
  

  

  

    
| OCMAR DHANI UNDANG pE- 
MENANG2 PANTJASILA Paman Ho perintahkan : s ap 

Sbg tamu kehermatan. ANG 
M 1 SELURUH RAKJAT VIETNAM AKAN GANI 

udara On Dena sae | AMERIKA SERIKAT 
.pemenang2 pertama dan kedua | PRESIDEN Ho Chi Minh telah berseru kepada Angkatan sajembara Pantjasila utk kun- | | Bersendjata Republik Demokrasi Vietnam, supaja siap siaga 

| djungi Irian Barat sebagai ta- mempertahankan tanah airnja. Lebih landjut Presiden Ho Chi mu kehormatan AURI. Mimh menerangkan bahwa AS telah melantjarkan provokasi Pengumuman  nama2 peme- | gan sabotase terhadap RDV untuk berusaha menjelamatkan | nang2 sajemhara itu berlang. dirinja dari kekalahan?nja di Vietnam Selatan. 
| sung malam inidi markas besar 
Ganefo. — Te 

        
   

  

   

      

   

  

   
    

   

  

    negara “ena "alaaaan dan t Ag 
strasi jg mengutuk tindakan AS $ Ka 

| terhadap Vietnam Utara itu. Ki- 
ra2 150 orang pemuda hari Ka- Dg 

| mis berkumpul dimuka gedun, 
“USIS di Melbourne (Australia) 
dgn membawa pandji2 jg bertu- 

Diperingatkannja,  djika AS 'liskan: "Biarkan Vietnam urus 
dan kaki tangannja melanggar RUMAH TAMU P.N. SEMEN .urusannja sendiri” dan "Henti- 
“wilajah RDV maka - se'uruh | GRESIK | kan agressi AS di Asia Tengga- 
|rakjat Vietnam akan menga- Ongkos Rp. 50 djuta. | ra” — AFp, 

Pembantu Menteri Perdatam | 

   

    

   
  

  

    

    

  

KHA DANBONEKA? 4| ”— DSELAS SEKARANG    
    

    

   
   

oposi Aa Dr Bunondreo. telah 
Akan pendjelasan menda- 

Pi |lam tentang politik konfrontasi 
K Ka TN Pena ter- 

da Malays 

  

kan oleh neokolonialis Inggris. 

Tengku diantaranja mengata- 
kan, sudah sedjak dulu pangka- 

| Ian2 Inggris ada (diwilajah apa 
| jang disebut  "Malaysia”). - 
'Palar mengatakan “itu adalah 
kolonialisme dan jang dihadapi | 
Indonesia adalah projek na 
njalisme”. K3 Ong 

5 #4 

Mangsa! saban smkn 
antara “Malaysia” Naa Inggris, 
Australia    

  

  "pangkalan? militer ftu “bole. aa 
pakai ketiga negara itu untuk 
  

BANSIP DJATENG 

    

   
    

  

pos disekitar gunung tsb masih | 

    

Di ) dilantik 

  

RAHKAN KEPADA 

Pari Pertahanan Spul Dae- 
IX, Djawa Tengah diper. 

( ata keterangan, terhitung 1 

  

   

    

   

  

   
   
   
   
   
    

  

   

   

  

   

     

    

   

     

  

     
    
     

  

   

      

    

   
     

   
       

    

    

    

      

  

    

     

    
   
    

      

   

Dubes LN Pala 

Tokus 10 djuta rakjat 
ia 

JANG MENGEPUNG IN DONESIA, 1 ETAPI NEO. 

KOLONIALISME INGGRIS. Hye 
DUBES LN Palar menegask an dimuka kelompok Asia Afrika 

dalam PBB Kamis petang, bahwa jang mengepung Indonesia 
bukanlah 10 djuta orang jg ada diwilajah apa jg disebut "Ma. 
laysia” sebagaimana dikatakan Tengku Abdulrachman, melain- 

diadakan atas prakarsa Indonesia, dubes Palar mengupas ke. 
lantjungan kata2 jang diutjapkan boneka neokolonialisme Teng 
ku Abdulrachman achir2 ini dimuka grup AA dalam PBB. 

“sia. — Ant. 

|Lditambi alih” oleh Hansip Dja 

|technis daripada para anggota 
OPR. 1sb dapat @iperbantukan nja 59 orang srikandi, ke -lae- 

“kepada Angkatan Kepviisian. 

IsupaN -SOKONG KONP. A-A 
IKeDuA 

“telah dinjatakan dalam satu 

Menlu Sudan, Ahmed Kneir, me 

“ngenal politik 

“tg 4 Agustus jl demikian me- 
“nutut berita dari Kartum.. 

| bahwa setiakawan Afrika-Asia 

Te "Malaysia". 5 

hubungan politik konfrontasi itu. 

Australia. — Ant, 

"Dalam sidang kelompok AA jg 

pertahankan kepentingan poli- 
tik, militer dan ekonomi (com- 
mon wealth). Kepentingan2 ini 
bertentangan dgn kepentingan 

Indonesia. Dengan demikian sa- 
ma sekali iidak benar kata2 Ab | 

dulrachman jang mengatakan 
seolah2, 10 djuta orang dilaerah 
“Malaysia” mengepung Indone- 

  

art Sipit didaerah Djawa Te P3 
ngah ini, hingga perscalan ssh 

wa Tengah. 

“ Penjerahan para anggota OPR 

  

Disamping itu Dr Subandrio | 
telah pula memberikan pendje- | 
lasan tentang pikiran2 jg hidup | 
di Indonesia. chususnja dalam | 

| Kesempatan itu telah diperguna- | 
Ikan djuga untuk membitjarakan 
hubungan? antara Indonesia dgn | 

#k
in
ss
mi
sa
nn
a 

Suatu pertempuran an- 
“pasukan: sukarelawan    

$ s dadu2 kolonial Inggeris 
$ telah terdjadi baru? ini di 
$ Long Djawi, Serawak. 
$. Dalam pertempuran itu 
$ pasukan serdadu kolonial 
3 berhasil dikotjar-katjirkan, 

12 orang Inggeris, Gurkha, 
$ dan serdadu boneka Ikan, 
: berhasil ditangkap. 

$ 
$ 
$ 
$ 

|$ 
|$ 

Diantara serdadu? kolo- 

tewas, karena ternjata ba. $ 
njak daerah? ditemukan. $ 
Te Arit SANA 

$ 

o—0$ 

| 100 DOKTER BARL 
Lulusan Univ. Indonesia 
ke perbatasan. 

| ..100 Sukarelawan dokter dian 
taranja 17 wanita, Minggu ma- 
lam setjara resmi telah diserah- 
kan olen menteri kesehatan Sa- 
trio kepada Koti jang diwakili 
oleh golongan V Koti, kol Su- 
tjipto SH untuk segera diberang 
katkan keperbatasan dalam 

rangka pelaksanaan  Dwikora. 
Para dokter sukarelawan? lulus 
an Universitas Indonesia itu te 

  
lah mendapat gemblengan fisik 
dan mental, disamping pendidik 
an tambahan dibidang kesehat- 
an san mental. — Ant. 

—$ 
$ 

as 

SI | 
wan Indonesia d SN 1 A 2 | sahabat kita 

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ nial diduga ada pula jeng $ 
$ 

Suatu missi militer Amerika | 
Serikat telah siap sewaktu? 
berangkat ke projek kolonial 
isme "Malaysia" guna bitjara- | 

|kan bersama dgn pedjabat2 
boneka "Malaysia” tentang 

boneka itu. Bantuan jang di- 
maksud tsb telah disetudjui | 
oleh Presiden ' Johnson dan 
Tengku waktu ia “sowan” ke- 
sana. — Ant. 

  

PRESIDEN SUMBANG 
RP. 25 DJUTA 

Utk konggres Pedeatric II. 
Presiden Sukarno jang mena 

ruh: banjak perhatian akan ber 
langsungnja konggres ilmu ke- 
sehatan anak Afrika Asia keII 
jang akan diselenggarakan di 
Indonesia 19 sampai 27 Agus- 
tus jad, dan bertindak sebagai 
pelindung telah berkenan mem- 
berikan sumbangan sebesar Rp. 
25 djuta. Djuga dalam pembu: 
kaan konggres tsb nanti, Presi 
den akan memberikan amanat 
nja dan pada achir konggres 
para peserta gkan didjamu Pre- 
siden. NU Ant. 

    

  

' bantuan militer kepada negara ' 

| Minggu malam jl, bahwa De- 
wan Keamanan PBB tidak 

| mempunjai wewenang untuk 
mempeladjari “Peristiwa Teluk 

| Tongkin”. Selain itu, pemerin- 
tah .RDV menolak mentah? 
pengaduan AS kepada Dewan 
Keamanan PBB jang perdasar- 
kan fitnahan dan intrik dalam 
DK PBB. 

Selandjutnja DK PBB tidak 
berhak untuk mempeladjari 

“dan harus menghormati perse- 

Hanjalah Liwiketua Konperensi 
Djenewa (Inggeris-Uni Sovjet) 
dan negara? peserta konperen- 
Si jang mempunjai wewenang 
jang diperlukan untuk menje- 
lidiki tindakan. perang jg sa- 
ngat berbahaja dari AS itu. — 
AFP. 

maupun jang dilakukan oleh 
orang terhadap orang. 

Dikatakan selandjutnja bahwa 
perdjuangan ini tidak hanja di- 
bibir sadja, akan tetapi benar? 
dilakukan . dengan perbuatan, 
oleh setiap individu/pribadi bah- 
kan oleh seluruh bangsa. 

Ibu Negara Fatmawati Sukar- | 
no mengatakan "tidak akan ada 
perdamaian didunia, djika didu- 
nia itu masih ada penindasan, | 
maka dari itu berangkatlah wa-       

berangkat 

SEBANJAK 600 orang suka- 
relawan/wati guru Djunvai so- 

nudju kedaerah perbatasan da- 
lam tiga djurusan dengan di   diseluruh 'Djawa Tengah im, |lepas oleh Ibu Negara Fatma- 

| .telah dilakukan setjara berang- 
sur2. Namun “demikian soaly 

— Ant. 

“Sokongan Sudan kepada se- 
tiakawan Afrika-Asia dan ke- 
pada Konperensi AA kedua jad, 

Statement jang dikeluarkan oleh 

luar negeri $w 
Gan, dalam Dewan Pusat pada   

Statement itu menandaskan,   Mei 1964 ji ini, OPR diseluruh 
diwilajah Djateng ini. 

h Menata TA 2 
     

      
     
   

  3 an konperensi AA san nanti. 

telah memberikan sumbangan jg 
besar kepada pembebasan dae- 
rah2 Afrika dan Asia, dan Re- 

publik Sudan akan memberikan 
| sumbangannja kepada pekerdja | 

— (Esinhua). 

  

   

    
     

    

        

   

     

   
   
   

sebab pendjaga?2 dari beberapa 

  

ra tetap tenang, 
1 . SAMPAI dewasa ini keadaan f 
| gunung Merapi tetap tenang, 

£ | walaupun mengeluarkan asap | 
dari puntjaknja. “Tapi “keadaan f 

Jini tidak perlu dichawatirkan, 

8 rutama untuk perhebat kon $ 
'$ frontasi thd Malaysia”. Ant 

  

ja KOTI BAHAS SITUASI —$ 
Presiden Pan ima Ter- $    

  

   
Sta Sukarno telah pimpin $ 
$ sidang Komando Operasi 

| £ Tertinggi  (Koti n 

berapa mil lagi dengan negara 

(an dalam rangka peng 

| ibu guru mereka jang akan me 

wati Sukarno. 

triot2 Indonesia itu, diantara- 

rah? jang hanja berbatasan be- 

boneka apa jang “dinamakan 

ganjangan total terhadap ne- 
gara boneka bikinan nev-kolo- 
nialisme dan imperialisme itu. 

Tidak hanja Ibu Fatmawati 
Sukarno jang melepas anak2- 
nja kemedan djuang itu dalam 
mendjalankan tugas sutji dan 
mulia, akan tetapi kelihatan 
djuga Ketua Gabungan V Koti 
Kolonel Sutjipto SH, ' -Menter! 
Sosial Nj. Rusiah Sardjono SH 
serta pedjabat2 dari Dep. PD 
dan K. 

Dermaga bufndkya Pura pe- 
nuh dengan keluarga jz meng- 
antar dan diantaranja banjak 
murid sekolah jg mengantar- 
kan/melepaskan bapak dan 

laksanakan tugas Dwikora 'itu. 
Selain para sukarelawan'/wati 
guru berangkat pula Dasukan2 
tempur: 
Sesaat sebelum kapal berang 

kat, Ibu Fatmawati Sukarno 
dalam amanat singkatnia dan 

penuh isi,, berkata dimuka si 
skarelawan/wati jang sudah 
berpakaian serba hidiau itu 
"berangkatlah wahai anak2ku 
dengan semangat jang bera 

| njala2 didadamu, untuk siap 

Sukarelawan/wati 

DILEPAS IBU NEGARA FATMAWATI SUKARNO 

re meninggalkan Djakarta me- terharu dan penuh bangga dgn 

an bunga kepada empat pe- 
mimpin? sukarelawan/wati gu- 

Tiga kapal membawa pa” | ky itu. 

guru 
3 

pula. 
'Ibu Fatmawati Stkarno dm 

didampingi oleh Kolonel Su- 
tjipto SH mengalungi karang- 

Bangsa kita sedang ber- 
djuang. 

Ibu Fatmawati Sukarno dalam 
amanat singkatnja itu menga- 
takan bahwa bangsa kita sedang 
berdjuang, jaitu berdjuang me- 
nentang pendjadjahan dan pe- 
nindasan, perkosaan dan peng- 

hisapan baik jang dilakukan | 
oleh bangsa terhadap bangsa: 

  

| bat diantaranja dari Kolonel Su- 

hai anak2ku, semoga perdjuang- 
an Kita ini berhasil”, 

Kalau perlu mati. 
Sebelum berangkat  kemedan 

djuang, para sukarelawan/wati 

guru initelah mendapat indoktri- 
nasi2 dari beberapa orang pedja- 

tjipto SH, Ketua Gabungan V 
Koti. Pa — 

Dalam indoktrinasi? itu Kolo- 
nel Sutjipto SH telah memben- 
tangkan dengan pandjang lebar 
"apa ifu negara Malaysia”. Ke- 
tika masih dlm indoktrinasi itu 
Kolonel Sutjipto SH mengata- 

kan kepada para sukarelwan/ 

wati guru itu “apakah saudara? 
jakm dgn kebulatan tekad dan 

tugas saudara ?”. Sukarelawan/ 

wati guru mendjawab : "jakin”, 
Dan Dium'at sore itu ketika 
'epas Merekg Kolonel Sutjipto 

SH dgn tegas mengatakan "se- 
crang sukarelawan/wati apabila 

perlu mati untuk tugasnja”, 
  

  

.Newsweek” 

BONEKA MALAYSIA" 
Dengan adanja keributan? ra- 

sial di Singapura baru? ini jang 
menjebabkan beberana puluh 

orang tewas dan beratus2 orang 
menderita luka2, maka beberapa 

madjalah Amerika Serikat jang 

biasanja bersuara anti-Indonesia | 

dalam persoalan negara boneka 
"Malaysia”, kim mulai bertanja2 
tentang kemungkinan hidup nex 
gara boneka tsb. 

Madjalah itu ialah madjajah 
"Newsweek” dan Time” jang ba 
njak disiarkan diluar Amerika 
Serikat. Dalam penerbitannja 
tg 3Agustus 3 madjalah "News 

: #gmp3 i2 “Time” dan 

TENTANG KELANGSUNGAN HIDUP NEGARA 

ku Akdulahman sidak ada gu- 

| Time”. — Ant. 

s4
 

“ber- tanja2 

takan, bahwa kalau pertentang- 
onghoa di Singapura dan Ma- 
laya mendjadi besar maka tiap 
bantuan kapal terbang utk teng 

nanja. Pertentangan suku dida- 
erah tsb akan merupakan an- 
tjaman lebih besar dari antjam- 

an jang datangnja dari Presiden 
Sukarno. Demikian  madjalah 

masalah Teluk Tongkin itu dap | 

tudjuan Djenewa tahun 1954. 

“nja diartikan seperti menurut 

2 LN0 LA lahkannja. Selandjutnia, pe- | 5 Amerika : bukan merintah  RDV menjatakan urusan P.N.2 Sardju Ismunan- | 
dar Djum'at tgl 7-8-64 tlh me- 
resmikan Rumah Tamu PN Se- 
men Gresik ongkos pembikin- 

menghadap Selat Madura. 
Pendirian gedung tsb atas sa-   Saleh. — (KR). . 

RDV DIKUTUK 

Djuga di New York. 

Ketua Partai Sosialis Amerika | 
Serikat, Norman Thomas, dan 

pemimpin Negro Bayard Rustin, 
telah mengutuk politik AS di 
Vietnam dlm suatu rapat jang 
dihadiri oleh kira2 1000 orang. 
Dalam pidatonja jg oleh AFP | 

hanja dikutip beberapa kata sa- 
dja, Rustin al. katakan bahwa 
kekerasan tidak pernah menje- 
lesaikan persoalan2 fundamentil. 

