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SUARA RAKJAT

, 5 DJANUARI 1970

Ganti Rugi
Rp150 Dj

ini timbul disebab.

Pada tahun 1964 perkara
ini
telah diadjukan ke
pergakuan dari ISC jang te.
lah mendjual bus? itu 2 kali
CV Pra.

mb

MAJDJEN IBRAHIM ADJIE:
BELUM DATANG "
Djakarta, 5 Djanuari

(Merdeka).

Dikatakan bahwa alasan pemanggilan tsb. adalah karena
masa dinas mereka telah berachir.

Harian ini hari Djumahat mem
beritakan bahwa jang dipanggl
pulang itu berdjumlah 5 orang

Mengenai
siapa jang akan
menggantikan dutabesar2 tersebut Adam Malik mendjelaskan

Majdjen

ada ketentuannja.

jakni Dubes Hidajat (Australia),
merasa dirugika:
tut Dirdjen Perhubungan

Da.

rat dan ISC untuk. mengganti
kerngian sebesar
Rp. 150,—
djuta,

barang olah Hakim Nj. War
dijati SH atas permintaan ter

gugat, Dep. Perhubungan, di.
undurkan sampai tgl. 17 Dja.

nuari jad.

Anggota

(Mrs)

Ibrahim

Adjie

(Ingge-

Tis), M. Maramis (Moskow)

Maj

djien Moersjid
(Pilipina) dan
Prof. Sujono
Hadinoto (Budapes). Menurut harian ini kelima
kepala2 perwakilan
diplomatik

kita diluar negeri

njerahkan

mandat

tan mereka

di tanah

air,

dan

itu telah me
pengangka-

telah kembali

Ada Pihak Jang
Mau Dep. Agama
Dibubarkan
KATA

MENTERI

K.H. MOH.

Djakarta, 5 Djan (Mdk)
Menteri Agama KH Mohd.

terhadap

Djakarta,

5 Djanuarj

rangka

(Mdk)

Bordjuis

ter

(Indonesia

ten

sepe

ditindok

akan

dengan tegas.

Departemen ing didirikan ber
Pre
dasarkan surat keputusan
siden tgl. 3 Djanuari
1946

dalam
arkaa

adalah

ketiga.

kabinet

SK

Presiden

Dikelu

tersebut

sebagai hasil perdjuang

an umat

dalam

beragama

kembali

di Indonesia.

Jang

dengan

dugaan

new ternjata

djuga

bodyguard

Presiden

dengan

diperlengkapi

sendjata2

Ko

oto-

matik. Kantor berita UPI me

ngutip sumber2 resmi di Tai
peh mengatakan bahwa ku-

se-

ranglebih 50 bodyguard Ag-

di Indonesia telah terdja

new diantaranja ada jang di
dalam

Taiwan mengatakan bahwa nampaknja orang2 Amerika itu telah kehilangan kepertjajaan pada dirinja sem

f

Harga .
Tjengkeh
Melondjak

WAKIL SINDIKAT
ZANZIBAR

tas2 hitam sebagaimana dulu
dipraktekkan okh bandit2

Malik.

hari lalu telah kembali

bebe

da

ri Manila untuk menghadiri upa
Mar-

tjara pelantikan Presiden
cos sebagai Presiden.

BARANG2 HASIL KERADJINAN
RAKJAT DIKIRIM KE EXPO 70.
Djakarta, 5 Djanuari (Merdeka).
Ikut sertanja Indonesia dalam Expo 7v djanganiah Gimiai deri Ujusilah barang dan nilai barang? jang
dipamerkan,
demikian — dikatakan
oleh Menteri Perindustrian M. Jusuf
dalam kesempatan upatjara penjerah
an barang2 hasil keradjinan Rakjat
sumbengan dari para pengusaha Indo
nesia kepada Panitia Expo 70 melalui
Menteri Perindustrian.

dang naik kembali
itu, (AP).

setelah berhasil menjelumatkan pekerdja2

Data2 Lengkap

Perampokan

Tjabang BNI 46 Di Singapur:
Belum Dikirim

Djakarta, 5 Djan. (Mdk).
A. Muthalib, Kepala

Hubung

an Masjarakat BNI-1946 Pu

"Merde-

1946 di Singapore. menerang

kan bahwa

sampai sekarang

jang diterima di Djakarta bu
Tu jang berupa berita telex.

