangkalan Angkatan Udars 

Adisutjipto, diharap tetap tenang 
Demikian pengumuman Huma PU 

Adisutjipto 
SN ma 

PENGHARGAAN B.M.K.N. UTK 
WISNOE WARDHANA 

Tanda penghargaan dari Badan 

Musjawarat Kebudairan Nasional 

akan diberikan kepada Wisnoe 
Wardhana BA. di Djakarta per- 

tengahan bulan April 1562, rat 

penghargaan tsb dimaksud seba- 

gai tanda djasa atas sekalian 
karja dan usaha  seninja. Pada 
tg. 22 Maret 1958 Wisnoe telah 

mendirikan sekolah tari modern. 
Hasil2 karja Wisnoewardhana se 
lama itu jalah telah mengadakan 

151 kegiatan: 40 kreasi tarinja 

meliputi bentuk?” modern, baliet 

dan drama tari. Ta menghubungi 

masjarakat dg tulisan? disurat ka- 
bar dan madjalan, hingga kini 

terkumpul 75 buah, memberi tje- 

ramah 7 kali, menjusun 28 tjerita 

pelakonan wajanz orang, drama 

tari dil., menjusun 7 buah buku 
studi seni, ialah Tari dan Musik 

Tari dan Pendidikan, Pendidikan 

keindahan dan. seni, Pengadjaran 
Tari, Tari Pergaulan Nilai? pendi 

Gikan tari dalam pembentukan ke 
pribadian, Ilmu “djiva.crusus utk 
lembara?' pendidikan tari. i 

lah siswa kini telah mentjapai 

sekitar “seribu seratus org, mi - 
tiputi anak Taman Kanak? hingga 

perguruan tinggi 

ye 

enPelawatan 3 kali keluar negeri | 
telah mendjeladjah 17 negara Ti- 

mur dan Barat. Memasuki tahun 
ke 5maka C.D:S.W. telah mem- 
punjai perlengkapar,  tjukup 

yu 

t “4 
  

..MENTERI Maladi Senin ji. 
.menjerahkan dg resmi Monu- 
ment Perdjoangan rakjat desa 
Balong, asistenan Djenawi, 
.Kaw. Karangpandan, Kabupa- 
ten Kz jar (Surakarta) 
pada Gubernur Djawa Tengah 
atas nama Menteri Dalam Ne. 
geri, jg berudjud gedung Asis- 
tenan lengkap jg dim clash II 
habis dibakar Belanda. Gedung 
tsb. selandjutnja agar dapat di- 
pergunakan oleh rakjat Balong 
dg sebaik2nja 

Perletakan batu pertama. di- 
lakukan tg. .15 Nopember 1959 
waktu Menteri . Maladi - masih 
mendjabat Menteri Penerangan. 
Monument Perdjoangan rakjat 
Balong itu terdiri dari Kantor 
Asistenan, dilengkapi dg gedung 
induk sebuah Pendopo utk per.   temuan /Kantor dan Balai Ra- 
dio ditempat lain, dimana rak- 
jat Balong dapat mendengar- 
kan siaran2 radio... Perlengxa- 
pan meubilair sumbangan dari 
Hetami Semarang , penerangan 
listrik dari PPN Tarikngarum. 

Rentjana biaja semuia Rp. 
150.000,-. dari Deppen 250.000, 
dan lainnja sumbangan - dari 
Pemerintah Otonom /instansi2. 

Djasa2 rakjat Balong. 
Dikatakan Menteri  Maladi 

tentang djasa2 rakjat Balong 
terhadap perdjoangan mene- 
gakkan proklamasi dim waktu 
clash - II, 
besar dan kesetiaan, pada wak. 

itu Balong sebuah desa jg ke- 
tjil dilingkungi pegunungan 
mendjadi tempat Markas Besar 

pimpinan Gubernur Militer Ga- 
tot Subroto. pada waktu itu 
dan Markas RRI jg mobiel.   
kesetiaannja dlm tidak membu- 

sangat penting bagi ' perdjoa- 
ngan kemerdekaan, naik politis buku-tjatatan anno 1925. 

pnsupun strategis militer. 
Bahkan waktu Balong diser- 
  

Me mbebaskan I B suatu 
kehormatan: 
WAKASAD Letdjen Gatot 

Subroto menegaskan, biar ba- 
gaimanapun sulitnja I.B. harus 
kita rebut kembali. “Perdjua- 
ngan .membebaskan I.B. dari 
belenggu pendjadjah Belanda 
merupakan satu kehormatan 
bangsa. Karenanja setiap putra 
tanah air harus aktip mengam- 
bil bagian dlm. perdjuangan ini 
dg konsekwensi PAK EDAN 

tapapun 
tidak ada satu 

per 

ngorbanar”. 
Wakasad mengutjapkan pe- 

negasannja itu dihadapan kesa- 
tuan2 perwira tjadangan A.D. | 
jg. terdiri dari sardjana sbg 
amanatnja sesudah selesai me- 
lantik dan mengambil sumpah 
perwira ftjadangan A.D.. tsb. 
pada penutupan latihan fpendi. 
dikan militer bagi mereka jg 
telah berlangsung dikomando 
Resimen Induk Kesehatan A.D. 

Pemerintahan Militer dibawah | 

  Kramatdjati selama Ik. 5 bulan. 
Ant. 

mean di gud 
MENIPU DGN KEDOK 

setelah ia keluar dari rumah 

Orang jang mengaku berna. 
ma R. Soempono .(Soepono), 
umur 49 tahun, berumah di Ba 
ledono Purworedjo (Kedu) pa 
da. tg.31-Djanuari 1962 mene- 
muj ' Prawoto, Direktur CV 
"Kondang” dirumahnja di Ge 
dongkuning. R. Soepono mena- 
warkan semen dengan menun. 
djukkan surat permintaan utk 
mendatangkan 5000 zak semen 

dari Djawa Timur. Dalam . su- 
rat permohonan itu  Soepono 
mengaku selaku Direktur Bi- 

reu Technik Bangunan "Supo- 
no” dengan alamat Tegalredjo 
Blok 389 /9 Djebres, Sala. Surat 
permintaan jang ditik dengan 
kertas dengan kepala tertjetak 
dari Bireu Technik "Supono” 
itu.ada tanda persetudjuan da 
ri Pelaksana Darurat Militer 

rat Milxer Kodam VII di Se- 
marang. Dalam persetudjuan 
(idzin) itu dengan tjatatan, se- 

gangkan dan. setelah datang 
Soepono harus lapor. 
Dalam soal pembitjaraan dju 

al beli semen itu Prawoto ha- 
nja-mau beli dan memberi 
vocrschot, bila ia. telah meli.   

Sa was“ 2 

Monrument perdjoongan 
» akjat Balong diserahkan 

berupa bantuan jg | 

| 

1 

j 

ka rahasia, didesa j7 ketjil itu tulis dari alm. Djendral Sudir- 
terdapat sebuah pemantjar ig man sendiri, jg ditulis diatas 

"agar pemimpin2 kita dim .me- 

. Gubernur Mochtar a.l. harap. 

hat: sendiri, bahwa semen jang 

ditawarkan itu ada, Achirnja 
pada hari itu diputuskan, Pra- 
woto. diadjak ke Semarang 
oleh Soepono katanja agar me 
lihat sendiri semen jang telah 
berada digudarg Semarang. 

Malam? pergi ke 
Semarang. 

Untuk pergi ke Semarang pa . 
da waktu malam Soepono telah 
menjewa taxi AB 639 milik Pu 
djosuwarnc '(Gowongan) jang 
didjalankan oleh sopir Tunar- 
s0. dengan perdjandjian. sewa 

Rp. 1200. Dalam perdjalanan 
Gari jogjakarta — Semarang 
dan sebaliknja, 'Soepono ber- 
usaha minta voorschot kepada 
Prawoto dan berlagak, taxi jg 
dipakai itu milik Soepono sen- 
diri. 