Setelah rapat itu, kira2 100 

orang mahasiswa dari sgerakan 
untuk pendamaian telah meng- 

  

annja Rp. 50 djuta . Letaknja 

ran dari Menko Dr Chaerul 

  

FOLLOW,UP Nina 
AN EKONOMI & KEUANGAN 
KOTOE SEDANG DISIAPKAN 

Keterangan. Wakij Pera 
dana Menteri III Dr 
Chaerul Saleh 

Wakili Perdana Menteri III/ 
Menko Pembangunan Dr Chaerul 
Saleh menjatakan, bahwa dewa- 
sa ini sedang dipersiapkan per-   TINDAKAN AS TERHADAP | aturan? followsup dari kebidjak- 
Sanaan Presiden/Panglima Be- 

| sar KOTOE dibidang ekonomi & 
keuangan jang telah disiarkan 
setjara luas baru? ini. 

| Atas pertanjaan dikatakan, 
bahwa dalam setiap peraturan 
memang perlu ditegaskan setjara 
konkrit siapa jang bertanggung 
djawab dalam hal2 jang bersang 
kutan. Menurut Chaerul Saleh 
pertanggungar djawab atas pe- 
laksanaan larangan pungutan? 
extra atas barang? ekspor misal 

nja dapat dibebankan pada Pan- 
tja-Tunggal2 setempat didaerah? 
tk I sampai kedesa2. 

  
  

  

HARUS KONSOLIDASI 
TUTAN2 REVOLUSI 

dak selaku inspektur upatjara 

oleh pembesar? daerah dimuka 

Tunggal Kotapradia. 

Korem 172 Letkol Katamso al. 
mengatakan, dim memperingati 
hari veteran ke-V ini, hendaknja 
kita benar? sadar sedalam2nja, 
bahwa memperingati hari kera- 
mat bagi Korps Veteran Repu- 
blik Indonesia seharusnja sekali- 
gus mengkai tkannja den penje- 
lesaian Ma revolusi — jang 
sudah kis kul bersama2 se- 
djak 17 Dak an 45 jl. 

Sampai sekarang ini, diantara 
kita masih sadja ada jg mempu- 
njai salah pengertian mengenai 
arti kata Veteran, jaitu : Veta- 

ran disama-ratakan dgn istilah 

Bekas Pedjuang. Kalau jg diarti 
kansini ialah Bekas Pedjuang 

Bersendjata, kiranja hal itu ti- 

dak terlalu salah. Tetapi kalau 
pengertian Bekas Pedjuang ha- 

bunji- huruf2nja, terang pembe- 
rian arti jg seperti itu adalah 
sangat keliru. 

Seorang Veteran Republik In- 
donesia adalah Pedjuang Repu- 
blik Indonesia — selama ia tetap ' 
memiliki djiwa dan semangat 

Revolusi 17 Agustus 1945 ! 

Apa arti Veteran ? 
Seorang Veteran Republik In- 

donesia adalah Pedjuang Repu- 

blik Indonesia — selama ia tidak   berhenti-hentinja berdjuang ber- 
  

Hakim2 Pigodog 

LETKOL KATAMSO : 

Veteran R.I. pedjuang jang 
tidak ada hentiznja 

KORPS UNTUK TUN- 

SEBAGAI puntjak peringatin Hari Veteran ke-V, Senin ke- 
marir di Kridosono oleh Markas Daerah Legiun Veteran Repu- 
blik Indonesia DIJ dilangsungkan appel besar veteran. Bertin- 

Komandan Korem 72 Letkol Ka- 
tamso. Dalam appel besar itu dilantik pula Unit Serbaguna Ve- 
teran. Selesai appel besar Giteruskan dgn pawai. Pawai diterima 

Gedung Agung. Baik dlm appel 
besar maupun pawai hadir. angzauta MPD DIJ dan. Pantja 

Dalam amanatnja Komandan jama2 Rakjat dan Bangsa Indo- 
nesia sebagai totalitas, utk mem 

perdjuangkan terwudjudnja satu ' 
masjarakat jg adil dan makmur, 

jaitu masjarakat Sosialis Indo- 

nesia, jg bersendikan Pantja Sila 
dan berhaluankah MANIPOL. 

Seorang Veteran Republik In- 
donesia adalah Pedjuang Repu- 

blik Indonesia — selama ia ini 
tetap melaksanakan adjaran2 - 
Pemimpin Besar Revolusi Indo- 
nesia Bung Karno, dim praktek 
berdjuangan sehari2nja. 

(Bersambung hal. 3). 

  

DIREKTUR SMA TERLIBAT 
LOTRE BUNTUT 

Dalam suatu razzia antara 
Kedjaksaan, Kepolisian dan 
CPM di .Kudus baru2 ini telah 
dapat digulung berpuiuh2 ban- 
dar lotre buntut. Uang tunai 
Rp. 800.000,— telah disita be.. 
serta daftar nama2 pembeli Io- 

"buntut" dari pembeli2. 5 
Diantara para bandar terda- 

pat Seorang direktur salah sa- : 
tu sekolah menengah atas Anti. 

  

PROJEK PETROKIMIA 
DI SURABAJA 

Dibangun dengan 
US $ 56,1 djuta. 

Penanda tanganan persetudju 
an kerdjasama antara pemerin 
tah Indonesia dan Italia menge 
nai pembangunan projek petro 
kimia dlakukan ' Senin jl oleh 

5 week” mengatakan al: "Waktu kepala biro industrialisasi De. $ Djakarta. S melakukan tugas, panggilan |kundjungan Tengku 'Abdulrah- DI KAWAH TJONDRODIMUKO perdatam Muljono SH dari pi- | $ kan berhubung (tanah air Ki Iman di Washington, ia dgn te-| DENGAN dihadiri oleh Men- | tusan jg tjepat dan tepat. hak Indonesia dan Dr Mario 3 kena Auneikaniah dengan “Sik | rangzan mengatakan — tentang | teri Koordinator Hukum dan Da. |” Latihan Senjosaaa DA atkuti | Pito Pretsen, “direktur Cosmait 3: segala tugas dan kewadiiban | maksud kundjungannja itu. Apa PA dari pihak Italia,     Ea Menara BI ususni serta te $   
| 400000000000. 2 KebastnmN 

  jang telah dipertjajakan di- 
atas pundakmu dan ketahuilah ' 
bahwa itu adalah tugas sutji 
dan mulia”, kata Ibu Negara 
  

2 | Makarios minta 
KRISIS SIPRUS MEMUN TJAK 

DEWAN Keamanan PBB 

. 

n | pengawasannja untuk menghen 

  | “nia gentjatan sendjata jang segera dari "semua pihak” di 
Tk Siprus. Pihak Uni Sovjst dan 
Ps 2 abs ' sembilan angganta Iainnja semua- | 

dju terhadap resolusi formi! jang 

   

intervensi U. 5. ? 

telah memerintahkan diadakan- 

  
skoslowakia telah memberi- 

AS dan Inggeris. 

tikan tembakan2 dg segera". 
Presiden AS. Tirattoni Johnson, 

dikabarkan telah mengirimkan 

    

   Tag pn Ju      

“jang disebut Malaysia” itu 
'mempunjai perscalar: 

“pesan pribadi kepala pemerin- 2 

“Presiden Sukarno, 
“kekatjauan di Singapura itu ru 

.ngenal kemungkinan hidup "Mas 
  

jang ia inginkan dari Washing- 
(ton, jaiah dihentikannja bantus 

an terhadap Indonesia dan ke- 
sanggupan bantuan sendjata/mi 
liter dari AS kepada "Malaysia" 

Dikatakan oleh madjalah tsb, 
bahwa pada waktu Abdulrahman 

“Pitu sibuk di Washington, berita2 

dunia menundjukkan bahwa apa 

  
gawa: di 

Samping persoalan konfrontasi 
dari Indonesia. 

Jang dimaksudkan oleh madja 

lah tsb ialah Kekatjauan2 rasial 

antara orang2 Tionghoa dan Me- 
laju di Singapura jang menga- 
kibatkan .matinja beberapa pu- 
luh orang dan empatratus orang 
luka2. 

"Kata "Newsweek”.  "Ketjuali 
dgn adanja 

panja kini timbul pertanjaan me 

" "NeSw". k 

    

laysia”. Demikian Aa. 

  

  

| dimaksud menjegarkan mental 

| foundasi jang telah ada pada 
hakim2 dan akan dapat pula di 

lam Negeri Wirjono Prodjodiko- 
ro kemarin telah diresmikan pem 
bukaan latihan penjegaran ha- 
kim? pengadilan negeri seluruh 
Indonesia. Menteri Kehakiman 
Astrawinata dim pidato selaku 
Inspektur upatjara menjatakan 
al. bahwa latihan penjegaran itu 

dan fisik bagi hakim? dalam 
pengamanan Pantjasila dan Ma- 
nipol Usdek dlm mentjapai tu- 

djuan revolusi Indonesia, 
Dengan didjiwai Manipol Us- 

dek setidak2nja akan diperkuat 

tjapai kesegaran dlm tjara ber- 
fikir, melahirkan kehendak dan 
berbuat. 

Tentang latihan kemiliteran 
jg diberikan djuga pada mereka 
tsb, Menteri Kehakiman menja- 
takan, bahwa maksud latihan itu 
ialah memupuk djiwa militansi 

hakim? terutama dlm mengambil | lah tsb terdiri dani 173 PETA 
Ne na hukum, 25 insinj 

w oodena diikuti 70 orang. 3 :   
| lainnja. — (RRI). 

“USU SUDAH HASILKAN: 399 

70 kepala2 Pengadilan dan Ha- 
kim, se Indonesia, termasuk wi- 

lajah Irian Barat. 

Sementara itu masih ditunggu 
kedatangannja 10 orang lagi utk 

mengikuti latihan penjegaran jg 
akan dilangsungkan selama satu 
setengah bulan, 
Menurut kepala bagian pendi- 

dikan Dep. Kehakiman Arief, la- 
tihan penjegaran Hakim2 Penga 
dilan Negeri se Indonesia selain 

Projek jang akan dibangun 
di Surabaja dengan kredit pe- 
merintah Italia sebesar $ 56,1 
djuta AS itu merupakan kredit 
djangka pandjang dengan wak 
tu 9 tahun. Kredik dar Italia 
itu Merupakan kredik jang pre- 
gresip karena dalam gurat?nja 
diadakam penjinggungan?2 dari. 
"hernconvention” jang mengan. 
dung risiko2 bagi pemerintat   akan mendengarkan tjeramah 

Team Indoktrinasi, djuga dari 
Menteri Koordinator wakil ketua 
MPRS, Menteri Sekdjen Front 
Nasional serta tokoh2 Nasakom 

  

SARDJANA 
. Ujiv. Negeri Sumatera Uta- 

ra (USU) sampai waktu ini te' 
lah menghasilkan 399 sardjana, 
sedjak perguruan tinggi «sb di. 

dirikan pada tahun 1938. Djum 

      
     

Italia. — Ant, 

    

Sungguh? terdjad 
£ Rombongan mobil bupati | 

KD Temanggung  Masjchun 
| Sofwan meninggalkan Jogja me- 
nudju Temanggung, sampai di 
(Muntilan sebuah oto no. AG 6066 
ndesel kedalam iring-iringan, te- 
rus bersama-sama sampai Te- 
manggung, ikut berhenti, ketika 
rombongan d'stop oleh barisan 
Pemuda Ansor, ikut djalan pe-. : 
ed dibelakang barisan perandas | 

  
tre buntut dan tanda2 nomor 
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UANG SOKONGAN 

maupun masjarakat). . Untuk 

1, Tugas penjelenggaraan pen 
tingkat SD s/d SLA mendijadi 
tugas Dep. PDK. Untuk ini te 
Me na anggarannja ti- 

12. Apabila dari djumiah ang. 
Wecan itu tidak tjukup, hal itu 
harus diad'ukan “kegrasan dan 
achirnja tergantung perdjuang- 
an Menteri PDK untuk memper 
celah tambahan anggaran 'bag: 
Departemennja, chususnja bagi 
Sakolahan2 ini 

8, Apabila tambuhan anggar- 

ak Hutdk mungkin (harap ditio- | 
ba dulu atau tdk tjukup, halitw 
supaja Gidjo'askan kepada uki- 
Naa kesdaan jang sebenar. 

& Resanja Front Nasional 

dapat mengg'arkan program 0 
ea! perticipatin dan sma) mun 

Ig 

memberikan pedeman umum da- | 
lam hal pungutan sunsbangan | 
im, sehingga ada keseragaman. | 

8. Pemakaian uang sumbang ' 
an unuk membantu penjeleng- 
Karaan pendilikan harus A | 
administrasi jang baik dan di- ' 
pertanggung dawakkan. Untuk 
itu dalam POMG periu d'bentuk 
Paniia atau Badan Pemeriksa. 

9. Apabila sesuatu sekduhan 
(djadi -sebagai suatu instansi). | 
melakukan pungutan sumbang. 
an, barus didjelaskan dasar hu 

kumnja: harus Gipersoa'kan Sta j 
tusuang jang Gipungut Ru uang. 
negara ataukan bukan, harus 
dipersoalkan apakah boleh sesu- 
stu instansi memakai set,ara 

langsung penghasilan uang 
Giperoleanja tanpa moalai ke- 
tertuan UU Anggaran ? 

WM. Pener maan peladjar baru 

harus didasarkan pada nilai ig 
tertinggi dari tjalon2 bakdiar. 

7 5.8. Widagde 
Pjalan Kintelan no 17 

. J 

  

HARUS DIGANJANG 
Merewa jang menggunakan   per: dari masarakat maupun 

Imaang'2 pemerintah la mnja utti | 

kesempatan mernzjari uang seba 

niak2njd Jalam penerimaan Mu 
rid2 baru 9, sekolah2 terutama 

memetiahkan mesalah ini. di SMA Nezeri harus digan'ang 
5. POMG dapat memperwiaj 

| dan ditindak tegas. Hal sh 
kan dirinja sebaga" pelaku ut- selain meruzikan masjanakat 
ma dalam mami ntu memetjih | duga merusak norma? pend 
kan kebusuhan uang bagi pe- | 

5 Pemungutan sumbangan | 
ch 

7. Departemen PDK wadjb 

dikan dan menghambat dian. 
nja rerolusi, rebah mereka ber 

bahwa uang lebih pen 
POMG'/ djangan dihubung- | ging dar pada nilat udman. 

kan dengan pener maan pereda: | "3 Aa 
baru, sehingga dapat dikwali: | 
Nisir sdbarai s'iaras masuk. t 

  

  

KLATEN : 

Lagi3Putra Klaten 
DITAHBISKAN MENDJADI IMAM 

TIGA erang angzoim Pareshie Katholiek Klaten, masing2 | 
Sarwinde Brotewiratme SJ, Warsite Wigrjosumarto MS daa 
Beman Djoiguneo Tarpis dlm bulan jl telah ditahbiskan mendjadi 

Imam. Ketiga Imam baru jg mendapat sacrament dari Romo 
Agung itu asal dari Kiatem. 

Guna menjambut pentahbisan 

ketiga Imam itu, maka Minggu 

malam jl bertempat digedung 

Eka Kapt: Klaten, dilangsungkan 
majam gembira, dihadiri Dandim 

0723 Letkol Sumitro selaku wki 
Pantjatunggal, pembesar2 sipil, 
medi.ler dan polisi setempat, Ke- 
tua Parochie Katholiek Kletsa 
Yan Woertens, Romo2 dari Tigas 

Kawurjan, keluarga Pareehie 
Klaten dil. 

Dalara kata 
Keiua Panitya J.8. Dwidjohar- 
sono mengatakan, seorang Imam 
itu boleh disamakan dgn seorang 
dokter djiwa. Maka untuk men- 

djadi Imam orarig harus berami 
mengorbankan djiwa raganja utk 

mengabdikan diri kepada Tuham. 
Menginga: hal itu, maka amat 
sedikit orang dapat mendjadi 
Imam, kalau dibandingkan dan: 
djumlah ummat Katholiek selu- 

ruh dunia .itu. 

Wakil Paroehie Katholiek Kla 
ten RJ. Sukamto dim sambutan- 
nja menjatakan bahwa Parochis 
Katholiek Klaten merasa bangga 
dan gembira, bahwa 3 putera 
asli dari Klaten lagi diperkenan- 
kan olek Tuham Allah untuk men 
Gjadi Imam. Ini berarti, mereka 
itu Giperbolehkan membantu Tu- 
ker Allah mentjari orang? utk 
mengabdikan Eiri. kepatdaNja. 
Artinja Parechie Katheliek Kla- 
tea dapsi turut. membantu, men 
perkuat, menjempurnakan sila 
jg pertama dalam lasar negara 
kita Pantjasila. 

Warsito Wignjosumarto MFS 
dim tanggapannja terhadap sam 
butan2 diatas, menjatakan, men- 

djadi Imam adalah panggilan 
Tuhan, djadi bukan karena dja- 
sa. tetapi betul2 dipilih oleh Tu- 
han. Dalam bahasa asing dikata 
kan : "The Priest is nothing and 
all” (seorang Imam itu bukan 
sesuatu dan segalanja). Achirnja 
pembitjara mengharapkan ban- 
tuan moreel segenip masjarakat 
umumnja dan ummat Katholiek 
Klaten chususnja dim mendja 
lankan tugasaja. i . 

