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Lae mmmna aa MMA» me Mmnam aa» mendem 

lebih berat 
4 “sikedjam Djepang 

. DENGAN mendapat perhatian ig penuh dari masjarakat 
Palembang, hakim Amiruddin Nur SH disidang Penga- 

dilan Negeri Palembang mengenai perkara 6 orang Djepang jz 
bekerdja pada pem djembatan Musi, telah mendjatuh- 
kan vonnisnja jg lebUa berat dari tuntutan djaksa Masdulhak 
Simati Ka pi : 

Sh Mukuman | lidjatuhkan oleh 
“m itu jalah 3 orang dian- 

Perlep 
IDZIN PEPERDA/PEDARMILDA DJAWA TENGAH NOMOR 02/3/5K/1dp/1961, TG. 29 MARET 1961 

Vecw 

  

DITERBITK AN OLEH BADAN PENERBIT KEDAULATAN RAKJAT (ANGGOTA SP.S.) 

DEPARTEMEN 

20/1963, JG 

27 MEI JANG LALU. 

menteri perdagangan no. 349 th 

  

KIPAS OOM JO LEIMENA 

1963 tgl 28 Mei 1963 meliputi 
tarip losmen, tarip hotel, minjak 

KAN, BERKENAAN DENGAN , 
MENJATAKAN 

Dalam hubungan ini diketju- 
alikan tentang penetapan harga 
barang dan djasa jang tersebut. | 
dalam pasal I surat keputusan | 

la p hotel din harga minjak 
etap diawasi oleh Pemerintah 

Pendielasan Dep. Perdagangan ttg. PP. no. 2011963. 
PERDAGANGAN KEMARIN UMU 1 

NO. 
PERATURAN? TEN- 

TANG PENETAPAN HARGA TELAH DITJABUT KEM- 

BALI DAN TIDAK BERLAKU LAGI SEDJAK TANGGAL 

DIKELUARKAN PP 
SEMU A 

.no. 20 tsb 
Maksud dikeluarkannja PP : 

adalah ditudjukan 
agar para produsen mendapat- 

kan perangsang jang tjukup 

Menteri keuangan  Notohamirt 

peda peringatan ulang tahun 
Asuransian Nasional”. 
Duta Indonesia. — Ant, 

Peringatan tsb dilangsungkan 

  

o dio sedang mengutjapkan pidato 

ke X dari “Organisasi. Pers 

di Hotel 

  

kuat, sehingga dengan bertam- 
| bahnja produksi dan tjukupnja 
| persediaan dan kestabilan harga, tudjuan 

Pemula Buddha dan Peme: 

rintah V etrSel tj 1pal perse 

ep mendapat 6 bulan pen-| HASILKAN Rp. 804.500,— bensin kapal terbang, minjak distribusi akan berdjalan lebih 

&, jakni,: Haruo Shinmori, Tarasan Kesenian " Indonesia tanah, minjak solar, minjak | lantjar. Ah Na tia 

deneni Suriki dan Hiyoshi Oka- | Mauku dibawah rimpinan “Ng disel, minjak bakar, bensin dan Pendjelasan ini dikeluarkan | SUMBER3 jang dekat apn an pemerinta ”. 1 ae K aa 

sima, sedangkan 3 orang lain- tag Lokeno ia 18 Diuni 2$i £4 tanah 'serta pemungutan uang | untuk menghilangkan keraguan | my gatakan, bahwa pada mala m Minggu jl tela ne 

nja, jakni Seizo Toyobume, Akio | lah menjel ana Steel am | Monumen nasional. sekitar pelaksanaan PP no. 20/ | pebsetudjuan antara Pe muka2 ummat Buddha dan gemar 2 t, 

Sakanoue dan Tomoe Kakami- AN ALA 5. Djuga termasuk penetapan | 1963 dan sekitar pentjabutan jatty dihadapkan dapat menga hiri krisis jang sudah berdjalan 

yanasi, masing2 mendapat 4 bin 

pendjara. Barang? jg diperguna 
kan didalam penganiajaan jang 
mereka lakukan, dirampas. 

Seperti diketahui, mereka itu 

ak setjara bersama? telah me- 
lakukan penganiajaan terhadap 
seorang Indonesia — bernama 
Adam, ig bekerdja sbg pendjaga 

malam di: asrama pegawai2 Dje 
ng di 10 Ulu. Penganiajaan 

ini dilakukan dgn djalan pemu- 
Kkulan' dan pengikatan tangan 
dan kaki sikorban, sehingga “si 

korban mendapat luka? dibagian 

badan dan mukanja. 

Keputusan tsb oleh para ter- 

dakwa belum diterima dan me- 

reka masih akan berpikir lebih 

dahulu. — Ant. 

  

arATI MENGGANTUNG 

Burhan 2 th) telah keda- 
ee 
kulon, 

Purwokerto. Hasil pemerittsa- 

an jang. berwadjib, tidak teria 

pat hal? jang (mentjurigakan. 

ae 2 itu ditermikan se- 

helai wankiat “pos jang ditulis 

3 sikorban Can hendax diftu- 

kepada ajahnja didesa 
Keiranevari (Purwokerto). Isi 

warkat pos tsb a.t. menjatakan, 

sikorban merasa 1 ATU, karena 

telah: beberapa kali berhubung- 
an tjinta dengan. kawan wanita 

nia, tetapi selalu gagal. 
sa Burhan mempergunakan 

lang jang baru sadja dibelinja. 
(Kor). 

  

£ 

berbagai atraksi, 

pemb wampa hubungan 
negeri Nj.. Supeni serta: suami, 
para korps diplomatik, tokoh? 
perdagangan, 
para dermawan ibukota, 
| Dalam suasana gembira, dg 
ama Maluku modern, telah di 
perdengarkan Jagu2 lautan de- 
duh, dan dipertundjukikan - pula 

tarian2 olen Usman | Gumanti, 
penari2  gari Maluku serta we- 
lintjahan "Gadis Plastik". 

Sementara musik dihentikan, 
Kipas "Oom Jo”, jaitu kipas ks 
punjaan wampa Dr Leimena, 

telah dilelang, dengan mengha- 
sikan Rp. 804.500,— untuk Kor 
ban bentjana g. Agimg. Atit. 

lah perbuatan terkutuk 

Demikian al. didjelaskan oleh 
menteri/sekdjen Pengurus Be- 
sar Front Nasional Sudibjo dim 
memberikan briefing mengenai 
petundjuk2 pelaksanaan Instruk 
si Presiden dlm rangka gerakan 
melawan kontra revolusi kepada 
Front Nasional Daerah Djawa 

Timur serta seluruh. tjabangnja. 

Briefing tsb diberikan oleh '   FRANK BUDD MENEMPUH 
HIDUP BARU 
Krank Budi, seorang bekas 

bintang Na Viftanova jang Djuni di Malang, Lumadjang | 

mendjadi pemegang rekor dunia 

dengan waktu 9,2 detik untuk 

ngmor lari 10tryard, hari Saptu 

telah melangsungkan hidup ba- 
runja dengan nona . Barbara 

Jordan. . 

Kang ung digered aan a ja Katho 
lk St. gemas! “ Amibler (Pen- 
asytvania). 

AT TILPUN PN KA sea 
Telah terdjadi pentjurian: ka- 

wipe tipuan milik PN KA dibarat 
£ Gombong &: Km 430 

tiang no. 13 sia Hu sepandiang 
249 mt. 

  

xyat: jang dipotong itu dari 
"kawat PPY, YKY, KMW 

"KMY seberat 148,75 kg se 
harga kl. Rp. 38.150,— 

'(Pentjurian itu baru diketahui 
pada suatu pagi. Ffhak jang 
berwadjib. sedang melakukan pe 

ana: — (Kom). 

menteri dim pertemuan? jg di 
adakan tgl 13 Djuni di Surabaja, ' 
serta berturut2 tgl 14, 15 dan 16: 

dan kembali lagi di- Surabaja, 
Ggn dihadiri oleh pedjabat2 pe- 

merintahan setempat dan orga- 
nisasi2 politik, massa dan karya, 
serta undangan lainnja, 

Menteri Sudibjo mendjelaskan, 
pengrusakan2 alat produksi jg 
merupakan tantangan bagi pe- 
laksanaan --Pantja — Program | 
Front Nasional dan Dekon 'itu 
harus ditjegah dan dibrantas, 
dim hal mana kita harus: mem- 
berikan pengertian kepada rak- 
jat betapa bahajanja tindakan? 
terror itu, serta mendjelaskan, 

kedjadian2 itu adalah  berten- 
tangan dgn Pantjasila dan Ma- 
nipol dan bertentangan dgn hu- 
“kum jang tidak bisa lepas dari 
sangsi hukum, 

Kita harus menjelamatkan 

alat2 produksi dan-alat2 kerdja. 
Djuga perlu kita meningkatkan 
kewaspadaan nasional terhadap 
anasir kontra-revolusi dan sub- 
versip asing, mendjaga kesela-   matan kerdja dan “ketertiban 

  

ikrar ie bersama selu 
ruh aliran agama 

SELURUH Sita keagamaan di Tasikmalaja ig mewakili 
unat? Islam, Protestan, Katholik dan golongan aliran keper- 

amal di Wisma Nusantara dm 

Malam amal tsb dikunfjungi 
pula oleh wampa Dr Leena, 

luar 

bintang2 fiim dan 

hotel pariwisata, 
uang perfileman nasional. 

pemungutan j semua penetapan harga barang 

| dan djasa. — RRI. ' 
Sehari. 

selidjuan mMeEngend tuntutan? 
    

rang, Pasarminggu, Pasarrebo, 
Kebondjeruk. Manggadua, Tan- 
djungpriok, Pendjaringan, Pulo- | 
gadung dibawah pimpinan Sidik ' 

Kertapaf, Wakil ketua umum 

DPP BTI, tgl 17 Djuni menemui 
DPA dan PB Front Nasional, 

  
| Mereka bersama2 mengadju- 
.kan tuntutan pembatalan ke- 
“naikan tarif pengangkutan dan 

Gerckan sasial de» ier 
zor perbuatan terkutuk 

MENGHADAPI kontra-revofusi 

jaitu, bahwa gerakan rasial dan te 
sikap kita harus djelas, 
rror dgn pengrusakan har- 

ta-benda jg meningkat ke-pengrusakan? alat prodaksi itu ada- 
dan tidak dibenarkan, 

kerdja dgn senantiasa siap-siaga 
menghartjurkan Kontra-revojusi 
serta bekerdja se-erat2nja Ggn 

alat2 negara dan melaporkannja ' 
bila. ada gedjala2 jg mentjuri- 
gakan, 

Kita harus dapat menjalurkan 
lunsur2 progresif revolusioner 
Gan patriotisme serta dinamika 
pemuda/mahasiswa dan peladjar 
kearah djalan jg benar untuk 
pembangunan, dgn misalnja ge- 

rakan turun-Kkebawah bersama2 
Front Nasional untuk meninggi- 

| kan produksi dll, olahraga serta | 
aktif ikut mengawasi gerak- 
gerik orang2 jg mentjurigakan 

dan segera melaporkan pada 
alat2 negara. 
Demikian al. didjelaskan oleh 

menteri/sekdjen Pengurus Be- 
sar Front Nasional Sudibjo dgn 

| menegaskan, tugas pokok wak- 

tu sekarang ini adajah pelaksa- 
naan Pantja Program Front Na 
sional dan Dekiarasi Ekonomi 
dgn berlandaskan  Pantjasila 
dan Manipol. — Ant, 

  

Delegasi raksasa kaum 

tevi Pemu DPASPBFN 
SEBUAH delegasi raksasa 

kaum tani dari daerah? Ban- | 
dung, Bogor, Bekasi, Tangge- : 

| sesudah adanja peraturan Peme 

ari Minggu jl dikawatirkan 

timbul huru-hara lagi, djika pu 

An ribu ummat Budiha mem 

bergkan penghormatan terachir 

kepada saorang biksu, ig achir 2 

ini# telah mend: adi “pahlawan 

puljaan dikalangan ummatn) ja. 

harga bahan? kebutuhan pokok 
sehari2 jg makin memberatkan 
beban penghidupan kaum tani. 

Delegasi jg datang dari daerah2 

| tsb dim memperkuat pernjataan 
| ppp BTI membawa serta fakta- 

fakta daerah tentang makin su- 

litnja penghidupan “kaum tani 

Biksu itu ialah Tiich Guang 

Due (73 th), jang hari Selasa 
ji'telah membunuh dir d. muka 

| antim dengan dialan  memiba- 

| kap diri dengan bensin. Bunuh 

din itu dilakukan ren mena: rintah jg diumumkan tgl 26 Mei 

jbl. , 
Naiknja tarip pengangkutan 

dan penetapan kenaikan harga 

resmi Pemerintah mengenai ba- 

han2 kebutuhan sehari2 telah 

mendororg melondjaknja harga 

  

  

0g pemerintah pres den Ngo 

Dinh Dien mengadakan dskri- 

da terhadap mereka.. 

Menurut sumber? itu, dalam prinsip telah  ditjapdi. per 

5 pasal pihak Buddha, setelah 

kan perundingan, selama 2 hari. 

( Solidarita di Kambodja. 
Ribuan orang membawa pan 

dji2 dan ratusan biksu Kambo 
dia, telah mengadakan demon- 
strasi didepan istana keradja- 
an di Phnom Penh , sebagai 
protes terhadap pemerintah Viet | 

nam Selatan dan sebagai yer- 
Injataan so'ider bagi ummat 
| Buddha disana. 

Kepala negara Kambodja Si- | 

hanouk telah mengirim kawa. 
kepada pemerintah? AS, Ing 

| gris, India, Perantiis dan keva 

Lda sekdjen PBB U Thant, su- 

paja ikut tjampur tangan mem 

bela kepentingan orang2 Buddha 
Gi Vietnam Selatan. — Rt Ll 

  

#3 

  

  

tani, — Ant, 

  

"BINTANG TIMUR” BOLEH 

TERBIT KEMBALI 

Dengan surat keputusan men- 

teri djaksa agung No. 03:KP 

TS/Pers1963 

tg 16 Diuni 
terhitung sed'iak tg 17 Dijimi 
1963 sk. "Bintang Tum” ci 

Djakarta telah. “diperbolehkan 

terbit kembali. 
Beberara waktu jl dengan 

surat keputusan menteri djaksa 
agung - tg 12 Djuni 1963 No. 
O2IKPTS/Pers/1963 surat kahar 
jang bersangikutan telah di'a- 
rang persdarannja untuk selu 

ruh wilaiah Indonesia. Demiki- 

an public relations dept kedjak 

saan. — Ant. 

TJEGAHLAH TERULAN 
PERISTIWA "10 MEI" 
Mentsri - agama telan menz- 

instruksikan kepada pedjabat2 
instansi dep Agama, baik dipu 
sat maupun di daerah2. untuk 

ber-sama2 dengan para ulama 
dan tokoh2 agama memberikan 

tuan . sepenuhnja kepada 
alat2 Negara dJainnja “dalam 

usaha memantapkan keamanan 

dan mentjegah terulangnia 

rsima "19 Mei 1963" ebera 
pa daerah Djawa Barat dan 

Djawa Tengah. — Ant. 

  

(GNJA 

    

  

  

  

Trojek bus 

INTRATOUR Sala jang beker 

si Pemerintah dg Swasta, mulai 
tgl 8 Djuni 1963 menjenggarakan 
fasilitas tran sport trajek bus 
Pariwisata Djakarta — Banju- 
wangi p.p., lewat Semarang, Sae 
la dan Surabaja. 
Pengangkutan pariwisata ini 

diselenggarakan dg bus'  Icarus 
dan microbus Marcedes, rata? se 
Minggu tiga kali.  Perdjalanan 

  
     

djasama dengan berbagai instan 

tin ditempuh dalam dua hari dg | 

pariwisata 
Djakarta-Banjuwangi PP? 

menginap semalam di Sala. 
Sebelum trajek bus pariwisata 

Djakarta — Banjuwangi jitu di 
adakan, mulai bulan April 1963 

jang lalu telah diadakan pula hu 
kungan Sala — Djakarta ».., 

seminggu dua kali. 

Dengan adanja pembukaan tra 
jek bus pariwjsata Djakarta -— 
Banjuwangi tsb diharapkan da- 

pat memudahkan perhubungan 

ke pulau Bali, — Ant, 

     

bahan? kebutuhan sehari2 kaum 

tjajaan/kebatinan setelah mendengar pembitjaraan dirapat ber- 

sama jg diadakan oleh semua aliran tsb telah mengeluarkan 

suatu ikrar demi untdk memelihara keamanan dan ketertiban 

umum dibidang keagamaan, kerohanian jg pada pokoknja ne- 

njatakan, isi surat selebaran jg telah beredar dibeberapa tem- 
pat didaerah kabupaten Tasikmalaja beberapa waktu ig lalu js 

          

   
mengandung hasutan? tentang keagamaan adalah tidak benar. 