Ketika sampai di Semarang, 

bu Belanda dan membakar 
805 dari rumah2 jz :ijumlah- | 
nja hanja Ik. 42 didesa ketjil 
itu rahasia adanja pemantjar 
didaerah .itu tidak diketahui 
oleh Belanda. 
Pemantjar Balong itu tidak 

sadja merupakan "penghu 
bung” antara Pusai Pemerinta- 
han Darurat R-I- di Burittinggi | 
dg pimpinan KPPD dan PTTD 
ig waktu itu dipimpin oleh Na- 
sution (Kimi Menteri /MKN): 
bahkan . tiap hari pemantjar | 
mobtel itu mempunjai hubu- | 
ngan radio. dg pemantjar2 radio ! 
amatir di 36 (tigapuluh enam) 
negara utk melantjarkan beri. 
ta2 sekitar perdjoangan kemer- 
Gekaan R.I. melawan Belanda. 
sehingga - tersebar seluruh 

Surakarta Gan Penguasa Daru- ' 

men itu tidak boleh diperda- | 

Diharapkan selandjutnja, 

  

| 

Tergah malem Ihat se 
ang 
SURAT PERMINTAAN 

TUNARSO sopir taxi AB 639 baru? ini telah menangkap 
orang jarg pernah menipu padanja jang 
bis disetasiun bis Jogjakarta. Penipu tsb selandjutnja dise. 
rahkan kepada Polisi Seksi I Jogjakarta. Dan setelah diada- 
kan pemeriksaan dapat diketahui, orang tsb adalah penipu 
ulung jang banjak melakukan penipuan. Penipuan? dilakukan 

sedang akan naik 

pendjara Sala karena melaku- 
kan kedjahatan. Adapun kisahaja sbb: 

Soepono tidak dapat menun- 
djukkan semen jang ditawar- 
kan kepada Prawoto, karena 
malam hari gudang2 tutup. 
Achirnja mereka kembali 

kuning. 

Untuk menjelesaikan soal 
uang sewa taxi, Soepono mene 
Mui pemilik 
Diputuskan, 
uangnja ketinggalan dirumah, 
rekening agar diminta kekan- 
tornja di Sala dengan tambah- 
an kerugian Rp. 300 djadi se. 
luruhnja sewa taxi. djadi 
1500. Agar pemilik taxi pertja- 
ja, Soepono menundjukkan su 
rat permintaan jang pernah di 
pakai untuk memikat Prawoto. 
Seteiah rekening sewa taxi 

ditagih ke Sala dapat diketa- 
| hui, bahwa orang jang menje- 
wa taxi itu tidak ada hubungan 

taxi itu sendiri. 

| nja sama sekali dengan Bireu | 
Technik "Soepono” di Sala. Ba 
ru tg 20 Maret 1962 jl Soepono '   

ke 
Jogjakarta dan Prawoto dikem 
balikan kerumahnja di Gedong 

karena katanja 

    

Rp. 

HALAMAN 2 

kelihatan akan naik H'4 dan se 
telah diketahui oleh supir taxi 

“jang dulu ditipu, ia ditangkap 
dan diserahkan kepada Polisi. 
Dalam pemeriksaan pendahu 

luan Soepono mengaku pernah 
menipu uang dari Lurah Bale- 
dono, Purworedjo sebanjak Rp 
15.000 tetapi bagaimana tjara- 
nja belum diketahui. Selain 
itu ia telah melakukan penipu- 
an dengan kedok sepeda motor 
merk BMW. Tjaranja sbb: 

"Menipu dengan sepeda 
motor. 

Soepono memiliki sepeda mo 
tor.merk BMW “250.cc AD 
1167 dengan surat , keterangan 
dari seorang jang menamakan 
diri Rusli dari Sala, Dalam su- 
rat keterangan itu seolah2 Rus 
H memberi kuasa untuk men- 
djual sepeda motor tsb dengan 
harga Rp. 50.000. 
Dengan sepeda motor 'beser. 

ta surat keterangannja itu Soe 
pono berhasil menipu  Pring- 
godiwirjo (Jogja) “Rp. 5.000 
dan Harahap (Sala) Rp. 2.000. 
Baik Pringgodiwirjo 
Harahap jang mau membeli se 
peda motor itu baru mau mem 
bajar harga sepeda motor tsb 
sebanjak Rp. 50.000 kalau su- 
rat?nja telah beres. Sebagai 
ikatan perdjandjian djual beli 
mereka memberikan uang voor 

| schot. 

Belum diketahui, apakah ma 
sih ada orang lain jang kena 
tipu sematjam itu. Kini Polisi 
Seksi I sedang berusaha, agar 
orang2 jang pernah ditipu su. 
ka memberikan keterangan un 
tuk memperlengkap pemeriksa 
an... Sepeda motor merk BMW 
itu sebenarnja milik siapa aju- 
ga belum diketahui dan seka- 
rang disita oleh Polisi. 

Sambil menunggu selesainja 
pemeriksaan kedjahatan2 jang 
dilakukannja, maka sekarang 
Soepono berada dim tahanan. 

  

  

  

MASALAH - kesulitan kopra 
jang telah berlangsung” lama 
sehingga menjebabkan tergang 
gunja berbagai produksi ba- 
rang? essensiil buatan dalam 
negeri diharapkan dalam wak. 
tu dekat ini segera akan dapat 
diatasi. 
Menurut Abdullah Jusuf, Ke 

tua Induk Koperasi Kobpra In- 
donesia (IKKI), untuk meng- 
atasi kesulitan2 itu pinak IK- 
KJ telah mengambil tindakan2 
penting 'a.l. mengadakan persi 
apan2 pengumpulan kopra di- 
Gaerah2 produsen kopra jang 
sampai waktu ini sudah ham- 
pir seluruhnja mendjadi ang. 
gota IKKI. Bahkan menurut 
laporan terachir dari daerah2, 
sebagian besar dari kopra jg 
dikumpulkan itu pada waktu 
ini sedang diangkut dan dim 
perdjalanan ke pulau Djawa. 

ka- 

pai2 jang ditjarter IKKI untuk 
mengangkut “kopra itu sudah 
tiba di Djawa dalam bulan 

' April 'jad, sehingga kesulitan? 

dunia. | 
”Primbon Balong”. | 

Menteri Maladi menegaskan, 
hubungan tingkat nasional 
maupun internasional dari pe- : 
mantjar Balong itu bukan 
omong kosong sadja tapi sam- 
pai sekarang masih dapat di. 
buktikan dg tersimpannja do- 
kumen2 berupa instruksi2 dan 
perintah2 maupun telegram2 
jg Kini merupakan dokumen 
Negara jg amat penting. 

' kopra akan pula segera dapat 
diazasi. 

Peredarannja akan 
lantjar. 

Selandjutnja ketika ditanja 
bagaimana  penjaluran selan- 
Gjutnja, Abdullah Jusuf mene 
rangkan, pihak IKKI berusaha 

| keras untuk dapat mendjamin 
| Kelantjaran pemasukannja. Da 
Sar ini dikemukakan oleh ka. 
rena Pemerintah dalam soal 
perkopraan sudah mengambil 
kebidjaksanaan2 penting al. 
mengenai penetapan harga ko- 
pra. —. Ant. 

  

PERGANTIAN PENGURUS 
KOPERASI MEKAR 

Rapat anggauta Kop. "Me. 
kar” RK Ngadisurjan “dan di- 
hadiri oleh 1k. 200  anggauta, 
wakil2 Djakop Kopra, Wakil 
MPP Kraton dan 'Buterpra Kra 

ton telah mengadakan pemilih. 
an pengurus baru masin 28 Mr 
Imam Suhadi (Ketua), Ir Su- 
bahman ( Wakil Ketua) Taman 
(Sec) dan Murdaprajitno (Ke 
uangan). Disamping 'mengada 
kan pemilihan pengurus baru 
Gjuga menurut laporan tahun. 
annja diterangkan, bahwa Kop 

| Mekar Ngadisurjan dim tahun 
Dokumen Negara jg oleh | 1961 ini mendapat untung se- 

Menteri Maladi dikatakan se- 
bagai “Primbon Balong”. itu 
djuga menjimpan dokumentasi2 
kegiatan kemiliteran dari pasu- 
kan gerilja sampai didesa2, 

bahkan sampai pada rentjana 
“time schedule” penjerangan2 
terhadap Belanda. 

Fihak Angkatan Darat sam- 
pai sekarang kalau ingin me- 
ngetahui djalannja pertempu- 
ran disalah satu daerah di In- 

Rakjat Balong dim hubungan Sonesia, 'memindjam "Primbon 
itu sangat berdjasa terutama Balong” tsb. Antara lain djuga 

masih disimpan instruksi ter- 

setjarik kertas sobekan , dari 

Mengingat pentingnja kedu- 
duxzan Balong dewasa itu, kese 
tiaan.rakjat. Balong menurut 
Menteri... Maladi mendapat 
penghargaan jg semustinja. Pa- 
da achir pedatonja diserukan 

ngedjar tjita2 diangan sampai | 
melupakan  rakjat dibela- 
kamgnja. 

. 

  
Sambutan Gubenur. 

Dalam kata  sambutannja, 

Kan agar gedung asistenan itu 
Japat digunakan oleh rakjat 
setempat utk tempat musjawa- 
rah dan mendjadi pusat kegia- 
tan rakjat disegala bidang. Ter- 
utama dim menggalang persa- 
tuan dan menjiapkan diri utk 
melaksanakan trikomando rak- 

besar Rp. 1.558,91. « 

Dua orang lainnja masing? 
K.R.T. Kertoprodjo, dan Sukir 
man telah ditundjuk sebagai 
badan pemeriksa. 