  

TEAM BAKOKSI BESUKI 
Djuara festival ketoprak 
s Indonesia... IE 13 

Team Bakoksi Besuki jg 
muntjul dengan #jerita "Pak 
Bakerah” telah mendjadi djuara . 
pertama dari Festival Keto 

prak jang baru2 ini diselengga 
rakan di Sala dalam rangka 
Konggres Ketoprak. seluruh.Ia- 
donesia jang ke-Il. “ 

Sebagai pemenang kedua, Ke 
toprak Mahasiswa dari 
Jogjakarta dengan tjerta "Ge- 
ger gunung dewu"j . pemenang 
ketiga team Bakoksi Pono- 
rogo dengan tjerita "Warok 
Ponorogo”: pemenang keempat 
team Bakoksi Jogjakarta 
Bengan tjerita "Pahlawan Sak- 
sit” (ejerita Mest) dan peme- 
wang kelima Terate Sari 

Sarwindo Brotowiratmo al. me 
njatakan, bahwa seorang Imam 

adalah sama dgn seorang Dubes. 
Tetapi bukan Dubes antara ne- 

gara dan negara, tetapi duta 
Llahi. Seorang Imam ditundjuk 
olah Tuhan Allah, karena tjinta 

kasih Tuhan kepada ummatnja. 

Dikatakan adanja bantuan dari 

masjarakat sangat perlu agar 
hubungan Allah dgn kita tetap 
terpelihara. 
Sambutan? selandjutnja dari 

Ketua Parochie Katholiek Klaten 
dan wakil Pantjatunggal Letkoi 
Sumitro, jg pada pokoknja me- 
njatakan gembira dan selamat 

atas berhasiinja ketga putera 
Klaten tsb diatas untuk mendjadi 

Imam. Dengan peristiwa jang 
mulia lagi sutji itu, kedua pem- 
bitjara jakin, bahwa ummat 
Katholiek Klaten akan terus ber 
kembang agar kita dapat mem- 
bantu membentuk masjarakat jg 
sedjahtera lahir bathin. - 

Resepsi peringatan jg sangat 
sederhana itu ditutup dgn sebuan 
drama "Orang2 jg kesepian” ui 
mainkan oleh anggota Perkum- 
pulan Kebudajaan Katholiek 
Kisten. — (Mtm — Kr). 

  

PERINGATAN 17/38 DI RK. 
PURWODININGRATAN 

Pokok atjata peringatan 17/28 
Gi RK Pirwofiningratan mem- 

perkkokcka - kegorong rorongan 
katmaval San loka kaneak2 
menggambar, maraton dsb. Ma- 

lam peringatan akan diling- 
sungkan pada tg 30/8 jad di 

an wajang golek, dalangnja K' 
Widiprafitmo. 

  

BUNG KARNO DAPAT GELAR 
LAGI - 
Pres'den/Pamimpn/ Besar Fe 

volusi Dr ir Suketno direntjana 
kan sudah akan menerima ge 
lar Doctor Honoris Causa dlm 
Ilmu Sedjarah tg 24 Agustus 
jad dari Univ. Negeri Sumasera 
Utara. 

|. Wakil PM III Chairul Saleh 
djisa akan dianugerahi gelar 
PEHC dalam Ilmu Politik, demi 
Wan diterangxan ketua Ikatan 
Alumri USU djaksa Richard 

BAKDA MULUD "96 

“lis Mahasiswa Indunesia, 
| merupakan keputuan no. 12, da 

hri sidang presidi mm paripurna 

meriahkan dengan pertundiuk-. 

      

K& 

Manasiswa 
DARI UNSUR2/OKNUM2 

KEPADA seluruh Dewan/Se- 
nat Mahasiswa anggauta MMI, 
Giinstruks.kan : 

1, Untuk membersihkan diri 

dari oknum2/unsur2 HMI sam- 
pai adanja ketentuan lebih lan- 
djut dari . Pan:tya Penertiban 
HMI sebagai tsb dalam punt II 
Instruksi Pres. R.I. No 08/Ist. 

Th. 1964. 
2. Membersihkan dewan dan 

senat mahasiswa dari oknum2/ 

unsur? subversip — kontra revo- : 
Jusioner lainnja. 

3. Lebih menggalang persatu- 
paduan kekuwatan2 progresip re- 
volusioner dikalangan Mahasis- 
wa untuk mensukseskan Dwiko- 

ra dan Tri Program Pemerintah ' 
Gaja baru. 

4. Menjerukan kepada masja- 
rakat, chususnja kepada maha- 
siswa untuk mempertinggi ke- 
waspadaan dan Ujangan mensa- 

lah tafsirkan tindakan ini selain 
sebagai soal pengamanan Revo- 

lusi dari okmun?/unsur subver- 

sip kontra revolusioner dan bu- 
kan tindakan jg ditudjvkan ke- 
pada sesratu agama tertentu. 

Instruksi tsb diberikan berda- 

sarkan alasan2 : 
Situasi: Nasional dewasa ini 

On r mensukseskan Dwi- 

kora. 5 
Persit adanja penggalangan per 

tnan dan kesatuan Mahasiswa 

Ionesia jg progresip revolusio- 

ner. serta pengemkangan pa- 

triotisme jg tinggi untuk meng- 

amankan dan mengemalkan ideo 

lagi Negara Pantjasila/Mantipel. 
Demikian al. instruksi Madje- 

jang 

  

    

  

       
In t 

  

MMI, jg diselengg: rakan di Ke- 

'apadua, Djakarta baru2 mi. In- | 

struksi tsb d'tanjatangnni oleh | 

ketua Sidang M. Idrees Koedoes 

BA. dan sekretasis sidang Azis 

Buang. 

LAKSAMANA MUDA UDARA 

BARU 
: 

Menpangau kiksamamna mady3 

udara Omar I hani telah mena 

ikkan pangkal mendjad' Taksa- 

mana muda udara  kenada 

deputy mx npangau udara 

urusan 1 komador udam 

&ri Muljono Herlambang dan 

komodor udara urusan kepa'a 
maf pemitimna staf AB Mak Per | 

dana Kusuma. — (RRI). 

$0— DIMINTA DATANG —o$ 

3 TEPAT PADA WAKTUNJA $ 

8 Berhubung. hadrn'a JM $ 

$ Menko/S.P. kepala daerah, $ 

$ djendral Hamengku Buwono $ 

$ IX pada resensi peringatan $ 

$ Hari Veteran Nasiona' ke $ 

$ V, iangakan dilhngsungkan g 

£ nanti sore djsm 19.30 di 3 

$ gsiung PP3I. Panitia per : 

8 
$ 
8 
$ 
g 

  

$ ngaan Hari Veteran Nasio 

$ nal daerah is“imewa Jogja- 

$ karta, mengharap agar ke 

$ pada rara undangan untuk $ | 

$ resepsi teb, “darang tepat 

$ pada waktunja. 
200000029000” -—- 099900000007 

KEBUMEN DJUARA 
PERTAMA 

Sebuah Klinik Bersalin den 
besja Rp. 27 diuta kini sedang 
disiapkan pendrianmmja oleh Mx 
si Katholik iang d'ilam waktu 

buka di Kebumen. Dalam pada 

ibu. dalam waktu dekat skan 
Cibuka sebuah 

"Walufo Dati” jang segala ke 

lenskapan. untuk peminikaan 
Rumah Obat tsb sudah selesa" 
disiapkan. 

Dapat di'ambah"an.  behwse 

berrepatan pada Hari U'ang 
tahm Kemerdekaan nanti. di 

Kebumen akan dibuka Bala' Pe 

ngcdbatan Paru2 dg mengambil 
tempat disalah satu ruangan da 
ri Rumah Sakit Kebumen. P'- 

samping itu, MuhAmmadijah Tja 

bang Kebumen pun tdak mau 
kernggalan dalam usaha mem- 
bantu terlaksananja . program 

Pemerhntsh, Jengan akan didiri 
kann'a Panti Asuhan dika 
itu. Sementara itu. Bupati Kep 

da Kebumen menerangkan ke- 
pada Wartawan KR bahwa se 
bagai hasil penilaian rentang ke 

giaitan membangun 'bagi Peme- 
rintah Daerah untuk seturuh 
Daerah Kedu. Kebumen telah 
keluar sebagai djuara pertama 
sedang runner upnia Daerah Hk   Hutabarat SH. — Ant. 

  

II Wonosobo. — (Kor). 
mana 

  

pingan termasuk 4 ribu hektar 

Pada kesempatan itu telah di 
lakukan pula serah terima dari,   

) DJAD! MILIK KITA : 

Perusahaan Tapioka Sakamandi 
JANG SEMULA MILIK PT & LANDS 

'— PERUSAHAAN Tapioka Sukamandi dan perusahaan dam- 
tanah di'sekitarnja Senin telah di 

serahkan oleh Jajasan pembangunan Djawa Barat kepada kom- 
partemen pembangunan pertanian dan Agraria dim suatu upa- 
tjara serah terima jg dihadapi pula Menko Kompag Sadjarwo SE. 

Sebagai diketahui perusahaan ' 
Tapioka dan Rosela di Sukaman- 

Hari Baperki Magelang dengan "baru jg dim hal ini ditundjuk | wa Barat). Semula merupakan 
#jerita "Sam Pek Eng Tay" Ir Ashardikun dari PN Gula dan 

| Ir Soengicono dari Mekatani, 

  $    
POTONGAN RAMBUT WANITA MODEL SASAK 

$ 
5.    

    

suatu usaha gabungan (Join 
Interprise) antara Perusahaan 
Inggeris PT & Lands dan Jaja- 
san Pembangunan Djawa Barat, 
jg disebabkan kesulitan2 intern, 
maka paberik tsb sedjak th 1962 
tidak djalan lagi. Pada saat pe- 
njerahan, hanja paberik Es dgn 

(| kapasitas 2004 fe- djatan, sedang 

G0 msrRuKsI MM: 
Bekali lagi Bersihkan 

dak lama tagi sudah akan di | 

Rumah Obat | 

    

# 

Dewan 

HMI 
  

DUNIA PGRI 
Bantul dukung Subiaa 

dinata 

Konperensi PGRI tjabang 
Bani baru2 ini, jang dinaairi 

seluruh utusan2 dari 3 ranting2 
nja telah  memususkan, berduri 

sepenuhnya dibelakang PB PGI 
nonvaksenitral dibawah pimpin- 

lan M E Subiadinata dan mema- 
tuhi 1007 PD VI PGRI DIJ 

  
Diberitakan pula, anggota2 | 

Mariosudgisano akk dipetjat da) 
ri djabatannja dalam ke-pengus | 
rusan Ptiki tjabang Bantul, sa 

rena menjatakan mengikuti apa 

jang disebu', PP PGRI Subandri. ' 
Wates djuga dukung 5.B. | 
Nata 

Djuga rapat pleno anggota 

PGRI tjabang Wates jang diha- 

diri 350 anggotanja menjatakan 

| berdiri dibelakang PB PGRI non 
| vaksentral pimpinan M E Subia- 

| dinata dan patuh pada PD VII 
| Pimpinan Moh Djumali. 
| Tjabang Jokjakarta bas 
| rat terbentuk 
| Dikabarkan baru? ini telah di 
(antik pengurus PGRI tjabang 
| Kota Jogjakarta-barat oleh PD 
(VI PGRI DIJ pimpinan Moh | 
| Djumali. Susunan pengurus ter | 
| diri dari Sintc Ariwibowo, Subar | 

|di dan Sawal BA, masing2 abg | 
'ketua I, ketua II dan panitera 

| umum. 

|. Panitera keuangan, kesedjahs 
“teraan, pendidikan dan organi- 

psasi: Abdullah Hidajat BA, Har 
| djanto, Tjiptoardjo dan Sujitno. 
|Pamtera urusan - kewanitaan, 

| dah raga. kemasjarakatan kebu 

  

|dajaan: ” Sukaptijah Marijah, 

Birhani, Moh Ichsan dan Pra- 

santo. 

Selain itu dikabarkan. Dwidjo 

| wasito. Pardjono Mikitoto, Efan 

di dan Rachmadi, telah dinetjat 

dari ke-pengurussan PGRI kare 

na. menia'ahi AD/ART PGRI. 
: PGRI tiabang Pondjong 

Sementara itu d'kaharkan dgn 

surat kerutusan PD VII PGRI 

Daerah Istimewa Jogjakarta te- 
lah dipet'a' dari diabatannja da 
lam ke-mengurusan PGRI tja- 
bang Pond:ong Sadjiman dkk 

dan dinisiskannja pwa hilang 

segala haknja atas pemakaian 
semua alat3 administrasi PGRI. 

2 & 

|. Dikabarkan. den surat itu pu- 
| Ia telah ditetapkan sebagai pe- | 
nomis haru tiabang tsb diatas | 
Sarun' Hadiwardoio. Amin Ku! 
watno Martcpandojo dan Abi | 
Deldir. masing2 guru/kepala 
SD Psnko' Ngaw's Pondiong U' 
dan Karang vat II jang div 
waktu Singgat akan me'ansran | 
suaman beLgutus jeng kesenuta | 
nia berdiri penuh d'belakang PB 
PGRI pimpinan M E “un. xiina- 
ta: 

  

pimpinan Moh Dj ii | Yan dari 

| MEMPERHEBAT 

Pen Kan Raba an kn Haa aan Ming lan 

"KEDAULATAN  RAKJAT” 

DUA DEWAN PERS TERBEN- 
TUK DI SEMARANG. 

Dengan “dihadiri utusan Dep- 
sen bagian Perbekalan Pers, di 

Semarang baru? ini telah terben 
tuk Dewan Pembantu Pembina- 

an Pers Daerah dan Dewan Pem 

bantu Pertimbangan Pers Dae- 

rah, dgn susunan sbb.: 
Dewan Pembantu Pembinaan 

Pers Daerah: ketua: Salsono, 
kepala Djapenprop Djateng, wkl 
ketua : M.S. Djunaidi BA dari 

Kedjaksaan Tinggi Djateng, se- 

kretaris: Sudarso dari Djapen- 
prop Djateng, anggota2 kapten 
Suprono, Pendam VI/Diponego- 

ro, letnan Agus Sujitno, dari 

ALRI, ak.b. Walujo Martopo da 
ri Kepolisian Djateng: Tar Su- 

Penerangan AURI: 
1. drs Amin Djenggolo dari 
swati I Djawa Tengah. 

Dewan Pembantu Pertimbang- 

  

   

  

lan Pers Daerah : Ketua : Salso- 

no dar: Djapenprop Djateng, wkl 
ketua : Wahjudi dari PWI, se 
kretaris Sudarso dari Djapen- 
prop Djateng: anggota2 Walujo 
sedjati dari madjalah2, Trihako- 

sa dari harian2, Hetami dari SPS 

GPS Pers , Bambang Sumbino 
dari SPS-OPS Pers, Suprijo dari 

Graf'ka Nesional dan Burhan 

dari Komda PWI Djateng. Demi- | i 
Djapenprop | mengadakan gerakan pembaha- | 

| ruan untuk memenuhi kebutuhan i 
kian press release 

jateng. — Ant. 
  

Thema konp- LKN Sulselra : 

KEBUDAJAAN NASIONAL 
Urtuk memenangkan 
ti'ta2 revolusi 

Peningkatan peranan kebu- 

sioner progressip” untuk me- 
menangkan tjita2 revolusi na- 
sonal kita, ada'ah sudah me- 
rupakan tugas dan tanggung. 
djawab terpokok  perijuangan 
patriotik budajawan dan seni- 
man2 revolusioner progressip 
ditanah-a'r kta ini. 

  

  

harus Maniso 

KETUA Sekretariat Dewan 

disegala bidang, kegiatan drama   
| | 

Kongres Ketoprak seluruh In- 
donesia baru2 ini di Sala menja- 

dari bahwa arti kulturil masih 

terasa sangat terbatas, hingga ': 
mendjadi kebutuhar jg mutlak ! 

bahwa drama Ketoprak harus 

kulturil rakjat dewasa ini. 1 

Kongres mengharuskan kepada | 

| setiap seniman Ketoprak ang- 

PERANAN | 

|dajaan nas ona! Indonesia ke- : 
| dalam kegiatan dan kewadiib- 
Lan dan tanggungdjawab peker- | 
Gja2 budaja dan seni revolus | 

Sekretaris I panitia penje- | 
| mengembangkan jg baru dari jg lenggara  konperensi I: Lem 

ga Kebudajaan Nasiona! (IKN) ' 
Gaerah Sulse'ra, Noer Satega ' 
AH, menerangkan. bahwa hal 
tu akan merupakan thema po- 

kok konpverensi tersebut jang 

dilangsungkan “di Makassar 
dari 

jang akan datang 
Noor Satega Ali menerans- 

kan selandjutnja kepada "An- 
tara” di Makassar, bahwa se. 
tiara konstruktf thema pokok 
'tu akan ditegakkan dalam kon 
perensi ftu dengan semangat 
revolusioner patriotik mem- 
pert'ncgi kewaspadaan nas'o- 
nal, memperhebat ketahanan 
revo'usi untuk memenangkan 
Dwikora - da'am usaha mene- 
hantjur leburkan proiek neo- 
kolonialisme "Malaysia”, max 
nanteng dan mengcamjarg se 
turuh alat penetras' kehudaia.- 
an imperialis dalam tentuk 
apapun dan dari manan»un diu- 
ga. — Ant. 
  