Berdasarkan Pantjasila,. st- 
mua golongan dan aliran agama 

- bekerdja sama disegala bidang 
untuk menudju masjarakat adil 
dan makmur dgn berlandaskan 
kepada masing2 agama. dan ke- 

pertjajaan. Sesuai agn adjaran 

agama, maka manusia harus 

hidup rukun dan damai dan sa- 

ling hormat “menghormati, maka 

bupaten Yasikmalaja pada 

sajak, atau saling hasut men3- 

semua alirandan agama di ka- 
Chu 

suisnja tidak 'akan saling meng- 

hasut antara satu sama lain. 
Bahwa setiap aliran tidak 

akan mengerdjakan tindakan2, 
baik dgn tulisan maupun lisan, 
langsung atau tidak langsung 
jg merugikan golongan lain. Ke 
pada segenap masjarakat dian- 
djurkan supaja menta'ati dan 

ANTA KonAHaNn , ikrar bersama 
ini. 4 

“Titan bersama itu ditanda-      Man aliran tsb. Fa Ant. tangani 12 orang wakil dari ke | 1 

, 

      

| Sesuai. Tn 

  

   

    

   

   

  UPATJARA. NJIRAMI KERETA PUsA KA KERATON JOGJA 

. Wap? bulan Sura, hari Selasa Kliwon dalam Kraton Jogju dilakukan up atjara mnjirami pusaka? Kraton, 

n Ke Pusaka Kraton Njai Diimat di Rotowidjajtn, beribud orang datang untuk mengambil Dir 19 
$ Jerami ka, rena. air itu dianggap bertuah, Gambar tengah . NT Mn " Pa Botol utaw sent”. 

mtr Tema dalam 6 td air ea erat : "1 
   

  

jang dikeluarkan | 
1963 diniatakan, : 

SEPAKBOLA : 

Honja Kogor pusat 
berwenang 
MEMBEKUKAN SCHORSING PEMAIN2 PSSI 

DARI kalangan Kogor Pusat diperoleh penerangan bah- 
wa hanjalah Kogor Pusat jang berwenang untuk membeku- 

Manan 

  
kan schorsing jang telah didjabuhkan kepada yemaia2 PSSI. 

Keterangan diatas diberikan berhubung adanja berita 
simpang-siur sekitar pembekuan schorsing pemain? PSSI jg 
telah dilakukan oleh Kogor daerzh. 

Pembekuan schorsing atas 
Gaerah atau organisasi apapun 

pemain? PSSI coien Kogor 
diluar Kogor Pusat, apa lagi 

tanya meminta pertimbangan terlebih dahulu kepada pusat 
merupakan suatu pelanggaran jang patut deni Tg 
demikian sumber jang berwenang dalam Kogor Pus 

Berbubung dengan terdja dinja beberapa hal 
njangkut kebidjaksanaan Kogor « 
dengan pembekuan sekorsing pomain2 PSSI itu, 
dikatakan, 

et mo 
erah dalam hubungannja 

demikian 
maka kini dipandang per'u untuk mengadakan 

penelitian dan penjempurnaan susunan Kogor daerah. - Ant 
  

SAWAH? DI KEBUMEN ME- 
RUPAKAN LAUTAN API 

Sawah2 dan tegalan2  diselu 
ruh daerah Kab “Kebumen ma- 

lam Minggu jl mendjeima men 
djadi lautan api disebabkan ka 
rena banjaknja Obor2 jang “di- 

gunakan oleh rakkjat untuk pe- 
nerangan dalam melaksanakan 
gerakan serentak pemberantas 
an hama tikus, 

| Dengan bersendjatakan mang 
gar kelapa ribuan | penduduk 
ber-ramai2 membinasakan hama 
tikus jang selama, ini selalu me 

rugikan para petani dan rakjat. 

Ratusan ribu tikus didserah Kab 
Kebumen berhas! - ditewaskan 
sebagai hasil gerakan serentak 
Yang diadakan tg 8-6-1963 jl. 

Dapat hadiah, 
Bagi desa2 jang berhasil mem 

peroleh hasil paling banjak men 
dapatkan hadiah2 berupa alat2 
pertanian dan lampu petromax. 
Dapat dikabarkan, fihak CHTH 
Kebumen menjumbangkan dua 
buah lampu petromax dan bebe 
rapa buah Iarmpu 'batery, demi- 
kian pula sementara pengusaha 

dikota itu. Dalam gerakan tsb 
ikut: pula “bergerak anggauta 
Militer, Polisi dan OER.   
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TERBIT 18 DJUNI 1988 

“SPORT” 
MADJALAH OLAHRAGA 

TUGU KIDUL @-4 

  

NOMOR 25 

  JOGJA. 
  

PANGLIMA 

Semua perbuatan 
kontra revolusi 

| BAIK DALAM BIDANG EKONOMI, POLITIK DAN . 

HARUS DIBRANTAS | SEBAGAINJA 

TAMUN KE-XVIII — NO. M6 

UMAR : 

PANGLIMA Kodam Y Djaya brjgdjm Umar Wiwrahadikusu, 

| nah memperingatkan dan menjatakan harapannja ig penuh kes 

pada para petugas pertahanan si pil didaerah chusus ibukota, agar 

| Tn waspada terhadap berbagai perbuatan kenira revolw 

"Perbuatan? kontra revoiud 
dalam berbagay bentuk seperti 
pengrusakan? materi serta alat 

pembangunan, kegiatan? menje. 

lewengkan Pantjasila, usaha? me 

runtuhkan demokrasi terpimpin, 
uscha?' menunggangi gotong Io 
jong Pantjasila, pengatjauan ter 
hadap usaha? menanggulangi ke 

sulitan ekonomi dan sebagainja. 
pada achir? jni menampakkan 

selamatan Negara”. 

Panglima Umar jg mengutjap- 

kan hal diatas dim amanatnja pa 
da upatjara penutupan LKPS 

Angkatan ke XI di Tg. Timur, 

Djakarta, selandjutnja dg tegas 

| berkata, semua perbuatan kontra 
revolusi baik terhadap bidang 
ekonomi maupun bidang politik, 

kegiatan? jg membahajakan ke. | 
| Negara Pan'fjasila dan Haluan | 
Negara Man pol/Usdek, harus le 

si. jang adhir? inj giat merongrong kemadjuan revolusi nasional. 

lsin'nja, harus tiprantas, sa 
ga revolusi nasional tidak kem. 
bali diselewengkan scperti pada 

masa liberalisme sebelum Dekrit 
Presiden 5 Djuli 1959, 

Ditegaskan, adanja perbuatan? 
kontra revolusi merupakan suatu 

bukti bahwa sisa ITberalisme di 
bidang pol:tik dan ekenomi mash 
bergiat ditengah? masjarakat. 
"Untuk dapat membersihkan per 
buatan kontra revolusi itu dasar 

kih diresapkan lagi pada sege- 
rap bangsa Indonesia”. 

Demikian brigdjen Umar Wire 
hadikusumah, jg menambahkan. 
bahwa perdjuangan ini termasuk 

salah satu tugas dari para petu. 

gas pertahanan sipil seperti dju 

ga mendjadi tugas dari pura? 
Indonesia lainnja. — Ant. 

  

ideologi, bidang kebudajaan dan 

Indonesia         diws hihi 

pemakaman Pous 
dim 

INDONESIA adalah satu da- dan Cyprus. 

xi 72 negara jang diwakili pada 
misa pemakaman terachir bagi | 

Paus Joannes Ke-23 di Kota 

Belgia, Irlandia, Italia, Mona- 
ko, Kanada, Kongo (Leopod 
vile), RFD, Perantjy, Luxem- 
bung, Haland, San Marino. Chi 

Ii, S-anjol, Portugal, Tjed, Tur 
ki: Afrika Selatan, Argentina. 
Australia, Austria, Bolivia, 

Brasil, Burundi, “Kamerun, Tai 
wan, Kolombia, Kores Selatan. 
Costa Rica, Kufba, . Dahomey, 
Denmark, Ml Salvador, Bikua 
dor, Finiandia, Ghana, Ingge 

geris, Guatemala, Haiti, Voitu 
Hulu, Irak, -Iran, Jamaica, 
Djepang, Jordania, Libanon 
Liberia, Nicaragua, Nigeria. 
Norwegia, New Zealand, Pana 

Peru, Pilipina, 
Swiss, Israe, 

Muang Thai, Uruguay, Venezue 

| 

' Vatikan hari Senin, demikian | 

pengumuman Vatikan. 

71 Negara iainnja adalah: 

  Ia, Vietnam Seatan, Yugosia- 

via, Ethiopia, India, Madagas- 
car, Malaysia, Pakistan, Repu- 

bilik Afrika Tengah, Senegal 

  
Seperti diketahui, ketjuali ge 

rakan serentak jang dilakukan 
pada malam Minggu fl sudah 
sedjak tg 3-5-1963 “daerah Ke 
bumen telah mengomandokan 
gerakan membasmian hama ti- 
 kus dan jang akan berachir pa 

da tg .19-7-1963. — (Kor). 
  

NOTA RBT PADA UNI 

SOVJET 
Sekitar 

politik. 

RRT telah mengirim nota ba 

ru pada Uni Sovset mengena! 

pembitjaraan?2 untuk membahas 

perbedaan2 

perbedaan2 politik antara kecua 

negara, demikian menurut rar 

dio Peking.   Radio tsb, dalam siarannja jg 

dapat ditangkap di Tokio, me- 

ngatakan nota RRT itu adalali 

membalas surat dari Uni Sovjet 

jg tertanggal 30 Maret, dan di 

serahkan di Moskwa oleh duta 

besar Pan Tzull pada M.A. 

Suzlov, anggota presidium dan 

sekwn@tariat komite sentral Par 

tai Komunis Uni Sovjet. 
Radio Peking tidak menjiar- 

kan isi nota jang disampaikan   

  

NJ AL DJIMATP 

pada Uni Sovjet itu. — AP, 

— 

  

   
   

    

   
   

    

       
     

delegasi, terdjadilah perdebatan 
jg hangat antara delegasi dgn 
pihak kedutaan AS. Dalam per- 
debatan oleh delegasi dikemu- 
kakan supaja tentara AS jang 
ada dinegeri2 lain termasuk 
"peace corps'-nja ditarik untuk 
menghentikan. pembunuhan ra- 

sial jg terdjadi dinegerinja sen- 

diri. 
Dengan adanja penerimaan jg 

tidak sopan dari pihak keduta- 

an AS terhadap delegasi, maka 

pihak delegasi menjampaikan 

protesnja, karena dianggap tne- 

njinggung kehormatan dan har- 

ga diri dari organisasi2 jang di 

wakili, jg berarti menjinggung 

kehormatan bangsa Indonesia.   Dalam perdebatan selandjut- 

nja pihak kedutaan AS mentjo- 

iba meremehkan delegasi dgn 

| menanjakan, mengapa HMI ti- 

dak turut membuat pernjataan 

tsb. Oleh delegasi didjawab dgn 

tegas, untuk apa kedutaan be- 

sar AS mentjampuri soal2 in- 

tern organisasi2 pemuda di In- 

donesia. — Ant. 
  

BEN GURION MELETAKKAN 

DJABATAN 

Perdana menteri Israel David 

Ben Gurion hari Minggu jl me 

letakkan djabatan atas alasan2 

pribadi, demikian menurut ko- 

munike tah. 

Ben Gurion meletakkan Gja- 

batan pada 'achir sidang kabi 

net hari Minggu, kata komuni- 

ke tersebut. 
Diterang'ikan alasan2 peletak- 

an djabatan Ben Gurion tidak 

ada sangikut pautnjadg sesuatu 

peristiwa negara. 

' Ben Gurion mengadjukan peng 
unduran ditinja pada presiden 
Israel Zalman Shazar. Lan AP,   

  

Komunike itu. mengatakan : 

| Irlandia Soan Lemasa, 

Setelah pernjataan dibatjakan | 

dan disampaikan oleh pimpinan 15 BEKAS ANCG, “GKS" 

| 

  

Masa berkubung 

beraehir. 
Dengan misa pemakaman ter 

achir jang diangsungkan hari 
Senin maka berachiah masa 

berkabung atas wafatnja Pam 
Joannes Ke-23. Misa itu, ang 

dihadirj oleh pembesar2 dunia 
disamping yrekerda2 geredja 
Katholik Rama, diadakan dgn 
ehidmat sekali di St. Peters 
Basilica di Kota Vatikan. 

Dua orang wakil geredja Or- 

thodox Soviet. dan wali -pnesi 
den Lyndon..B.. Johnson terda- 
pat diantara wakii3 72 negara 
dan 11 organisasi internasional 
jang menghadii misa di S. 
Petor's Basiliea. 

Lebih dari 70 kardinal,. ang- 
gota2 keluarga keradjaan2 Ero 
pa, kepala2 pemerintah dan du 
tabesar djuga hadir padu upa- 
tjara 

Diantara mereka ialah PM 
tata Awmintore Fariani PM 

1 Aju 

ga menteri luar neger. Itaia, 
Perant:iw, Dierman Barat dan 
Irlandia. — AP. 

DN ADE HEM d hn maa NaNN 

Amerika diprotes 
an Na datang pada kedutaan besar AS di Indo- 

nesia sebuah delegasi besar dari 15 erganisasi pemuda, maha- 
siswa dan peladjar jg dipimpin eleh Sumarsono, untuk meenjam 
paikan pernjataan protes mereka atas penteroran dau peniadas- 
an terhadap orang2 Negro Gi Amerika Serikat umuwmnja dam 
chususnja peristiwa di Brimingham. Delegasi diterima oleh 
asisten dutabesar Jones, jaitu Mr Cari Taylor, karena Jenes 

sedang ke Singapura dan Medan, 

  

ASAL KEBUMEN PULANG 
Oleh Kodim 0709 Kebumen te 

lah diterima penjerahan 19 ta- 
|hanan SOB bekas anggauta 

GKS berasal dari daerah. Kebu 
men jang dibebaskan dari TPT 
II Slawi. 

Ke 15 bekas anak buah Kar- 
tosuwirjo tsb berasai dari dis 
trik2 Kebumen,  Pedjagoan, 

Prembun dan Kutowinangun. 
2 GRO 

  

5 SENDJATA BEKAS GK8 
DIKETEMUKAN 

5 Putjuk sendjata, diantara- 
nja terdapat 1 mitraljur berat 
"water-mantel”, jang komplit 
dengan pelurunja, telah dikete 
mukan disemak-belukar dipegu 
nungan Karanggumantung kab 
Kuningan. 

3 Orang jang sedang mentja 
ri kaju bakar menemukan sen- 

djata2 tsb. Kini sendjata2 jang 
terdiri “atas mitraljur (water 
manteh.: 2 sten-gun “dan 2 pis 
tol itu, telah diseraykan kepa- 
da tentara di Tjiwaru, 
Menurut 

djata itu rupa?nia milik bekas 
anggauta gerombolan Kartosu 
wirjo dulu, — Ant. 

  

Sungguh? terdjadi 

9 Penduduk Pontjowinatan 
bernama S.G.B., malam 
H tak dapat tidur akibat se- 
rangan njamuk, achirnja men- 
dapat akal haik: kepala di 

   
   

  

3 belsn : . maka, 

Ta aa unja,” bebas. ba 
Meangguan ui 

keterangan, 5 sen ( 

bungkusnja .. dengan kantong: - 
bern :tepat 
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KoRUPSI 20 MENIT 

    

nat on pada Fakultas Tar 
diah jurusan Bahasa Indonesia 
mada hari Selasa ig 18-6-1963 
djam 8.00 — 10.00, terlambat 
280 menit, Anehnja udjian ber- 
Pra, aga 10.00. Setjara 

PERWAINAN Dyaten G- 
KUNG 

Dulu Pemerintah telah me- 
ngeluarkan larangan mermaiman 
djalengkung. Menurut pengerti- 
an saja peraturan tsb masih 
berlaku, 
Anehnje dikampung2 kota Jo 

gjakarta kini tampak kembali 

Udijian Pengetahuan Bahasa ' 

   
     

permainan tersebut, 
Untuk mendjagua Hata jang 

tidak kita inginkun, semoga hal 
tsb mendjadi perhatian jang 

berwadjib. 
: M. Arsjad 

Djagualan Bedji 
Jogja. 

Sai 

AM AT KAMI SESALKAN 
2 Pg 1? Djuni 1968: saja minta 
sambung telpon dengan salah 
Seorang kawan. Sajang nomor 
pesawat jang saja maksud ter 
lalu djauh dengan kawan jang 

| 1 th tudju, maka saja terpaksa 
minta ganti nomor jang  ber- 
dekatan. Lama saja melakukan 

Berulang kali saja melakukan 
permintaan tsb tapi lama tidak 
mendapat djawaban. Setelah la 
m4 menunggu, diberi djawaban 
dengan kata2 jang tidak. enak 
didengar telinga, 

« Sebagai seorang retugas (wa 
nite) untuk melajani umum, 
pelajanan “sematjam ibu amat 
kami sesalkan. 

Soebardi 

Mantridjeron Md 9 /25 
. Jogja, 

  
Sedikit tentang 
Sensus Pertainan 
JS Na TON INI DTUGA 

SETELAH mengetahui siruktur organisasi jang diper- 
Sunakan untuk melaksanakan tugas sensus pertanian di Dae- 
rah Istinrewa Jogjakarta, maka kita ingin . mengetahui lebih 
landjut apa jang harus didjaiankan 'setjara konkrit oleh 

para. petugas ficidwork itu. 

Para Pentjatjah . didaerah- 
kerdjanja masing2 dalam bu- 
lan September harus mendafi- ! 
tar semua Rumah Tangga dan 
memberi ncmor sensus Perta- 
nian pada semua rumah, dan 
salam lingkungan? jang men- 
ajadi daeran-kerdjanja minta 

   
      

keterang dengan mengikuti 
pertanjaanZ dang tertjanum 
Jalin da'tar A-1. 