  

  

Bandjir kopra 
  

DAM .HASIL GOTONG 
ROJONG 

Pada tanggal 28 Maret 1962 
KOGM Kemantren Mergangsan 
telah menjerahkan Dam Lulang 
an jg telah selesai 
oleh KOGM Kemantren KEepana 
Dinas Pengairan DIJ 

Upatjara dilakukan ditempat 
Dam oleh Komandan KOGin ce 
mantren Mergangsan dan kepa 
la Staf .KOGM -Kemantren ke- 
pada Kepala Kantor Pengairan 
DIJ Sdr. Djenal Kabid dan Se: 
Martosuprapto. Dan gotong ro 
jong ini menelan biaja -Rp 
45845,— jang asalnja dari Pe. 
tani, Bantuan dari Pemerintan 
dan PPBI. Dam akan dapat me 
ngairi sawah seluas 30 Ha. 

  

PERGELARAN FRAHMEN 
PREGIWO-PREGIWATI 

Dalam ran ka Perajaan Sis: 
wa Krido Bekso Wiromo Jogja 
karta, maka oleh ketua Dewan 
Siswa Krido Bekso Wiromo te. 
lah dibentuk suatu panitia jg 
akan mempergelarkan frahmen 
Pregiwo-Pregiwati. Ketua pa. 
nitia sdr. Samidijanto. 

Selain mempergeiarkan frah. 
men tsb, sebelumnja akan di- 
adakan beberapa demonstrasi 
tari al. Kelana Topeng, Retna 
Satata, - Gara-gara, Kuda.kuda 
dan lain2nja, 

Perajaan akan diadakan tx:7 
Apri jad bertempat di dalem 
Purbajan Ngasem Jogja. 

NONTON DIMANA 7 
JOGJA 

INDRA: "The Millers Wife”, 
Sophia Loren — 17 th, 

PERMATA: "Guo Vadis”, 
Deborah Kerr. — 17 th. 

RATIH: "Lust For Life”, 
Kirk Douglas. 

1 "Sign of the Gladi. 
-ator”, George Marschal. 
25 Kie 

SOBOHARSONO: ”The Light 
in the Forest”, Fess 

' Parker --— 13 th. . 
SENI SONO: "The Big Circus” 

Victor Mature. — 13 th. 
KETOPRAK TKIMUDO Lu: 

"Kejong Mas”. 
SALA 

WIDURI: "Lin Tjs Si”. 
INDRA: "Panon Hideung”. 
BIOS SRIWEDARI: "Yee 

Stone Kelly" 
W.O. SRIWEDARI: ”Pandowo 

Padu”. 
KETOPRAK SRIWEDARI: 

"Brantas Lintah Darat”. 

Hindari truck tergilas truck 
BERHATI2 KALAU BONT JENGAN 

SATU tewas seketika satu tah karena apa, selib. sepeda 
lagi Juka2 parah akibat tergilas Pengendara dan jg bontjengan 
truck jg meluntjur dibelakang- 
nja. Peristiwa ini terdjadi di 

kat desa Plembon, as Ketan- 

Sapar (14 th.) dan Ngadimin 
(15 th.) bersepeda dan berbon.- 

hendak singkiri truck jg sedang 
berhenti dipinggir djalan, En- 

| terpelanting. Saat itu meluntjur 
sebuah truck H'6787 dari bela- 

djalan raya Sala — Jogja dide-' kang. Sopir P. (32 th.) rupanja 
tak berkesempatan menghinda- 

dan, Klaten pekan jl. Begini : | rinja sehingga truck itu meng. 
gilas anak2 tsb. jg berakibat 
seperti tsb. “diatas. Jg berwa- 

tjengan. Ditempat tsb. mereka djib sedang mengusutnja lebih 
landjut. — (Sjam). 

  

  

PRESIDEN Soekarno dim 
amanat tertulisnja dihadapan 
peserta konggres Persatuan Pe- 
gawai Polisi RI jg ke 12 kini se 
dang berkonggres di Denpasar 
mengharapkan agar segenap 
warga kepolisian negara me- 
memnuhi harapan, mereka sbg 
alat revolusi dan sbg manusia, 
benar2 mendjadi. manusia pe- 
kerdja, manusia pedjoang dan 
patriot komplit. Sebab, demi- 
kian Kepala Negara, segala se-   jat. — (Swn). suatu itu tergantung dari ma- 

P3RI patriot kompi t 
nusianja. 

Selandjutnja Presiden meng. 
harapkan agar konggres P3RI 
ke 12 ini merupakan kbrig gres 
kerdja dan kesatuan dikalangan 
keluarga kepolisian negara, ja- 
Itu musjawarah jg mentjipta- 

maupun - 

13
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kan semangat . mengabdi pada 
Tuhan. Bangsa dan Negara. De- 
mikian a.l. amanat tertulisnja 
pada ' pembukaan  konggres 
P3RI di Denpasar. Ko aa 
tsb. berlangsung 28 Maret hir 
ga 1 April. —  



   

  

   

  

  

    
an biasanja Naa 3 la lin am ar eperlu Ra 
an bola lampu Indonesia 20 
Gjuta dalam sean Itu Ao 
harus membangun pabrik iam 
pu pidjar baru: Dan pemba. 

  

dapat : Lana Naah pemah terdja- 
Pa 

si. Produksi kabar ag duta P ajuta | 

di pemogokan dan 
mengganggu 

| bola lampu tahun 

  

10| “Tahun 1962 sebanjak 9,4 dju. 
1 ita bola lampu menurut Suroto, 
pasti bisa ditjapai. 

Pa ketjil diperiu- 

Lebih: era dikatakan, Wat 
tage ketjil dari lampu2 buatan | 
PN Ralin Surabaja adalah lam | 
uh jang : aling Hana diper- 

  

  
dari lampu2 pidjar buatan Ra. 
“lin dalam pasaran, itu mung- 

i kin sekali terdjadi. Sebab lam 
ha- pu? pidjar jang dibuat di PN 

Surabaja bermatjam2 
(dan dibuat berdasarkan ren- 

alasan, hilangnja lampu pidja: 

aer 8 Laka pan AKA 

PRAKTEK DI 

lang, dada sesek,. ashma: 

kelamin, .apus (beroerte), 

BERSALIN.   5N 'Djam pendaftaran : 8&— 10 
.1P Diam urut mulai : 10 

| Biaja urut : tiap kali Rp 300,— 

' 

  

      en prod 

Si kata anton pabrik masih ber- 
“| djalan terus dan p oduksi lam | 
|pu2 wattage ketjil 1 

| makan, disam 
bih. diuta. 

  

untuk pe 
Lampu? dengan watt: iua 16 

Sa keatas" sempat 150. watt 

uksi ku- Satu2nja pembalap mobil tato” |   

samping membuat 
3 lampu? dengan wattage besar 

rusahaan2. 

untuk lampu. pidjar 6. setengah 1 
watt tidak dibuat karena ba. 
'hannja tidak ada. — Ani, 

(mayan aman 

tas, PERTAN! DINGAN pi 
BETENG 

Antara Ps. "K” Gondowtituns 
5 KIM — 22, Ps "K”— 
DP — 2-0, dan Ps. KIM - 
PTIP (Pep. Gama) —241 Per 
tandingan sepakbola tsb meru.   

Kekaugan aa ketja ! 

tjana dan wattage jang terten 
tu pula. Bukan merupakan 

..dari wattage ketjil dari per- ' 
an ega L 

DJOKJAKARTA 
Tgl. 30-3-1962 : s/d 7-4-1962. 

URUT ANATOMIS mulai th. 1935 berhatsil menolong 
“penderita. penjakit: Ingatan, mata (sekonjong? gelap), 
mulut, gigi, lidah, tenggcrokan amandel, suara ,hi- : 

Perut, disentry, ambeyan, | 
mrongkol, senep, kembung dll. mudah masuk angin, 

allergie, 
Garm ontsteking, hoge/lage bloeddruk, dan lain? 

Berhasil djuga : 'MEMUDAHKAN BERHAMIL & j 

PATIEN: dari: bangsa? biasa dan berpengalaman 
TRIMA PANGGILAN : DALAM & LUAR NEGERI. 

Panggilan dalam dan luar kota damai. 

pakan pertandingan persahabat 
An. « - K 

x si 

REALINO — TARUNA 10—3 
Baru2 ini bertempat diasra. 

ma Reslino Djl. Gedjajan di. 
adakan pertandingan  persah3 
-batanvantara regu pingpong Res | 

| Mobil Jaguarnja 
menjusul diangkut dgn kapul- 

“lino melawan Taruna dari Jo. | 

gjakarta, Pertandingan terdiri 
dari single putra/putri, double 
putra/putri. dan double tjampur 
am Pada “chir pertandin an 
kemenanga:1 “diperoleh - tuan 
rumah dgn angka 10—3. 