: 
! 

JANG MENGANGKAT 

Kepola daerah dan 
wakil kepala daerah 

| KEPALA daerah diangkat 
Gan diberhentikan oleh: 
|... Presiden bagi daerah ting- 
(kat I: 

b. Menteri dalam negeri dgn 
'persetudjuan Presiden bagi 
daerah tingkat Il, dan 

Cc Kepala daerah tingkat I 
| dengan persetudjuan menteri 
| dalam negeri bagi daerah ting 
' kat III. 

Kepaia daerah d'angxat dari 
lentara sedikitnja 2 dan sebas 
| njak2nja 4 orang tjalon DPRD 
Apabila Gari pentjalonan DPRD 
itu tidak ada jang memenuhi 
sjarat, DPRD diminta . ntuk 

| mengadjukan tjalon jg kedua. 
Apabila djusa pada pentjalon- 

an kedua ini tidak ada jg me- 
, menuhi sjarat, maka: - untuk 
kepala daerah tingkat I dan 
II, Presiden mengangka se 

orang kepala daerah - diluar 
| pentjalonan. Untuk kepala dae- 

negeri mengangkat seorang ke- 
pala daerah diluar pentjalonan 

Wakil kepala daerah diang- 
kat dari antara sed'kitnja 2 
dan sebanjak2nja 4 orang tja. 
lon DPRD, oleh : ' 

a. Presiden bagi daerah ting- 

kat I, 
b. Menteri dalam neger' dgn 

persetudjuan Presiden bagi dae 
rah tingkat II: Bana 

| Cc. Kepala daerah tingkat 1 
dengan persetudjuan menteri 
dalam negeri bagi daerah ting- 
kat III. 

  
Apabila diangga» perlu, Pre- 

siden atau penguasa jang ber- 
| wenang mengangkat wakil ke- 
pala daerah, dapat men'impang 
dari sjarat2 tentang pengang- 
katan kepala daerah. : 

Badan pemerintah 
harian. 

: Dalam UU pembentukan dae 
“rah jang bersangkutan diteri- 

ekspedisi lama kepada direksi | di (25 KM dari Tjikampek, Dja- tukan djumlah anggota BPN 
jang terdiri: 

a- Bagi daerah tingkat I da 
ri sekurang2nja 5 dan sebar 

njak2nja 7 orang: 
b. Bagi daerah tingkat II 

dari sekurang?nja 3 dan sebar 
njak2nja 5 orang: 

Cc. Bagi daerah tingkat III 
sebanjak 3 Ba KG 

daerah 

  

» 5 Ta 

Ra 

rah tingkat III menteri dalam ' 

negara, bb) padjak2 daerah), 
C) retribusi daerah: d) padjakx 
negara jang dserahkan xepada 
daerah, e) bagian dari hasil 
padjak pemerintah. pusat: f) 
pindjaman, g) dan lain? hasil 
usaha jang sesuai dengan ke- 
pribadian nasional. 
Dalam RUU jang terdiri dari 

tg. 10 s/d 12 Sepiember : 
| kukan Ketoprak sekarang, sudah 

gauta “Bakoksi”, untuk mendja- | 

ikan dirinja Manipolis sedjati 
ena Manipol harus didjadikan 

»dasan gerakan setiap peker- 
ii J2 progresi re- 

mer 

Setiap Seniman Kotoprak 
lis sedjati 

"BAKOKSI” ADAKAN GERAKAN PEMBAHARU- 
AN DRAMA KETOPRAK 

Pimpinan Pusat ”"BAKOKSI' 
(Badan Kesatuan Organisasi Ketoprak Seluruh Indonesia), Su- 
djadi menerangkan, seiring dgn kemadjuan? perdjoangan rakjat 

Ketoprak dalam batas tertentu 
mengalami kemadjuan2. Makin banjak organisasi? Ketoprak tim 
bul luas dimana-mana, tidak sadja di Djawa, tapi djuga di Su- 
matra, Kalimantan dan djuga Sulawesi. Berarti pula makin luas 
nja kerdja politik untuk memobilisasi massa. 

Disamping mengangkat thema 
thema  sedjarah Indonesia mo- 

|dern untuk pendidikan rakjat, 

thema2 lama setjara selektif ma 

sih akan diambil untuk didjadi- 
| kan tradisi baik dlm masa kini. 

Pertahankan dan per- 

kembang tjiri. 

Kongres sependapat dengan ' 
konsteiasi jg menjatakan bahwa 

bentuk drama Ketoprak sangat 
digemar oleh massa luas, teruta- 

na kaum tani. Kalau tidak boleh 

Gikatakan, Ketoprak adalah mi- 

Ek kaum tani. Karenanja Kong- 

res menjetudjui sikap memper- 

| tahankan dan mengembangkan 
Gerakan pembaharuan ' 
drama Ketoprak, 

Untuk mengadakan gerakan 

pembaharuan drama Ketoprak, 

pertama-tama harus dilakukan 
pendidikan dan pembadjaan dari 

@.ri seniman Ketoprak, untuk 

menerima pendidikan teori revo- 

Tusioner, terutama tentang filsa- 

fat. revolusioner dan sedjarih 

gerakan nasional, menerima pen | 
ddikan drama dengan pedoman 

lama dan melaksanakan praktek 
revolusioner dan mengintegrasi- 
kan diri dgn rakjat, terutama 

taum tani. 

Thema sedjarah Indo- 
nesia modern. 

Thema2 lama jg banjak dila- 

tak mampu mendjawab tuntutan | 
perdjoangan rakjat dewasa ini. 
Karenanja thema2 masa seka- 

' rang harus diangkat sebagai po- 

  

ros untuk sebanjak mungkin di 

djadikan tjerita pentas Keto- 
prak. 

  

KEGIATAN PMI RANTING 
SRANDAKAN 

Pengurus PMI Rarnsing Sran- | 

dakan mengahbamkan tenitang ke 
grasan PMI setempat al. sbb: | 
Usahanja memperdalam diiwa | 
Bosial dan mengabdi kepada ma | 
sjarakar, PMI Ranting Srandak | 
an mulai tg 1-2-1964 mengada- | 
kan kursus PPPK jang diikuti | 

24 anak Tk2 dam perempuan. | 
dan pada tg 30 7-1964 telah ai | 
adakan udjian PPPK 'ang ba- | 
han2-nja disiapkan oleh PMIj 

Anak Tijabang  Bartul. Hasil- 
nja 1007 lutus. Anak2 iu jang 

kelak ditugaskam di Pos2 PP 

PK Kalurahan: Pos2 PPPK itu 
akan diresmikan 'besuk ig 17- 
8-1964, pensediaan obat2nja te- 

Iah disiapkan olkih Pemerintah 
Kalurahan. Pembukaan Ros PP | 
PK 'ni bersama2 dengan pem 
bukaan kursus Perawatan Ke- 

85. pasal itu datur pula ten- | 
tang sjarat2 bagi kepala dae. 
rah, anggota LPRD, anggota 
BPH, pengawasan terharlap dar 
erah dan lain2. Demikian »o- 
kok2 RUU tentang pokok2 pe- 
merintahan daerah. 

Kalau RUU in nanti telah 
disahkan sebagai UU, maka 
dengan penetapan Presiden di- 
njatakan tidak berlaku iagi : 

1) UU No. 1/1957: 2) Pene- 
tapan Pres'den No. 6/1959 (di 
sempurnakan), 3) - Penetapan 
Presiden No. 2/1960: 4) Pene- 
tapan Presiden No- 541980 (di- 
sempurnakan), jang kasemua- 
nja adalah mengenai pemerin- 
tah daerah. — Ant. 

PENJELEWENG UANG JBPP 
KUDUS DIHUKUM 

Pengadilan Negeri di Kudus 
telah mendjatuhkan hukuman 
pendjara lamanja satu th ditam 
bah denda Rp 250.000 subs 4 bi, 
dan harus dibajar lunas dalam 
waku 4 bl, kepada Umar Jasin, 
anggota P3 Kudus: 

Terdakwa dipersalahkan mela 
kukan tindak pidana korupsi, 
menggelapkan uang milik JBPP 

dilarang berdasarkan pasal 374 
KUHP jo: Perpu No 24/1960. 

Djuga pentjoleng di 
5 Gresik diadili 

| Sementara itu Pengadilan Nex 
geri Gresik dim sidangnja diba- 
Wah pimpinan hakim Surjati SH 
dan djaksa K Dwiatmoko telah 
memeriksa terdakwa Mohamad 
Toha dgn tuduhan menjeleweng 
Kan persediaan semen kepunja- 
an PN Djaya Bhakti Perwakilan 
Gresik, sehingga perusahaan tsb 
terackir mengalami kerugian dju 
taan rupiah. 

Didepan pemeriksaan Mohas 
mad Tcha - mengaku telah mes 
ngambii sebagian persedian sew 
men kepinjaan PN Djaya Bhaks 
ti tsb jang disimpan digudan   

ar kentanoan daerah fae ' tone: 

MTH ditjalan Areng dan kemu 
dian mentiampurnja dgn serbuk | 

|. lain (bukan semen) pada kan- 

  

   

Kudus ki. Rp 7.500.000 hal jang 

luarga jang diikuti para ibu: 
ibu, 

| BrOosKUP "GELORA" pr 
BALEKAMBANG 

Atas inisiatip Kema "Gelo- 
ra” Surakarta “dengan “kerasa 
sama dengan Pemerintah Dae- 
rah Korapradja Surakarta, ba- 
ru2 imi telah dibuka sebuah bi 
Oskup rakjat gi Taman Bal 
kambang. Selain untuk memper 
banjak hiburan raket, djuga 
Gimaksud untuk didiadikan sa- 
lah satu sumber keuangan jang 
kelak diperlukan “untuk peme 
Iiharaan "Gelora Surakarta” jg 
Kini sedang dalam tarap pem. 
bangunan pertama dikompleks 
lapangan Manahan. — (Kor). 

Geet nan meinkan 

Sebaiknja ana 

rahkan kedua orang anaknja, 

dalam keputusannja 
Kh. Tj. Dj. diuraikan, 

Baik pemeriksaan perkara, 

dengarkan keterangan saksi2, 

mengambil keputusan, 
kepada ibunja, 

orang anak Rp. 4000 sebulan. 

| isterinja dikabulkan. Suaminja   
  

“ta 
Pe 

Y s 
AE Ata 

  

KEPUTUSAN PENGADILAN NEGERI 
J.J. Th. telah mengadjukan gugat, agar Pengadi i 

: 
3 gadilan N, Jogjakarta memaksa kepada bekas isterinja Kh. Tj. Dj. menda 

Gugatan itu diadjukan, karena Pengadilan Negeri Jogjakarta 
tgl 25 Djuli 1964 perkawinan J.J. Th. dgn 

anak itu dilakukan oleh Hakim Jud Sutioto BA. Setelah men- 

Gjadi sengketa dan saudara2nja 'jg mengetahui keadaan rumah 
tangga jang bersengketa, terutama dari anak? jg djadi rebutan, : 
achirnja Hakim memutuskan, kedua anak sebaiknja turut ibu- 
nja. Sebagai ajah, J.J. Th. "dihukum, harus memberi nafkah 
kepada kedua orang anaknja jang turut ibunja itu Rp. 5.000 tiap 
bulan sampai kedua anak tersebut dewasa. 

Semula penggugat (suami) menjatakan, apabila Pengadilan 
misalnja seorang anaknja diserahkan 

maka sebagai bantuan ia sanggup memberi 
ongkos Rp.1500 sebulan. Sedang tergugat 

Karena suami isteri jang bersengketa tsb sudah kl. 2 tahnn 
hidup dalam suasana tidak rukun. maka keputusan Pengadilan 
pada sidangnja tgl 25 Djuli 1964 al. permintaan tjerai dari 

dan memiliki isinja, sedang isterinja menempati rumah jang 
semua untuk tempat tinggal. (Kesemuanja rumah sewaan, djadi 
hanja hak menempati.jang diputuskan oleh Pengadilan Negeri), 
Tuntutan ganti kerugian Rp.50.000 ditolak oleh Pengadilan. 

Suami isteri jang bersengketa selama hidup 'rukun telah | 

tjiri pokok dan tjiri pelengkap 

terutama dilapangan acting, tari 
dan njanji dim drama Ketoprak. 
Disamping itu tidak menolak 
gaja dari luar, selama setia ke- 
pada rakjat dan keindahan. 

Penjesuaian organisasi. 
Perobahan bentuk dan struk- 

tur organisasi "BAKOKSI” dari 
Badan Kontak mendjadi Badan 

Kesatuan Organisasi Ketoprak 
seluruh Indonesia, memberikan 
wewenang lebih luas dan akan 
mampu melaksanakan gerakan 

pembaharuan drama Ketoprak. 

Untuk mengembangkan kegi- 
atan kreasi serta dlm usahanja 
untuk mentjapai tinggi ideologi 

dan tinggi mutu artistik, ”Ba- 
koksi? akan menjelenggarakan 

seminar2, tjeramah2, festival2 
serta Sekolah2 Ketoprak mulai 

dari tingkat Pusat sampai pada 
daerah, 

Selandjutnja akan memperluas 

dan memperkuat kerdjasama po 

itik kebudajaan, terutama Sas- 
tra dan Seni, chususnja Drama, 

Ggn Lembaga2 Kebudajaan revo- 
lusioner organisasi massa revo- 

/Yusibner dan golongan2 kebuda- 

| jaan progresif jg datangnja dari 
luar negeri, terutama dari ne- 
gara2 Nefos. 

Sangat diperlukan perluasan 
repertoire drama Ketoprak, ter- 

utama menjangkut thema masa 

kini jg sudah mendjadi kebutuh- 

an jg sangat mendesak. Karena 

nja Kongres mengharuskan se- 

tiap seniman Ketoprak mendjadi 
kan dirinja sekaligus sastrawan. 
Untuk ini diperlukan kerdjasama 
dgn pekerdja2 sastra dan lem- 
baga2 sastra revolusioner. (Kor), 

  

GARIS DEPAN SANGAT 
PERLU BATJAAN 

Korem “2 minta diumumkan 
| kepada cdhalajak ramai sbb: Un 
| tuk mempert! moreel dan se 

| kaligus men h tasa djemu 
bagi para petigas dan Sukare- 

| awan didaerah perbatasan, d- 
| harapkam pengiriman sumbang. 
an dari para dermawan teristi- 

, mewa para peminat dan pendu- 
| kung perdjoangan ' Dwixora be- 
rupa buku2 barjaan, madjalah2 
baik lama maupun baru. Pengi 
Kiman sumbangan batjaam dapat 
Gisampaikan kepada PENTJAB 
72 di Korem 72 Djl. Djenderai 

Sudrman No. 47 Jogjakarta 

atau dikirim ' kepada URRIL 
ADJTJAB 72 Dil. Djetis No 53 1 

Jogjakarta. Pengumpulan dlm 
gelombang pertama ini akan d 
tutup sampai adhir bulan Agus 
tus 1964. 

Pada awal bulan September 
1964 jad  gumbangan? batjaan 
nanti akan diteruskan kepada 
para petugas/Sukarelawan diga | 
ris depan. 

k2 tarat iba 

atau salah seorang kepadanja. 

pertjeraian maupun gugatan soal 

jalah nenek dari anak2 jg men- 

(ibu) menuntut, se- 

diperkenankan menempati toko 

24 HALANAN ? & 

| KERDJA BAKTI BIKIN 

| DJALAN/SLOKAN 

Dalam rangka me- 
njongsong 1/8. 

Is Panitya 11-8 196t RK Ledok 

| Matjanan (Danuredjan) telah 
, melaksanakan rentjana kerdja 

| sebagai berikut: 

LT 9-8-1864 Gotong rolong/ 

| Kerd'a baksi mempetbaiki dj 
| im/selokan. Tg 15-8-1964 Mer 

| buar gapura Tg 16/17-8- 64 Pem 
"ber'an hadiah anak jang mem- 
i punjai nilai terbaik disekolah- 

nja masing2, dari tingkatan SD 

sampai SMA. dalam “RK Ledok 
Matjaman.. Tg 16/17-8-1961 Ma 

|lam tirakatan di Balai RK me- 
| njongseng hari 17 Agustus 4. 
(Tg 17.8-1964 Perlombaan ka- 

1 

| nak2, tingkat taman Kanak2 
' Sampai SD. s 
|. Pamitya tsb sbb: 1. Pelim- 
dung: Ngatidjo Prawirosuhardjo 
(Keiua RK) Drs. Marsudi Kar 

torahardjo (Ketua LSK). 2. Ke 

tua: Suwito. 3. Penulis: Rami- 

Gan Pr. Sumarto. 4. Bendaha 

ra: Suhardjono. 5. Pemuda: Su 

hardjono. €. Kewanitaan: 1. Nj, 

Prawirowinatmo, 2. Njj Mursi- 

nah Purwodihardio. 3. Nj. Sri 

Sagiman. 