Laporan perintjian jang leng
kap belum lagi diterima oleh
Kantor Besar BNI

BUKAN

KANTOR

HANJA

TJABANG

PUSAT
DI

PERWAKILAN TAPI
MA INDONESIA

ke Djakarta. Selandjutnja, de
mmikiamn A. Muthalib, sedjak
menerima berita telex dari Si

ini belum lagi terdengar, demi
kian Kepala Hubungan Masja

rakat BNI

Geka”. (br)

1946 kepada

"Mer.

Chi
dan rombongannja akan
Agnew
singgah di Bali beberapa hari dalamh
perdjalaran pulang ke AS setela
negara
kebeberapa
kundjungannja
Sedjak hari Sabtu
Asia Tenggara.
orang kedua dalam pemerintahan
Richard Nixon itu berada di Bangkok, Thailand.
Di Taipeh, penguasa Taiwan kabar
nja merasa djengkel karena permin
taar2 para pengawal tsb. inen saaa
Di. Taiwa
ena
pembunuhan politik
Pernah terdjadi
ataupun demonstragi2 sedikitnja selama 10 tahun belakangan ini.
Menurut kabar, para pengawal itu
telah mengantjam akan menembak
Wartawan2 setempat kalau melanggar
pagar2 tali. Pihak Taiwan sebaliknja
memperingatkan — pengawal2 Agnew
itu untuk lebih memperhatikan wartawan2 Amerika” jang turut dalam
combongannja. Setelah pembitjaraan

Taiwan mengerahkan polisi? militer
jang bersendjata untuk mengawal di
8irport. Taiwan menolak permintaan
itu dengan alasan tidak perlu. Pihak
Taiwan djuga menolak permintaan
pengawal? Amerika tsb. supaja mere
ka diizinkan masuk istana selama
Agnew menghadap Presiden Chiang
Kal-Shek. Permintaan ini adalah sua
tu penghinaan terhadap kepala negara kami,

kata

seorang pedjabat

Taiwan.
Taiwan mengusulkan mobil terbuka supaja rakjat dipinggir djalan da
pat melihatnja. Tapi permintaan ini
Gitolak oleh pihak Amerika.
Sambil mentjeritakan bahwa dulu
Prexden Eisenhower dan wakil presi
den Johnson pernah naik mobil terbuka di negara itu, seorang pedjabat

1946 dan

laporan itu sedang dinantikan

Jang dimaksudkan laporan
de
dengan
PN
mikian Kensls Hrmss

f

1946, ialah Raporam pollai Sie

kan oleh pimpinan BNI-1946
jakarta, 5 Djan. (Mdk)
DR. MOH. HATTA dan iste.

ri tampak

diantara tamu? jg

menghadiri resepsi pernikahan

bekas Ketua Umum
Sastroomidjojo SH

H

BU ji naaTi

PNI AH
dengan

i
: :

1946
selama
tahun kerdja
1969, didjawab oleh A. Mutha
bah:
keluarga? dekat serta
lain Menteri Ekuin
an antara

|

Pn

Wakil

Amerika Serikat Spiro T. Ag

di luarnegeri peristiwa? itu

ka” perihah perampokan BNI

NN

ROMBONGAN

(pengawal)

lu tidak memberikan pendjelasan lebih djauh.
Sehubungan
dengan penangkapan2
perwirt
Adam Malik
mengatakan bah-

sat, atas pertanjaan

eka

Taipeh, 5 Djam. (Mdk).