  

# 

typhes, .blinde- Harep suka hubungan pada : 

nesia akan 
Grand Prix 

PEMBALAP - MOBIL Indone. 

sia jang berusia 34 th Dradjat 
"| Martha berada di Singapura utk 

membe:i mobil. balap Jaguar "E” 
. utk mengikuti "Malaysia Grand 

langsung dim hari2 liburan Pas, 
| kah bgi 21 sampai 23|4 jad. 

| Bersama2 den | Dradjat ikut | 
serta anak.perempuan jg ber. 

berto ak pulang dari Singapura. 
akan segera 

laut. 
| Ketua dari ”Automobile Asso, 

| ciation of Indonesia', Martha 
“akan mendiadi satu2nja 'pembha. 

- jap Indonesia jg ikut serta dlm 
"Malaysia Grand Prix” itu. 

. Mentjoba mobilnja Jaguar, 
Martha mentjapai ketjepatan 

| 132 mil per diam dan menjata.   
sekali. Walaupun demikian 4i. 
tambahkannja, bahwa stuurnja 
agak sedikit enteng dan untuk 
menikung "kurang memenuhi 

| parapapnja”, — Ant. 

  

LA AAL LL LL LL UU LL LL LL LI e 

MENERIM — PEKERDI AAN 

TJET Duco 
» Sepeda KUMBANG,: 

Sepeda 

D'am 11 sampai Djam 1. 

di 

PD, & BIRO TECHNIK 

nKWIK" 
Djl. Gandekan 88 

(Depan Pabrix Ys Pathook) 

Prix" jg direntjanakan akan ber | 
mempunjai 36 kamar itu terletak 

usia 9 th, Tina, Mereka kemarin | pasket . Djuga sangat dekat letak 

| Tjirebon R.S.A. Prabowo. Ant 

kan, bahwa itu menggembirakan   
“MOTOR dil. 

Sdr. SUNUBROTO 

  

ikut Malaysia 

  

HOTEL UTK OLANRAGAWAN. 
Pemerintah Daerah Kotapradja 

Tjirebon segera akan membeli Ho- 

tel "Garuda ' dengan harga 2 .aju 
ta ripiah. Hotel modern jang' 

didjalan Gunungsari  Tjirebon 

dan. sangat dekat letaknja dgn 
stadion “Gunungsari”, kolam re- 
nang, lapangan tennis dan bola 

nja dgn setasiun bis dan oplet 
Hotel tsb chusus " diperuntukkan 

bagi penampungan dan penginap- 
an para olahragawan, baik dari 

dalam maupun jg datang dari 

Yuar Tjirebon: demikian Walikota ' 

  

AP AMBIL ALIH KEKUASAAN 

SIRIA, 

AP-Siria telah mengambil alih 
kekuasaan di Siria. Menurut. ra- 
dio Damascus AP dan AD telah 
membubarkan kabinet karena ti- 

dak berhasil menundjukkan  ter- 
wudjudnja revolusi September '61 

jg hendak memutuskan Siria dari 

kesatuan Mesir dan RPA.   Tn hal ini Presiden dan Ka- 

Tugu 

     Fm tetah Tete djabatan 

dan komunjke jang baru dikeluar 

L
a
n
a
 

, Kan tab SIbasai landjutan . Gari | 

! kormuike bin September jl. 

Disepukan dlm k komunike itu, 
“kaum anasir itu banjak pula jg 

. Gari djawatan? pemerintah dan 
segera mereka akan diadili. Ma- 
ka sambil menunggu terbentuknja 
kabinet baru AD mengambil alih 
kekuasaan. 
Keadaan darurat tetap berlaku 

:di Siria dan rakjat -diandjurkan 
djangan mengadakan demonstrasi, 
sebab tiap kerusuhan akan dibas- ' 
mi. — (Rd). 

  

USAHA AMAL WANITA 
PEMOKRAT 
Kemarin siang di Balai Kota 

telah dilakukan upatjara penje- 
rahan uang bantuan oleh Peme- 
rintah Kotapradja kepada 1) DA- 
PIB Jogjakarta, 2) Jajasan Soe- 
dirman dan 3) Jajasan Penitipan 
Anak “Yoga Rahaju” jaitu hasil 
usaha amal dari Wanita Demo- 
krat Jogjakarta, Djumlah jang 

   
     

Djago bulutangkis Indonesia, 

Ferry Sunnevil& menerangkan, 
bahwa diika dlm Asian Games 
nanti regu bulutangkis Indone- 
sia mendapat fasiliteit2 seperti 

sewaktu menghadapi perebutan 
Thomas Cup jg lalu, maka peng 

| gemar2: bulutangkis Indonesia 
tidak per.u chawatir, 
Dalam wawantjara den BBC 

London jg direkam RRI Ferry 
' Sonneville mengatakan bahwa 

Gibagi-bagikan ialah Rp: 43:674,99 . 
dan masing mendapat satu Rea 
ga jaitu Rp. 14.558,33. 

Dalam penjerahan itu anggau- 
ta BPH Fadlan A G.N. bertindak 
sebagai Wakil Wali kota jang 
berhalangan hadlir berhubung de 
ngan tugasnja diluar kota. 
“Djumlah tersebut oleh Nj. Su- 

pardi dari Wanita Demokrat di- 

na ente 

WEEK END TA ART 
Hari Saptu Ta. 
TAART , GELEI 

( Beslag dari Tepung Asia ) 

Diuga sedia: Matjiam Kuw e-Kuwe, 

Fa. ,Toko OEN Jogjas 

31-3-1962. 

Rp. 30.— 

Kidul no: 24 Telp, 1125. 

  

TOKO ALAT' TULIS & KERTAS K R 
Tugu 42. Telp.352 JOGJA IN.IN.     SOSROSOED 4RSO 

Ahli: “Urut & Perusahaan 
@/a Sdr. SGEPOMO di Siliran Lor 2 (dlm beteng) 

DIOXJAKARTA, 

SA AL AAA LL LN 

JOGJAKARTA. 5 
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HADIAH BESAR LAINNJA.   
“PENGUMUMAN 

IxO. 1, Koksuy 62. 

Rapat Koksi/Dedakop I DIJ, pada tanggal 24. Maret 1962 di Gedung Wilis 

Jogjakarta memutuskan : 

£: “Musjawarah Anggota/aktivis wanita Koperasi diadakan : 

'a. Tanggal : b s/d 7 April 1962. 

Utjapan terima kasih 
INNA LILLAHI WA INNA ILAIHI, 

RODJ!'UN. 
Telah pulang ke Rachmatullah deagan tenang 

dan tenteram “dirumah kami Kauman pada hari 
Kamis tg. 22-3-62 djam: 

jang tertjinta : 
13.30 suami/bapak kami 

“j rut kelahiran, 

Setahun Rp. 50,— 

- 

Horoscope seumur hidup berdamai: 

“itu diperoleh Wanita 

'Jajasan Penitipan Anak 

ia tidak “untung sewaktu dika. 
lahkan oleh djago bulutangkis 
Denmark, Erland Kops d'm set | 
ketiga babak semi.fina e bebe. 

  

serahkan kepada angsa» BPH 

A. Basuni jang membagi-bagikan 
kepada 1) Saebani selaku wakil 
dari DAPIB, 2) Ni. Sahir dari 

"Yoga 
Rahaju” dan 3) Iihu -Sumarjo da 
ri Jajasan Soedirman. 
Dapat diterangkan bahwa uang 

Demokrat 
dari sumbangan Pengurus Bioskov 

"Permata” dan “Indra” jang me 
| naikkan harga'kartjis untuk mak- 

Kirimlah tp 90,— untuk undian JDB terpilih menu- 
weton atau nama sadja. Wesel tg. 27, 

dikirim JDB bulan berikutnja. 

Membuat huroscope-pertanjaan Rp 30,— 

sud amal. 
  

| tak a Fani 

  

pa
r 

cbawate 
rapa waktu fi dlm Seubtan ke 
Gjuaraan All England, Dikatakan 
nja, bahwa sewaktu ia leading 
4—1, tiba2 wasit menjatakan 
bahwa ia melakukan kesalahan. 

“Be'um pernah hati saja men 
djerit seperti waktu mendapat. 
putusan wasit itu: “Konsentrasi 

saja hilang seketika”, demikian 
Ferry. Pemain Indonesia 
sportip ini lebih Iandjut berkata: 
"tetapi itu semua adalah kesa. 
lahan saja, mengapa saja sam- 

pai kehilangan konsentrasi”. 

Setelah mengailskan, MI 
wa persiapan2 “dlm menghadapi 
kedjuaraan All England itu ku 
ag begitu sempurna djago 
Tutangikis Indonesia itu ber. 