Daftar A- I, adalah 
untuk mendaftar semua 
tangga & sat ingkung: 
Dim Daftar A- 1 Yu Bitjatat 3, 

   

  

1 Nomor upan Sensus 
Penduduk: 2). Nomor bangun- 
an Sensus Pertanian: 3). No- 
MOr Urut rumah tangga selu- 
ruh lingkungan: 4). Nama Ke- 
pala Rumah Tangga: 5). Meng- 

2 

usahakan/mengurus aiau me- 
ngerdjakan tanah Gan /atau 
memelihara ternak: 6). Mene- 
rinia upah berupa 'nang/hasil: 
ID). Berusaha atas tanggungan 
sendiri /kuasa usaha, 8). Luas 
tanah jang diusahakan, sawah' 
halaman sekitar rumah/kebun 
tegal, ladang dil: 9). Djumlah 

Selain. koreksi . pekerdjaan 
bentjatjah, . para. pemeriksa 
mempunjai kuadjiban : 

2). .Menggolong - golongkan | 
mana rumah tangga” 1g bukan 
pertanian dan mana js rumah 
(&ngga pertanian. 

b). Rumah- -tangga2 pertani- 
an tersebut lalu “ digolong-go- 
longkan masuk . golongan ma- 
na. "3

 

. Semua ada 12 golongan (20- 
ongan I s/d XII). 
Ya am . menggolong-golong- 
an itu Maka Crit eriwm jang 

nut ialah sbb: 
Dafiar gelongan Rumah 
Tangga Pertanian. 

Luas tanah dari 01 sampai 
C,5 Ha.golongan 1. 

Luas tanah dari 0,5 sampai 
1.6 Ha golongan II. 
Luas tanah dari 1.6 ' sampai 

15 Ha gdiongan HI. 
Luas tanah dari 15 sampai 

2— Ha golongan IV. 
Luas tanah dari 2, 

«2,5 Ha golongan V. 
Luas tanah dari 2,5 

sampai 

sampa 

MEN 

  

golongan Na 
tanah dari 3.0' 
golongan VII. 

Lyas sampai 
3:5: Ha " 

Luas tanah dari 35 sampa j 
L0 Ha golongan VIII. 

Luas tanah dari 4,0 sampai 
4,5 Ha golonsan IX. 5 

Luas tanah dari 45 - sampai 
5,0 Ha golongan X. 
Luas tanah dari 5,0 sampai 

keatas golongan XI. 
Luas tanah kurang dari 0,1 

Ha, tetapi djumlah ternak 4he- 
menuhi sjarat .. minimum g0- 
longan XII. 

Sjarat minimum itu ialah : 
Memelihara ternak paling 

sedikit : Sapi, kerbau, kuda 10 
ekor: ..Kamhing. domba, babi 
50 ekor: Ajam, itik dll unggas 
100 ekor, i 
Setelah selesai dengan peng: 

golongan Itu, maka Rumah: 
Tangga? pertanian. itu diberi | 

nomor susunan Rumah Tang- 
ga Pertanian. Dari Rumah: 
Tangga? pertanian jang telah 
:digolong-golongkan dan diberi 
nomor susunan rumah tangga 
pertanian ftu dipilih menurut 
tjara jang sudah ditentukan 
(at random) beberapa petani 

jang akan diselidiki lebih 1an- 
djut apa Daftar B. . Memi- 
lihnja (lotrenja) at. random 
itu harus sekali gus djadi. (1) 

Setelah . penentuan setjara 

random rumah-tangga2 Petani 

mana jang akan diselidiki dgn 
Daftar“ B atau jang akan di 
Sensus, maka daftar A-I dan 

ATI diserahkan kembali pada 

pentjatjah. 
Mulai tanggal 1 Oktober 

Sensus Pertanian . dimulai - 

rentak seluruh Indonesia dan 

harus selesai pada achir bulan 

Oktober itu. 
Daftar B ialah “daftar untuk 

menjelidiki lebih  landjut Ru- 

mah-Tangga Petani jg terkena 

sample. 
Hal2 jang diselidiki ialah : 

1). Pengusaha pertanian Gan 

hubungan dengan tanah, 2). 

Tjara pemakaian . tanah dan 

luas panenanj:. 3). Tanaman ta 

hunan: 4). Irigasi, 5)- Pemus 

pukan:.6). Ternak jang Gipeli- 

i hara, 7). Rumah- “Tangga peta ! 

Di: 8). Tenaga kerdja dila- 

pangan pertanian: 9). Tenaga 

fasilitas transport . dan alat2j 
10). Hasil kaju dan ikan. 

Setelah pentjatjahan Sensus 

Pertanian selesai pada tanggal 

31 Cktober 1963, maka dari tg. 

1 — W.Nopamber: a. Peme- 

riksa mengumpulkan daftar 

A-I, daftar A-II dan daftar E 

b. Pemeriksa mengadakan pen 

djumlahan pada kartu pen 

djumlahan: c. Pemeriksa me- 

njerahkan Jaftar2 dan kartu2 

kepada Ketjamatan, d. Ketja- 

matan meneruskan daftar2 dan 

kartu? kepada “Daerah Ting- 

kat II. 

Tanggal 1 — 31 Desember "63 

Daerah “Tingkat II mengirim- 

kan Daftar2 dan Kartu2 lang- 

sung kepada - Biro Pusat Sta- 

tistik atau melalui Daerah   
j:Tingkat I. 

      ternak: 10). Memelihara/me- 
nangkap jkan,: il). Djumiah 
anggauta rumah tangga.. 
ea AsIT ialah daftar utk 

tat rumah tangga peri- 
kanan. 
Dalam Daftar A-II itu ditja- 

tat hal2 sbb : 
1). Nomor bangunan Sensus 

Penduduk: 2). Nomor bangun- 
an Sensus Pertanian, 3). No- 
Mor urut R-T. perikanan, 4). 
Nama kepala rumah tangga, 
5), Tempat Pemeliharaan/pe- 

gkapan - ikan (didarat, di- 
tit dsb): 6). Alat2 pemeliha- 

raan/perangkapan ikan: Pe- 
raht" tanpa mesin, Perahu/ka- 
pal "digerakkan oleh mesm. 
Alat? jang dibuat dari bambu 

-. anjaman bambu Pantjing, Alat2 
lain: 7). Mata pentjaharian po- 
kck/tambanan, 8). Bulan? pe- 
nangkapan.ikan, . dengan hasil, 
dalam. djumlah besar, 9). Ha-: 
sil perikanan untuk. tudjuan : 
dimakan untuk keperluan R.T. 
atau untuk didjual: 10). Meng- 

PROJEK2 Lembaga Tenaga 
Atom di Pasar Djumat dekat 
Kebajoran Lama jang terdiri 
dari Bahan? Tenaga Atom dan 
Penggunaan Radio Isotope da- 
lam bi pertanian, biolozi, 
industri akan membawa ke 
madjuan bagi Indonesia dim 
penggunaan tenaga atom utk 
maksud? damai. 

Dalam keterangannja pedja- 
bat kepala bagian Bahan2 Te- 
naga.Atom LTA ir Suroto me- 

ngatakan, . dalam. garis besar- 
nja-tugas BTA. adalah menje- 
lenggarakan persediaan bahan2 
bokok untuk tenaga atom jang 
sedapat mungkin.diperoleh da- 
ri alam Indonesia. 

Selain daripada itu, menurut   
awetkan 
Tidak:.. Il). Tjara. mengawet- 
kan hasil perikanan didjemur/ 
diasin . dan 
lain, 

Setelah pendaftaran “rumah! 
dengan mempergunakan daftar penting untuk industri tenaga | dibangun di Bandung dan Ser- 
Ai dan daftar A-II (chusus 
untuk RT. Perikanan) selesai, 
jang dikerdjakan dari tanggal 
1 September - dan jang harus j 
selesai selambat-lambatnja pa- 
Ga tanggal 22 September, maka 
daftar. A-I dan A-II itu dise- 
rahkan pada Pemeriksa Ta 
dikoreksi. 

hasil perikanan ja/ ji 

Gidjemur / Tjara.| 

ir Suroto, BTA djuga akan 

Projek2 Lembaga Tenaga 
alom di Pasar Djumat 

  menjelidiki bahan2 galian jang 
mengandung . wsur2... nuklir, 
misainja. uranium dil diwila- 
jah:Indonesia, djika perlu dari 
sudut. ekonomi. dan bahan? 

atom, seperti berilium du ter- ' 
masuk djuga pemeriksaan ter- 

hadan» radiomstris dsb. 
| Dalam BTA tsb terdapat la- 
boratorium ae bagian2 geo- 
logi, tambang,” teknologi ba: 
han mentah nuklir dan analisa 
serta research, demikian ir 

' Suroto. 
  

Tjara ba 
untuk aa 
KARENA merica tjukup 
informasi, Wira (49 th) me- 
ngetaht' bahwa seorang hadji 
jang sedang. berdiri dipinggir | 
dialan Madjalaia . memerlukan ! 
rotan dengan segera. 
Dengan  menundjuk kearah 

sebuah truck jang memuat:ro- 
tan dan sedang berhenti kira? 
pada ajarak 210 meter dari 
pak hadji itu. Wira menawar- 
kan bahwa barang dim. truck 
itu adalah "tidak terikat”, se- 
hingga siapa tjeoat membajar 
dapat mengangkatnja. 
Mendengar . penawaran... Hu 

dan melihatnja pada djarak 
Sedjauh itih maka pak hadji 
Djamhur  cetelah berbitjara2 
sehentar degan Wira menge- 
Juarkan dompetoja dan mem- 
pajar Rp: 236.000: 
“Begitu Wira, menerima: uang 

tersebut, besitu pula ia pergi 
seoiah2 hendak menemui supir 
tema Mas 2 : 
ana Djax jang tetap 

Bia Inerp 

  

jsa heran kenapa . truck itu ti- 
dak datang sadja untuk mele- 
ver rotannja. Djuga Wira tidak 
kelihatan jagi. 

Achirnja Hadji Djamhur 
menghampiri iruck itu dan 
supirnja jang sedang tidur ci- 
tanja olehnja. Supir” truck ter- 
bangun dan menjatakan, bah- 
wa Ia tak mengenal orang ber- 
nama Wira dan rotan muatan 
kendaraannja — samasekali: bu- 
kan kepunjaan Wira. 
Demikian kisah penipuan jg 

diperiksa oleh Pengadilan Ne- 
geri Bandung tg: 14/6 pagi. 
Wira sebagai terdakwa nite- 

herangkan, bahwa sesudah me- 
nerima uang itu ia ' memang 
menghampiri 
pergi kebagian belakang ken- 
daraan Itu untuk kemudian 
menghilang. 
Hakim Nj. Wagijati Sutono 

SH mendjatuhkan hukuman: 1   bae PTN —4 Ant.” 

  

! kese Yuruhannja 

truck dan terus 

bulan bendiara potong “ 

Dalam rentjana lima tahun 
(1959 — 1964), BTA akan mem 
bentuk kader2 sebanjak2nja. 
mengadakan projek survey mi- 

neral radioaktif diseluruh In- 

Gonesia dan melaksanakan 
pembangunan projek laborato- 

rium di Pasar Djumat, demi- 

kian ir Suroto. 

Projek penggunaan radio 
isotop- 

Pembangunan “projek Peng- 

gunaan Radio Isotop di Pasar 

Djumat telah dimulai dengan 

pembuatan - djalan2 menudju 
kompleks laboratorium dan 
telah dipersiapkan pula pem- 
bangunan laboratorium? jang 
diharapkan dapat dimulai pa- 

da bulan Agustus tahun ini. 

Pedjabat bagian Radio Iso- 

top. LTA mengatakan, bahwa 
direntjanakan 

lakan selesai pada tahun 1965 

dengan myjenjesuaikannja dgn 
kritik reaktor2 ' inti jg sedang ' 

: pong. 
- - 

'. 'Diterangkan selandjutnja, 

Ibahwa. projek radio isotop 

! dalam bidang? pertanian,  bio- 

logi, “industri dll “itu bertudju- 

an mengadakan penelitian dan 

pertjobaan penggunaan radio 

isotop dalam bidang2 tersebut 

untuk menaikkan hasiinja. 

Dalam bidang pertanian mi- 

Salnja dengan maksud untuk |. 

mendapatkan  djenis2 baru 13 

menguntungkan “bagi manusia. 

Dengan “demikian diharap- 

kan, bahwa . , tanam?an . akan 

  

  
enak rasa. bidji? atau. buah2- 

nja, tahan terhadap hama dan 

Keadaan2 jang kurang baik, 

demikian keterangan bedjabat 

bagian : Radio Isotop LTA. 

Sepakbola: 
ADU DJOTOS DILAPANGAN 

Suatu pertandingan sepakbola 

ekshibisi jang di-iklankan seba. 
gai suatu“ pertandingan persa- 

habatan antara ' regu Girondin 

dari Perantjis dan regu Mofena 

dari Halia telah berwbah men- 
diadi suatu rertandingan tidak 

bersahabat - dengan adu djolos 

dan sepaktend: ajig di? Modena 

Sabtu analamn jang Jalu. 
Para penonton Sambil “memaki 

maki dan berteriok?” kemudian 
menjcrbu kekamar pakaian. Ba 

Ku. satu'djam “ keintidian 
lisi berhasil, aa Ii      

| Pandowo” 

bertambah banjak, besar, kuat.) 

            

   

MAULATAN RAKJAT” 

, 

»Ki Tekan” melarikan 
pakaian kebesaraunja 
SUBROFPO (29 th) anggauta 

sandiwara .ketoprak ”Wargo 

jang sedang her- 
main di Kutowinangun (Kebu- 
men) cieh Pengadijan Negeri 
Kebumen didjatuhi hukuman 
pendjara 1: bulan kayena me- 
larikan pakaian, inventaris mi- 
Uk Sandiwara tsb. 
Pada suatu malam selagi ia 

sedang melakukan peranan se- 
bagai Tumenggung “dlm suatu 
pertundjukan dipanggung san- 
diwara tiba2 minta pamit utk 
buang air, tetapi tidak masuk 
kembali kepanggung Sandiwa- 
ra dan ternjata kemudian ia 
melarikan diri dengan masih 
mengenakan “pakaian . dinas- 

td dengan maksud untuk di- 

djualnjaL 
Malang baginja, bahwa ke- 

esoxan harinja telah tertang- 
kap dan Gsrachir dengan di- 
djatuhi hukuman atas dirinja. 
Dimuka dang "Ki Tumeng- 

gung” menj'makan terus terang 
bahwa sengax'ja hendak men- 
djual pakaiarf dinas jg sedang 
dipaka!inja, 'Warena merasa 
"uang gadjinjad" tidak mer- 
tjukupi. Berhunung den iari- 
nja Ki Tumenggung tsb maka 
adegan dari pertiindjukan ma- 
lam itu. dilandgdutkan tanpa 
ngadepnja Ki Tuanenggung di 
Keraton, Sidang Pengadilan itu 
dipimpn oleh ham Sutjipto 
BA dengan djaksa Sujudi. — 
(Kor).   

  

Dokter H. 
Dekan Fak Pertanian 

Purwokerto 
DILAKUKAN OLEH GUBERNUR 

DJATENG SELAKU KETuyja PRESIDIUM 'UNDIP 

Undip 
PELANTIKAN 

BERTEMPAT dipendopo ka- 

sidenan Banjumas di Purwoker 

to, baru2 ini telah dilang Sung” 

kam pelantikan dr Hadji Bunja 

min mendjadi dekan faku ritas 

pertanian universitas ' "Dipone- 

goro” di Purwokerto. Pelantik- 

an dilakukan oleh gubernur 

kepda Djawae Tengah Mochtar 

selaku ketua presidium, sgmen- 

Hara univ. “Diponegoro”. Et 

Hadir al. Pangdam VILD »0 

negaro brigid en M. Sarbini, ke 

pala polisi kom. Dijateng kom- 

bes drs Sukarar, kesrmuan 2 

selaku anggota presidium se- 

mentara undip, utusan dari fa- 

kulitas tarbijah univ. Sunan Ka 

| Yidiogo Gi Purwokerto, dan la- 

in2 undangan. an 

Siapa ar EH. Bunjamin. 

Dokter Hadii Bunjamin dva- 

hirkan di Banjumas tg 29 Sept 

1900. " Bervendidikan E-L.S. di 

Banjumas, STOVIA “ci Diakar- 

ta dan N.I.A.S: di Suraha'a, 

Lulus sebagai Irdische Arts d 

NIAS tahun 1926, 

Th 1927 sid th 1939 Dr H. 

Bunjamin ment asisten da 

lam mata peladjaran anatomiie ie 

pada NIAS di Surabaia. Mat 

1931—1936 dokter kabupaten di 

pelbagai" tempat. Th 1937 sid 

Djuli 1959 mend'abat pem'm-: 

pin lembaga  penjeidikan Gani 

pemberantasan penjakit kust. 

Clerra) 

RI. Th 1947—1948 “dosen Juar 

biasa dalam ilmu anatomie fa- 

kulitas kedokteran Djakarta di-' 

samping ' tugasnja sbg pemim, 

pin lembaga “kusta. Th 1953 — 

1959 dosen Juar “biasa “dalam 
ilmu penjakit kulit dan kelamin 

pada faku'tas kedckteran Di'a- 

karta disamping pemp lembaga 
kusta. Ia pensiun sediak. Dius 
1959 dam mulai bu:an 'Sept 1960 
hingga sekarang bekerdja skg 

Gokter honorair rada DKT di 
Purwokerto (Korem 71). 

Selama mendiabat dokter @l 
ar H. Buniamin tidak pernah 
bekerdja pada instansi parti- 

kelir. 
Tg 20 Des 61 terima bin- 

tang Satya Lentjana Kebaktian 

Sosial dari Presiden. 
Pernah djuga dikirim 

anggota delegasi Pemerintah 
ke Amerika, Swiss, Nederland, 
India, Philipma, Malaya dan 
Italia untuk mengikuti kong- 
res2 dan adakan penjet: nana 

dan pemberantasan  penjakit2 

kusta dit mu kelekteran. Th 

1953 ditund'uk. W.H.O. shg Ie 
presy experis committes dan di 

    

  

  
  

sbg 

taun #tu djuga “ia ditundiuk 

sebagai centributing editor dari 
"The. International Lepresy 

Association”. 