ber

sangkutan belum sampai di In
donesia, kata Adam Malik. Men

rapa

njelewengan baik dj Pusat mau
pun didaerah

Bikin Diengkel Taiwan?

jang menjatakat bahwa
RI di Inggeris
itu telah

Seperti diketahui Menlu

bagai penjelewengan didevarte
men tersebut,
Mohd Dachlan

menegaskan bahwa setiap

berita
dubes

Adam

Agama periu lebih meningkat
kan prestass dan pengabdian
nja kepada negara.

dituduhkan

belum

mesin jang diletakkan

perkembang

Menjinggung sorotan2

djauh

'Chusus tentang Majdjen Ibra
him Adjie, Menlu membantah

olah2

achir ini Mohd Dachlan tidak
memberikan perintjian lebih

tang apa jang

sebegitu

dikaitkan

dja golongan komunjs
tetapi
Gjuga golongan2 jan jang trtak
senang

bahwa

wa

DACHLAN
un Agama. Terhadap jang

"SETELAH SERAHTERIMA K.S.A.U.
PEMBERSIHAN
AKAN DIPERHEBAT?

Pengawal Wakil
Pres. AS Bawa.

MENTERI LUAR NEGERI
Adam Malik mengatakan
kepada pers hari Sabtu di Istana bahwa djumlah duta2 besar
jang dipanggil pulang adalah 8, jaitu masing
dari Soviet Uni,
India, Turki, Pilipina, Syria, Austria, Inggeris dan AustraKa.

|

ta

rugi sebesar Rp. 150.000.000,—,

Adam Malik

Berita Seolah2 Terdjadi
Kudeta Di Indonesia

DAN 1.S.C. KE PENGADILAN LAGI,

Tuntutan

NO.6881 TH.XXIV TH.REP.XXP

Di Luar Negeri Tersiar -

PERKARA DIRDJEN PERHUBUNGAN DARAT

Motor (dulu PT President
) telah dituntut ganti

REPUBLIK INDONESIA

8 Duta Besar Dipanggil Pulang, Kata

Dituntut -

Djakarta, 5 Djan. @aax)
Dirdjen Perhubungan

PURE MONOSODIUM GLUTAMATE

| KI

Alamat Redaksi/Tata Usaha
TERBIT
SORE
Djalan M. Sangadji 11, DJAKARTA

Hi

di tanah

4

tertua

1871t Hi

harian nasional berbahasa inggeris

bernur DCI D:
KetuaI PNI Hardi SH dan
duta besar
asing dan Iain2.

belum mempunjai rentjana ba
ru untuk

SEORANG
DITUDUH

PENGURUS GABUNGAN
GELAPKAN Rp. 5 DUTA

INDO

seperti

tuk Jajasan Pendidikan Gita
Girtti, dalam hubungan
ini me

minta kepada Interpot Mabak

dan Interpol Belanda untuk bi

sa mengembalikan
orang tab ke

Indonesia untuk kemudian di-

--

mendirikan

kantor

tjabang
diluar negeri, mag
sifatnja
perluasan, seperti
nja di
Singapore,
Hongkong
dan Tokyo. Tapi dalam rang
ka timbalbalik dengan ada.
nja bank2 asing di Djakarta
dari Muangthai,

Djer.

man Barat,
Amerika Serikat
Gil, soal operasi perbankan di
negeri2 asing mendjadi sorot.
an kalangan perbankan.
Setjnra tehnis. finansill mem

buka kantor.tjabang diluar ne
geri harus diperhitungkan de
masak. karena selain me
n
angkut bank
itir langsung,
Ojuga menjangkut nama baik

Negara RI. Dari kalangan Pe

merintah mal
melikmnakan
hak timbal.balik
yerbankan

|

|

NN ren
(ERDEKA

suku Bunga Simpanan.
Berdjangka Turun

Djakarta, 5 Djan. (Mdk)
Kemarin malam seki

djangka

:

Mengenai

tarik

deposito2

kembali

jang

sebelum

ketentuan2, bahwa
jang

ditarik

sebelum Sjangan
njimpanan satu

djang

semua de.
kembali

deposito

Mena

ar Negeri Adam Malik Djum'at

Mendjawab

djangka waktu
satu bulan lam

tawan

mulaan

terhitung

dari

Deposito

toan,

jang

ditarik

kem

497

6 bulan, diberi

bunga

Genositoan.