Hanna "Tentu sadja penggemar? 
bulutangkis Indonesia ketjewa 

| dgn hasil2 kedjuaraan AM Eng. 
land tahun ini. Tetapi kalau d'm 
Asian Games nanti, saja, Tan 
Yoe Hok dan semua regu Indo- 

-nesia mendapat fasi'iteit2 seper. 
ti sewaktu menghadapi perebut,. 
an Thomas Cup 1961, maika perg 
gemar 
tidak perlu chawatir”, Demikian 
Ferry Sonneville. — Ant. 

  

, 

  

Ta
 

P
A
N
 

  

Mau menjewa: 
SEBUAH . PAVILJUN, 

lebih disukai ditepi djalan besar, dgn kamar mandi, 
leiding dan listrik 

ne harap dialamatkan pada iklan no. 8600-3. 

, 

setjukupnja. 

jang 

bulutangkis Indonesia “ 

    

b. Tempat 

c. Diam 

   

  

sukkan daftar nama? para "peserta dan penindjau /simpatisan 
Koperasi pada Sekretariat Koksi/Dedakop I DV d/a Djakop I DIJ, 

'Kusumanegara 3 Jogjakarta. 

Gedung Persatuan Wanita Demangan 

9 pagi. 
“Iu Ditiap” Daerah Tingkat II/Kotapradja diharap mengirimkan 10 orang 

: adan 10 orang penindjau'simpatisan Koperasi. 
3 penginapan hanja disediakan untuk para peserta sadja. 

4. Diharan “agar kerada para peserta dan penindjau/simpatisan wanita 
koperasi segera mendaftarkan diripada Djawatan Koperasi Tingkat II/ 

- Kotapradja setempat untuk mendapatkan ketentuan”. 

5. Kepada para Kepala Djawatan Daerah Tingkat II/Kotapradja 

“ denyan hormat agar selambati-nja tanggal 4-April 1962 sudah 'mema- 

Jogjakarta. 

diharap 

wanita 

|. Kesatuan Organisasi Koperasi 

Setiruh “Indonesia/Pewan Daerah Koperasi I 
Daerah Istimewa Jogjakarta. 

Sekretaris Umum, 

A. Soerjosoebroto. 
AAA EA LL 

  

  

Oleh “karena telah #endaka seperti dugaan semula, 
nda ke II almarhum TAN YAM DJWAN, 

agai testamentaire — executrice, 
tundjuk sebagai 'kuasanja, 

sedikitpun tak menimbulkan Sejuk mba tinask, bahwa tindak- 
an-tindakannja akan menggampangkan penjelesaian, bahkan ternjata 

.menjukarkan / menghambat penjelesaian pembagian "warisan dan sangat 

“merugikan para jang berkepentingan, 

maka dengan ini, Mr. SASRAYUDA, Advokat dan Pengatjara, ber- 
kantor di Djalan Soeroto No. 6 Kotabaru, Jogjakarta, jang bertindak 

“untuk dan atas nama kedua crang anak jang sjah, dilahirkan dalam 
iperkawinan antara almarhum TAN YAM DJWAN dan almarhum 

“/NJONJAH ANG SEE LIOE NIO, 

1 TAN JAM TIK, 
sen ie 'bertempat tinggal di Djalan Ketandan No. 76, 

2. Njonjah TAN YAN LIAN, 
terlahir TAN LIEN NIO, d/a Djalan Muria No. 2 

   

| rang , 

fikeidaanya 

: galan Semarang, 
djawab kami. 

: 

  

r 1g iklan ini, agar semua Instansi baik Pemerintah maupun Swas- 
1 Masaah pula masjarakat luas mengetahui, “bahwa : 

semua perdjandjian, permohonan: penagihan, 
3 . dengan warisan - almarhum TAN YAM DJWAN, adalah tidak sjah tanpa 

' Mena, 1 penengah ikami dan Balai Harta Peninggalan Sema- 

pengumuman ini diperhatikan sepenuhnja, agar supaja 
tidak ada pihak manapun jang dirugikan. 

Segala tindakan tanpa persetudjuan kami dan Balai Harta Pebbak. 
jang merugikan sesuatu pihak adalah diluar tanggung 

  

$ bahwa “Njonjah 

jang menjebutkan 
maupun jang ia telah 

isteri jang pertama, jakni masing? : 

Jogjakarta, 

. Kotabesar Semarang, 

jang bersangkut paut 

2
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Mohd. Zaed- Toza 
| dan telah dikebumikan pada hari Djum'at 28-3:62 
diperakaman Kuntjen, 

Kepada Bapak?/Ibu?/Saudara?/Sanak Kerabat, 

handai taulan dan terutama R'T./R.K. Kauman 

Ngindungan serta semuanja sadja jang telah sndi 

memberi bantuan baik moril maupun wateriel dalam 

perawatan sampai selesainja pemakaman  djenazah 
tsb. serta menjelenggarakan sekedar sjarat? sesudah- 

kan banjak? terima kasih. 

Tak lupa mohon dimaafkan 
suami/bapak kami: 

tidak. 
, Semoga segala sesuatu jang telah diamalkan itu 
mendapat pahala dan karunia dari 

Jang Maha Esa, Amin, Ja Robbil Alamien. 

segala kesalahan? 
baik jang disengadja maupun 

Jang berduka ijita : 
Turut berduka fjita : 

Ibu DALILAH ZAED., 

St: Herlina Pn. 

I
I
I
 

St. Djasmijatun 

St. Dasturijah 

nja, kami atas nama keluarga/ahli waris mengutjap- £ 

Tuhan Allah 

Kel. M. Amat Kamdani 
paman, St. Bisromah anak. 

Kel. M, Abdullah, St. Djulisiah aa paman, Hii ” Nj, st. Darwijah Raab anak 2G Merapi Nj. St. Warsijah ” Mohd. Zurkam ea 
St. Astilah St. Wildanat: " Mohd. Harriz : PT 

  

  

Pertandingan Besar 
BULUTANGKIS 

Terbuka 
(OPENTOURNAMENT) 

Tahun 1962 

PURWO.-FRTO 

Dibawah pimpli.an 

(BATIKAR BANJUMAS) 

Idzin KOGOR Djateng No. KGR. 27/111/1962 
Tgl. 13 Maret 1962 

Dengan bantuan sepenuhnja dari 

Tempat : Gedung Issola "Djendral Soedirman” 

Purwokerto ' 4 
Waktu : Mulai tgl. 

Pendaftaran . 

20 s/d 23 April 1962. 

Dimulai tgl. Pengumuman ini dan 

Tempat Pendaftaran : 1 

SEKRETARIAT PANITYA 

Sdr. Moh. Saleh (chusus luar Kota), 

Uang Pendaftaran : 

Single Putera/Puteri ......... Rn 25, — 
Double Putera/Puteri ) ... Rn 35,— 
Mixed Dowble Pa 35, —     Jogjakarta, 26 Maret 1969. 

Kuasa TAN JAM TIK dan Njonj 
TAN YAN LIAN, 

Mr. SASRAYUDA ). 

  1 Dalam pertandingan ini dipergunakan Shottlecock 
: Merk GARUDA INTERNASIONAL dari Pabrik 

, GARUDA TEGAL $ 

Perebutan Piala ISSOLA "'Djendral Soedirman" 

KOGOR KARESIDENAN BANJUMAS. 

Harian "KEDAULATAN RAKJAT” 

DITUTUP pada tgl. 10 April 1962 djam 24.00. 

Hotel “Purwokerto” djl. Raya 18”, Purwokerto 

| 
| 

1 
|   

Panitya. 

PANITYA.   Untuk penginapan (Losmen/Hotel) dapat dipesan jewat 

Purwokerto, 17 Maret 1962. 

  

  

Proff. Astrologer : 
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SEMARANG 6(DJAWA TENGAH). 

DEPAKTEMEN ANGKATAN UDARA 
REPUBLIK INDONESIA 

0000e:   

memiliki idjazah? : 

(d) SEKOLAH ANALISA: 

(e) SEKOLAH LABORAN: 

(a) Umur tidak melampau 35 tahun, 

dapat mengadjukan lamaran tertulis kepada : 

dengan disertai lampiran” sebagai-berikut : 

(b) Salinan idjazah jang tertinggi jang dimiliki, 

(d) Tiga lembar pasfoto jang terbaru, 

IV. KETERANGAN LAIN: : 

badan, pada lembaga kesehatan AURI, 
2. Mereka jang lulus udjian keseh 

Pendidikan Kemiliteran A Laka 
3. Terhitung mulai tanggal penerimaannja : 

bangkan pengalaman kerdja jang dimiliki, 

hasilan menurut PGM. 1961, 

1958 dan P.P. No. 63 tahun 1958,     

  

Pengumuman 
No. 002/IKL/ 1962. 