3 —0o—0—0—0—0—0-—0—0— 
$ GOWJ DIJAMIN PELAK: 

SANAAN INSTRUKSI 
PRESIDEN 

Mengenai pakaian jg 
tidak sopan. 

Untuk ketga kalinja Se- 

$ pin kemarin dikantor IKDA 

Jogjakanta dilangsungkan 
musjawarah untuk membi. 

tjarakam pelaksanaan in- 

struksi Presiden Sukacno 

mengena! larangan pakaian 

Gam tingkahlaku jang tdak 
sopan, Dalam musjawarah 
itu terutama untuk mende- 

ngar keterangan dari pihak 

GOWJ. (Gabungan Organi- 

saSL Wanita Jogjakarta). 
Dari GOWJI had Pu? S 

   

hr, SD Susanto,  S.swosu- 
marto, Krissubanu dan Sar 
djono. 

Pihak GOWJ memberikan 
keterangan dengan tegas, 
bahwa atas uSaha semua 

organisasi jang tergabung 
dim GOWJ, maka tindakan 
"kekerasan" dali pihak Po- 

lisi seharusr a tidak :e djudi 

di Jogjakarta. Sebab den 
kampanje jang dilkkakar 
oleh GOWJ beserta orga 
sasi2 wanita jang meng 
anggguta.rja, maka keiss 

dikalangan masjarakat akan 
mendjamin, bahwa bagi Jo. 
gjakarta tidak akam kenal 

peringatan kekerasan bag 

mereka jang memakai rck 
Span tklak sopan, rambut 

sasak dan tingkah laxu lain 
nja jang tidak pantas-wik 
wanita Indonesia. 

Mengingat kesuliian2 teh 

niS, menurut GOWJ pec- 

ingaran apabila masih ada 
jang melanggar baras wak- 
tunja tidak achtr A 

1964, terapi perrengal 
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memberi benerangan kepada 

umum, GOWJ menempuh 
semua Gjalan jang bak di 
kerdjakam, djuga minta 
bantuan PSMJ (Persatuan 
Sekolah Mode Jogjakara). 

Dengan tegas dikatakan 
bahwa GOWJ sebagai orga 
nisasi wanita djuga merasa 
mendapat instruksi Jangsung 
dari Presiden Sukarno. 

800009000000 -—- 000000000004 
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PAMERAN KARJA KELUARGA 
ASRI DI SONOBUDOJO 

Dalam rangka ikut memerjah 
kan peringatan hari ulang thn 
kemerdekaan ke XIX, Akademi 
Seni Ripa Indonesia di Jogja- 
karta akan mengadakan pamer- 
an Karia2 keluarga ASRI di pen 
dopo Sorebudojo: 

Pameran itu akan dibuka utk 
umum dari tgl 17/8 s/d 20 Agus 
tus 1964. Pameran tsb akan me 
liputi karja? dosen, ' mahasiswa 
dan pegawa: dgn thema “Dgn 
semangat Dwikora menjongsang 
hari ulang tahun kemerdekaan 
jang ke XIX”, Kurang lebih 200 

karja akan di-exposisikan. 
Panitya Exposisi diketuai Soe- 

| topa dan Sidharto. 
J 

MULAI OKTOBER DI 
BERANGKATKAN 200.009 KK 

| TRANSMIGRAN 
Setelah selesai pemberangkat 

lan transmigrasi 1000 K.K. dgn 
| sistim swakarja, mulai bulan 
| Oktober jad, “Pemerintah Das: 

ting II Gunung Kilul akan mem 
'berangkatkan transnyeran he- 
dol desa jang pertama sedjum- 
lah 20.000 K.K. terdri “dari 
100-009 d'iwa. Pemberangkatan 
transm'gran 100.000 djiwa tb 
iatur setjara gelombang, hng- 
ga dalam waktu dua tahun akan 
selesai. Pemberangkatan ans- 
migran tsb selurahnja “diadi 
tanggung d'awab presidium Ka 
binet Kerdja sebagai Salah sa- 
tu Gari pelaksanaan projek Gu- 
nung Kidul dalam rangka pes. 
baikan sos'al' dan ekonomi dari 
rakjat daerah tsb, —- (Kor). 

NONTON DIMANA ? 
JOGJA 

RATIH : "Sarutobi Sasuke” — 
17 th: 

INDRA - "Sarutobi Sasuke” — 
UP bs 

RAHAJU :  "Stellar Brothers”, 
Segala umur. 

SOBOHARSOND : ”Nanatsu 
No Chikai”, ke II. 

PERMATA: "Stellar Brothers” 
Segala umur. 

SENISONO : "Bintang Ketiil”. 
W.O: NGESTI PANDOWO: 
Hn drug”. 

  

  CSS Anauu kasi nemamamian masing9 berumur 14 tahun | 

sa 

W:O.. SRIWEDARI : “Sasis 

Ela



      

: Sopan terhadap guru itu, wa. 

ANA 

  

PROBLIM ACHIR TAHUN PELADJARAN : 

| YAMU2 BULAN DJULI 
PA AAN LL oleh 1 Drs RAMELAN. MAA TI 

PADA saat? mendjeling ta hun pelagjaran 
eladjarannja 

ami kesibukan jang luar 
mereka sibuk dengan pel 
djari supaja dapat lulus, 
mari untuk mendapat tempa: disekolah jang lebih tinggi. 
Bahkan orang tua merekapun biasanja tidak tinggal Sa 
mereka maa pergi kesana kemari pula 
kenalan atau saudara mereka jang kebetulan mendjadi g disekolah jang diinginkan oleh anak mereka. an 

Asalkan ada orang jang ki- | 
ranja bisa mereka harapkan 
akan dapat memberi perto- 
longan agar anak mereka da- | 
pat diterima, mereka tidak 
akan raj untuk menemuinja 
aon ataupun dirumah. 
Adakalanja mereka datang tis | 
Gak pada waktu menerma tas 
mu, suatu hal jang sebenarnja 
tidak diinginkan oleh guru jg 
bersangkutan. Ia tidak dapat | waktu kendak melandjutkan 
menolak : mereka peladjarannja. Testing masuk 
karena mereka itu adalah ta. ke sekclah2 kedjuruan atau 
mu2 jang harus dihargai se- | 
suai dengan adat kebiasaan ' 
orang timur. Tetapi djika ke- | 
Gatangan mereka itu d'terima | 
djuga maka hal itu berarti su- 
atu pengorbanan waktu bagi 
guru itu, sebab sebetulnja ia ' 
dapat mempergunakan waktu 
itu untuk ber'stirahat setelah 
berdjam2 berbitjara dimuka 
klas atau untuk mengerdjakan 
hal jang berhubungan dgn 
tugasnja disekolah seperti mi. 
sa'nja memeriksa pekerdjaan 
murd atau membuat persiap- 
an2 mengadjar untuk keesok- 
an harinja- Orang2 itu biasa- 
nja bersikap sangat ramah dan 

laupun dalam keadaan sehari- 
hari mungkn mereka bersikap 
atjuh-tak-atjuh, karena mere- 
ka mempunjai maksud terten- 
tu Ada pula tjara lain agar 
maksud mereka tertjapai. ja- 
itu misalnja membawa oleh2 
untuk keluarga guru itu baik 
dengan tjara terang3an atau- 
pun tidak. Singkainja, banjak 
daja upaja jang ditempuh 
agar tudjuan dapat terlaksana 
Namun dalam hal ini guru ha- 
rus se'alu berpegang tegun 
pada kebidjaksanaan jg telan 
d'gariskan oleh Devariemen- 
nia, serta harus bertindak dju- 
djur dan adil terhadap siapa- 

pun. 

BELASA KLIWON Il AGUSTUS '64 (2 BAKDA 

peladjaran?2 jang harus mereka pela 

SA TT TA TN TE TA 
K TA f 
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| baru para pela. 
Gisesuatu sekolah 

biasa. Kalau sebelum udjian 

kini mereka sibuk kian ke- 

untuk menghubungi 

maupun oleh anak itu sendiri. 
Menentukan yak jang sesuai 
“dengan bakat anak adalah per- 
lu sekali, mengingat hal itu 
erat hubungannja dengan ke- 

  

iah Negeri bisa diterima - 
muanja. Sudah bukan ranasia 
lagi bahwa kemampuan Peme- 
rintah untuk menampung arus | 
murid jang mau masuk keses 
kolah Negeri itu sangat terba- | 
tas. Karenanja perlu diadakan 
pembatasan dengan dialan ses 
leksi nilaj jang biasa diadakan. 
disekolah? umum seperti SMP | 
dan SMA. Djika tjalon murid 
tidak bisa diterima, bukanlah 
guru jang 'bersalah dan tidak 
suka menolong, “akan tetapi 
karena keadaanlah jang me- | 
maksa berbubung kemampuan | 
menerima “jang sangat terba- | 
tas itu. 

Penting pula untuk disadari, | 
bahwa sekolah Negeri bukan. | 
lah satu2nja tempat untuk be- | 
ladjar, karena masih baniak 
sekolah? iain jang d-usahakan ' 
oleh masjarakat.  Umumnja   'bahagiaannja sendiri dimasa 

depan. Tidak menghseransan 
Gjika kini disekolah? .andjut- ' 
an mulai diadakan penjulahan 
dan bimbingan agar murid2 | 
tidak salah pilih sekolah pada | 

fakultas2 itu sebenarnja adalah 
suatu usaha untuk mentjegah 
salah pilih sekolah itu. 

Salah terima. 
Itulah sebabnja djika menu- 

rut pendapat panitya peneri- 
maan seorang tjalon t'dak da. | 
pat diterima, sejogyanja kepu- 
tusan itu diterima dgn hati 
jang ichlas. Hal itu djustru 
untuk kepentingan dan keba- 
hagiaanrja sendiri dikemudian 
hari. Anehnja, keputusan ten- 
tang penolaxran itu umumnja 
tidak diterima dengan baik? 
oleh tjalon atau orang tuanja, | 
bahkan kadang? diangzap se- | 
bagai suatu perlakuan jang 
tdak adil terhadap mereka. 
Kemudian mereka lalu bordaja 
upaja dengan djalan apapun 
supaja achirnja dapat diteri- 
ma djuga. 

Kesulitan guru disini 1alah 
epabila orang tua tjalon itu 
masih saudaranja sendiri atau 
kenalan baiknja. Keputusan pe- 
nolakan itu mungkin bisa d'ang- 
gap sbg suatu tindakan jg tidak 
bersahabat, padahal sehenarnja 
keputusan. itu untuk keben- 
tingan tjalon itu sendiri, untuk | 
menghindarkan pemborosan | 
waktu, biaja dan tenaga jang 
sa2. Seandainja jans tidsk me 
menuhi sjarat itu diterima dju- 
ga, tampaknja guru itu telah 
berbuat suatu kebadjikan Te-   Anggap enteng. 

Dalam hubungan ini guru ti- | 
dak djarang mendjadi ketjewa 

terhadap orang2 jang datang 
mnta pertolongan itu, jang Se- 
karang terkenal dengan dju- 
lukan "tamu? bulan Djuli” Mi- 
salnja djika anak mereka telah 
diterima, kadang2 hal itu di- 
cnggap hal jang wadjar sadja 
seangga mereka tidak me- 
mandang perlu untuk menjam j 
paikan rasa terima kasih ke- 
pada guru jang sedikit hanjak 
telah berdjasa itu. Ada hal 
lain lagi jang djika dirasakan 

tidak menjenangkan hati guru | 

itu. Ada orang datang pada ses 
Grang guru untuk minta per- 

agar anaknja atau | 
saudaranja bisa diterima men- 
djadi murid, dan achirnja bisa 
diusahakan sampai anak 'tu d' 
terima. Tetapi sementara itu 
disekolah lain diusahakan pus 
Ia agar anak itu bisa diterima, | 
dan ternjata berhasil djuga 
Jang mendjadikan hati guru 
tidak senang ialah karenaorang , 
itu tidak kundjung datang utk | 
memberi tahu bahwa enaknja | 
atau saudaranja itu tidak djadi | 
didaftarkan karena sudah di- | 
terima dilan tempat. Kalau 
achirnja ia memberitahu dju 
ga tjaranja kadang2 kurang 
menjenangkan, misalnja hanja ' 
sambil lalu sadja djika kebe- 
tulan bertemu didjalan. Pada- 
haj perlu diingat bahwa jang 
membutuhkan tempat itu ba- 
njak sekali: karena 'tu kalau 
memang anak tidak djadi di- 
masukkan, sebaiknja kabar itu | 
Gengan segera . diberitahukan | 
kepada guru agar -tempatnja ' 
bisa diberikan kepada nas 
lain jg lebih membutuhkannja. 

Testing masuk sebagai 
usaha utk menentukan 
bakat. : 

Perlu dimaklumi bahwa gu- 
ru itu hanjalah petugas pendix 
dikan sadja,  djadi bukanlah 
orang jang dapat memutuskan : 
segala sesuatu menurut kemau- | 
annja sendiri. Dalam hai pene- ' 

  

rimaan murid, misalnja, guru 
bertindak  seke- Setia Budhi). Klas Bebas: I. | 

hendaknja sendiri, karena bia-  Prananto, Dan I (Sala — Setia ' 
tidak dapat 

sanja sudah terbentuk suatu 
panitya penerimaan murid jg 
sudah menentukan kep djaksa- 
haan serta norma2 untuk me 
nerima tjalon2 murid. 

Sebagai tjontoh,wmpamanja,! Ri ! 
dengan tubuh terketji! diban- | tialon harus memiliki ketja- 

kapan tertentu jang dapat di- 
ketahui dari daftar nilai udjian 
mereka atau dari hasil testing 
jang diselenggarakan o:eh pa 
nitya. Testing itu diadakan nas 
kekatnja untuk kepentingan 
tjalon itu sendiri, dan bukan 
hanja sekedar alasan untuk 
menolak tjalon jang berlebih. 
lebihan sadja:. Seorang tijaicn 
jang tidak berbakat ukk men 
djadi guru bahasa Inggris se- 
lajaknja tidak diterima untuk 
mendjadi mahasiswa pada IK- 

tapi sebenarnja apa jang telah 
terdjadi adalah djustru keba- 
likannja. Ia tidak menolong 
enak itu, tetapi bahkan men- 
Gjerumuskannja kedalam dju- 
rang keketjewaan jang mung- 
kin akan dirasakannja seumur 
hidup. Sebab besar. kemung- 
k'nan anak 'itu tidak dapat 
mengikuti peladjaran2 jang di- 
berikan dengan baik2, bahkan 
mungkin ia akan gagal sama 
sekali ditengah verdjalanan. 

Sekolah Negeri bukan 
satu2nja tempat bela- 

djar. 
Hal lain jang perlu d'mak- 

Tum: oleh orang2 tua ialah bah | 
wa sebenarnja adalah mendja- 
Gi keinginan pemerintah dan 

|pemerintah Belanda 

orang masih sadja beranggap- 
an kalau sekolah Negerj itu 
jebih tinggi dari pada sekolah 
partikelir. Mungkin anggapan 
Gemikian adalah warisan dari 
Gjaman kolonial dahulu, ketika 

hanja 
mengakui sekolah2 gupernemen 
sebagai lembaga? . pendidikan 
jang sah. Dialam kemerdekaan 
ini pandangan jang demikian 
itu seharusnja sudah berobah. 
Seperti tertjantum dalam Un- 
Gang2 Pokok Pend'dikan tahun 
1950 dan tahun 1954 oleh pe- 
merintah kesempatan diberi- 
kan seluas-luasnja kepada ma- 
sjarakat untuk menjelenggara- 
kan sekolah? partikelir sesuai 
dengan aliran masing2. Kepar 
Ga sekolah? tersebut djika di- 
pandang perlu, jaitu djika me- 
menuhi sjarai2 dari nemerin- 
tah, dapat diberikan subsidi. 
Hal ini berarti bahwa sed'kit 
'banjak ada pengawasan dari 
pemerintah mengenai mu:u pe 
ladjaran jang diberikan di se- 
kolah2 partikelir itu, karena 
sekolah partikelir jang sidax 
baik mutu peladjarannja tidak 
akan . mendapat ' pengakuan ' 
ataupun subsidi darj pernerim 
tah. Murid2 sekolah partikelir- 
pun pada tiap2 achir tanun pe- 
ladjaran diperbolehkan me- 
nempuh wudjian negara bersa- 
ma-sama dengan murid? seko- 
lah negeri. Apabila mereka Iu- 
lus, maka idjazah jang mereka 
peroleh adalah idjazah negeri 
pula, jang djuga diterimakan 
kepada murid2 sekolah negeri 
jang lulus. 

  

  Kedudukannja sama- 

Dilembaga-lempaga — pendi- 
dikan jang setingkat dengan 
universitas oleh pemerintah 
ic. Departemen PTIP telah pu. | 
la d'iputuskan pengakuan? ter- | 
hadap perguruan? tinggi swas- | 
ta jang ternjata telah meme- 
nuhi sjarat2 pemerintah, seper. 
ti misalnja FKIP Sanata Dhar- 
ma di Jogjakarta atau Univer- 
Sitas Nasional “17  Agusius 
1945” di Djakarta. Ini berarti 
bahwa idjazah perguruan ting- 
gi itu nilainja sama dengan 
idjazah univers'tas negeri. Pa- 
ra pemegang idjazah2 itu ber: 
hak pula memakai gelar kesar- 
Gjanaan seperti  lazimnja Iu- 
lusan univers'tas pemerintah, 
Gan djika mereka bekerdja pa- 
da pemerintah kedudukar me-   guru? djuga, kalau senvia mu- 

rd jang mendaftarkan diseko. ' 

Djago Judo 

reka sama dengan kedudukan 
lulusan universitas negeri pula. 