Deposito

bali

jang

sesudah

ditarik

kem.

djangka

lebih

bantuan

"lebih digesitkan"

rah deagan 5 butir pelvru ber
sarang ditubuhnja jang kekar.
Perampok jang biasa meng

waktu

kap

SABTU,

tanggal

10

1970

dansalah dengan iringan musik jang ria dan menjurupkan
JEANNE D'ARC dan BAND "LOS MORENOS”.

berwadjib.

Etuk itu kita mjntakan
Pe
seFs@ untuk membuat peraturan2
sesuai dengan UUD dan Pan
ila.
'enjirggung

masalah

apatjsme

alangan masjarakat pada saat
jua

M,

Natsir

mengadjak

kita

se

terutama. pimpinan
untuk
ng-i
oach dengan amal dan

ti dengan pidato2.
bagai tjontoh M. Natsir me
kegiatan

jsiswa kedokteran dj
aa

baru?

dimana

setjara

tjap

bergantian

an antara tjalon2 pimpinan
karena

'dapat menghajati

idupan mereka dsb.
ant

nja

penjesalan

itu

darah dengan
dan

kasih

mere

bagaimana
Hubungan

pimpinan
rakjat tjalon2
Gladi erat karena
rdja2
hjata.
(nin)

dengan

maksud

diba

wa kerumah sakit, Tetapi ha
aa merana puluh meter ber
Uu

ta diburu oleh
rena
tingkah
PN

orang,

rintihan2

Magua

pat

kedjadian,

ketakutan ka.
lakunja jang

diperhatikan

ditami

dengan

dari

Mana

»e.

achirnja isteri jang di

Jumenah,

demikian

dan

neh

22.00 WIB.

kan

sebelum

masih

keterangan

"Antara",

ping.

ia ditusuk

oleh

menerang-

vuaminja sendiri.

Inang merasa tjemburu

Sementara

Gdapan

takan,

melihat

itu Jang

jang

berwadjib

diha.

menga

bahwa ia tidak tahan
isterinja

jumbu2an

di

duduk

rang

ber-

aga gaPianet” Benen, sebe-

Ne
Yan
Perasaan

ena

Aang

tjurii

hari Senin

kukan

pula

serah

satgas - dari

Henkam

bagai

MBAD

dengan

Irup

haen.

pagi

kotaan

Laksd.

(8)

bagi

produksi

atau

in.

perkampingan

masjarekat.

K».

kepada

(L)

dsbnja

dilengkapi dengan segala
pokok pembangunan dan
p»rnduksinja
diperlukan

ini dila

bertindak

tunakarya,

alat2
jang
olsh

Sum-

dzerah perkctaan

mungkinan

baru itu ke

besar

akan

diba.

pernah di.sebut2 sebagai ora
jek “untuk
model penkctaan,
kemungkinannja
besar akan
mendjadi
sebagian daripada

perkotaan

Perkctaan baru ini, menu.
rut sumber
“Merdeka”
itu,
akan dibangan disatu tempat
jang luasnia

se

dapat
berdiri
sendiri
dan
menghasilkan.
Menurut keterargan jang be
Yum begitu danat dipastikan,
rgun didaerah Pulb Gadung.
Pulo Mas.
dipinggir Djalan
Djakarta By Pass, jang djuga

baru itu. akan merupakar sua
ty model perkctaan baru jang

Corps

terima

polisi Ga

beberapa

mor B.88667 dari suatu tempat

di Bandung Utara. Sedan Fiat
tsb kepunjaan Kapten M. Pendil
tjurian ita
“dengan
menodong sang sopir.
Seleeni melakukan pentjurian.
perampok tsb melarikan diri ke
Garut, beristirahat dengan mem

baru

direntjanakan itu
sumber "Merdeka"
rangkan.
(Bs)

jang sedang
Demikian
iti mene.