I. ANGKATAN UDARA REPUBLIK INDONESIA memberi keserapatan kepada pemuda? Indonesia jang 

(a) SARDJANA2 TEKNIK djurusan Elektro (arus lemah/kuat), Mesin, Kimia, 
Teknologi, Fisika Teknik dan Sipil: 

(b) SEKOLAH TEKNIK MENENGAH djurusan Listrik, Mesin Kimia dan Bangunan: 

(e) SEKOLAH TEKNIK, djurusan Listrik dan Mesin: 

untuk diterima/diangkat sebagai ANGGOTA TENTARA. 

II. Sjarat? penerimaan lainnja, disamping sjarat idjazah tersebut diatas ialah : 

(b) Berbadan sehat dengan tinggi dan 'berat badan sekurang?nja 155 cm/50 Kg, 
(c) Berkelakuan baik dan tidak kehilangan haknja untuk mendjadi anggota tentara, 
(d) Bersedia mengadakan ikatan dinas untuk djangka waktu sekurang?nja 6 tahun. 

HI. Mereka jang memiliki idjazah” tersebut diatas dan berminat untuk "mendjadi anggota tentara pada AURI 

DIREKTUR PERSONIL B — M.B.A. U. 
di MERDEKA BARAT 8 — DJAKARTA 

(2) Keterangan tentang riwajut hidup dan pengalaman kerdja jang ditulis sendirt, 

(c) Surat keterangan berkelakuan baik dari Pol!si/D. P.K.N, setempat, 

“1. Pelamar? jang memenuhi sjarat? tersebut diatas akan dipanggil 

atan badan akan diterima sebagai anggota AURI dan dikirim 'ke Pusat 
untuk mengikuti latihan dasar Kemiliteran selama &- 6 bulan, 

(a) Mereka jang beridjazah SARDJANA TEKNIK gkan diangkat dalam pangkat golongan Perwira (sekurang?nja Letnan Udara 1) dengan penghasilan menurut P.G :M. 1961 dengan mempertim- 

(b) Mereka jang beridjazah SEKOLAH TEKN)K MENENGAH, SEKOLAH TEKNIK, SEKOLAH ANA- LISA dan SEKOLAH LABORAN akan diangkat dalam pangkat golongan Bintara dengan peng- 
dengan mempertimbangan pengalaman kerdja jang telah dimiliki, (c) Kepada mereka diberi kedudukan hukum sebagai militer Sukarela berdasar U. U, No, 19 tahun 

4. Pendaftaran/lamaran DITUTUP pada tanggal 39 APRIL 1962, , 

MEN TERI/KEPALA STAF ANGKATAN UDARA. 

  

guna mengikuti udjian kesehatan 

DJAKARTA, 15 MARET 1962,   
  

   
   

  

# 

 



  

   
    

      
2 aa H Pn 

“ «is VICTOR MATURE 

—.“&- RED BUTTONS 

.. Nah, 'Circus datang lagi! Pasti akan dikerumuni botj 

   
   

    
   

   
   

     

    

    

  

   

   

  

Kan film kanak? Aatapg” diputar ? 

   

   N UTJAPAN TERIMA KASIFI 
Dengan ini kami sekeluarga menjatakan beribu- 

ribu terima Kasih kepada Tn./Nj./Nn./Sdr. atas 

bantuan? baik jang berupa moreel maupun materieel, 
pada waktu dilangsungkannja perkawinan anak kami 
digedung P.P.B:I. 

SUD!RAH HATMOBERDOPO 

    
    

    

    

    
     

  

dengan 

JIC 4 MOELJONO PRANJOTOSUPENO, 
11962: | Jogjakarta: 

Nyata — 48 Maret 19623 LEE 
Jogjakarta: Lg 

Keluarga : 
06-35 6 Nianyan Parag Ay HATMOBERDOPO 

Djum - ujan " | Priiwirotaman 104 Jogja, 
lagu? Djawa: 18.30 Senangopgn Se o0ha 

  

    dg pianonja: 19. 40 OB £ 

   

  

,1 DAN " CINEMASCOPE. 

CIRCUS” 
-fi- RHOND2 MN 

"8s KATHRYN GRANT “sg 

it 

Mn RL an 20 

«VINCENT PRICE, 
PETER LORRE.. 

ah?! Mak atau Suka, ajah dan ibu tentu akan ngirid putera'nja. PSA apk 

f 

| 8 Apa Iagi film Circus, ada Gadjah, Singa Barong, Kuda, Munjuk, Andjing dll: jang bisa nglutju JAN serrereaaan. NUJUUUF . ? | 
5 Maha 

  

| gota badan jalah mata. 

| NAUFAL: Kauman 294. 

  

    

Jang terpenting ang- | Ml cut BERDURA TJITA ATAS WAFATNJA 
AJAH MERTUA 

DR. EDLIM SAHIR, 
PADA TG. 28-3-62. 

     
   
   

   

  

       

Djangan pakai asal pakai, 
katja mata dari Djerman tu- 

len dapat terang dan dingin. 

Terima resep dari dokter 

sedia semua ukuran.       

  

ATAS NAMA SEGENAP, 

KELUARGA SEKSI HISTOLOGI.    

  

   

  

   
Belakang Mesdjid — Jogja. 5. « " 5 

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT 

PENEENAT ADJUDAN DJENDERAL 
— gram 

      ma 
    

       

  

    
  

      

    Ditjari: 
BEBERAPA 

tukang tiitak Tegel 
Jang berpengalaman. 
Keterangan pada : 

Djl. Patuk No. 12 — JOGJA. 

  

      

      
   

    

        
      

       

  

     
   

  

Muda: 20.30 Carry dkk: "5 
Obrolan P. Besut: 21.25 La- 
ngen Mondrowanoro. 
SURAKARTA 

06.15 Peng. Al @ur'an: 12. 

| Ditjari segera 

  

Ibadah Djum'at: 13.15 In- 
2 “Populer: 17.05 Gen- 
ding? Dolanan: 17.45 Gadon. 

20.40 Sutijoso dkk: 21.20 In- 

donesia Populer ROS: 22.15 
“OM Semenandjung. 

SEMARANG 

06.10 Peng. Al @ur'an: 1. 
00 Ibadah Djum'at: 13.10 Ma 

beberapa tenaga 
lulusan S. T. M. 

Lebih diutamakan jang berpengalaman (& 2 tahun).   
nasuka: 17.00 Ork. Radio 

Smg: 18.15 OM Sinar Kema- 
Surat? dialamatkan pada adv, no. 593-3: 

? Perkara? j 
  

la: 19.45 Irama Tango: 20.30 PA Aa SANA EA ak Ma GE PDA DAA ban ANE Angin, DD 

Santiswaran: 21.30 Ork. Bea MALDLIANCE, FRANCAISE: 
Bunga Mawar. 

06:40 Lagu? Mesir: 12.00 BAGIAN KURSUS - KURSUS. 
Ibadah Djum'at: 13.25 Pilin- 
an Pendengar: 17.00 OH Su- 

pendaftaran untuk tingkat permulaan: 
20.30 Kesenian Bali: 21. 10 
Ork: Studio Lengkap: 20.36 WAKTU dan TEMPAT PENDAFTARAN : 

Ork. Pengantar Tidur. Tiap hari kerdja djam 16.30 — 18.00 di 

06.40 Lagu? Melaj 13.10 2 - 1 
Musik AA: 17.00 Na pu- Djl. Bakung A/19, Batjiro Baru, Jogja. 

tra: 18.30 Ork. Tikam Tuo: LN ea BN An 

Ikatan Senitari Ind: 22. 15 pengap Mosp:2101 An Anak Hilang 
SAPTU 31-3-1962. TJIRI-TJIRI : : 

1. Lak?, umur 14 th, kulit hitam, 

| 06.35 OK Asli: 13.25 Ga- 5 : 5 3 3: Waktu pergi pakai hem biru lorek putih, 

Son: "520 Demak Pukras 10, 'tjelana pendek biru, 
Mulai pergi tgl. 20 Maret 1962. Kepada umum jang 

SURABAJA 

Mulai hari ini s/d tgl. 12-4-1962 menerima 
ara Masehi: 18.00 Siaran AP: 

DJAKARTA Sekretariat ALLIANCE FRANCAISE, 

WS Wa AW Aa La UN Aa Wa “aa 

19.30 Ork. Studio Djkt: 21.00 | XXXXEENNNN NN EA 

JOGJAKARTA 
. 2: Bisu, 

mengetahui diharap bantuannja memberitahukan 
   
Aa 21.10 Dantjaran Sastra: 

    

..
 

tan
 

d cr
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21.30 Djineman Sunda: 22.10 kepada : | 
Gema malam minggu. I. Sdr. Moh. IRSJAD, 
SUBAKAR: K | Pra : : 
. 06. .19 Pagi gembira: 13. 10 an na , an: Hate 

2 : Y7.00 Dunia kanak": 2. Sdr. SUMALI, 
1815 Kk. Kusuma Mam Kantor Sosial Klaten. 