Gelar Doctor of Medical Scisn 

ce direrclehnja di tahun 1949 

dengan thesis "Epidemic'agisch 

onderzcek. naar de beteekenis 
Van deduur ende aand van ihet 

contac met Jepra Inders”. 

  

Ketjuali itu bani &. Puta. kn 

ku2'ang telah dikaronon'a. ter 
utama. jang . mengenai bidang 
kesthatan dan Chususnta - ten- 

tang peniakit kusta. 

Dapat ditambahkan, Dr, H. 
Bunjamin dulu te rkenal dengan 
sebutan Bapak Kusta Indone- 
sia. — (Kor). 

  

KONPERENSI KEPALA BG, 
HUMAS PERTANI WILA- 
JAH DJATENG 
Bertempat . di Kantor Perta 

Tjabang Godean, Sleman, Jo- 
gja, pada 11 Djuni 1963. telah 
dadakan . Konpsrehsi . kerdia 

Kep. Bg. Humas Pertani2 Ka- 
bupaten jang termasuk Darah 
Istimewa Jogjakarta dan Sura- 

kementerian kesehatan | 

  

karta. Kofperensi dilawah pim 

pinan Kep. Bg. 

tjuali Kepala2 Bg. Humas Per 

tani2 Kabupaten jang kesemua 

nja  'berdjumlah.. 15 orang tsb, 

hadir pula Kuasa Direksi Per 

tani Kesatuan Diateng Suman- 

tri dan Kepala Pertani Kalu Da 

ten Sleman “Ir Pramono, ng 

bertindak sebagai tuan rumas. 

Konperensi sematiam itu dilang 

sungkan pula" di Pati pada 4 

Diuni 1963 untuk “Pertani2. di 
wilajah” Pekalongan, Semarang 

dan Pati, dan djuga di Wono- 

sobo, pada 13 Djuni 1963 untuk 

Pettani2 diwilajah  Bantumas 

dan Kedu. 
Sebagaimana. dikctahuy Bg. 

Humas adalah Bagian ig baru 

di Pertani, maka - konj-erensi2 

tsb diatas dimaksudkan |guna 
memberi pendjellasan2 tentang 
garis2 besar “tugas dari pada 
bagian tersebut. 

    

Humss Pertani | 

Kes. Diateng Hadisoenarto. Kej 

  

Bela diri dg 

  
  

KOLERA BERDJANGKIT 
Departemen Kesehatan me- 

njatakan, kota2 Malacca Singa 
pura dan Mouflmeim telah ter- 
djangkit penjakit Cholera, ma- 
sing2 mulai tg 15, 21 dan 4 

Moi 1963. 
Kerada semua Dinas Keszhai 

an Pelabuhan dan Sjahbandar 

telah diinstruksikan untuk me- 
ngadakan tindakan “karantina 

terhadap semua alat2 pengang- 

kutan dari darah tersehut. 
Kepada semua crang jgakan 

pergi kedaerah tersebut 'terle- 
bih dahulu harus diamankan dg 
disuntik lebih dulu dengan vac 
cin anti kolera.. Demikian peng 

  
umuman Dep Kesenatan. Ant. 

OR RUKUN GURU 

Bertempat digedung IOSKA 
Lempujangan malam Minggu 

bl “telah diadakan  latihan-ber 

sama bulutangkis antara -regu 
"Peladan” (Guru? SMA Tela- 

dan) lawan regu “Purba” (Pur 
bonegaran) 'dengan 'berkesudah 

an 4154—31/5 bagi kemenangan 
Guru2 SMA Teladan. 
Bersamaan dengan itu diada- 

kan Gjuga latihan bersama ten- 

nis medja antara” PTM "Tela- 

dan” (Guru2 SMA. Teladan) dg 
PTM. “Rana”. (Roncdeigidasan) 

dengan hasil kesudahan 74 

bagi ikemenangan Guru2 SMA 
Teladan pula. (KR). 

    

    

  
  

DALAM MENGHADAPI 
HIDUP 

JGN 451 dan JON 438: 
Upatjara pagi itu bertindak 

Upatjira DAN BREM-12 KOLON 

Pada Upatjara itu oleh Inspek 
tur Upatjara disampaikan Ama- 
nat PANG DAM VII al. sbb: 

Wakil Menteri Pertama Urus. 
an Pertahanan dan- Keamanan 

telah mengatur tatatjara koordi- 

nasi Angkatan Bersendjata dlra 

keadaan Tertip Sipil sekarang 
mi, terutama untuk kepentingan: 
Cperasi keamanan, jakni berada 

dibawah Koordinasi Angkatan 
Kepulisian, terketjuali bila ber- 

laku bantuan Militers 
Untuk penggunaan kekuatan 

Angkatan Bersendjata tsb .dils- 
takkan kepa'a permusjawaratan 

Tiatur tunggal Pimpnan Peme- 

yrihlah Daerah, chusus utk keven 

tingan keamanan dan tata ter.. 

tip umum. 
Izaka hendaknja para Pradju- 

rit dan para Komandan Wilajah 
ataupun Komandan Kesatuan tj 

Gak 'bersikap pasief, akan tetapi 

tetap memelihara kekompakan 

Angkatan bersendjata, dengan 

tetap melalui djaian hierarchse. 

sikap anggauta AP 
tidak boleh apatis 

PADA tgl 17 Djuni 1963 bertempat dilapangan Militer P. Se 

nopati, telah dilangsungkan Upatjara Apel Besar Garnjzoen, 
diikuti oleh segenap Warga Garnizoen Jogjakarta al, djuga dari 

RA MAJOOR HEDIJANTO DAN JON 451, dan sebagai Inspektur 

KENAIKAN ONGKOS 

je 

bertindak sebagai DAN UPATJA 

EL SOEMARTO. 

ngeluarannja pada standart ken 

disi sosjal sekarang ini. 

Sikap kita tidak boleh apatis 
menghadapi kenaikan ongkos hj 

dup dewasa ini, dan hal inj telah 

kita tundjukkan dg kevjatan? 

operasi” karya jang sudah bebe. 

rapa bulan ini kita djalankan: 

Operasi? kara kjta di Daerah 

' Indonesia 4 orang 

   

pistol karatan 
JG SUDAH TAK DAPAT DIPAKAI LAGI 

DALAM sidang Pengadilan Negeri Jogjakarta Selasa ke- 
marin Hakim Nj. L. Muljatno SH dan Djaksa Suripto SH 

memeriksa perkara jg agak aneh dan menggelikan. Aneh asal 
mula peristiwa dan dim pemeriksaan terdjadi hal? jr aneh 
dan lutju. Sedang perkaranja bisa berat, sebab diantjam dgn 
hukuman pendjara selama?2nja 20 th, bahkan hukuman mati. 

Jaitu pelanggaran UU Darurat No. 12 th 1951 jo UU No. 8 

th 1948 tentang menjimpan sendjata api tanpa idjjn. 

Pada suatu hari seorang wa- 

nita tuna susila bernama Sn 

menemukan seputjuk pistol di 

bawah kasurnja. Hal itu segera 

dilaporkan kepada Polisi. Achir- 

tsb milik Djojodiwarno (60 th) 

"kenalan baik” Sn. Karena Djo- 
jodiwarno tidak memiliki izin 
menjimpan pistol tsb maka ia 

dituntut. 
Sebelum pemeriksaan dimulai, 

EHlakim menanjakan, apakah ter 
dakwa memakai pembela. ' Ka- 

rena terdakwa mengatakan me- 

makai pembela, maka orang jg 

katanja ditundjuk sebagai pem- 
bela itu supaja dibawa masuk 
ruangan sidang. Ternjata orang 

jig katanja didjadikan pembela 

itu kenalannja bernama Basirun 

jg pernah dihukum karena per- 

kara jg sama. Karena Basirun 

tidak merasa sanggup mendjadi 

    

    

    

   

    
   

  

  

    

pja diketahui dan diakui, pistol 

ne AT 

| HALAMAN'82! 1 

pembela, maka emerik 
lang tkan £ 1 2 
Nan bag oma 3 

terdakwa menerangkan, ja. me- 
miliki pistol untuk membela diri, 

Mendengar djawaban terdakwa, 
Hakim menjatakan keheranan- 1 
aja, apakah masuk akal, datang 
"kerumah begituan” kok mem- 
bawa pistol untuk membela. diri 
(mendjaga diri). 4 
Anehnja lagi, setelah Djaksa. 

menuntut hukuman 4 bulan pen 
djara, terdakwa dlm pembelaati " 
nja minta, agar ia dibebaskan. 
Alasannja pistol tsb sudah ka- 
ratan, sudah tidak dapat d 5 
kai lagi (djadl bertentangan d 
keterangannja sendiri wi 
membela diri dari seranana 
wan: — Red): Ha 

Achirnja Hakim ' men 
kan vonis 4 bulan pendjara: 
masa 
dang barang bukti berupa pistol 
agn sarungannja serta ikat: » 
gang untuk pengikatnja 
takan dirampas untuk dih: 
kan. 

   
   

  

   
     

    

   

    

   

  

lagi hal jg agak lutju, AN 

petugas Kesjakapan Desa me- | 

   ada seorangpun jg menda 
ada. Tetapi sebelum sidang di- 
mulai 2 wanita -tuna susila Pn: 
dan Mn ada dihalaman Penga-: 
dilan Negeri. Tetapi ketika pes: 
tugas mengulangi memanggil, g 
mereka sedang minum kopi di: 
warung kopi belakang. Dan ses" 

telah sidang selesai, mereka da- 
tang kemuka ruangan sidang 
lagi. Karena terdakwa setudju 
keterangan para saksi dibatja- 

kan dan isinja dibenarkan oleh 
terdakwa, maka pemeriksaan :   lekas selesai. 
  

  

Guna memperlantjar pelaksa- 

naan tsb, dua orang tenaga ahli 

dari GIA masing2 Ir Thetekdjoe 

dan Ir Surono telah berangkar 

ke pabrik Convair di San Diego 

guna mengawasi serta melihat 

penjelesaian pembuatan pesaw at 

tsb. 
Sementara 

Instruktur 

tehnik dari General Dynamics 

  

kesemuanja 
nakan deklarasi Ekonomi, untuk 
mensukseskan program sandang 
pangan. “Ternjata operasi? karya 
itu telah dapat membuahkan prc 
duksi? Karya? dibidang pertani- 

an, perkebunan, pertambangan, 

Gan ”publjc service” jang telah 
mulai dirasakan pula manfaat. 
rja oleh masjarakat umum. 

Dalam menghadapi tantangan? 
pembangunan sekrang ini kita 
tidak lajak bersikap passief atau 

pun apatis. Dengan operasi? kar 

ya itu kita memberi djawaban 

jang positif bagi problim? ekono 
mi dewasa ini. Tidak bersipat   Djawa Tengah, baik jang bersi- 

pat chusuus Pe jang umum, 

dalam perkawinan,   Adapun mengenai kesulitan 

ekonomi dewasa jni, “hendaknja 
para Pradjurit bersikap lebih me 

Mmahami paktor?' jang mempenga 

ruhjnja dan lebih tahan. meng- 

sjarakat jang “biasa. Walaupun 

djatah ransum TNI-untuk tahun 

ini bahkan dikurangj, dimana pa 

Ta Pradjurit tidak lagi menda- 
patkan ransum gula pasjr, men- 

tega, rokok dan mungkin masih 

ada penguruangan? lagi. Tiada 

lain ialah karena “budget” Ang 
katan, Bersendjata, Sania 

Angkatan Darat jang sangat !:- 

nnet dan, tidak mampu lagi utk 
mentjukupi. kebutuhan konsumsi 

melulu. 

Sedangkan kenaikan 'tarif dja 

ra adalah sekedar "utk menutup 
Givisiet.  perbelandjaan Negara, 
agar tertjapai keseimbangan an 

tara. penghasilan Negara lan pe   
  

SEORANG  laki2 bernama 
Achias pada suatu hari datanz 
disetasiun sepur Piywokerto dgn 
maksud akan mengirimkan be- 

berapa, karung “berisi rambutan. 
Petugas k.a. tidak menaruh tju- 

riga - dan "tanda bengiriman di 

buat dan .reei diberikan kepada 
Achias)  Kemudian'karung2 itu 
disimpan: di setasiun. | 5 

“Tetapi malama sebelum-barang 
barangg itu dtangkut dg ika. 
maka beberapa ekor tikus me- 
njerbu karung2 itu . dan dika- 
rung? ita disana-sini bisa di" kris 
'kiti?.  Tjdakanja, dari' tempa 
"krikitan” int keluarlah butir   korang: jg achimnja diketahui oten | 

Tikus punja djasa... 
BISA BONGKAR PENJELUNDUPAN BERAS 

| petugas2 setasiun jg melapor- 

| kannja kepada jg berwadjib. 

Setelah diselidiki karung2 itu 

hadapinja dari pada warga ma. | 

KUHP (pelanggaran susila kare. 

sa dari pada Perusahaan? Nega- | 

| kian, 

Pada kesempatan itu IP Sunar 

djo menundjuk . pasal? 279 230 

.dan 284 KUHP. Pasal" tsb 'diku 
pas satu persatu dg tjontoh' jg | 
mudah dimengerti. 

Diterangkan, bahwa pasal 284 

na penjelewengan) hanja dapat 

“dituntut hukum atas dasar pe- 

ngaduan dari pihak suami atau 

isterj. Djangka waktu untuk me 

ngadu ditetapkan $ bln dari ter 
djadinja penjelewengan bagi me 

reka jg ada dalam negeri atau 

9 bin bagi salah satu jang ber- 

bua: berada diluar negeri (luar 
Indonesia)... Dan-tuntutan itu ber 

iaku samnaj perkara tsb -diadju. | 

Kan kemuka sidang Pengadilan 
Negeri “(artinja tidak. kedalu- 
warso dalam 1 tahun seperti 

delik (aduan) biasa. 

Tuntutan atas perkara tsh,- ha 
rus didjelaskan, jaiah- jg: ditun- 
tut “perisiiwanja'”. Dengan demj 

maka 'kedua "belah pihak, 

baik laki? maupun wanjta kawan 

berbuat. serong .bersama? ditun. 

tut: (tidak-boleh seorang sadja). 
Maksud hukum ini terutama Ur 
tukimelindungi agar perkawinan 
tidak “gampang etjah karena- 

nja. Sebab pihak penuntut. (sua 
mi-atau isteri) ekan mempertim 

bangkan masak? untung ruginia   berisi beras. maka  achirnja 
Achiss ditempel proses perbal 

dan perkaranja  diadjukan ' ke 

sidang pengadilan ekonomi Saba “3 

Yokerto ig diketuai hakim Kar “3 
son9- BA: dan djaksa penuntut 

umum : Partini. | 
Karena masih perlu didengar 

keterangan2-saksi Jlainria maka ! 

sidang “diundur dilain hari. 
1 .Karung2 jg berisi rambutan | 
Lean beras itu sedianja akan di 
kirim ke Tjirebon dari. Nan 
kerto dihulan Pehruari 1960, 
(Kor), Ra Pa 

    

1284 KUHP tsb. 
bila. da“menuntut berdasar pasal 

Para ibu jang mendengarkan 

ujoramahitU merasa: tidak puas 

karena belum atau tidak ada hu 
kurs. jang menuntut bagi pemu- 

da.bemudi jang berbuat serong: 
Sebab menurut pengalaman para 

iby jang. hadir, dalam soal hu- 

kungan serong antara pemuda- 
pemudi ini, pemud: banjak diru 

| gikan. Jalah pemudanja jalu me 
larikan dir, tanpa tanggung dja 

   

  

menuntut, akan tetapi memberi 
kan produksi. 

Sengketa perkawinan 
Pap SEGI HUKUM PIDANA 

SEDJAK bulan April 63 jl. sebulan 2 kalj Badan Penasehat 
Perkawinan dan Penjelesaian Perijeraian (BP4) dari Badan Kes. 
sedjahteraan Rumah Tangga (BKRT) di Jogjakarta mengada- 
kan kursus pemaseha, nikah, talak dan rudjuk (NTR)| 

dilangsungkan diperpustakaan KUA DIJ dipekapalan alun? utara 

diikuti oleh para ibu dan sementara kaum pria: Pada kursus ter 

achjr Inspektur Polisi II dari Reskrim Polisi Kota 

memberikan fjeramah mengenai perlindungan 

Kursus 

Jogjakarta 
hukum (pidana) 

| dan derita, sebab sering terdjadj, 
buktinja diketahui oleh umum 
(mengandung). 
Pak Besut jang hadir dan dju 

ga diminta - memberikan kata 

Sambutan mengandjurkan, agar 

pengalaman jang didapat selama 

menjelesaikan “pertikaian  perka. 

winan dan penjelesaian scal hu- 

kimgan laki? wanita jang dasar 

Hukumnja belum ada, sedang per 

lu adanja hukum jang mengatur 

nja, agar hal itu diserahkan 'ke- 
pada Lembaga Pembina Hukum 
Nasional jang berada dibawah 

pimpinan Drs. Susanto. Tirtopro. 
ajo SE. 

Dengan :praktek?” jang” dilaku- 

kan oleh BP 4 dan BKRT.muny 
kin akan diketahui kekurangan: 
dasar hukum pidananja jang da 

pat untuk menuntut. atau mer 
pertanggung djawabkan sesuatu 

perbuatan jang berhubungan ds 

perhubungan prja' dan Wanita. 

Sebah hukum? pidana jang seka 

rang dipakai, jalah hukum biki. 