— (Bersambung). 

Djateng siap 
ke seleksi nasional 

“DALAM menjiapkan pemain? Judo Djateng untuk se- 
i 

leksi Nasional 1964, PISI Djate ng mengadakan seleksi untuk 
Daerah Djateng bertempat dr ama AMN Magelang tgl. 7 — 8 Agustus jbl. Penjelenggaraan & iketuai Let Kol J Utomo Ketua 
PJSI Djateng, sebagai wasit bertindak Oci Tiong Lok Kes 
tua Kom. Tehnik PJSI Djateng. peserta? dari Semarang 14. 
Sala 12, Klaten 11, 

Tiap akan dimulai  pertan- 
Gingan seleksi dilahului dengan 

Magelang - AMN 13 dan PJSI 5 orang. 

pakkan roman muka seorang 
“fighter”, sudah 'sedjak mern- 

Gemonstrasi Judo Puteri oleh | djadi Peradjurit Taruna AMN | 
Judoka2 (pemain judo) puter! | aalam th 1962 mengikuti selek- 
dari organisasi Setya Budn 
Sala dibawah pimpinan Nj: 
Oei Tiang Lok. 

P , Djuara I dan II 
Setelah harj pertama dilang- 

sungkan babak penjisihan pa- 
da hari kedua berhasil keluar 
sebagai djuara sbb: 

Klas Ringan: I., Rakman, 
Dan I (Magelang- AMN), IL. 
Kauw Tik Gie, Kyu 2 (Semas 
rang). Kias Menengah : I. The 
Tik Pa, Kyu 2 (Sala- Radja- 
wali), II. Liem Swan ,Boen, 
Kyu 2 (Sala-Setya Budhi). 
Klas Berat: I. Tan Ian Tjoe, 
Lan II (Sala-Setya Budhi), 
UI. Freddy Lo, Kyu 1 (Sala — 

Budhi), II. Rukman. Dani 
(Maselang — AMN). 

-.. Rukman djuara. badan 
. nja terketjil. 

Rukman Sersan Taruna AMN 

ding djuara2 lainnja, menun- 
djukkan permainan jang ber. 
mutu, penuh “kesigapan dan 
tehnik2 jang dikuasa baik2. 
Wartawan KR jang meonjaksi- 
kan pertandingan babax finale, | 
meritjatat betapa besar daja 
tahan dan kegesitan Rukman. ' 
| Rukman djarang membiarkan 
lawan untuk menjeranz tanpa 
mendapat serangan balasan. Jg 

| Pena :dalam bebarspa kas 
Lt pe 
lam menghadapi lawan? (jang 

  
AA 

  

rtandingan berturut2, da- 

sa nasional judo untuk Asian 
Games IV. Sebagai Kovrsi Ta- 
runa pada th 1963 untuk GA- 
NEFO I, sebagai Sersan Taru- 
na untuk seleksi nasional 1964 
Galam rangka Olympic Games. 
Dan bagaimana tahun depan 

: Sebagai Sersan Major Taruna? 
| Untuk seleksi Djateng Rukman 
ikut untuk .2 klas sekaligus, 
dan berhasil keluar  sehagai 
djuara I klas Ringan dan dju- 
ara II klas: Bebas. 

| 

| 

| 

| 
1 
z 

  

$ i 
| 

— MAAF JA PAH. Saja tahu 
mengapa papah tidak setudju 
itu: Karena papah hingga kini 
masih memandang rendah pada 

Harjanto. Dulu zaman Belanda 

papah . pernah mengalami beli 

  

tahun merasa sangat terhormat, 
mendapat kartjis putih js meme 
belinja sadia dipisahkan dengan 

       

IP Djurusan Bahasa Inggris | kebanjakan lebih besar dan orang9 Indonesia j £ “#ealah 
Djika ia diterima  ajuga, ke: #inggi badannja). Rukman tas KAN? AN niat. 
mungkinan besar i& kelak kes tap menguasai ketenangan Bukankah ini jang mendjadi ke 

su al Men Saga Aoi misa aan 5 MAMe MANA anta TO Ba eh 
. 

| putusan? penting setelah mem- 
' peroleh ' persetudjuan Badan 

| Musjawarah Desapradja. 

langsung oleh penduduk Desa- 
pradja jang sudah berumur 18 

    
SAN ka in 

JANG dimaksud dengan De- 
sapraaja adalah kesatuan ma- 
sjarakat hukum adat jang ter- 
tentu batas2 daerahnja, berhak 
mengurus rumahrtangganja, me 
milih penguasanja dan mem- 
punjai harta benda sendiri. 
Demikian dinjatakan dalam 
RUU tentang Desapradja jang 
telah disampaikan kepada 
DPRGR. h 
Dinjatakan seterusnja, bah- 

wa Desapradja “adalah badan 
hukum. Didalam dan diluar 
hukum Cesapradja: diwakih 
oleh Kepala Desapradja. 
Berdasarkan kepentingan 
umum, atas usul Pemerintah 
Daerah tingkat II dan setelah 
memperhatikan pendapat Bas 
dan Musjawarah Desapradja 
jang bersangkutan, becerapa 
Desapradja dapat digabungkan 
miendjadi satu Desapradja. Ber 
dasarkan keputusan Badan 
Musjawarah  Desapradja ma- 
sing2, Desapradja2 dapa: meng 
gabungkan diri mendjadi satu 
Desapradja. Penggabungan tspn 

# 

SI 

"KEDAULATAN  RAKJAT” 

RADJA 
Anggota2 Badan Musjawarah 

Desapradja dipilih langsung 
Oleh penduduk Desapradja js 
sudah berumur 18 talrun atau 
sudah (pernah) kawin dan me- 
nurut adat keblasaan sslempas 
telah mendjadi warga Desaa 
pradja jang bersangkutan. 

. —— (Bersambung). 
  

Luns katakan : 
KUNDJUNGANNJA KE 
INDONESIA 

Suatu sukses besar. 
Menlu Nederland Joseph Luns 

sekembalinja di Amsterdam dari 
kundjungannja ke Indonesia me- 

ngatakan, kundjungannja itu tlh 
merupakan suatu sukses besar. 

Ia memudji suasana objektip 

.jang telah meliputi pembitjaraan 
pembitjaraau jang telah diada- 
kannja dengan pemimpin? Indo- 
nesia. 

Luns menambahkan, Neder- 
land pertjaja kerdjasama politik 

dengan Indonesia akan mungkin 
didjalankan hanja dalam suatu   Gitetapkan dengan peraturan 

Daerah tingkat I jang memuat 
djuga ketentuan? tentang pe- 
njelesa'an segala akibat dari 
penggabungan itu. Peraturan 
Diaerah itu tidak dapat berla- 
ku sebelum disahkan oleh Men 
terj Dalam Negeri. 

Berdasarkan kepentingan 
umum, atas usul pemer'ntah 
Daerah tingkat II dan setelah 
memperhatikan pendapat Ba- 
dan Musjawarah  Desapradja 
jang bersangkutan, sesuatu 
Desapradja dapat dipetjah men | 
djadi lebih ketjil. Pemetjahan | 
itu d'tetapkan den peraturan | 
Daerah tingtat I jang memuat | 
djuga ketentuan2 tentang pe- 
njelesaian segala akihat peme- 
tjahan itu. Peraturan Daerah | 

itu tidak dapat berlaku sebe- | 
:lum disahkan “oleh Menteri | 
Dalam Negeri. 

Bentuk dan susunan 
Desapradja. 

Alat2 kelengkapan Desapra- 

  

dja terdiri dari Kepala Desas | 
pradja, Badan Musjawarah De- | 
sapradja, Pamong Desapradja, 
Panitera Desapradja dan Ba- 
dan Pertimbangan Sesepuh. 
Kepala Desapradja adalah 

penjelenggara utama urusar 
rumah-tangga Desapradja dan 
berkedudukan sebagai Sesepuh 
Desapradja. Kepala Desapradja 
mengambil tindakan2 dan ke- 

Kepala 'Desapradja d:pilih 
“Bulaksumur 

' tahun atau sudah (pernah) ka- 
win dan menurut “adat kebia- 
saan setempat sudah mendjadi 
warga Desapradja jang ber- 
sangkutan. 

Kepala Desapradja Wiangkat 
oleh Kepala Daerah tingkat I 
berdasarkan hasil pemilihan jg 
sah untuk suatu masa djakatan 
paling lama 8 tahun. 

Peraturan pemilihan, peng. 
angkatan dan pengesahan, pe 
metjatan sementara dan pem- 
berhent'an Kepala Desapradja 
Gitetapkan oleh Pemer'intan 
Daerah tingkat I dgn memper- 
hatikan adat kebiasaan sctem.- 
pat- Peraturan itu tidak dapat   berlaku sebelum d'sahkan oleh 

hi tentang. ini? - Dan, Pah, 

Menteri Dalam Negeri. 

Badan Musjawarah 
Desapradja. 

Badan Musjawarah Desanra 
Gja adalah perwakilan daripa- 
da masjarakat Desapradja 
Djumlah anggota  Badam Mu- 
sjawarah Desapradja sedikit- 
nja 10 dan sebanjak2nj. 25 
orang, tidak termasuk ketua. 
Keanggotaan, Badan Musjawa- 
rah Desapradja berlaku untrk 
masa 4 tahun. 

Seleksi dan. Kongres 
diundur. 

Seleksi Nasional jang sedia- 
nja akan dilangsungkan ig. 22 
— 23 Agustus dan disusul ig. 
24 — 25 Agustus dgn Kongres 
PJSI, menurut berita terachir 
dari PJSI Pusat Tiandar ber- 
hubung dengan kesibukan KO- 
“GOR Pusat mendjelang per 
siapan Olympic Games. Seleksi 
nasional ditetapkan tg. 29 — 30 
Agustus, sedang Kongres PISI 
baru akan. dilangsungkan se 
telah Olympic Games. — (KR). 

  

rangka bilateral. 
Dikatakannja, sebuah komisi 

bersama Nederland - Indonesia 
akan bersidang di Den Haag da- 

lam bulan September jad. untuk 

membitjarakan masalah? ekono- 
mi dan keuangan jang menjang- 
kut kepentingan kedua negara. 

BEKAS TNI KETURUNAN 
PAKISTAN : 

Diterima ment. Sudibjo. 
Sukarelawan keturunan Pa- 

| Indonesia jang konsekwen, jang 

1 

VETERAN RI PEDJUANG 
jANG TIDAK ADA 
HENTI2NJA 

(Sambungan hal 1). 

Tegasnja kaum Veteran Repu- 

blik Indonesia adalah Pedjuang 
Abadi bagi Bangsa dan Rakjat- 
nja, selama mereka ini tidak 
pernah mentjiderai tjita2 Revo- 

lusi 17 Agustus 1945, baik da- 
hulu — sekarang — maupun utk 
waktu2 jg akan datang ! Kaum 

Veteran Republik Indonesia jg 
baik adalah Pedjuang Republik 

terendam sama basah —  tera- 
pung sama hanjut, bersama? 
Bangsa dan Rakjatnja. Veteran 

Republik Indonesia adalah Pedju 
ang Abadi, perbedaannja hanja 
terletak kepada: “kalau dalam 
periode. Revolusi physik dahulu 
berdjuang dgn memanggul sen- 

djata — sekarang, dim tahap 

Revolusi jg bersifat sosial eko- 
homis ini mereka berdjuang di 
bidang jg non militer, jg hake- 
katnja sama pentingnja dengan 

lapangan. perdjuangan jang ter- 
dahulu ! 

Lebih landjut dikatakan oleh 
Letkol Katamso, bahwa Bangsa 

Indonesia pada waktu sekarang 

ini sedang berada pada. suatu 

tingkat perdjoangan — dimana 

Revolusi kita ini sedang menga- 
lami pasang naik dgn hebatnja. 

Sebagai konsekwensi dari tu- 

gas Revolusioner kita, Bangsa 

Indonesia dewasa ini sedang 

menghadapi kepungan2 dan te- 

kanan2 dari kaum imperialis, jg 

impact-nja sangat terasa dida- 
lam negeri dim bentuk? adanja 

serba kesulitan jg dihadapi se- 

hari2 oleh Rakjat kita.   Kistan jang tergabung dalam 
kesatuan bekas TNI keturunan j 
Pakistan dengan semangat dan | 
dikiplm jang tinggi, diterima 
oleh menteri/sekidjen Front Na- 
sional Sudibjo jang dengan pe- 

rasaan tertaru telah menjam- 
butnja dan menjampaikan peng 
hargaan jang setinggi?nja. Ke. 
tua umumnja bernama Faiz Mo 

| hamad. — Ant. 
  

SPURA RUSUH LAGI 
Kerusuhan2 telah terdjadi la- 

gi di Singapura diantaranja ter 
djadi di Geylang, bagian timur 
luar kota Singapura, “dimana 
tiga diantaranja didaerah Gey 

eriila2 polisi Singapura jang 

dikutip "Reuter" menjebut ke- 
rusuhan2? itu sebagai "insiden" 
dan terdjadi di-tempat tempat 
pernah terdjadi benirokan2 ra- 

Sial baru? ini. 
ling. — Ant. 

KERNJASAMA UGM - IAIN 
Besck ig ll Agusius 1964 

ijam 10.00 di Balai Senat UGM 

akan dilangsung- 
kan upatjara penanda tanganan 
Piagam Kerdja sama antara 
Institut - Agama Islam Negeri 
dan UGM. 

  

PENGADILAN NEGERI KE- 
BUMEN PUNJA HUMAS 

Sekagai realsasi dari instruk 

si Menteri Kehakiman, baru2 
ini Pengadilan Negeri Kebumen 
telah menibentuk Seksi Hub. 

Masjarakat serdiri dari Hakim 
Sunarjso SH sebagai Penasehat, 
Hakim Sutjivio BA sebagai Ke 

pala, dibantu 'cdeh dua orang 
petugas lainnja. 

Dengan telah - terbentuknya 

Seksi tso ditarapkan akan le. 
ksh menjempurnakan penginte- 
grasian antara Pengadiian Ne- 

geri dan Masjaraka:: Dapat di 
tambahkan, bahwa dikota tk HL 
Kebumen. hanja rerdapar dua | 

orang Wartawan Kantor Beri- 
ta/Harian. — (Kor). 

PNI ANAK TJB-. DANURDJAN 
BERPENGURUS BARU 

Konperensi anak tjabang PNI 
Front Marhaenis Damurdjan jg 
diadakan kema'in dulu pagi ber- 
tempat di Wisma Marhaen Tuka- 

ngan, dengan dihadiri deh ran- 
ting, dan gerakan? masa Mar- 

kaenis, telah berhasil memilih 
pengurus baru: Ketua I Suto- 
ma, HT Notosumargo, IL Sudar 
sono Djati Waluio. Sekretaris I 
Pradjarto Harjono BA, II Hadi 
Suwarno, II Sutikno H. Benda 
kara I Sumarno, II Saram San 
awi II Nj. Rawan. Dan di 
bantu dengan seksi2. 

Timbang terima dari yengu- 
rus lama diwakili Supomo dan 
Saltam Santawi, sedang dari' pe 
ngurus baru oleh Sutomo dan   

  

BENGANA 
ANGSANA 

” DIMuSINI 
SENI 
On SORE 

bat
h 

dam
 

thl DWI COST NDPORO Su 

runan “Tionghoa jang kaja-raja. 
Bukankah demikian? — dan da- 
lam mengataKan jang terachir 
ini Tio memalingkan  mukanja 
kepada isterinja. 

Pah, basi saja dan djuga Kiem 
Nio, jalah bahwa begitu dilahirs 

dan .minum air 
dari bumi.ini dan dibesarkan di 
tengah2 bangsa Indonesia sen 

diri.Tidakkah saja harus menja. 
takan rasa terimakasih jang se 
besarInia , kepada bumi dan 
Ka ja Senuta Tanah sens 

ag Saja debat hiktap Aa bui 
: , Pah, keadaan sokar 

  
  

kan kita menghirup hawa Indo- | 
(nesia, mandi : 

kukan oleh kewua tjabang Ko. 
pra Supardi. 

merasa bangga sebagai wargane 
gara dan sebagai bangsa Indone- 
sia jang terhormat diantara 
bangsa2 di dunia ini. Suatu 
bangsa jang dihormati oleh bang 
sa-bangsa lain. Suatu bangsa ig 
Gikurntsl Tuhan, tanah air jang 
kaja rain dengan hari kemudian 
jang gilang gemilang! 

— Djadi engkau setudju an- 
| daikata si Kiem menjintai Har- 
" janto. 