(BAGIAN

Oleh:

"Sang

pada hadirin

warnanja dirosebanjak Rp.

pada

upatjara

tamu2 dari Dja

karta di Gunung Halaban,

kenda-

di

paksa

mua

Tatkala akan
memasuki kota
Bandurg, Effendie ditjerat dan
te'nh terdiadi tembak-menembak
Dewasa ini Atiep Eftendie di

ran,

ngan

djolkan dihadapan para hadi
rin, Ia merasa terharu sekali

dapat bertemu kembali dgn.

hak jang berwadjib.
Puvia 6 istri
dan 8 rama
,

Etfendie

PARTAI

para

merupakan

ISLAM

kesederhanaan

uja agak merasa malu? diton

ruwat di RS Rantjabadak dinz
nv pengawasan ketat dari yi-

Atjen

didalam

Ibu Di-

pemimpin

Pemerintat

i

Darurat dulu itu.

orang

tuanja dj Gaguk.
Para wartawan

lam

I Markainus.

suatu bentrokan
pasukan2

tewas

kolonial

dang). Dalam pertarungan jang sc
ngit itu, ja ternjata dipihak jang
harus mengalah, akan tetapi nja
tanja

fa telah

menundjukkan

sua

para

dan
me-

pat

dilupakan.

(Ipphos)-

"Sang Merah Putih” setjara jang
pertama kali di Irdarung,
ditengah2 sendjata p'hak musuh jang
sangat berbahaja. Markairus tiWo
irgn tewas sewaktu ia mela
kukan penaikan bendera kebang

mengikuti

Gi

rin
da pihak Bel.

Indarung? akan

daerah jang

Ga itu adalah
setuan

Repubi

m

tetapi

onjal bahwa

dimasuki Belan.

wil:jah

Negara

Indonesia.

Ke

De-

pensiun bagi orang tua Markainus

be dasurkan djasa2 almarhum di
masa jang lampau, terutama dida
lam keberanjan jang telah d'tun
djukkan — untuk — mengibarkan

masa jtu. seharusnja menghormat
bendera kebangsaan itu, akan te
tapi bukan untuk
menewaskan
Markainus

Belanda,

bendera
untuk
di Indarung (Pa-

jang

bagi

pedjuang gerila, djuga tak da-

rgar berkbarrja "Sang — Merah
Putih" itu d: Indarung telah me
ngardung sedjarah tersendiri ba8! RI dan dengan demikian p“
hak Belanda jarg — memperkosa

de

jaitu diwaktu Marka'nus jni mela
kukan penaikan
pertama kalinja

sumbangan

si Merkajnus dan untuk para ke
luargarja sesudah
ia meninggal
Ternjata bahwa orang tua Markai
nus almarhum tidak mendapat pen
sun darj Negara Penduduk se-

da

sendjata

IBU DIRAN. Semasa Perdjuang
an gerilja ditahun 1948'- 1949

djuga, apakah dari pihak Pemerjn
tah ada suatu djumlah tertentu
jang berupa pensiun misalnja ba

Se

Almarhum

Ia

memperinza

rombongan Panitia Pusat itu ke
Koto Katjiak irgin
mengetahui

dja

para anggota rombongan tu
Pahlawan, jaitu

dalam

nurut taksiran Ik. 70 tahun. Ma
kam Pahlawan Markainus ditem
patkan dipekarangan rumah orang

In-

Guguk.

Pusat

harja

Bendahara

ini bernama Achmad Chatib
umurnja sudah agak landjut.

tamu? ter

didesa

jang

kedar mengenangkan djasa2 jang
telah disumbangkan oleh Markai
nus kepada anah Air djmasa jang
lampau. Ajah Pahlawan Markainus

Koto Ka-

lan rombongan

berhenti

pertemuan

koiv

uari Panitia Pusat dan sebagai se

run darj kendarsannja
masing2
untuk menjaksikan makam dari se
Sersan

22 Desember 1948.

di

tjiak, maka ditengah?

rurat RJ. dilahirkan pada tgl

polisi.