(nan kolonial. jang segera, harus 

"Gigan ci. dg hukum nasinal. 

(PERPUSTAKAAN Pisa UGM 

3 mempunsai fur c     
1962 tsi n Hana. kun Ung- 

an dari 457443 orang dan 157. 

099 pem Ina 

besar adalah MH 

Banjaknia pita 

lai" adalah 65.268 “heah, 
Selain Perpustakaan Pusat itu 

Titiap2faku tas UGM @uga ada 
perpustakaan senditi, 

  

    

  

   

      wab tian perhuatannja, Sedang 
Pemuda mendanta mal dah 

buku “delunih perpustakaan 
| talevitas ada” 183,255 btrah, sd 

3 Pesawat Convair 

090 A. Garuda 
|. TIBA DI INDONESIA SEPTEMBER — DJANUARI : 

KEPALA perwakilan GIA 

wa sedjak ditanda tanganinja 

full-jet Convair 990.A oleh Pe merintah B.I. kepada: General - 

Dynamics Corporation Convair, : P 

adakan persiapan dibidang tehn ik, operasioneel dan kkomersiil: KG 

| 
| dir PN Garuda 

itu telah tiba di 

| 
| 
| 

adalah utk melaksa ' 

  
punah i 

Jogjakarta menerangkan, bati- 

kontrak pembelian tiga pesawat. 

maka PN. GIA kini giat meng- 

Convair pimpinan Donald Maxi- 

on untuk memberikan, petun- 

djuk2 dan instruksi2 soal tehnik... 

Garuda kepada petugas2 di Dja : 

karta. 

Kapten Partono selaku Pres-.: 
bersama dua. 

orang ahli mesin. udara akan. 

berangkat menudju San Diego 

| tgl 26 Djuli jad dan akan. kem- 

bali tgl 23 September dgn pes 

wat Convair 990.A jg pertama. 

Team kedua terdiri Kapt. Su- 

djalmo dan Kapt. Sudarmo akan. 

berangkat tgl 20 September gu- 

na mengambil pesawat jg ke MH. : 

Sedang untuk pesawat jg ke: IR 

akan tiba”di Indonesia kira2: 

bulan Djanuari 1964. i 

Perlu dikabarkan, bahwa: gu- 

na menindjau dan mempeladjari ai 

soal2 jg menjangkut operasi da 

rat serta service pesawat, maka 

Gazali Sindhi bersama Ronoami- 

seno telah berangkat ke Negeri: 

Belanda dan Swiss tgl 7 Djuni: 

jg lalu. 

MEMPERINGATI PIAGAM 

DJAKARTA : 

Pergerakan. Mahasiswa Jalan 

Indonesia (PMII) Jogjakarta 

dalam memperingati Piagam: 

Diakarta (tg 22 Djuni). besok” 

tg 23 Djumi pagi. akan metig-" 

adakan Leramah digedung Wei: 

Kung Sheh -Dji. Dagen. Tjera- 5 

mah mengenai sekitar Piagam 

Djakarta akan dihadiri selain: 

anggauti PMII, “djuga. undang-' 

an lainnja. Panitya diketuai A.: 

Achmadi Anwar. 

71? SARDJANA DAN 1114 
BSARDJANA MUDA : 
8S0SPOL UGM 
Fak Sosial Politik UGM: per 

“Gjak berdirinja hingga ta nggal 
15 Mei 1963 telah menghasiis' 
kan 117 sard'ana dan 1114” Bar 
djana muda (bakaloreat). D5 
lah mahasiswa seluruhnja ada. 

2499 orang - mahasiswa dibagi. 
410 orang mahasiswa puteri 
dan 2089 orang mahasiswa tu- 
tera. Staf pengadjar berdjim-. 
lah 82 pengadjar: Pengadjar In 
Conesia, .74 dan Pengadiar Asing. 
8 (menjabat sebagai Dosen Iu. 
ar. Biasa). 

NONTON DIM AN S3 
  

SENISONO :  "Chhalja”, Raj: 
Kapoor — 17 th. San 

PERMATA :. "Chhalia”, Pran: 
Rehman — 17 th. 9 

INDRA: "State Fair”, Paku 
Boone — 17 th. 

SOBOHARSONO : "Helen of. . 
Troy”, Brigitta ko Jk —, 
With 

RAHAJU : “State Fair", 
by Daring — 17 th. 

RATIH : "Fanny", Lesly Caron 
——17 th. 

Ketoprsk TRI MUDO TOMO : 
"Siung Wanoro”. 

Ketoprak KRIDO MARDI : 
"Sriuneng mustika Tuban": 

457.553 Pengundjung Per 
pustakaan Pusat U GM 

dangkan ditumiah 

ada 813.941 orang 

orang pemind um. 

Guna men Be Aanalak dalam 

bidang tehnis Penp stakaan Put 
sad t 2 ae 7m AwAi 

pengimdiur 1 
dan 386.931 

   

   
lam Temu “yan (duit batam ka Pia 
karta dan pada bulan Agtistus 
1962 Pimpinan Penpustakaan 
Pusat  Moerjoprantto telah be. 
rangikat "ka konon MEMNIR MAN 
sid jan maa Hen ai   

    

  

pertjobaan 2 tahun, Se-. 
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ing Karno, Pemlitapan, Besar 'revolasi In- 
denesia rindu dan memimpikan masjarakat 

town Dimana tidak ada penindasan manusia di- 
| manusia. Masing? mendjalankan tugas 

ian kewadjiban didalam 

rakjat tidak digang- 
busung lapar. Dapat 
Ni-rumah sehat, sekali- 

sederhana. Dapat leluasa 
2 1 anak dan men“ 

perawatan kesehatan) 
2 penghasilan tju- 

mibajar itu semua . 
ah ' mengeniam kas- | 

dan. radio! 
Kjat dan mobil 

PB nua mempu- ' 
karena semua itu bua- 

donesia sendiri. Kereta” 
kendaraan rakjat ber- 

ke-atur karenia-.ramainja 
Lintas Setiap . mem- 

koran an m Pa Sesi 
orang mempunjai waktu 

nggang utk berolah-raga. Sa- 
ibu Ganefo- dan: Olympic Ga- 
nes' boleh datang, dan Pa 

Indonesia dgn sendirinja akan | 

  

      

kekajaan Indonesia jg melim- 

Indonesia merata dan 

. Kewadjipan melaksana 

Taun 'tudjuan utama. revo- 
Iusi Indonesia melenjapkan 

Yakjat. Tidak bo- 
ada hidup dari satu gobang 

seperti masa. pendjadjahan. 
Dimana tidak tju- 
kup utk dipergunakan hidup. 
Dan utk itu rakjat' telah ber- 
korban - dan membanting tu- 
jang. Rakjat ketjil Indonesia 
tidak pernah kenal malus2 be- 
kerdja. Rakjat bangsa lain ba- 
njak jg bangun djam' 7 pagi. 
Tetapi rakjat Indonesia sudah 
“yame ing gawe” sibuk beker- 
dja mulai djam 4 pagi. Dipasar 
maupun diladang. Djuga jg 
menudju kepabrik gula, kopi, 
teh, “kebun2, melajani kendara- 
an, kapal dil. 
Maka sungguh tidak dapat 

Gimengerti, mengapa masjara- 
kat itu djuga belum tiba seka- 
lipun masjarakat Indonesia bo 
leh bersjukur dikaruniai Pim- 
pinan revolusi jg Besar dan 
bidjaksana Bahkan mende- 
katipun belum. Masih banjak 
sekali jg menderita, mengang- 
gur dan busung lapar. Sedanz- 
kan setiap petugas negara te- 
lah bersumpah sbg manipotis 
mengemban amanat penderita- 
an rakjat. F 

Diika ditindjau . kekajaan 
alarg Indonesia. tidak mungkin 
tidak -.tjukup. utk memenuhi 
Mean rakjat: Tanah, hu- 
tas,ilautan, kekajaan tambang. 
serba besar?an. Tidak dapati | 
Gala to bagaimana ditengah j 
dj ton aspal alam, djalan : 

susak hantjur ber- 
1 besar: Sedangkan di 

Djerman Barat orang sudah 
dukir2 mentjari bidji- 

besi jg hanja 856 kadarnja. Tz- 
tapi tjukup hidupnfa. Dimana- 
kah letak kekurangan kita ? 

: Industri dan perda- 
, sangan. | 2 
Djerman Barat hidup dari 

perdagangan dan industri. T-- 
tapi perdagangannja sehat, se- 
bab berlandasan industri, jg 
Girintis politik autarki. Swa 
sembada barang dlm arti jg 
se-luas2nja. Bahan jg tidak di- 
punjainja. ditjarikan penggan- 
tinja. Karet alam diganti ka- 
ret tiruan, bensin tiruan, alu- 
minim diganti plastik. Se- 
hingga achirnja barang tiruan 
itu sendiri lebih baik dan me- 

“pah'itu terbagi dan dikenjam | 
Tn 

   

Pendekn:a 4g karena lebih'mahal belum 

btngga » rakjat 
utan pemakutannja. 

dang jang berupa dollar, tida 
semuarja 

geri. 

   autarki. Dengan mema: 

Sesuai dengan semua ahli? didalam negeri. 
masjarakat. 

« ik9 Oo 1 ki je dirintis dlm masa perang bangunan pabrik? jg praktis2. 

itu, telah mendjadi “landasan 
dagang: Industri menjediakan 
barang dagangan. Dan bukan ! 
sebaliknja. Utk itu pembangu- 
nan industri mendapat priori- 
tas pertama. Rakjat utk se- 
“mentara menahan lapar, tetapi ' sudah dapat 
"Utk membangun pabrik2. Tidak 
pernah terlintas pikiran utk 
menghamburkan uang utk |iik Tidak mendjadi pembeli 
mendatangkan ribuan mobil2 barang? aa luar-nageri, teta- 
lux. Malahan perintah pimpi-| pi. dapat mendjual barang? 
nan | pemerintahan Djermani buatan Indonesia keluar ne- 
dlm masa perang itu, hendak-, ceri. Untuk ditukarkan barang? 
nja ahli2 Djerman. membuat! jang di Indonesia betul? belum 

| mobil rakjat. “Volkswagen” ig waktunja untuk dibuat. 
praktis, murah, diproduksi ss- Djepang dapat membuat 
tjara besar2an, sehingga setiap ! djerami mendjadi isandal jang 
rakjat Djerman dapat mempu- | diexport. Bekas kaleng susu | 

| njatnja. Tidak terpikirkan utk | dan mentega mendjadi mainan ' 
mendahulukan, 'gedung2 dsnlkanak2 jang di Indonesia kita 

hiasan? dan tembok2 'miring2| bajar dengan ribuan rupiah. 
Maka memang djika industri | 

geri. 
dapat kita berpuasa 

ikmatun.  Tjari bahan? 

CipakaTt atau di- 
djual keluar-negeri. 
Dengan Aa Na kita terba:   

| dapat dibajar rakjat, daripada 
|paorikz jg langsung menghasil-'an, dan bukan industri mc- 
kan nguasai perdagangan, tetap ki- 

ta'akan makan beras import. ' 
Dengan beramai-ramai tjari 
Sevizen. Dengan ditipu bahwa | 
Spareparts tidak dapat dibuat 
diIndonesia. Dan karena itu 
semua pabrik matjet: Tidak 
pernah diingat, bahwa sewaktu 
kita beradu kekuatan” dengan 

Maka - sekalipun dilakukan 
Gjuga “deficit-spending”. “Ter- 
dapat “deficit besar karena 
pembangunan, jang harus ci- 
bajar seluruh rakjat Djerman 
Dalam waktu pendek dapat di- 
atasi. Pabrik2 kapal, mobil, 1o- 
komotif, sampai" pisau tjukur, 
telah menelurkan gedung? jang | pendjadjah, ratusan persoalan 
indah2. , Spareparts sendjata “dan me- 
Dan tidak sebaliknja pem- |sin? produksi telah kita pe- 

tjahkan. Sampai panserwagen 
dan kapal-selam dibuat di Dja- 
wa. Kereta api “dengan alat? 

jang sangat tua, berdjalan dn 
megahnja. Bangku bubut, 
bangku bur, mesin sekrap, mo- 
tor disel utk kapal kaju, ada 
jang Tn ka Makar ahli2 In- 

bangunan hanja tertambat pa- 
Ga gedung? melulu. Rakjat me- 
rupakan konsumen dan pasar- 
an perdagangan Juar-negeri. 
Industri tidak menguasai per- 
Gagangan. ' Tetapi -sebaliknja. 
Perdagangan. menguasai indus- 
tri. Industrialisasi. didjadikan 
Obiek perdagangan. - Di-djual- 
belikan pabrik2 komplit, jang 
djauh lebih mahal daripada 
djika dibuat sendiri. Sehingga sia. Ketjuali djika jang dimak- 
rakjat harus membajar mahal, ! sud adalah onderdil? mobil 
dan hasil produksinja tidak | dari merk2 tertentu. 
dapat terbeli, karena besarnja Effisiensi mutlak. 
susutan modal ig dimasukkan Untuk membangun itu, rasa- 

djika Debora sparepa: #5 
tidak dapat dibuat di Indone- 

    

dalam harga produksi. ' Untuk nja tidak dapat Giperas 
Gapat mentitup tjitjian dan|lagi Sudah mampu. 
bunga modal. Juran terbesar 
Maka Djerman. Barat telah| dari lapisan. atas, ialah jang 

memberi tjontoh - membangun | kaja2. Dan boa mengetj fikan 

  

dapat “ikutsme- 
Bes 

djatuh “kembali di 1 

ber-foja2 pedagane9 diluar ne- 

Apakah djeleknja Kita rint's 
idang 

kedalam negeri. Menserahkan 

Untuk menjusun rentjana pem 

Dengan bahan? dari dalam ne- 
Dibeajai rupiah, Utk itu 

sebentar. 
Dengan kepastian dalam wak- 
tu dekat dapat mengenjam ke- 

jang 
dengan korbanan sedikit “sadja 

masih diadi objek perda gang- | 

datang | 

SALAH. SATU. USAHA tangan rakjati Ada jang akan —. 
| kembati ah meh tux. | KEMARAHAN — TJARA 
barang? lux, ata disunakan| HIDUPKAN PELITA H 

  

kurbanan, effisiensi tjara ker- 
dja adalah mutlak diperlukan. 

Dan harus diusahakan terlebih 
dulu, sebelum menaikkan tarip 
dan harga2. 5 

Memang melaksanakan de- 
ken' berarti menpanean dgn 
prioritas jang penting? Ber- 
ari pula berhemat, aa se: 
derhana dalarn segala bidang 
Organisasi kenegaraan jang 
dobel2 harus ditiadakan. Tepa- 
ga jang. "direto ol" dipekerd ja 
kan dipabaril#2 ang langsung 
menghasilkan, set tiap or anisa 
Si-jg berat diatas admin 1 
nja dikikis, disesuaikan, Dj 

produksi maupun distribusi 
bahan? baku, tidak boleh ber- 
liku2 'jang hanja mengurans! 
rendeman 'sadja. Terlalu ba- 

injak loket untuk melaiani ba- 
han? baku. Dan bahan? baku 
itu Sebanjak mungkin ditjari- 
kan penggantinja didalam ne- 
Lgeri. Untuk itu dapat “semua 
ahli2 dikerahkan. 

   

  

     
i 

  

Rakjat ketjil sebenarnja ha- 
nja “punja satu kendaraan 
umum, Jang ia terpaksa meng- 
gunakan. Untuk angkut hasil- 

| bumi, bepergian'- penting dil. 
i Kendaraan itu adalah kereta 
api. Sebah 'apisan atas, dja- 

rang pakai kereta api, Mereka 
selalu menggunakan mobil, jg 
hitungan beajanja lebih murah 
daripada menggunakan kenda- 
yraan umum 
Maka sebelum ' kereta api 

mengusahakan -effisiensi sam- 
pai batas maximum, tidak la- 
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Mona bat Insani: 

AKEDAULATAN KAKJAT” 
Pa aNN aa SN SARAN 

Seseorang 4 andai pemah, ber- 
kata, 

orang mudahlah untuk tetap 
riang gembira apabila mereka 

PE 5 P : "9 berada dipihak jg benar, Akan UNTUK TETAP MENG. tetapi jg Tn diperhatikan ia- ATT lah apakah kita. dapat tetap 
. riang gembira apabila pendapat KITA dapat terhindar dari | kita tidak dapat dibenarkan. 

UNTUK MENGHINDARI 

perasaan marah. dengan djalan Beranikanlah untuk sekali? selain melatih diri untuk mena- | menenteramkan diri sendiri. 
han hati. Suatu pekerdjaan ja ! Djanganlah marah itu dibesar?- 
tidak sulit, Kekanglan hati bila 

anna merasa Mulai marah. 

kan. Dan djangan pula Anda 
marah karena hai2 jg remeh, 
jg tidak berarti. Inilah jg sering 
dilupakan oleh kebanjakan 
Orang. 

Seseorang pernah berkata, 
bahwa kemarahan itu akan me- 
madamkan pelita hat: Kalimat 
ini sudah tjukup djalas Amarah, 
bahkan “sedikit He kosjah hati, 
menurut pendapat kebanjakan 
ahli djfwa tidak lain dan tidak 
bukan hanja suatu tanda dari 
perasaan diri rendah. 
Pythagoras pernah berkata, 

bahwa amarah itu dimulai dgn 
fikiran jg tidak sempurna dan 
akan berachir dgn penjesalan. 
Sedangkan T Hu Tju pada 
waktu itu telah memperingat- BAL 

  
Tetap tenang. 