— Kalau ajah  menanjakan 

hal ini kepada saja, bagiku ini 
tidak mendjadi soal. Soainja ja 

lah apakah pemuda jang ditjin- 
tai Kiem Nic itu memiliki watak 

| watak jang baik, memiliki kese- 
|hatan jang baik dan diharapkan 
| dapat bertanggung djawah seba- 

| gai suami, Apakah ia namanja 
Harjanto, apakah ia bernama 
Tiong Hoan atau Kam Lok atau 

| Sarimin, bagi saja tidaklah men 
| djadi soal: Kalau si Kiem ex 
| net-benar menjintai ' Harjanto 
dan demikian pula Harjanto me 
njintai si Kiem, apa halangan- 
nja? Sala tahu Harjanto orang 
jang bgik2, memiliki watak jang 
baik, memiliki sifat2 jaga baiis, 
mati bekerdja keras, diodjur dan 

  

    
   

Pradjarto Harjono BA. Penge- | Beladjar menjanii — 18.15 Riang 
sjahan pengurus baru tsb dila- | rla — 19.49 Seriosa -— 20.30 

| 

Dewasa karena penga- 

laman. 

Bangsa Indonesia, jang telah 
dewasa karena dibadjakan oleh 

pengalaman2 heroik jg diperoleh 

nja dari Revolusi Agustus, tidak 

menjerah, dan tidak akan menje 

rah dan tidak akan bertekuk 
lutut. 

Sebagai djawaban atas segala 

rintangan dan tantangan jg di 

hadapinja, Bangsa Indonesia se- 

dang serempak berbaris madju 
Ggn derap langkah kemenangan 

Sabtu tanggal 8-5-1964. 
Single umum pria, (babak. se- 

mi final), Tan Giem Bing — Dr 
Soeliantcra Soelaiman 6-—4, 

5—T, G—-4: Soeprijono — Hendrik 
Ali 5 6-4 16, 2-6. 

Single pria senior, (babak fi 
nal), Dr Thio Kiem Djwan — 
Djajengasmoro 5 6-4, 6-1: 

Doubie umum pries Effendi/ 
Tan Liong Hien — F X Sardjo- 
ho/Soeprijeng — 3—b$, 3—6. Roe- 
djiman,/Tsibijoen —. Tan Giem 
Bing/Hendrik AN — 8-1, 6—0. 
Lie Sicag Lik/Tan Kang Joe — 

Tan Bing Gig/Tan Bing Djan — 

0—6, 3—6. : 
Double umum wanita: (babak 

finaD. Amy Sadjiman/Serepina 
Tampubolon — Nj H A Antono/ 

Nj Abcukalam — 6—2, 6-3, 

Minggu tgl 2-8“64 pagi 
Singla umum wanitas (babak 

final). Dalam final Single Wa- 
nita terdjadi suatu surprise lagi 

jaitu dgn muntjulnja djuara ba 
ru Singles Wanita jaitu Rooshar- 

tati jang mengalahkan Amy Sa- 

diman (Runnerup th 193). 

Adapun scorenja, Rooshartati — 
Amy Sadjiman — 5-7, 6—A, 15 

Nj HA Antono — Tjoa Ping 

Hiong/Yay Lis Joen & 75, 64 

Tan Giem Bing/Dani Kaoesnire 
gono —- Liem Jong Nam/Tan 
Liang Tjauw — 6— 6—-. 

Doubls umum priss (babak 
fina) : Tan Gwan Hie/Khos Hov 

  

———— See eng 

$ GERAKAN "MASSOSO" 4 
Mendjepit Kahar & 
Selle: 

Mengenai gerakan “Mas- 
S0S0” ig telah dilantjarkan 
angkatan bersendjata R.I. 
bersama? dg massa Taka 

ngarjau Kahar Muzakkar/   Revolusioner ! 
Dalam menghadapi kepungan? 

Gan antjaman2 kaum imperialis 

seperti sekarang dim bentuknja 
jg konkrit. jaitu projek neo-kolo | 
nialisme "Malaysia", jg terang- | 
terangan ditudjukan terhadap 
Bangsa dan Revolusi Indonesia, 
P.JM. Presiden/Panglima 'Ter- 

tinggi/Pemimpin Besar Revolusi 

Indonesia Bung Karno telah men 

djawabnja dgn tegas, jaitu dgn 

DWIKORA. 
Letkol Katamso mengachiri 

amanatnja dgn seruan: Kaum 
Veteran adalah pradjurit Revo- 
lusi, ia adalah Partisan2 jang 
nempunjai pengalaman banjak, 

ia mempunjai organisasi jang 

baik, ia mempunjai djiwa dan 
semangat Revolusioner jg me- 

njala2. 
Adalah mendjadi tugas dan 

tanggung djawab '“ Anggauta2 

Korp3 Veteran Republik Indone- 
sia pada waktu sekarang ini, 
untuk lebih “ mengkonsolidasi 

Korpsnja guna memenuhi tun- 
tutan2 Revolusi dan guna men- 

sukseskan DWIKORA ! 

  

  

PEMILIKAN TJALON SEKRE- 

TARIS DT I DJATIM 
Sidang paripurna DPRD-GR 

tk I Djawa Timur setelah mens 
Gengarkan laporan tentang ra- 
pat gabungan ' antara pimpinan 
DPRD-GR panitia musjawarah, 
ketua2 goicngan serta beberapa 

pembitjara tentang prosedur pen 

tjalonan djabatan tsb diatas tdk 
berhasii mendapatkan djalan se 
pakat untuk menetapkan tjalon 

tunggal: 
Oleh karena itu rapab tsb me 

mutustan melakukan pemungut- 

an suara setjara tertulis dgn Ta- 
hasia. — Ant. 

Radio 
SELASA 11 AGUSTUS 19641 
JOGJA: 12.00 Tjiempungan 

— 17.00 Seni Djawa — 1745 

Utk AB — 1940 Lagu2 Mina- 
hasa — 21.19 P Besur — 21.20 
Varia  Keiiimuran — 22.10 La- 
gu2 baru — 23.10 Seriosa. 

  

RABU 12 AGUSTUS 1264 
JOGJA: 06.10 Bonangan/gen 

Geran — 14.19 Orkes — 17.00   
Andi Sella didapan kete- 

rangan “baltwa operasi im 
telah berhasil baik. 

Gerakan "Massoso” ada. 
lah semarjam gerakan "Pa 

$ garbetis” sangpernah dian 
$ tjarkan leh ABRI bersa- 
$ ma2 dengan massa rakjak 

terhadap geromkolan penga 
tjau di Djawa Barat, dgn 
hasil jg sangai, gemilang. 

Dalam setiap gerakan 
"Massoso” itu ikut sea 
tidak kurang 5.000 arang 
Takjat dan salah satu tfon- 
toh dari hasil gerakan ftiu 
ialah menjerann ja sebanjak 

2.000 orang dari lingkungan 
Gidaerah ketjamatan Pin 
rang 'haru2 ini, —. Ant: 

S 
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$ terhadap ' gerombolan ps- 

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 

s 

$ 
$ 
# 

3 
$ 
8 
' 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
' 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
3 
$ 
$ 
3 
3 
$ 
$ ta

r 
M3
 

IA
 C
N
 
t
a
 
K
O
 
Un
g 

K
O
 U
N
 
IN
 
Y
A
 
U
N
 

Keistimewaan : jasa 

Barang? Tsb Akan Tiba Dt 

Djakarta Bulan November/ 

Desember 1964.   | ROS — 21.10 Pidaro Walikota 
| — 21.20 Ujon2 monosuko. 

OPEN towtiamerit "tennis" jang cdisile e 
menjambut Wari Proklamasi 1!.t- 64 kini ada beberapa party ig 
sudah berachir, diantaranja: Single pria senior, 
wanita, single umum wanita, single mna 
innja, ada sebagian jang dilangs . : 
Adapun hasil2 jang telah kita ketahw adalah sbh: : 

  
Mixed double" Dr Soeliantoro/ | 

yg
     

$90000000000: -—- 00000000000$ LN Dr Svbandrio. AA EL AA Mey 

  

. d) D.K.W. Hummel Touren sport 49 cc. : 
e) Zundapp Super Combinetta 50 ce Air coling. : 

  

| HALAMAN 3 

  

Tennis 17-8: mendjelang achir 
nggardkan Pertin dlm 

double nmuta 
pria. Sedangkan Yaa 

Sein sore kemarin. 

. 

Ing — PF X Satidjino/Soepnijono 
2 Gea "16, I—5, Dr Sosfiaii- 
tero/A Kong — Tjoa Ping Hiong 
(Seehardi — 95, 246, 6-2, 

Singis pria junior. (babak fi- 
nah)” Reedjiman — Tan Bing 
Djan -6—1, 6-3. On 

Mixed dcubls: Dr Soeliantoro/ 
Nj H A Anteno —  Soediarsoy 
Amy Sadiman — 6-3 T—5. 

Hari Minggu sore tgl 0.64 
Single umum pria. (babak fk 

nal)s Dalam single pria umum 
pertandingan dilakukan dalam 
"The “besi of five advantasre 
long sets”. Adapun hasilnja: Tan 
Gie Bing . — Hendrik Ali 
TG, BA 1 e2, 

Dowble pria umum. (babak se- 
mi final)” Tan Giem Bing/ He 
drik All —. Tan Bing Gie/Tah 
Bing Djan - 81, 6—4.. Tan 
Gwan Hie/Khse Hoo Ing — Dr 
Soeliantere/A Kong” —  &R 
0-6. — (KR. 

KEKERUHAN DI LAOS 
Dikud. Nosavan, $ men- 
terg . ditahan. Djend-i 
Abhay perkuasa. : 

Surat kabar” Muans “Thai 
"Sasnseri” mengabarkan, dfen 
bral Keurprasait Alhay densan 
am2 ah menyambi alih ke 
Luasaan di Lawa, 

Menurut warkawan harian tsb 
gi Visnfiane, Ojandral Abhay 
telah menahan Sjcndral Nosa- 
van, wak PM Lads jang ber 
aiiran kanan: Gjerdral Boonleat 
Samichand dan 8 anggota ka. 

kinet lannja. Djendral Aklray 
teiah menggmukakan dua riik- 
an kepada" Djendraf  Nosavan: 

mengundurkan diri da dunia 
politik gim keluar dari Laox. 
Cow tep dlanjarkan kenka 

PM Laos Pangeran Souvanng 
Pioutna, perraly, sedang ker. 
ada dibukata keradjaan Latang 
Prabang. — ATP. 

PEMENANG? su Pangg - AJENIBARA 

: Dimakan malam ini 
Selasa ini djam 7 malam di 

Markas Besar Ganefo akan &- 
langsungkan upatjara pengimug 
an keputusan Dewan Juri Nasjos 
2e1 tentang yamensng? safomu 
bara menjamkut ulang th xs 14 
tahirnja Pantjasia. Of upasiayi 
tsb Nj: Hartini Sukarno dam 
Ment Sekdjean Front Nasional 
akan mepiarahkan buku Dibtp 
Wah Berlera Revolusi jang Gi 
bubuhi tanda tangan Presiden 
Sarta hadigh2 laimnja kepada ps 
menang sajembara. Dalam kes 
Sempatan itu akan memberikan 
Sambutan al. Wakil PM I Mang 

— (RRD: 
Da ANA 

Menerima Indent Scooter Vespa 
a) Standard 150 cc —- 4 speed - Twin/Single seat. 
b) Standard 125 cc — 4 spesd - Twin/Single seat. 
c) Standard 50 cc — 4 speed - Twin seat. | 

Maneidaja verba biru 

Tak jang pertanea kali 

akan berada di Inionaia, 

H-3 MOTONS 
Uji, KRA Dahlan 9 Telp 651 

JOGJAKARTA:     

alasan jang tjukup untuk mes 
nolak Harianto. Dia bukan pen 
djakst, pula bukan seorang 'kes 
turunan orang jang gila, keses 
hatannja pun tidak kurang sua- 
tu apa. Bahwa la busan orang 
Kaja itu memang mungkin: Tes 
tapi, pah, kekejaan bisa hilang 

sekediap mata. Apalagi kekajar 
an, njawk sajapun se-waktu2 bis 

sa hilang: 

— Engkau terlampau terjbe- 
nam dalam chafalmu, Tio. "Teng 
gelam pada impianmu. Tetapi 
kenjataannja ada'ah pahit Dan 
engkau pasti adiirnja ketjewa.   

LL MEMIIIA hari Roma tas tenate 

  

Tahukah engkau Tio, bahwa se- 

benarnja  crang-orang 
Harianto itu mentjurigaimu. Me 
reka tidak akan - perdaja pada 

Cimonganmu jang muluk-muluk 
itu. Mereka tidak akan pertja- 
ja, bahwa katarikaramu iku sar 
pai kelubuk hatimu. Mereka 
tjuriga dan dalam hati mereka 
iku berkata: ah Tio itu biara 
bibirnja radja. Kata.kata To 
itu hanja katawkata sopan san- 
ten. 

-- Djanyan dikira Saja Uidalk 
 mengeidi Kang Ini, pak, Saja 
Mara IN Nan ea aa 

  

sepert 1 

  

soja sendiri.  Djangan kebura 
menjalahkan orang lain! Adalah 
merupakan kenjaraan jg pak” 
pula, bahwa f#cman-teman saj 
itu hingga, sekarang kibanjak- 
an masih suka membeda-beda 

kan Harjanti dengan Siang Dju 
Tjoka, pah, suruh itu Harjanto 
perusaha, bikin ketjarkah, 'bilkin 
bikunkah, bikin wenterkah. Asau 
berdagang. Djangan  d'kta 
Lorang-orang jang namanja se- 
| perti Harjantoini akan herhasi 
| mendjual hasl  perusaihsannja. 
| atau mendjual daganganmja ks 

Ipada toko-toko atau warung9 
“nja koh Ping An, arau koh £oen 
Ing. Dan kalau koh Soen jang 
menerima seorang pegawai 
atau pimpinan perusalaan, koh 
Djang ituakan menerima orang 

orang jang namanja Eng Tai 
atau Kiem Hong. 

sudah ada perdkahan, 
tampak  kemadjuan-kemadjuan 
Terapi bada umumnja kenjatas 
ar pahit ini mash terus bera. 
ku, Bagaimana mereka Udak 
lantas tjuriga dan. ber 
bahwa ri 4 ini 
MAA | aan Da Maa      Ar PBNU, 

  

Saja sahu 
pah, bahwa disana-sini memang 

Kah   
  

perbnatan serta prakek-prak- 
'tek lainn'a Iagi jang saja du 
pat mengeii mereka setjara 
umum, jang  namanja Tjokro, 
namanja Dullah itu menijurigal 
dan tidak mempertjajai saja. 
Apakah saja Harus diam sadja 
pah, bahkan lantas Gjuga ikut- 
iku mufiki pikiran dan perbuat 
annja Keh Kiem Hong? Tidak. 
Apa jang dikatakan dan disim- 
pan dalam hati 'Tiokro aftair 
“Kiem Hong harus saja kikis ha 
bis dengan perbwakan2 jang nja 
ta. Saja ingin “benar-benar mem 
buktikan dengan praktek 'bat 
wa Saja mempunjai tjita2 masa 
punjai pandangan dan' sikap hi- 
dup seperi jang diminta kepi- 
da tiap manusia, tiap putera, 
warganegara Indonesia jg baik, 
Saja tahu, bahwa batik 'Tokrs 
mngupun K'em Hong mentjemok 
kan aku. Terapi saja jakin bak 5 
wa schirnja pikiran-pikiran dag 
tjita-tjita saja ini pasti mg 
nang, Suka alam tidak suket. 
bab perkembangan masjarakah 
nentorong, beryerak terus dn 

! Li 1 Ly ini: Daru 

Ang “alan anda 
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Didjual segera! 

| VESPA SCOOTER TH. 1962. 
Keadaan ISTIMEWA ang 

TJET sangat mulus! 
Bisa dilihat ci: 

antara djam: 4 — $ sore. 
| Tanpa perantara. 

Bertjerai 2 

(putri Tn/Nj. Sie Hoay Kwan) 

LIONG KIANG HWAT 

Telah “diputus sah oleh Pengadilan 
Negeri Jogjakarta tgl: 13 Djuli 1964. 

Harap maklum. 

Djl. Margomuljo 8, 

4 

ANNA SIE 

. dengan 

(A Kyang ) 
(putra TN/Nj. Liong Sam) " 

  

  

karta, 
1 speda motor 150 ec 
DURKOPP de Luxe 
th 52 — 53 Rp 182/r. 
S1 DUCATI Rp 45/r. 

Pingit, belakang 24 
antara 2 — 6 

  

Mae MR NAN 

DISEWAKAN 

df. Wirobradjan 
Ng 9/156 a Jogjakarta ' sexom   

UTJAPAN TERIMA KASIH. 

Kepada.: Bapak2, Ibu2 Tuan2, Njonja2, 

Sdr2 dan Sdri2, Kami keluarga Sunarto: 

Mudjamudju UH I Blok A 13 Jogja- 

,kedatangannja & segala  bantuannja 
baik moreel maupun materieel, pada 

hari Peresmian perkawinan anak kami 

Martono 
pada tanggal 8 Agustus 1564. 

Sewa damai, kontrak SELSLSSLSESSSESSESSESSSSSLESS 

  
menghaturkan terima kasih atas 

Keluarga Sunarto.   
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SGTK / SMA | SMP 
GANECA 

berbantuan P.D.K. Dil. Tandjung PA. 1/'188 Jogja. 
Menerima siswa baru: Kelas: Ii II, 1. 