49 Sweet Music: 21.30 Kle 1 Nan Ana 3. Sdr. MOHAMAD, 
SEMARANG t Dji: Sala 16 — Telp: 1413 Jogjakarta. 

2 06.10 Irama Pagi: 13.19 PA RPL ML LL LM UU La 
2m - ——yngag 

Ork. Chandra Kirana: 17.00 
Gelanggang Pramuka: 18.15 
Dari beberapa Daerah: 19.30 
Atjara Saptu malam: 20.30 

Njanjian Tunggal: 21.15 Ke- 

ai
 

  

toprak Mataram. 
Serapasa $ 
06.40 Ork. Mambotarumpa- 

aa 12.00 Klenengan: 17.35 
Pilihan Pendengar: 18.00 Si- 
aran AP: 19.25 Aneka Kron- 

« tjong: 21.15 Ork. Pandana: 

” 21.35 Wajang Kulit. 

  

DJAM : 

PERSEMBAHAN CINEMASCOPE. 

  

»Lust For Lifes 
starring : KIRK DOUGLAS — ANTHONY @UINN 

-—- PAMELA BROWN. 

Sa tua. 
1 06-10 Ind. Gembira: 13.30 
“Tiga sahabat: 17.00 Taman 
- 18.00 Trio Marihot: 
“19 Musik Angkasa: 21.00 - J 
“Dari studio ke studio: 21.45 Veka INNGNERIA.: Lana 

| Ind. gembira: 22.15 OK Pe- Pendjualan dimuka kami lajani seperti Ta       muda Sehati. | Gjam : 1,— — 12,— 

  

  

Sudah terbit Djilid-Il-— | 

Hukum & Peradilan 
Oleh : Mr R. SANTOSO POEDJOSOEBROTO 

B: SOEGENG SARPIN PRAWIROKOESOEMO 
Mr. R. SALDIMAN WIRJA TMO 
Mr ALI BASJA LOEBIS 

? Disusun setjara Tanja-Djawab 
# Menguraikan praktek? peradilan dengan tjara sederhana dan mudah. 

jang bersifat gugat-menggugat hak milik, 
pindjam-memindjam, maupun jang bersifat kedjahatan. misalnja : penipuan, 
penggelapan, penganiajaan, pelanggaran ekonomi dan sebagainja jang kesemuanja 

diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri, 

€ Djuga diterangkan : apakah HAKIM, DJAKSA dan PEMBELA itu? 
Bagaimana seorang penggugat dan tergugat saling membela kepentingannja ? 

Bagaimana seorang saksi harus bertindak ? 
” Dan banjak :hal" lain diuraikan dalna Duku Ini: 

Harga . II Rp. 55,— (kertas HVS) 

dini | Rp. 25,— (kertas H.H.L) 

gp rat 159 sedikitnja Rx 5,— 

Tote Buku "KEDAULATAN RAKJAT" 
Tugu 2 — Telp. 352 — Jogjakarta: 

i H k 

7. inytag 

DEPARTEMEN ANGKATAN LAUT: 
—o 

Pengumuman 
No: : ng 

ANGKATAN LAUT REPUBLIK INDONESIA 

MEMANGGIL PEMUDA" - 

UNTUK DIDIDIK MENDJADI 

Bintara Angkatan Laut. 
DINAS YAK : KOMANDO: 

PENDIDIKAN : 

Didalam Negeri. 

PEMONDOKAN, TUNDJANGAN DAN PANGKAT SETELAN LULUS : 

1. Selama pendidikan peladjar? diberi asrama, perlengkapan tjuma? dan 

uang saku menurut peraturan jang terbaru. 

2. Setelah lulus dari pendidikan Dasar Bintara K:.Ko: akan diangkat 

mendjadi Bintara Angkatan Laut R.I. dengan pangkat SERSAN DUA 

K.Ko. 

SJAKA'T - SJARAT PENERIMAAN : 

1. Warga Negara Indonesia laki-laki. 
2. 'Jmur sekurangsnja 18 tahun dan pada tanggal 1 April 1962 tidak lebih 

dari 23 tahun. 

listrik/mesin. 

Berbadan sehat. 
Selum kawin, 

Beridjazah S.M.A. Negeri hag: A/B/C, S.T.M. Negeri Bagian 

  

djual-beli, sewa-menjewa, 

diuraikan dalam buku ini. 

, 
. Tabang : Djl. Pemuda Utara 9 Magelang: 3 

- : 

49 cc.th '61 tangan ke I 
atau tukar tambah dgn. 

DKW Union 125 cc 

th '56/57 verchrooma: 
dapat dilihat pagi 
am 8—11 sore 46 

di Wirobradjan 22A, 
JOGJAKARTA: : 

dan 

2 

4 

DKW Humme! Supper. 

t 

  
' PENGUMUMAN 
3 .. Nomer: 'PENG-4/3/1962:     & ar Tentang 

Penerimaan Peladiar Angkatan. Darat 
  

Angkatan Darat memberi kesempatan kepada pemuda? untuk berikala" dinas 
pada Angkatan Darat sebagai Peladjar/Mahasiswa Tn Darat (PAD), untuk 

mengikuti pendidikan : 

a. Fakultas SOSPOL/Ilmu Usaha Negara. 

b. Fakultas Pendidikan Djasmani, 

c. F.K.LP./Pendidikan. 

d. Akademi Tehnik Nasional/Mesin-Listrik. — 

e. Akademi Pimpinan Perusahaan. 

II. SJARAT? JANG DAPAT DITERIMA : 

1. Warga Negara Indonesia laki2. 
2. Umur setinggi-tingginja 25 tahun. 
3: Serendah-rendahnja beridjazah Sardjana Muda dari Perguruan Tinggi Negeri/ 

  

  

O
M
 
D
n
 

  

  

Perguruan Tinggi Swasta jang disamakan dengan Perguruan Tinggi Negeri. 

(Untuk mengikuti pendidikan Perguruan Tinggi Lengkap, tsb: ad. I/a,b,c.). 
. Beridjzah SMA Negeri Bag. A/B/C nilai rata? tudjuh keatas dan telah/ 
sedang mengikuti kuliah sekurang “Kurangnja duduk ditingkat dua pada se- 
suatu Fakultas/Akademi. 

(Untuk mengikuti pendidikan tingKat Akademi/Bakaloreat, tsb. ad. I/d, e):. 
- Lulus udjian psychotehnik jang diSelenggarakan oleh Angkatan Darat. 
. Berkelakuan baik (keterangan dari Pamong Pradja se-rendahinja Tjamat)' 
: Berbadan sehat jang dinjatakan oleh Dokter Tentara/Pemerintah. 
. Tidak terikat oleh Ikatan Dinas p2da Sesuatu Instansi atau dapat memberi- 
kan surat keterangan tak berkeberatan Gari Instansi tempat ia berikatan 
dinas/bekerdja. 

: Sanggup bekerdja dalam Ikatan Dinas dilingkungan Angkatan Darat, se- 
kurang-kurangnja sama dengan ajumlah lamanja ia menempuh peladjaran 
ditambah tiga tahun. 

TJATATAN : 

Chusus bagi Tjalon jang berasal dari lingkungan Angkatan Darat : 
a. Umur: setinggi-tingginja 30 tahUn. 
b: Conduite baik dan idzin dari Ke Pala/Komandannja: 
Cc. Pangkat: 

1D. Militer Sukarela : 
— Berpangkat setinggi-tingginja Letnan Dua, untuk mengikut 'pendi- 

dikan Perguruan Tinggi Lengkap, 

— Bernangkat setinggi-tingginja Pembantu Letnan Satu, untuk mengi- 
kuti pendidikan Akademi. : 

2). Pegawai Negeri Sipil A.D. : 

— Berpangkat setinggi-tingginja gol. E/PGPN 1961, uhtuk mengikuti 

pendidikan Perguruan Tinggi Lengkap. 

— Berpangkat setinggi-tingginja gol. D/PGPN 1961, untuk mengikuti 

pendidikan Akademi. 

@. Sjarat? lainnja harus dipenuhi sama dengan sjarat? jang berlaku bagi Tjalon 
dari Umum. 

TJARA MELAMAR : 

a. Lamaran datang sendiri/tertulis diktayanlkan kepada : 

DINAS PENGENDALIAN PERSONIL — DIREKTORAT 
ADJUDAN DJENDERAL ANGKATAN DARAT — 

DJL. KALIMANTAN 14 BANDUNG. 
b. Pada surat lamaran harus dilampirkan masing? rangkap tiga : 

I. Riwajat hidup/Stambuk sementara. 

2. Acte kelahiran/surat keterangan kelahiran, 

3: Surat keterangan kesehatan dari Dokter Tentara/Pemerintah. 
4, Salinan idjazah S.L.A. dan salinan idjazah dalam tiap? tingkat Pergu- 

ruan Tinggi/ Akademi: 
5. Surat keterangan berkelakuan baik dari Pamong Pradja:.. 