Apabila Anda mengkal hati, 
Anda tidak dapat mengendali: 
kan hati Anda lagi. Kerrangke 
an ini disebabkan oleh kemarah- 
an hati, Dan Anda akan men- 
Gjadi penasaran dibuatnja. 
Kemengkalan hati dai bat meng 

akibatkan  diambilnja keputus- 
an? jang lemah: dgn demikian 
Anda "tidak dapat lagi melihat 
tudjuan Anda den djelas. 

kan "apabila amarah sudah mu Tetaplah tenang walaupun lai timbul, ingatlah akan aki- Anda berhadapan dgn seorang batnja”. jg bersikap menjerang. Kete. 
nangan ini akan mendinginkan 
hati dan Anda akan dapat mem 
pergunakan pikiran Anda dgn 
tjara jg sebaik2nja. Anda akan 
dapat berfikir dgn teratur. 
Barang siapa jg selalu berfi- 

kir dgn teratur, ia akan selalu 
dapat mengatasi semua peker- 
djaannja. Ia dapat peladjaran 
oleh karena ia dapat mengatur 
Sampai pada bagian? j J£ seketjil- 
ketjilnja. ' Dan kemampuannja 
ini telah mendjadi kebiasaan 
baginja, dan karenanja ia dapat 
melakukan hal2 jg lebih besar. 
Demikianlah pernah Gikatakan 
oleh Leonor F. Lorce, seorang 
jg telah berhasil dlm hidupnja, 
Seorang usahawan jg ternama. 
— (Ant Spektrum). e 

Demi suksesnja hidup. 
Dimana sadja dim sedjarah 

selalu ditundjukkan pada bahs- 
janja amarah. Demi suksesnja 
hidup kita, kurangilah amarah 
ini. Selain ini dapat” memberi 
kebahagiaan, djuga akan menje 
hatkan. 

Mengeluarkan amarah, takut 
akan hal2 jang mungkin tidak 
akan terdjadi, itu semua adalah 
hai2 jg kita'“harus berhati2 ter- 
hadapnja, jg akan banjak meng 
hilangkan daja tenaga dan se- 
ringkali akibatnja ialah mundur 
nja kesehatan. - Sebab apabila 
anda sering marah, maka akan 
terasalah akibat?nja pada badan 
Anda. 

        jak sebagai kendaraan jang 
rakjat ikut merebut dan: mem- 

men naikkan tarip. Ke- 

  

selas2 chusus untuk !a- tjuah 
pisan atas seperti kereta turis, 
espres malam dil. 
Tidak . boleh terdjadi loko- 

motif disel berhenti ber-djam2 
dengan mesin hidup, jg minta 
beaja se-gal la2nja. Den' selalu 
terlambat jang. berarti beaja 
tambah berlipat -itpat, 

Dji ka wan berhemat, su- 

i sudah kerdja ke- 
g Ing menudju Ke 

tudjuan kemakmur ran, (ian mi- 
salnja karena gangguan alami 

    
   

  

    
   

  

     
     

  

Lan diluar kekuasaan kita, ter- 
| paksa tarp2 n. Saja 
rasa dengan. iklas rakja akan! 

| menali peruinja. Demi untuk 
membangun pabrik2. 

      

  TE daripada aslinja. Autar- 

PRESIDEN JAMAN: 

Imperialis bantu pembron 

negara kepada kita. Tjontoh ig 
antas ditiru, dengan tahu 
Benda" mana jang ha- Kumis jang 
rus diberi prioritas. 

Tidak menggantungkan 
Juar negeri. 

Djiza perdagangan meme- 
gang peran paling utama, me- 
mang pikiran orang hanja ter- 

tudiu keluar negeri sadja. Di- 
t mana beraneka ragam barang2 
memang dibuat untuk d'per- 

'dagangkan. Dengan reklame : 1g 
a- 

Dara bag em aa Ep Pa Tn an | Oleh seorang tua seperti Yian: 

Naa Pen Menari pada niotis. Mereka telah memutus- 
: r kan untuk membebaskannja dari Gasarnja setiap kehendak mem 

buat aa Be 2 ana beban jg tidak perlu itu. 

telah memiliki sesuatu jg 

ain pendapat dari dua 

orang tetangganja. Mereka 

menganggap kumis itu terlatu 

besar dan berat untuk dimiliki 

Tetapi | 

Als sal kelihatan sekali » Pada suatu hari Kedua orang j 

bahwa seperti Indonesia misal- | ni mengundang Yianniotis utk 

nja, sana menggantungkan | Makan bersama dan setelah be- 
Giri pada devizen. Jc terpaksa | berapa djam mereka itu makan 

mahal2 dibei oleh seluruh | minum, situa ini berlalu. Tjepat2 
rakjat Indonesia, dari baji| kedua orang itu mengambil gun 
sampai kakek2, dengan me-j|ting dan kemudian memotong 
naikkan beaja hidup sampai kumis jg mendjadi keba inggaan- 
lipat. Jang menjebabkan rak-| nja itu. 
jat banjak jang kembali bu- Paginja, ketika situa melihat 
sung lapar. Pada . hakekatnja| wadjahnja jg bersih tanpa ku- 
kenaikan harga sampai 309”0 mis, ia mendjadi berang jg tak 
jang .diakibatkan — berubahnja |terkatakan. Sambil “menahan 
koers dollar, sama Gengan me- | amarahnja jang sangat ia pergi 
narik padjak dengan paksa da- | kekantor kedjaksaan untuk me- 
ri semua lapisan masjarakat, | ngadukan peristiwa itu dan se- 
sebesar 2004. : kaligus -menjerahkan tuduhan, 
Dengan beda, bahwa padjak | bahwa kedua orang tetanggania 

djelas masuk dikas negararse-|itu bermaksud membunuhnja. | 
— (Ant Spektrum). | 

  

Sepakbola : 
C. BESKOY 

BOLA US. 
Persatuan Sepaksola Uni So- 

COACH SEPAK- 

PADA usia 84 tahun, Yianniotis, dari Nea Achiales, Italia, 
tjukup membanggakan — kumis jg 

pandjang. Baginja, kumis jg telah berumur 60 tahan itu ada- | 
lah miliknja jg paling berharga dalam hidupnja. ! 

bikin gara? 

jg kami tinggalkan 

  
I 

  

gagal untuk ikut ambil bagian 

dim perlombaan? atletik jang di 
selenggarakan oleh NAAU (Per 

satuan Olahraga Amatir Nasio- 

nal AS) jg gkan diadakan di St. 

Louis, Missouri pada tgl 21 dan 
22 bulan ini. 

Mann n atletik NAAU jg 

akan diadakan ini dimaksudkan 

sebagai try out untuk memilih 

team atletik Amerika Serikat jg 

akan dihadapkan dgn regu Uni 
Sovjet dim duel meet atletik jg 
akan diadakan di Moskow pada 

bulan Djuli jad. 

Certer, jg mendjadi pemegang 

rekor dunia untuk nomor lem- 

par tjakram dgn lemparannja 

sedjauh 62,64 meter (205 kaki 
596 intji) jg ia tjiptakan dalam 

kedjuaraan di Waimut, Kalifor- 

nia pada tgl 27 April tahun ini, 

dan hanja sekali kehilangan ge- 
larnja dim dua tahun belakang- 

    
    

  

  
DALAM menghadapi Pekan   khan didaerah minjak Irak 

PRESIDEN Jaman marseka! 
Ahbdallah Sallal, jang kimi se- 
dang mengundiingi Baghdad, 
Ybu kota Irak, . dalam -pernjata- 

asing 
ny” jang mengerdjakan 

Mossul supaja 

"Irag Petroleum Compa 
SUN 

ber2 minjak sekitar Kirkuk dan 

menerima. kem 

vjet telah mengangkat Constan- 

tin Beskov sebagai pelatih baru 

vjet. Beskov mentjapai sukses 

dlm .djabatannja jg sama sbg 

Direktur olahraga dari televisi 

Uni Sovjet jg telah digantikan 

team sepakbola nasional Uni So- | 

an jang Giumumkan mengemu- 
kakan bahwa kaum imperialis 
membantu - pemberontakan 
orang2 Kurdi di Irak Utara. 
Pernjataan Sallal tsb disiar 

| kan Udi Baghdad oleh Giawatan 
penerangan Irak. Diwartakan 

selandjutnja bahwa Sajlar dalam 
pernjataannja tsb duga. mende- 
sak semua negara “Arab supaja 
mengutuk. “Kakas'kusyk — kaum 
imperialis di Irak Utara, itu. 

: Perintah kepada peru- 
“sahatm "IPC". 

| Gubernur militer di. Irak Uta 
ra- dalam pada itu memsrintah 
kan kepada perusahaan minjak 

bali buruh jang airctjatnja tan 

pa meminta pertimkangan dulu 
dari. pambesar2 militer Irak, 

oleh Serge Salnikov, seorang be- 
kas pemain sepakbola interna- 
sional 

  

Perlu dikemukakan bahwa dae- | Uni Sovjet. — AFP. 
rah2 minjak tsb termasuk idae- 
rah2 dimana undang2 darurat Atletik : M3 
perang dinjatakan berlaku ber- |AL OERTER DAPAT 
talian dengan ofensif umum ig | TJEDERA 
Tea en Cieh tentara, Irak 
erhadap . kaum | pemberontak 
Tan dibawah pimpinan Mus- 
tafa Barzani. Didapat kabar se 
land'utnja bahwa preduksi: mi 
njak di Irak Utara itu tak ter 
ganggu oleh gerakan2 militer 
Irak terhada» kaum pembaron-   tak tersebut. — AFP. 

  

Churchill punja hutang su 
dah 64th belum dibajar 

SEORANG bekas-tentara Nigeria telah menein dengan pos. 
wissel 5 shilling uang pada seorane 
guna melunasi hutang Sir Winston Sanepan, jg sudah 64 tahun 
tak dibajar.bajar. 

Tukang tjukur tersebut, Charies Walamos menjatakan bekas 
perdana menterj Inggeris diwaktu perang dunia-kedua itu berhu 
tang padanja 1 shilling dan 6 
tgl. 12 Desember 

- “Orang Nigers itu Samuel 
membajarnja karena ia sangat 
Ohurchill. 

(Kelebihan wangi jang 
adalah untuk kompensasi atasataraan ja Lukang 
menanti: piitangnja dilunasi, — Rtr: 

  

1899 ketika Sir n 

perang dan tawapan pada masa Perorc Beer di Afrika Selatan, 

ukang tjukur di Pretorja, 

perny untuk sekali tjukur pada - 
Winston djadi wartawan 

Jaiyo mengirim “uang untuk : 

mengagumi Sir. Winston Gambar diata h djuarng 
: : kekanan: Kelas Perbang: Ard 

ci Kid mnja, 3 &hilling dan 6 renny, kelas Bulu Suh 

lat. DI 1963 diselenggarakan 
MMA, (KR Jn 0   tjukur. Charlet ii    

dan wartawan olahraga | 

Atlit kenamaan Amerika Se- 

rikat, Al Oerter, dua kali djuara | 
lempar tjakram Olympiade me- 
ugatakan bahwa ia telah men- 

dapat tjedera pada bagian pung ' raga dari Kogor. 

gungnja dan kemungkinan akan | 

    

    
  

GULAT 

10 SD dan “kelas Ringan Baniara. 

kam 

Olahraga Daerah se Djawa Te- 

|ngah bulan“ Agustus di Sema- 
rang nanti, Kogor -Sarakaria 

akan mengikuti semua tjabang : 

olahraga jg berdjumlah 20, Biaja 
untuk pengiriman regu olahraga : 

ke Semarang ita meliputi Rp. 

590.900,— sampai Rp. 1 djuta. 
| Dari pihak Kogor diperoleh 
: keterangan, bahwa untuk keper- 

i Juan seleksi guna memilih atlit2 
| jg mewakili kota Surakarta itu, 

'pemerintah- kotapradja akan 
membebaskan padjak pertun- 

'djukan dan sewa lapangan bagi 

seluruh organisasi bilamana se- 
"eksi itu dipertundjukkan untuk 
'umum dan hasil pendapatannja 
, dipergunakan untuk team olah- 

Lebih landjut dari Sala dika- 

       TOGA 
gulat Jogjakarta 1963. Dari kiri 

10, "kelas Bntton « Sjafouddin, 

Kedjuarui 

», digedung” PORT: 1 Dijuli tg 

' berada, mereka selalu memberi- 

    

Pangdam VII Diponegoro brigdjen M. Sarbini : 

Kenang2an jg Indah 

(Sambungan ”KR” tgl 18 9g — HABIS). 

OPERASI KARYA olen war- 
ga Diponegoro itu dilakakan di 
Wilajah2 Banjumas, Kedu, Jogja, 
Surakarta, Semarang dan Pati. 

Kesemuanja dikerdjakan dgn 

tertib dan hasil?nja sangat ber- 
manfaat bagi penduduk. Teruta- 

ma di Pati karena kita meng- 
hadapi masa hudjan. Perlu se- 
kali tanggul dan selokan? di 
sempurnakan. 

kan pula lebih aktif daripada ig ! 
sudah2 sehingga didapat penger 
tian jg wadjar dari pihak pen- 
duduk. 

Djuga berbagai organisasi 
perlu pula ikut tjampur tangan 
dgn berpedoman menjelesaikan 
program sandang pangan. Pen- 
deknja segenap warga masjara- 
kat harus bergerak kearah ini, 
karena mati hidup kita tergan- 
tung “kepada sandang dan pa- 
ngan, djangan sampai rentjana 
itu. gagal, djangan sampai se- 
perti pepatah : Niat hati meme- 
luk gunung, apa -daja tangan 
tak sampai. 

Makanja, kita seluruhnja ha- 
rus bisa membuktikan, bahwa 
kita bisa bekerdja tanpa bantu- erasSi karya .ini .adalah na 2 II palinan setia, lan orang lain. Buktikan kebiasa 

5 Pn | (an kita jg berupa warisan dari 

selain itu ditempat2 mereka 

kan petundjuk2 kepada pendu- 
duk tentang berbagai soal ter- 
utama mengenai penjelesaian 
program sandang pangan. 

Maka “tepat -sel kali kalan / 
dikatakan, bahwa tudjuan   

bahwa bagi: kebanjakan 

EKONOMI” 

KETUA CC PKI DN Aid 
pers menjatakan, dengan telah 

kan dengan 
Mei” jg 
jang mamakan -   Haa pernjataan ketua CC 

Monetery Funds (IMF) telah 
dikirimkan suatu misi ke In- 
Gonesia "untuk memberi ban- 
tuan dalam rangka program 
stabilisasi ekonomi”, Berita 
tsb, disamping berita? tentang 
keterangan ' pers ig diberikan 
oleh Menteri Luar “Negeri AS, 
Dean Rusk, membikin berba- 
gai hal mendjadi lebih terang, 
jaitu : 

Pertama, bahwa tindakan?   ekoncmi 26 Mei jbl serta ke- 
naiKan2 tarif dan harga jang 
Citentang keras oleh seluruh 
lapisan rakjat, ternjata disam- 
but gembira oleh DMI jg lebih 
5049 sahamnja, ditangan kaum 
imperialis. (Amerika Serikat 
sendiri menguasai tak kurang 
dari 284 “suara didalamnja, 
dan kalau ini ditambah dgn 
Suara beberapa negara imperi- 
alis lagi seperti Inggris, ee 
rantjis dan - Djerman Bar 
maka sudah merupakan 2 
jor:tet mutlak). 

Kedua, bahwa tindakan? eko 
nOmi jang telah diambil pada 
tgl. 26 Mei jbl serta Tanaman 
tarif dan harga, .disedari atan 
tidak, adalah sedjalan dengan 
apa jang dinamakan '" "program 
stabilisasi ekonomi" jg sudah 
lama di-desak?kan kepada ne- 
geri Kita oleh kaum Imperi- 
alis AS. Ini membuktikan se- 
kali lagi bahwa tindakan? itu 
memang tidak ada hubungan 
apapun. dengan pelaksanaan 
Dekon jang tegas anti-imperi- 

  

tas saka awak dewek. 
Kalau diatas dikatakan, dja- 

ngan mengharap2. bantuan dari 
orang lain, atau dgn istilah kita 
jg terkenal: 'adja ndjagakake 
endog€ si blorok, ini djuga ber- 

KETUA CC PKI D. N. ADIT: 

Tindakan ekonomi 9g. 
SEDJALAN DENGAN "PROGRAM : STABILISASI | 

AMERIKA SERIKAT Nge 

Dewan Moneter Internasional ke Indonesia untuk mx 
bantuan Galam- rangka stabilisasi ekonomi telah menu 

djelas kepada kita, bahwa tindakan? ekonomi 
tatu, Gisadari atau tidak, adalah sedjalan dengan. 

“program stabilisasi ekonomi” ja 
lama d'-desak?kan oleh kaum imperialis Amerika Serikat. 

PKI DN, afdit lengkapnja | 
adalah sbb : 
Menurut berita ear 

Oleh Dana Moneter Internasio- 
nal (DMT) atau Tanba 

   
   

     

  

dalam pernjataannja kei 
dikirimkannja | suatu Fa 

  ng NK n.. 

   
    
alisme itu. 

Ketiga, bahwa 
ekonaini 26 Mei dan . 

Patin sjarat "bagi krecit . 
mau diberikan oleh karim: oi. 
perialis, baik melalu 3. 
maupin setjara lang 
AS sendiri. 
Sudah djelas sekali 

rentjana2 Seakan kau In 
perialis harusnja tidak” Kan 
punjai tempat sSamas 
da waktu ini di Indonesia, 
rena negeri kita harus: 2 
sanakan Dekon jang menegas- 
kan strategi dasar ekoncmi 
Indonesia sbb - untuk "mengi- 
kis habis sisa? imp 
dan sisa? feodafsme” (Deken. 
pasal 4) dan ”mentjiptakan 
susunan ekonomi jang bersifat 
nasiona! dan demokratis, ja 
bersih 'dari sisa? Imperis 
dan bersih dari sisa? 
me” (Dekon, pasal 3). 