KEPALA SEKOLAH. 
Wen 

Dewan Komisaris 
P.T, "EXPRA . MOTOR” 

Jogjakarta. 

  

Berhubung dengan pemberian tugas baru bagi Sdr. SOEMA- 
RIO, dan berdasarkan surat keputusan No 6/KP/DC/VIIT j64 

ttel. 3 Agustus 1964, Pimpinan Perusahaan P.T. "EXPRA- 

MOTOR" Joejakarta jang baru adalah : 

Direktur Sdr. SOEPARNO Prawiromenggolo. 

Wk. Direktur Sdr, SOEDARMAN Brotohardjana. 

Bagi jang berkepentingan, jang masih mempunjai perhitung- 

Ne an2 dengan P:T "EXPRA-MOTOR”" ' Jogjakarta kami minta 

: paling lambat s/d tgl. 31: Agussus 1961, mengadakan penjele- 

saian dengan Pimpinan baru. 
Jogjakarta, Il Agustus 1964. 

KOMISARIS, 

#TUKANG SM 
Na SAM 

6 3 

     

   

  Naa TER ah 

Ta AAN 

3 BUKU MEMIKAT GNABAR3 PERHIA- 
I'f GAN MAS INTAN MODEL terbaru, 

j GAMBAR PITJETAK TIMKUP TERANG 
BIM SEBAGAI WONTO PEMBIKINAN 

ati eh PERBIASAN MAS INTAN. 
Memnyerieni pari yoga GAMBAR 

Pembelian 5- 50 Bunu Porsscan 109 
2 50 Buku asas» 5 0 

KIRIM POSWISSEL Rp. 750... KITA KIRIM BUKU 
TERSEBUT DENGAN FRANGCO TERWYATAT. 
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Masih menerima pendaftaran murid 
baru untuk Kelas: I HI. 
Sjarat2 dapat  ditanjakan di kantor 
sebelah utara Geredja Klodran Bantul, 

megan 

DIDJUAL Segera 
Satu FYAT 1190 

th, 1952 atau tukar 
tambah. dga DKW 
HUMMEL. 

S. M, E. A. 

PUTRA - TAMA 
KLODRAN, BANTUL. 

Djurusan Koperasi. 

Satu camera Yasica 
Satu side projector 

Dapat dilihat di : 

SEKIP Biok T5 

Kep. SEKOLAH. 2 Jekjakarta pe tiap bari.   

AA WELASE . SESESSEESSLSSL 

  

  

3 th: 

Bitjara djam 16 — 13 -- mui $ 
Tak terima perantara TE 1 PN ah 8 

MPN yana gan $ 

| sz en. DIDJUAL : aa NO (eGal $ 
Arsenic Trioxide. na : L 9 w ea | 8 
Amoniun Chloride. 25 OA 13 Benzoate - natricus. 2 ale 22 e 
Calcium - ehlori s Ol» C de. He 10 3 & Chrome - Yellow. » Sc »g S 

Geelbloedloogzout, ai anta 5 gol Xx 
Roodbloedloogzout, s£ & ino! 3 Caporit:35 & 6044. S Oo eat Azijnzuur. aa. | pa 5 
Citroenzuur. - 5 “ -g B 3 
Fosforzuur. ae. Ez Nan 2 
Sacharum lactus. aa da3 
Trisodium fosfaat. $ 

nan SELASA SLS LA LT 
Surat2 : 1 

3g OEy IDJUAL TJEPAT x Djl, Prof. Eyckman 19 2 
Bandung. DUCATI, LUXOR th 57 

4 Aa he IS og MUOATI LUKOK th 56 

TA Tatan MOBIL TJIPTO SINDORO 
P. DARMO Magersari KG 10/119 Jogja ana 

Tjokrokusuman Dj 6/ (Timur Gembira Loka, muka asrama 
177 A Lor Tugu Jo- tentara Gedong Kuning keselatan). 2 

gia. 3 sera aa 

—oommwnm, Y) TAPERECORDER TUAN RUSAK?  y 

    

Bumiijo 16a Jogia 
Menjetensil Undang » TAPE RECORDER SERVICE 2 
an, buku2/selebaran2. & Per AA. 2 
ITJEPAT . DJELAS $& 

Tapga No 315 Jogja. 8 

  
Ng 

tjerita2 jang mengasjikan. 
Dihiasi dengan gambar2 lutju .. 
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UTARA PASAR BERINGHARDJO 45 & 

. 1 Sudah terbit 

  

damuan 
.. MAT KONTAN 

Sebuah buku humor jang sehat jang ditulis “dalam rakaian 

dengan kata pengantar pengarang terkenal » 

DITERBITKAN OLEt NV BP "KEDAULATAN RAKJAT” 
Harga 4 . 200,— Ongkos kirim Ii 25— : 12 

.mKEDAULATAN RAKJAT" | 

ALAMAT x 

JOGJAKARTA » 

19 

  

£ 

OJAMPI SEBEL FUJENG 

—
 

an enananananan tan 

ja 
sa 

MOTINGGO BUSJE 

Toko Buku   
r 
t 

' 
pi 

! 
( 
1 

' 
t 
| Ya 
1 
1 
| 
( 
/ 

: 
/ 

S. 

4 
So 

  

£ | pare, EW : Stensil "SOEJADI” $ PANGGIL ATAU DATANGLAH KE $ (DMEEAH ISTIMEWA JOGJA KARTA 
  

Tjata tan: 

Chusus untuk Pantja Tunggal 
berkumpil di Gedung Agung 

: djam 19.00. 

sambesarnja kepada : 

ng telah memberi hantuan moril maupun materieey sedjak 
kit hingga pemakamannja' Silami, ajah, engkong kami : 

ngan limpah2. Pn 

MARKAS DAERAH 
LEGTUN VETERAN R.I. 

P
a
 

| 

  

PANITYA HARI VETERAN NASIONAL KE vV DIJ 
Di. Gondomanan 13 Telp, 12103 Jk, 

Pengumumars Kilat 

    

  

  

| S.M.A. No. 2 INST, INDONESIA. 
undangan 

Mengundang segenap 117 orang lulusan 
SMA/BC dari SMA I:I.2 untuk hadir 
pada : 
1, Tjeramah dokter sekolah 12-8-64, 

(putri) djam 14.00 : 
2: Tjeramah dokter sekolah 14-8-64, 

(putra) djarm 14.00 
3. Hari Wisuda tgl 17.864 djam 11.00 
Undangan resmi untuk orang tua has 
rap segera diambil di Sekolah:     
  

  

    

DEPARTEMEN ANGKATAN UDARA 
REPUBLIK INDONESIA 

PENGUMUMAN 
Nomor : 003/IKL/64 

AU RL 
1. Membuka kesempatan kepada P' 

dididik mendjadi Perwira Korss 

Ka sada aa 5 ENERBANG 
AVIGATOR 
BEHNIK - ADMINISTRASI 

2 2 2. SJARAT-SJARAT PENEKRIMAAN 
Djangan sangsi (8) SJARAT UMUM : 

ASAL saudara sungguh? kami sedia 
menolong saudara dalam soal keuangan 

UANG akan kami berikan tanpa tang- 
gungan apa? dalam waktu singkat. 

  

Mintalah. keterangan dengan surat pada (TV) 

Bro. RATNA" S w 
Djalan Begedongan 35 - “GRESIK VD 

1 : (Djawa - Timur) 

PP S (VII) 
  

2 bersedia/dapat djuga menggilingkan. 
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| Kursus kilat 
Tgl 12 - 8 djam 2 siang. Rupa2 poding 

ihias. Uang kursus Rp. 250,— 

Tgl 13-8 djam 2 siang Spesial rupa? 

kue. pengantin (bruidstaart) dihias. 
Tgl 18 - 8 djam 9 pagi. Roti udang, 

Tgl 248 Merangkai bunga utk Vaas 
buket, krans dll. Pagi atau sore. 

Keterangan dan pendaftaran nama dit 

| Pakuningratan 4 Jogja 
AA TA TT TA TA AL LA 
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2 disediakan di . 

Ti'p. 1103 Jogjakarta 
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ticket). 

. 

ORANG DEWASA 
— DAN ANAK 2   

  

(UANG KONTAN). “UI 

(VIII) 

dan uang saku: 
(b) Setelah Julus dari pendidikan diangkat 

masing mendijadi : 

LETNAN UDARA II 
4. TJABA MELAMAR 

(2) Lamaran setjars tertnlis dialsmatsan kepada : 

DIREKTUR PERSONIL DEPARTEMEN ANGKATAN UDARA 
wp, DINAS PENERIMAAN TARUNA & PELANJAR 

DJL. MERDEKA BARAT No. $ 

dengan disertai : 

! (TI) Daftar riwajat hidup jang ditulis sendiri, 
| (II) 

KKPN - DIJ DJETIS 41 | (rr) 

(I) Warga Negara Indonesia laki-laki: 
(II) Umur sekurang-kurangnja 18 tahun dan pads tanggal 1 Ok- 

tober 1964 tidak lebih dari 23 tahun: 
Beridjazah Negeri $ — SMA hagian B 

—. STM bagian Mesin, Listrik, Radio 
— STM Penerbangan 

Berbadan sehat untuk Militer : Tinggi/Berat Badan seku- 
Tang-kurangnja 160 cm/50 kg, 
Tidak berkatja mata: 
Berkelakuan baik dan tidak kehilangan haknja untuk 
mendjadi Anggauta Angkatan Bersendjata: 
Lulus menerapuh udjian-masuk jang 
(payohgterhnisehe bust / pemeriksaan 

militer dll): 8 
Tunduk kepada Undang-Undang / Peraturan-Peraturan me- 
ngenal Militer Sukarela jang sudah dan jang akan dikelu- 
arkan oleh Pemerintah R.I. 

(b) SJARAT CHUSUS : 

(I) Belum pernah kawin dan bersedia Widak wawin selama 8 ta- 
hun setelah selesai pendidikan: 

(II) Bersedia berikatan dinas selama 10 tahun terhitung mulai 
tanggal Intus dari pendidikan: 1 

(III) Bersedia ditempatkan diseluruh Indonesia. 
sosis, amandel: dii. Uang kursus Rp. 250. 3... KEDUDUKAN DIDALAM AURI 

Tgl 19 - 8 djam 2 siang. Rupa2 Cake (a) Selama mengikuti pendidikan diangkat sebagai Siswa/Taruna, di- 
dan taart dihias. Uang kursus Rp. 300. tempatkan diasrama dengan mendapat perlengkapan tjuma-tjuma 

DPJAKARTA 

Salinan Idjazah atau Yan Hen ea jang diketahui/ 
disjahkan oleh Direktur Sekolah, 
Surat keterangan berkelakuan baik dan pernjataan belum 

pernah nikah dari Polisi/DPKN stau Pamong Pradja — 
gerondah-rendahnja Asisten Wedang, 

(IV) Surat idjin/persetudjuan deri crang tus atau wali jang di- 
ketahuj oleh Pamong Pradja: 

(Y) Surat idjib dari Kepala Kantor/Djawatan — bagi mereka 
jang sedang bekerdja: 

(VI) 4 (empat) buah pasphoto jang terbaru — ukuran 4x6 Cm. 
(b) Pada sampul surat lamaran disudut sebelah kiri atas supaja ditulis- 

kan nomor Pengumuman ini serta menjebutkan djurusan jang di- 
kehendaki. 5 

5. Bagi para peminat jang kini tengah mengikuti udjian penghabisan/ 
menunggu hatsil udjian Negeri SMA bagian B — diperkenankan me- 
lamar dengan ketentuan apabila dikemudian barj mendapat surat 
panggilan supaju : i 
(a) Datang — dengan membawa fajazah/tands iulus jang disjahkan oleh 

Direktur Sekolah: | 
(b) Tidak perlu datang memenuhi panggilan — fanps merabawa Idjasah 

/tanda kilus torsen. : 
8. Palamar-pelamar jsng memenuhi sjarat Akses “ipangki Gengah Aitat 

Bia dengan perantaraan Radio Angkatas Udara RRI - 3 
kan seleksi (udjlandudjian : peychotechulek/kesshatan badan muiliter 
G1) pada waktu dan tempat jang akan ditentukun. 

1. Beaja perdialanan bagi mereka jsng dipanggil akan diganti setinggi- 
tingginja sebesar ongkos Kereta Api/Kapal-Laut Klas III/IV, apabila 
jang bersangkutan dapsi memundjukkan tuktl-buka jang sjah (kartjis/ 

Selama udjian berlangsung bagi mereka jang dipanggil berssal dari luar 
kota/tempat dimana udjian diadekan, akan ditarapung, 

8, Pengumuman ini ditutup pada tanggal 31 Agustus 1964. 1 

Dikeluarkan di: DEPAU-DJAKARTA 
Pada tanggal : 15-68-1964 

. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN UDARA 

emuda? Warga Negara Indonesia untuk 

isdakan oleh AURI 
kesehatan — badan- 

dalam korpsnja masing- 

untuk dada 

    Dipermaklumkan kepada Segenap undangan resepsi Hari 8 | Veteran Nasional ke V DIJ jang akan di selenggarakan 

NANTI MALAM TEL. 11-8-1964 DJAM 19.30 DI £ 
GEDUNG P.P.B.I. : 
Giharap dengan hormat datang tepat rada waktunja (djam 

30) berhubung kehadiran . 

JM. MENKO S.P. KEPALA DAERAH DJENDRAL | 
HAMENGKU BUWONO KE IX : 

v, pada resepsi tersebut. 

Jogjakarta, 10-28-1964 
Markas Daerah 

Lepiun Veteran R.I. 
Daerah Istimewa Jogjakarta h 

Panitya H.V.N. ke V 
Ketua Presidium 

ttd. 
MOELJONO. 

Majoor Infanteri NRP. 11076. 

  

Dengan djalan ini Kanii menghaturkan terima kas'in seke- 

1. Pr L HRoorweg 

2. Ur Teo Marda 

3... Ibu Sukesi dan para djuru rawat RS Bethesda, 
4. Keluarga Ds Tan Ik flay 
5. Keluarga 8s Oei Siauw Hian 
&. Ds Tan Hok Sing 
1. Tn Khe Kicng Djiee . 

8. Madjels Geredja Kristen Indonesia, Ngupasan Jogja 
9. Sanak kelusrga dan hangai taulan, . 

LIEM PING BK 
Semoga Tuhan membalas segala “budi ketjintaan Sdr? des 

AN 21 Jang berduka tjita » 
Ji an Ni. Liem Ping Bie | 

Sa SEA APAP NLAN MEA GRAB DAA 
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2. Djurusar Peternakan. 

UNIVERSITAS GADJAH MADA 
FAKULTAS BEDOKTERAN HEWAN DAN PETERNAKAN 

SEKIP GEDUNG UNIT II 
SJOGJAKARTA — TELP, 963. 

PENERIMAAN MAHASISWA BARU TH. 1964/'65 

FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN DAN PETER- 

NAKAN UNIVERSIT AS GADJAH MADA 
8 MULAI TAHUN KULIAH 1964/1965 DIBUKA 2 DJURUSAN : 

| BL Djurusan Kedokteran Hewan (Ilmu Pengobatan Hewan). 

1 DIJURUSAN KEDOKTERAN HEWAN, tersedia bagi mereka : 

a) Jang ingin menjumbangkan tensga dan fikirannja das 
lam pengobatan hewan. , 

b) Jang ingin berbakti kepada masjarakat dengan membe- 
rantas penjakit hewan menular, baik jang dapat menu- 

| lar pada hewan lain, maupun pada manusia. 

c) Jang berhasrat mendjadi ahli dalam pengawasan dan 
penilaian mutu dan kesehatan makanan manusia  bers 
asal dari hewan. 

 DJURUSAN PETERNAKAN, tersedia bagi. mereka : 

a) Jang ingin mempertinggi mutu makanan rakjat dengan 
menjediakan ' bahan2 makanan manusia berasal dari 
hewan. 

bh) Jang menaruh perhatian besar terhadap Perusahaan2 
Peternakan. 5 

“ Team 

c) Jang mempunjai minat besar dalam industri bahan2 
berasal dari ternak — pengolahan susu kaleng/bubuk, 
mentega, kedju, daging kaleng/kering, telur, kulit, tan- 
dur, bulu, tulang dll. 

d) Jang mempunjai hasrat besar berketjimpung dalam eko- 
henmi peternakan — perdagangan, management dsb. 

SJARAT? PENDAFTARAN : Dapat diminta keterangan pada 
Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan UGM Sekip 
Unit II Jogjakarta. 

Jogjakarta, 24 Djuli 1964. 
Dekan Fakultas Kedokteran Hewan 

dan Peternakan. 

Ul TIATATAN : 
|. Djurusan Kedokteran, Hewan akan menerima 100 mahasiswa 
L Djurgan Poternakan 

/ 

an menerima 150 mahasiswa. 
Ps OK ae , “3 IN “pa 
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| chusus untuk KESEHATAN 
kKUAT LELAKI 
PEGAL LINU. 
wTUDJU ANGIN 
KOLAH RAGA 
YBATUK ANGIN 
WSBKIT KEPALA 
SAKIT PERUT 
#w GADUNGSARI dil 

" e | HALAMAN 4 
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