(Daftar nilai/conduite dari Kup:/Komandan):. 

6: Surat keterangan tidak berikatan dinas pada sesuatu Instansi. 

(Surat keterangan idzin/tak berkeberatan melepaskan ikatan dinasnja/ 
bekerdjanja dari Kepala jang bersangkutan). 

7. Surat keterangan sanggup berikatan dinas dalam lingkungan Angkatan 
Darat: 

8: Pasfoto jang terbaru (anak lembar) : 

  

“(
 

  
TJATATAN : 

Para Tjalon jang telah mendaftarkan diri sebagai Tjalon PAD di DALPERA 
DITADJ supaja segera mengirimkan/melengkapi surat? lamarannja jang ter- | ES 

tjantum pada ad III/b. Aa 

IV. KARIER: 
Para Tjalon setelah diterima dan Aisngkat mendjadi Peladjar Angkatan Darat 
harus tunduk "Peraturan Peladjar A. D.” antara lain: -: 

1. Militer Sukarela jang diangkat mendjadi PAD selama menuntut peladjaran 

  

dinonaktipkan dari djabatan Tentara dan dipindahkan administratip organik 
ke DITADJ. 

. Pegawai Negeri Sipil A. DV. jang diangkat mendjadi PAD selama menuntut 
peladjaran mempunjai kedudukan seperti Pegawai Negeri Sipil jang menda- 
pat perintah/tugas beladjar. 

. Tjalon? dari Umum jang diterima/ diangkat mendjadi PAD diangkat sebagai 
Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat sesuai idjazahnja dan setinggi-tinggi- 

nja diangkat sebagai Pegawai Negeri SiPil Gol. E/PGPN 1961, dan selan- 
djutnja mempunjai kedudukan Seperti Pegawai Negeri Sipil jang mendapat 

  

tugas beladjar. 

— Uljapan terima kasih Belum terikat sesuatu ikatan dinas lain: 
Sanggup ditempatkan dimana sadja, 

»
i
d
a
r
 

» 

mulai tanggal lulus dari pendidikan. 
Sanggup mengadakan Ikatan Dinas sekurang”'nja 6 tahun terhitung 

Berhubung dengan terdjadinja kebakaran pada Berak N.V. 
—.. Prawira Mulja pada tgl. 27 Maret 1962, maka bersama ini 

kami menghaturkan beribu-ribu terima kasih atas segala 
bantuan2 jang telah diberikan, oleh terutama : 

2 I. Djawatan Kepolisian dan segala seksi2-nja. 
2. C.P.M, dan pihak ketentaraan, 
3. Alat pemadam kebakaran Kotapradja Jogjakarta. 

Alat pemadam kebakaran A.U.R.I. dan 
Alat pemadam kebakaran Inspeksi Kepolisian, 

|. dan Dinas Air Minum. 
4. Penduduk Kampung Sosrowidjajan, Sosromenduran 
| dan Seksi keamanannja, lain2 penduduk didalam ling- 

an Ya kungan M.P.P. Gedongtengen. 
(0015. Dan lain2 jang tidak Tn kami sebutkan satu per- 

0. satu, 

Sehingga kerugian" jang diderita dapat dibatasi se-ringan2-nja. 
5 Mudah2-an Tuhan Jang Maha Murah dapat Membalas se- 

an maan mestinja. 

(NM, Prawira Mul 

  

TJARA - TJARA MELAMAR 
Lamaran setjara tertulis dialarmatkan langsung 
AN TENAGA . ANGKATAN LALT DJALAN GUNUNG SAHARI V/3 DJA- 

KARTA, dengan dijampiri / sertai : 

a: Salinan idjazab serta nilai udjian terachir dan salinan rapor. 
Semua salinan harus diketahui oleb Direktur Sekolah/D:P:K:N, 

b: Riwajat hidup jang ditulis sendiri. 

e: Surat keterangan kesehatan dari Dokter, jang menerangkan baik 
(tidak ada tjatjat) untuk dinas militer: 

&. Surat keterangan kelakuan baik, dan pernjataan belura kawin dari 
Pamong Pradja/D.P:K.N: 

@: Untuk mereka 'ang sedang bekerdja, surat idxin dari Kepala 
Djawatannja: 

f: 8 (tiga) buah pas foto jang terbaru/teraehir. 

Mereka jang memenuhi sjarat? tersebut, langsung mendaftarkan diri 
pada Kantor Penempatan Tenaga Daerah. 

Mereka jang dapat dipanggil untuk diselesaikan. diharuskan tinggal di- 
asrama jang Gisediakan oleh Angkatan Laut. 

# 

. Segala biaja bendahara bagi mereka jang datang memenuhi panggilan, 
“baik jang diterima maupun jang tidak lulus dalam udjian, akan diganii 
oleh Angkatan Laut, bilamana dapat memberikan bukti-bukti jang sjah, 
setinggi-tingginja sebesar ongkos kereta api/kapal api kelas 3. 

VIII. Pendaftaran ditetup pada tanggal 5 April 1962, 

Djakarta, 15 Maret 1962. 

A/N MENTERI/KEPALA STAF ANGKATAN LAUT . 

PUMAL 

pada DINAS PENERIMA- 

  

2 an Mana Jogjakarta 

aka Hg. “1 2 , i . DIREKSI / PENGURUS. 

    

KEPALA BIRO PERSONIL 
u.b. 

4, Uang kuliah, buku? alat? tulis-menulis dan biaja? lain jang ditentukan, oleh An 
Balai Pendidikan/Pergururan Tinggi ditanggung/dibebankan pada anggaran 
PAD dalam rangka anggaran belardja Angkatan Darat. 

. Selama dalam tugas beladjar dapat diberikan kenaikan pangkat (didasar- 
kan atas prestasi dalam mendjalankan tugas beladjar) sampai setinggi-tinggi- 

nja sesuai dengan sjarat kepangKatan/peraturan jang berlaku dalam "Pera- 
turan Peladjar AD” 

. PAD jang telah mengachiri peladjaran.dan memperoleh idjazah sesuatu ke- 
achlian menurut peraturan? jang ada, oleh KASAD diangkat dalam djaba- 
tan dan pangkat di Angkatan Darat sesuai dengan idjazah dan keachlian- 

nja. 
. PAD jang berstatus Militer Sukarela diangkat sebagai berikut : 

1) Bagi lulusan Perguruan Tinggi Lengkap diangkat mendjadi Letnan Satu: 
2) Bagi lulusan Perguruan Tinggi Tingkat Akademi, diangkat mendjadi 

Letnan Dua. 

b. PAD jang berstatus Pegawai Negeri Sipil setelah mengachiri peladjarannja 
diangkat mendjadi Militer Sukarela bagi mereka jang memenuhi sjarat 
pemeriksaan Dokter Militer (PPBT), dengan pangkat sebagai berikut : 
1) Bagi lulusan Perguruan Tinggi Lengkap diangkat mendjadi Letnan Satu: 

2) Bagi lulusan Perguruan Tinggi Tingkat Akademi, diangkat mendjadi 
Letnan Dua. 

3) Bagi jang tidak memenuhi sjarat pemeriksaan Dokter Militer (PPBT) 
akan diangkat mendjadi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Angkatan 
Darat, sesuai dengan idjazahnja. 

LAIN-LAIN : 

: Para tjalon jang memenuhi sjarat” penerimaan tersebut diatas akan dipang- 
gil untuk menempuh udjian test Psychotehnik jang diselensgarakan oleh 
Lembaga Psychotehnik Angkatan Darat di Bandung. $ 

- Biaja perdjalanan dari tempat Tjaton ke Bandung untuk menempuh udjian 
test Psychotehnik di Bandung serva biaja kembalinja ditanggung oleh Ang- 

katan Darat menurut peraturan jang berlaku. 

, Tjalon jang tidak tjukup alasan menarik diri dalam seleksi/saringan diada- 
kan, diharuskan mengembalikan semua biaja jang telah dikelyarkan oleh 

Negara untuknja. 

. Para tjalon jang dinjatakan dapat diterima mendjadi PAD akan mendapat 
surat panggilan untuk diselesaikan administrasinja sebagai Peladjar Angkatan 
Darat. 

Pendaftaran dimulai pada tanggal dikeluarkannja Pengumuman ini dan 
DITUTUP pada tanggal 10 APRIL 1962. 

Dikeluarkan di : BANDUNG 

Pada tanggal : 20-3- 1962: 
        "KEPALA DINAS PENERIMAAN TENAGA,       

  

Ps 
  

. WAKIL DIREKTUR ADJUDAN DJENDERAL: :8 
ANGKATAN DARAT Book 

  

  

 