    
      

  

LN    

    

wa kaum  imperialis aa 
membantu Irdonesia 
melaksanakan tugasnja meri 
rut Dekon jang bersifat 13 
imperialis dan anti-femal 
lahan. DMI ig ternjata bur 
mau memberi Tn Apit 
tru merupakan 
sa2 imperialisme jang” 
dikikis habis itu. an 
RI dalam badan jang: 
kian, jang sepenuhnja Sing. 
sai oleh "the old established 
forces”, sudah tidak sesuai la- 

i, apalagi menerima 
25 s Dari badan jang Gene. 
ga karena itu, adanja misi 
DMI untuk Indonesra itu mem 
perkuat tuntutan?  Rakjat In- 
donesia supaja tindakan? eko” 
nomi 26 Mei dan kenaikan te 
rif dan harga ditindjau Ken 
bali dan dibatalkan watak dik 
ganti dengan jang sesuai den" 
Dekon. 1 

Kedatangan misi DMI itu 
memperkuat kejakinan Rak- 
jat Indonesia bahwa  Dakon 

  
   

     

  laku antara kita dan pemerin- 
tah kita, jg kini sedang mem- 
punjai banjak soal terutama 
bidang sandang pangan seperti 
jg kita hadapi. Djadi kita harus 
bisa bergerak dan menjelesai- 
kan soal2 apa sadja jang kita 
hadapi. 

Apa jang kita tinggalkan ini 
kelak pasti akan mendjadi ke- 
nang2an jg indah, demikian al. 
pangdam  brigdjen M. Sarbini 
pada tiap2 memberikan petuah- 
nja ditempat2 atau pos2 dimana 
warga Diponegoro seda: ng tunai-   an

 
i
b
a
 
sa
na
n 
Si
a 

Ga 
aun

g 
yon

y 
- 

ra langsung kepada rakjat | | 
nek mojang a ns guna melaksanakan pemba- | Hn aa ata. Jang #apen 

ngunan. diberbagai bidang | | “VOKa, JaXni : opor bebek men- kan tugas operasi karya. 
      | dim usaha mentjavai masja | 

| 
Lrakat adil makmur. | 
Karena itu perlu sekali diker- 

djakan dgn gotong rojong di 

antara segenap penduduk dise'lu 

ruh Nusantara. Untuk ini perlu 
sekali pemimpin2 jg djudjur dan 

mereka ini harus "sepi-ing .pa- 
mrih”. 

Sehubungan ini perlu sekali 

dan memang sangat diperluas, 

tjatur tunggal diseluruh wilajan 

ikut serta bergerak. dgn giat, 

dan barisan penerangan diharap 

  

BAGAIMANA manusia 

  

an ini, adalah seorang anggota 

team AS jg pasti ikut memper- 

kuat regunja dim melawan regu 

Uni Sovjet nanti. — AP. 

Hal itu nampaknja »kan dja- 
uh menggembirakan, tetapi Dr 
Theima Elizabeth Rowell nenja 
takan, bahwa itu memang kenar, 
Dengan mengamati tingkah- laku 
monjet2 raksasa di Uganda | Sela bebaskan padij ak | orang dapat mengamati monjet2 

PERTUNDIUKAN BAGI KEGIATAN OLAHRAGA 
itu melakukan pekerdjaan, jang 
tidak dapat dilakukan oleh ma- 
nusia. 

barkan, bahwa Persatuan Judo 
seluruh Indonesia (PJSI)  tja- Dan diantara orang jg mera- 

Penjelidikan atas 
1onjet raksasa 

DALAM USAHA MENTJARI PERSAMAANNJA 
DENGAN TINGKAH -LAKU MANUSIA 

sebarusnja mengasuh anak? jang berusia sepuluh tahun itu kemungkinan akan ditentukan oleh 
hasil? penjelidikan jg dilakukan atas tingkah-laku monjet? rak- 
sasa di Uganda selama tiga tahun jg akan datang ini. 

bang Surakarta baru2 ini telah sa tertarik dgn hasil2 pekerdja-   membentuk pengurus baru, jang 

mewakili segenap organisasi ju- | 

do jg ada. Pengurus baru PJSI 

jg baru itu terdiri dari Ketua 
Ir Emon Sajidiman. dari Judo 
Setia Budi, wakil ketua Sulang- 

an itu ialah para psy cholog 
anak2. Hanja ada satu hal jang 
mempersulit pekerdjaan Dr Ro- 
well, jaitu kurangnja kera jang 
dapat didjadikan objek penjeli- 
dikan. 

kir dari Organisasi Judo Radja- Meskipun ada beribu2 monjet 
wali, dibantu oleh beberapa |raksasa di Uganda, nampaknja 
orang lainnja termasuk organi- | monjet2 itu sulit ditangkap dan 
sasi Judo Angkasa. — Ant. dikurung, jg akan memungkin- 

— “kan Dr Rowell dapat mendengar 

Tak ada bahaja 
komunisdi Afrika 
KATA KARDINAL LAUREAN RUGAMBWA 

KARDINAL Laurean Rugambwa dari Tanganyika menja- 
takan bahwa tidak terdapat apa jg dinamakan ”bahaja komu- 
nis” di Afrika. 

Satu?nja kardinal bangsa Afrika dan jg-pertama? ini, ber- 
kata dim Wewannjaran ya jg dimuat Djanyat jl dalam harian 
Roma ”Tempo”, "Saja pribadi belum pernah bertemu dengan 
seseorang di Afrika jg menamakan dirinja seorang komunis”. 

  

  

Berbitjara selandjutnja menge 
nai "soal? komunisme dan apa 

jg disebut "anfjamannja terha- 

dap dunia dewasa ini", Kardinal 
Rugambwa mengatakan, "diluar 
Afrika terdapat - suatu situasi 

Kemudian dalam mengetjam 

komunisme, Kardinal Rugambwa 

katakan, "mereka  berbitjara 
tentang kemadjuan umat manu- 
sia, 

ra2 komunis tidaklah lebih ba- 
dunia jg didalamnja antara Ge- hagia daripada “ditempat lain 
redja Katholik dan Komunisme manapun”. Menurut pandangan 
harus saling mempeladjari ke- 

Uudukan2 mereka bersama". Di 

kemukakannja, bahwa "kaum 

Kardinal ini dalam wawantjara 

itu bahwa "kaum komunis me- 

namakan diri mereka sebagai     
komunis berbitjara tentang per- ,pembela2 kaum jg miskin, te- 
damaian”. Tetapi, katanja me- tapi mereka  belam mampu 
nambahkan,  hersamaan dengan menghapuskan kemiskinan di 
ibu Kaum komunis membuat sen negeri? mereka — DPAL 
djata2, : 1 Pem Oa 

  

tetapi rakjat biasa dinega- | 

kan pertjakapan diantara mo- 
njet2 itu dan mengamati bagai- 
mana mereka bertingkah-laku 
dan bagaimana mereka itu me- 
ngasuh anak2nja. 

Penjelidikan. 
Sebegitu djauh Dr Rowell me 

melihara tiga ekor monjet, satu 
sudah tua dan dua lainnja ma- 
Sih muda, didalam ”laboratoria” 
terbuka miliknja sendiri di Fa- 
kultas Kehewanan Universitas 
Makerere di Kampala (Uganda). 

Monjet jg tua, jg tingkat per 
kembangannja dapat disamakan 
dgn tingkat pertumbuhan anak 
laki2 dari umur 17 th, adalah 
hadiah dari Kabaka (radja) 
Buganda,  keradjaan terbesar 
dari empat keradjaan jang ada 
di Uganda. Sedang dua ekor la- 
innja adalah pemberian dari se- 
buah rumah perawatan bina- 
tang. 

Tetapi sampai monjet jg tua 
itu bertemu dgn kedua monjet 
muda itu, setjara praktis ia ti- 
dak pernah berhubungan dengan 
monjet2 lainnja. Bahkan nam- 
paknja monjet ini tidak tahu 
sama sekali apa jg dipertjakap- 
kan oleh monjet2 lainnja, ketika 
monjet2 itu mentjeretjeh kepa- 
danja, 

Dr Rowell sendiri adalah se- 
orang ahli mengenai pertjakap- 
an monjet. Dikatakan olehnja, 

bahwa ”monjet raksasa dan 

monjet2 biasa dapat menjata- 
kan rasa takut, marah, senang 

dan kombinasi jg baik dari pe- 
rasaan2 ini”. 

Hal? jang menarik. 
Setelah 'mendapatkan gelar 

doktor dim ilmu philosophy, Dr 

Rowell mengadakan kerdjasama 
agn Dr Robert Hinde, seorang 
ahli ilmu hewan, selama tiga 
tahun untuk menjelidiki kera. 

Selama tiga tahun bekerdja 

sama Dr Rowell. dan Dr Hinde 
. mempeladjari bahasa 
dan menemukan banjak. sekali 
fakta2 baru jesmenarik tentang 
hubungan antara monjet2 de 

wasa dan anakfnga, 

monjet 

berada dalam Tn 

semua patriot Indonesia ea 

rapkan kewaspadaan dan Ker 

rihstinan ! 
. Selamatkan Dekon.!  Bejni- 

kian D.NI. Aidit. — Ant. : 

Pad'o 
RABU 19 DJUNI 1965 

JOGTIA 

0 Beladjar menjani 

ane Suara band — 19.40 Ea 

rissa — 20.30 Krontjong — 21.19 

Uion2 manasika. 

TA Aa . 

13.10 Galon — 17.05 Rana 

botjah — 17.45  Kaz Sanvitang Nan 

“19.40 Dgn pendengar — M9 

Pilihan pendengar — 21.30. ha 

ma Majiku — 22.15 ROS.. 
SEMARAN & 

13.10 Upne — 1449 Orkes 

— 48.15 Hiasan petang — 203 

Orkes — 21,15 ORS — 2:16 
Sandiwara. 

SUBRAWA Ta 
17.45 Orkes — 18.02 Kwartat 

— 19.30 . Njangian Ja 23 

20.30 Varia. Barat 21. 1 

  

DJAKARTA - 
11.05 Puspa bat — Ia, " 

lihan pendengar — 19.30 Kran 
tjong — 21.00 Orkes — 215 
Minang Bundo Kandung. : 

KAMIS 20 DJUNI 1963 

JOGJA 5 
06.10 Varia Ketimuran — 113,25 

Gadon —- 17.00 Gelanggang 
RRI — 18.15 SeniDjawa — 1940 
Irama Kalsel — 21.10 Mangmu 

ka ORJ — 22.10 Tana Ne 

nise. 

  

Ba Api Tan 
06.10 Genderan -— 1Siaros 
29:30 Gadon. adu    

gelan Mataram. 
SURABAYA 

13.25 Klenengan — 22.415 Pi 
lihan pendengar. 

DIA AE AL ART IA 
17.00 Gending2 Djawa. 

PE PEN 

"SAMPO 'KETJIL" TIDAK . 
DIARAK 

Tetapi naik mobil. 
Pawai tradisionit #pesikik 

Semarang, "Sam Po Ketil” 5 
jang tahun ini diatuh tg gi , 
Djuni jad, karene, ui 
hal oleh pihak panitya- jang 
bersangikutan tidak diada | 
kan. : 

Biasanja- pada hari itu | 
tempat abu “Poo Sing Tay. 
Tee” jang “berada ti Ken 
teng. Gang. Lombok. dibaxya | 
menudju tempat Sembiatki 
jang di Boom Lama» 
pergi dengan Kiara oten 
masjarakat umum. setau | 
pat, Akan tetapi tg 21 Ou 
ni nanti “tempat . akuitu 
gkan dibawa dengan sanohit 
seperlunia sada. $ | 

Ini adalah jang. pertaing : 
kali dalan sedjareh Na 2 
tahun "Poo Sing TaysTeat 
atau jang dikenal dengan. 
nama, "Sam. Po Ksetji” di 
mana berlangsung tanpa 

parakgan. & 5 2 
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Tidak bisa diharapkan, bah- 

salah satu, St- 
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patihan Minggu ji wk 

tua DPR-DIJ Siswo ' 
samarto (PNI) hadir. 

Ketua Nj. Musa- 

(NG) hadir. Wt. 
pan tua Sudijano (PKP 

“Pendeknja : Nafa. 
“komplit, mBah. 

  

| LOSMEN di 
Pe KLO 
. Losmen 

Dj Kepatihan Wetan 
(14K Solo, 
|“ Bersih dan Aman. 

£ Tidak menerjma 
amu bulanan, T 

  

L djahit Kami tetap: 

1. Seragam kemedja pandjang dan 
tjelana pandjang 

tjelana pandjang 

Pakaian kerdia. 

m
t
 

Satu pantalen d 

Wool Gl. kam h 
Satu potong atau s 
Yam. 2, hari, Order 2 

stel. selesai. 1 bulan dan harga Iebjh 
istimewa. 

Semua | d,kerdjakan menurut 

oleh Baas' berpenggiaman.- dari Ban 
dung tempat orang 

rapi. 2 

P.T SWADAYA TEKSTIL. 
Djagalan-43, 

UPAH DJAHIT ISTIMEWA. 
, Semua harga menandjak, harga upah 

Seragam kemedja pendek dan 

Batu pantalon drill 

atu stel selesai, da- 

“Ducati Luxor th 57 
TYIPTO SINDORO 

Magersari KG 10/119 1 Uka 

(Wetan Gembira La. 
ka, podjok kulon Asra: 
ma tentara Gedong 

/ Kuning keselatan). 

“Reak TA MA Uh TA Ag TA Sean Mar Ora Pant 

Naufal Optical. 
39 tahun berpengalas 
.man dalam jlmu op- 
tical Terima resep 
dari dokter mata, se. 
Gia semua ukuran. 

Kauman 294 Belakang 
Mesdjid Jogjakarta, 

UN aa Maan Kah 

ANA YA ML RA 

SANTAPAN 
ROCHANI 

Pengadjian Putri 
, Segjakarta, 

Hari : Kamis 20.6-63 
Tempat : Gedung 

PPBI Judox 

negaran, 
Oleh 1 Bu Badilah 

Zoeber 
Se ANN 

STENEKU SOBJADI 

Bumidjo 1be Jogja. 
Menjetensyi Undangan 
/Buku'/sebarana 

TINPAT  DIELAS 

Siipon No 815 » Jogja, 

NUN LELE 

KAA 

Rp. 325, — 

Ro: 300— 1 
(ketelpak) Rp. 300,— 

Rg- 175,— 
ecron, gabardine, 

alus Rp2 459,— 

besar sampai 3000 

ukuran 

gemar berpakaian   
Jogjakarta, 1 

CA Ke Ke LO KA 

  

  

a) LOSMANS YIGOSEN TABLETS 
Obesi menaabahkan darah teruiama 
memberi tenaga baru: Bangai bergus 
na bagi lelaki atau perempuan jang 
badannja lersah 
BLET3 

bj LOSMANS  UMMENAGOGNE TB. 
Obsi pendapalan baru untuk perami- 
puan datang bulan tidak tentu da 
reh mergumpei, 
Garah muka putjat, kepala pusing. 
dan merata pegel Nou cdipinggang: 

8) LOSMANS LEUOORENOLA CAn 

BILETS | 

keputihan (Paktay 
&) LOSMANGB SXPHILIS TABLET3 
Berguna sekali 
darah kotor: 

8) LOEMANS SANTAL OYSTOL 
Isiimewa buat penjakii kentjing Rs 

at
 
A
M
 

R
A
 
A
M
 
K
A
A
 
T
A
 
M
A
N
A
 
W
A
 

LA 
N
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N
A
 
M
N
 
A
t
 

NA
 
a
n
 

M
a
 

nah (Twyijing): 

kosong, tenaga 

P
e
n
a
,
 

Amat mustadjab 

Bantjurgan riak 

orang Jang TULA 

orang tuli: 

maba, 

Han: 

W
A
 

M
a
 

na
 M
L 
A
A
 
T
A
 
TN
 
A
U
 

MA
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Na
 
MA
A 

LI
 M
A
A
 
Ah
 M
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#j LOSMAN'S KIDNEY TABLETS 

Untuk menjembuhkan penjakit buah 

gegindiei pinggang, jang lemah dan 
kurang, badan jemab 

dina: 5 f 
0) LOSMANS BHEMORHOLD2 PILX 

war baru dan lama: 
8) IVSMANS COLOSION TABLETS 

langkan segala batuk: 
D LOBMANG NEVMING PIL 

Isiboewa buat meengobati otai jemak 
pikiran tidak tentu: 

|) LOSMANGS ANTI PULUTIOM 
Obai: adjaib buat 

K) LOSMANS PEATNESS PIL 
Obat adjafb untuk menjembuhkan 

Ih LOSMANS RIGKUMATIO PILL 

Obat untuk woki enijok atau rhenk 

aa KOSMAYBS LINIWEN (Obat Gesek) 
Untuk kit rhenmalick entjok dan 

ah) LOSTMANG ANYACID POWpora 
Must sakit Uu hot Kelebihan saw 

& Mada Maman aer? 
8) 108 MAKA BEOOTONIO TABLETI 

mengandung Vitamin ABG, unduk | 
rent snkis bara smahuh badan tv 

pulak makna Iilak eneg 

dan berpenjakii: 

perut tekii, kurang 

busi mesabersilhkban 

bagi ambelin start” 

lagakan napas bi 

menjembuhkan 
bongsiat:. 
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TELAH MENINGGAL DUNIA PADA HARI SELASA TANGGAI. 

18 DJUNI 1963 DJAM 14.00: 

R.M. HAMONGSAPUTRO 
DJENAZAH DIMAKAMKAN PADA HARI REBO TGL. 19 DJUNI 
1983 DJAM 15.00, BERANGKAT DARI RUMAH 

DJL. TEPOSANAN No.7 SALA, 

KEMAKAM PRATJIMOLOJO SALA, 

KAMI JANG BERDUKATJITA 

— KELUARGA HAMONGSAPUTRO. S$ 

“, 
  

. “ 2 

.Utjapan Terima Kasih 
Telah wafat dengan tenang dan 

tenteram dj R.S. Panti Rapih pada 

tanggal 4 Djuni 1963 djam 15.20 suami/ 
anak/kakak/adik kami : 

R. WOERJADI 
1 51. ih, Patih Patjitan, 

dan dikebumikan di. Kedunggalar (Nga- 

Wi) pada tanggal 6 Djuni 1963, 

Kepada: . 

Dokter Liem Tjoen Hong beserta 
para Perawat RSU Patjitan dan 
Dokter Tan Tjoen Gwan beserta 

para zuster/perawat RS Panti Ra. 
pih Jogjakarta, “ 13 
Bapak: Gubenur Djatim, Residen 

K 

Madiun, Bupati dan Wedono Kota K 
Patjitan dan Asisten Wedono Kea 
dunggalar chususnja dan lain? Pem- : 
besar/Saudara darj kalangan Pa, 
mong Pradja, Instansi? Sipl/Mikter/ # 
Polisi, Kedjaksaan, SSKDN, Front 

Nasional dari Pafjitan, Madiun, Nga- P 
Wi, Kedunggalar dan lan? tempat 
dalam daerah Karesidenan Madiun, & 

Bapak?/Ibu'/sanak saudara M 
dan handai taulan, mahasiswa dan £ 
peladjar di Jogjakarta, Kedunggalar, (6 

«: Para 

Waljkukum, Paijitan, 

F| 4. Dan lain? pihak jang tidak bisa ka- B 
mi sebutkan satu per satu disjni, 

Bi jang telah sudi memberikan perhatian 8 
H tenaga dan pikjran, memberikan ban R 

materiel pada waktu M tuan moril dan 
Ig sakitnja.dan wafatnja hingga pema- 
II kamannja aimarhum, kami dengan se- B 
si.genap keluaiga mengutjapkap terjma.$ 
#! kasih jang sebesar-besarnya. 

Semoga “amal kebadjikan “ saudara $ 
# sekalian ini diterima oleh Tuhan Jang 
Maha Esa. : 

Jang berduka tjita, 

Nj: S. Woerjadi dcengan putra'nja. 

R., Net. Sastrobowo, Jogja tika) 

Nj. Santosokusumo, Kediri (Kakak) 

Nj. Kamarudin Noor, Jogja tadik) 

Nn. Sudati Sasirobowo Djkt. (adik) 

Kel, Dokter Soeprono, Jogja (adik) B 

Setiadi, Bandung adik) Kel. PU 
B
P
K
 

I
a
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Utjapan Terima Kasih 
Telah meninggal dunia dg. tenang 5 

pada hari Rabu Paing tel: 5-6-1963 

Gjam 12.00 di Tegaimulja suamj:/bapak 4 

kami jang tertjinta: 

SOEDJONO 
dalam usia 39 th. 

$- Dengan ini kamj sekeluarga meng. H 
utjapkan terimakasih jang sebesar'nja & 

# kepada para bapak?, ibu' dan semua HW 

handai taulan jang telah dengan rela 
memberj bantuan baik berupa moril 8 

maupun materiil sedjak sakit hingga 

meninggalnja suami/bapak kamj tsb. 
diatas. 

1 Semoga amal kebadjikan saudara" 

B sekalian mendapat balasan jang wadjar 
dari Tuhan Jang Maha Esa. 

Jang berduka tjjta : 

INI, SOEDJONO isteri). 

2. Siti Widadi (anak). 

3. Segenap Keluarga. 

Fei 

- Dengan ini kami mengutjapkan te. 

El rima kasih jang se-dalam'inja kepada: 

, Dr: Soeroso, 1 3 
. Dr Tan Tjocm Gwan, 

Suster Victima, . SN 
para suster dan djuru Tawar 
Panti Rapih, : 

jang telah “berusaha keras . merawat 
ajahanda selama sakit, serta Kepada: 
1 

pa
d 

RS: 

ga 

Hua Jogjakarta, « 1 
Perhirpuman Guru? Sekolah Tiong- 
hoa Jogjakarta, 

gjakarta, 

KT/RK/OPR setempat, 

85. Para rejlasi/paniili/handaj 
M/ dsb., jang 

MN tjinta : 

Go Tiauw Hien 
| (dalam usia 62 tahun)” Ig 

9 pada tangga 7 Djan dada djam 
sampeii seat pemakkmirnnja, 
an NG ne ana    wing 

  

    

Utjapan terima kasih 

Perserjkatan Perkumpulan? Chung s5 

Perkumpulan Urusan Kematian Jo. 

tauian B 
telah banjak membantu da. N 

WI lam moril maupun materieel pada wak- F 
W tu meninggalnja ajah kamj jang ter. 8 
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teka akan an tegak Keubs ban Ta UAN, 

Bisa Didapat TER 
Dengan Harga Melawan 

KANTONGAN 
PLASTIK | 

U.D. SUMBER SONGO | 
Djl. Telasih 6 — Telp. S. 1551 

Y SURABAJA 
WA Ta TA ML TA Me LA ai 

    

| s0 eta MELAMAR 3 

  

f Baru datang: ! 
t t 

|. GEROVITAL H3 : 
| Original product of Dr. A. Aslan Ru- 
$ mania. | Y 

j Para pemesan diharap segra mengam- ! 

h bi di j 

Po Hpotik EA RDIUNAS ' 
Djl. Sala 24 1 
Jogjakarta. 

aa TTL ML Tt Ie TA TT PA Ta Ma TS RL TA PL MA BALA Mai Mi Au 

Ditjari segera 
Beberapa puluh tukang2 pet 
jang ahli (mahir). 
Harap berhubungan pada : 

P.T. SWADAYA TEKSTIL. 
jagalan 43, Jogjakarta. 

AA Ta NE NE LI 
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Peer Sa Pa Bean aaka 

f-UTJAPAN TERIMA KASIH. 

N Telah-meninggal dumia dengan tenang 5 

Bl dan tenteram dj Tjangkringan pada 

tanggal 14/6-1963 djam 9.4 

8p. R. Pring- 
godihard jo 
(pens. Lurah) dalam usia 81 ih 

dimakamkan dj Kempul. 

EA   

f Trima kasih kami 'utjapkan kepada 

NI Dr. Djiran Kabul, N.V: Peni, P.T, Soe 

S nardj, P.T. Seemardono, Trihardjono, 

GNU. Prawiromaoijo dan Saudara? seka. 

S jan jang telah memberi bantuan beru- 

2 pa apapun djuga serta mengantarkan 

S djenazah hingga selesai pemakaman. 

| Segala kesalahan almarhum. selama 

I hidupnja mohon dimaafkan dan semo- 

H ga Tuhan membalas anal budi Sar? 

s sekalian. Amien. 

Jang berjuka tjjta, 

R. ae Pringgodihardjo 
dengan putra? 

  

  

IL. BESBJ MEMPERSEMBAHKAN 
$ SENISONO PERMATA 
1 Raj Kapoor — Pran Rehman 

! CHHALIA 
1 j setetes embun dibutuhkan penjambung 
njawa j 
  

' 

SING SING SO lain dg SING BOY SING ! 
at ta Laga 1 Ra Aaat MA RA 

Ta EL AG LA SU MA MAX IN AAN Ng MT MA Aa 

  

! Kundjungilah tjeramah tentang 
's 8 : : 3 " 2 

Penjakit Kentjing manis 
Oleh Dra. Amanati Afandie 

demi untuk kesedjahteraan rumah 
tangga Anda, Hari Kamis malam Djam- 
'at 20 Djuni 1963, djam 19.30. di Pantj 

Pwisata Warsa Aluja utara Kami 

mengharap Anda membawa kertas ko. 
ran bekas untuk amal. Diselingi hjbu- 
ran Band Tuna Netra. 

Penjelenggara: 

HIPDI.   
  ' 

PEMBETULAN. " 
Iklan berduka tjita dari Kel. Go Tiauwj 
Hien muat igl, 8-6-63, terdrapat salah 3 
tjetak: ) 1 / 
Menantu laki': Liem Liong Jan 
betulnja: LIEM LIONG SWAN. 
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''MKEDAULATAN RAKJAT” 

  

Pengumuman Pertama 
berdasarkan pasa! 8 ajat. 1 Peraturan Menteri Agraria No. 13/ 
1961 untuk melaksanakan konversi bekas “hak Eigendom jang 

aktenja belum digantj. - 

Oleh Sdr, OEX HOK GWAN di Sumpiuh telah  diadjukan 

kepada kami pembukilan keadaan hak mengenaj tanah bekas 

hak Eisendom perpondeng No. 619, terletak didesa Sumpiuh 

Asistenan Sumpiuh Kabupaten Banjumas, jang diuraikan da. 

| lam surat ukur tanggal 14 Mei 1885 No, 44 luas 844 M2, dan 

menurut surat hak tanah tanggai 5 Mei 1887 No, 43, tertulis 

atas nama: OEY ING TIIANG. 

Didalam waktu 2 (dua) bulan dari tanggal pengumuman ini, 

dapat diadjukan . keberatan terhadap. permohonan tersebut dl. 

atas pada Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pen. 

daftaran Tanah dj Purwokerto, Djalan Raya No. 204. 5 

Purwokerto, 13 Djuni 1963. 

Kepala Kanter Pandaftaran dan 

Pengawasan Pendaftaran Tanah, 

(M.A. SIDIK SARDJONO) | 
WNA MMA RA Rat at Pe TT Te ML Me LL | 
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Mekar Sari 1 
Kalawarti Basa Djawa 

  

metu saben tgl, | lan 15 

  
MOMBAK 4 senavoiniravadad Irena mek asa nanas Kakang 1 MB: MO, 

(Kapetang ongkos kirim) 

Tambahan sumbangan MONAS RB Aye 

ELIATAD ...c.ooooccooococoooaaneesesnnn sana Pe Wear 

(Kapetung engkes kirjm) 

Yambahan sumbangar MONAN mn 3,59 

Red.//Adm. 
Tugu Kidul 49 — Telp 900901 

Jogjakarta. 

  

  

Bantulah PM.L 
EU AAA Na UK Da Kena Wan RA aa Aa ga We na Mn De Ma ANN AA Aug 2 Oa Tara aa Rae 3 tete 

Ta 

SL 0 Yus HALAMAN 4 

BERTUNANGAN 

PER AM EN ka 

mean 
sae na 
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, | 
kai 3 

    
  

  

Kadang Susilowati S. HARDJOWARSONO. | | 

  
  

Drs, Wilardjo. — MARGOPRANOTO. 

SEMARANG ts w 
—o—moneno— SALA, 16 DJUNI 1863. ! Nu 

KEDUNGBANTENG TG 
matamu . PemaemeaemaaaA 

Hn HN   

KETOPRAK 
MATARAM 

| 2s | malam : LA 

" SINDUPATI (seri III) | " 
PAP UNA 

26 malam: 
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SINDUPATI Geri IV) , 

    

      

L —.. meresapi 
" | suatu .tjeria 

LA sejosyanja 
Es Sampai pada ' 

| TAMATNJA 
«3 

  

pergelaran hd. DJUNI 
: melandjutkan 
KISAH BERDARAH 

) 

sutradara : 
TICEKRODJ3ITO $   “3g 

» instrumentalia: ): | 
» Ki Wedono TJOKROWASITO ) | 

t : vokalia : 4 
$ WARANGGANA | 

KARTJIS: Rp. 75, — dan Rp. 50,— 

tersedia di: 

“ tokobuku KR teip, 352 

# imexi, tugu, telp. 297 

“ warung HADI, Denuredjan 

# toko MANIS, Langenastran 
KARTJIS KEHORMATAN 
“ Taman Krido 25, telp. 609 

“ Sindunegaran 18 
" Pers & Seni Foto Tioso, Tugu 4 
# Redaksi MINGGU PAGI. | 

| 
TS MN BL LA Ta 1 PA AN TT MA “Wa TI MA Aa Ta Mae. $ Ma Ma 

PENGUMUMAN I 
Seperti apa jang anda ketahui dan dapat batja siaran dari 

1963 jl di Djakarta, bahwa komplotannja pemalsuan OBAT SAKIT 
di 
tsb 

dan pemakai? pada waktu djual.belinja. 

Adapun tjiri'nja sbb: 
ASLI: 

mesin otomatis, 

PALSU: 

karena dibungkus dengan tangan hiasa, 

"“ “Dan mengingat obat? PALSU tsb. sangat berbahaa bagi kepentingan kesehatan 
dung bahan“obat jang tak TEORITIS-pun disamping itu sangat mempengaruhi 
disini akan Kami beritahukan #jir?.perbedaannja, agar kalajak-ramai dapat berhati? 

nama.-baik 

Isi cbatnja terbikin berdasarkan resep-pasti, rasanja pahit.asera. 

. Isi obatnja terdiri dari tepung MAIFINA dan sedikit ACETOSAL, rasania tawar 
: Karena bungkusan-luarnja obat! palsu tsb. sangat mirip sekali dengan jang aslinja, maka ada 

dibuka etiketnja dan periksa dengan teliti menurut penuntun? tsb. diatas ini, agar tak tertipu/djrugikan. 

PENGUMUMAN Il 
Karena mengingat bahan?.obat jang dipergunakan untuk pemalsuan tsb. terdiri dari bahan? jang sembarangan 

dan bukan semestinja, maka kalau djmakan tentu akan timbul gedjala? jang tidak di-inginkan. 
Oleh karena sudah diketahui Oleh semua orang, bahwa OBAT SAKIT KEPALA tjap "BINTANG 7?” no: 16 ada. 

lah obat jang selalu diminta oleh semua golongan-lapisan masjarakat baik Gi kota? maupun di-desa? dan akibat jang 
dielek inj sangat membahajakan kesehatan/keselamatan rakjat, maka dengan ini kami mengambil tindakan? jang 

mendahulukan/mementingkan kesehatan/keselamatan rakjat dan kesampingkan kerugian berupa 
tegas dengan 

uangnja. 

Maka diminta dengan hormat dan sangat semua langganan? maupun pemakai" masih simpan/sedia obat? palsu 
Itu, dapat kami tukarkan dengan obat keluaran perusahaan kami jdng sjah (asli), adapun sjaratsnja sbb: Ta 

Diterangkan berapakah banjaknja obat PALSU jang masih ada dan sebutkan obat palsu itu asallbeli dari siapa? 
sedapat mungkin terangkan: nama, alamat-lengkap sipendjualnja), 

b. 
selambat'nja djanganlah melewati batas waktu jang kami tetapkan: 30 DYUNI 1963, 

&, 
jang berwadjib untuk menjita barang” PALSU itu, 
Demikianlah, harap semua langganan? dan umum mendjad: tahu adanja, serta diminta bantuan.sepenuhnja, 

Industrie Pharmasi N.V. "BINTANG TOEDJOE" 
Krekot No, 1 DJAKARTA, 

  

  

  

  
ANGGUR habs BERAMAK 

KAsriga 

“ay. Toko Obat ENG TAY HOO — Petfinan 59 

Harga botol besar Rp 250,— 

T 

               
2 La Na 

ai BIAP BUA KEPALA : 

OBAT UNTUK MENGISI TIK LANGIT PUTIH LANGI 
TIBAK BOB BAN /NGANNYAI 

Harga botel kasar « «As botol ketjil Peta 
pesanan per pos tambah ermkos kirim Is 

SAN Het 

          

      

Botol ketjil Rp 125,5 

Agen? di Jogja: 
Toko Obat TEK AN TONG — Majioboro 1   

4 4 
A
A
 

Toko Obat ENG NJAN HOO — Margomuljo 97 
» 
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Iiikolunekas ata $ 

“ toko Keradjinan, Indonesia Malioboro" 193 

(idjin DPEN no: Pol 6/IP/51/Keorintel/68 gl. 22-5.1963) 

beberapa Harjan? terbitan tanggal 27 dan f5 Mei 
KEPALA tjap "BINYANG 1” no: 16 jang berpusat 

SOLO (telah beredar kepasaran Klaten, Jogja, Semarang dan sekitarnja) telah terbongkar perbuatan pemalsuan 

para pemakaj karena mengan- 1 2g 
perusahaan Kami maka 

terutame pendjual'/langganan? 

Bupgkusan dalamnja - besar-bentuknja sama rata, rapj serta berkompak satu-djenis, karena dibungkus dengan 

Bungkusan-dalamnja ada besar -ketjilnja, tidak sama rata, kurang rapi serta berlajman kertas pembungkusnja, 

Papat diberitahukan dengan perantaraan surat dengan disertai 1 (satu) bungkus tjontoh obat jang PALSU ituu 

Selewatnja tanggal tsb. diatas ini, bila ternjata masih ada obat jang palsu itu, kami akan serahkan kepada 

  

  
NY, MAY .LIAN. 

M0gt) Karting B4» DIAKARTA va falp OK BIAGT: 
Di, Kakap 49 — SEMARANG -- dgip SM 1389 ' 
Dayat Bol pada mma Toko? P, di ID, 

Studio RRI Jogjakarta 
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Sp ani 
baiknja langsung . 
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