Putih”

kit Tinggi ke

mana dahulu Pemeriatah

oleh

Farutia

ALAM
perdjalanan untuk
berangdjangsana dari Bu

raan tiarteran, Effendie menuAt Ya Randung. tetapi djedjak
diketahui

Da

Merah

Belanda

tu Lahnja FDRI dj Sumbar, jaitu
A. Karim S.H., menjerahka kepa
da orang tua Pahlawan Markainus
ini uang sebanjak Rp. 5.000 (lima
ribu rupjah) sebagai sumbangan

SENDIRI

rung.

ni mendjabat sebagai Direksi

mobilnja ke

Dalam

kekuasaan

berlangsung sedjenak,

Korban pengibaran Bendera

telah ia diperkenalkan oleh ex
P.T. Seulawah Air Service, ke

Bara),
dah

lain, jang kini dilihat

KITA

TEPUKAN tangan jang ra
mai menjambut Ibu Diran, se

rah satin hengkel di Sanding,

telah

nial.

VP)

KORESPONDEN

anggota PDRI H. Sujono, ki

nia

ta Uirdakan jang sargat patri
untuk melakukan pergbaran
per
tama Bendera Kebangsaan "Sang
Merah Putih" didaerah jang se
mentara itu telah berada didalam
pengaruh

9700. Guna
mengelabui pihak
lenp berwadiib, Atjep Effendie

menggunakan

.

m Pedjuang Jang Pertama
Kali Kibarkan MerahPatih Di Indarung.Padang

tempat

mengharapkan

mendapat

perhatian

agar

soal

hak2

Peme:

kedaulatan

Negara

RI. 'di

Setelah
diperkenalkan, ke
5
.

Mata "haunja, KENAPA ISLAM YES'

ditambah
dengan
adegan?
mesra antara isterinja dengan

Terima

» Amplop”

dikota

waktu hari sebelum ditangkap.
Atiep Effendie telah menggasak
"ehuah sedan Fiat dengan no-

Gerut, supaja
hah. Ongkosnja

ia djatuh

dapat

bahwa

kam

rini rerkampungar itu nanti
nia harus segera dapat dike
rahkan tenaganja, agar dida
lam waktu jang singkat pula

dustri menengah, industri ke.
tjil dan keradjinan rakjat. Per

dari
pen
Dan
Kol

(Wadan

diterangkan, bahwa para veng

tenaga2nja dapat di

manfaatkan

itu dapat

"Merdeka"

padanja
diserahkan suatu
Gjumlah uang oleh H. Sujono

NO'?

sebagai

tanda terima kasih

2 segala djerih-pajahnja se

PERLU LIBERALISASI
PANDANGAN PADA
ISLAM KATA KETUA
PB HMI
.

ik

nja dengan sebilah Dadik. ” piatans, $ Djaa (di) kian pa napas
snLania wapan
sendiri, muupan |

Inang

Benen.

diserahkan ke Koramil

Peristiwa tsb terdjadi didae
rah Planet Senen
kemaren

£.9.00/08/19 dan untuk

1.023.551.07, Sings 11943,88, A$ 15,000—,

DM

kepada

telah memasukkan

wanita tsb, umur kira2
tempat tinggal
Kramat Pulo,
ditusuknja
punggung isteriDalam
II
(udjung
Kramat |
Sentiong), kemudian dibawa'
Kemudian menjesal
oleh seorang
petugas Hansip
luka dan
Setelah Jumenah
ke RSUP Dr Tjiptomangunka | mendjerit kasakitan
dengan
sumo,
Salemba,
sedangkan | tangan jg gemetar dilempar.

KURS
DP
HARI
SABTU
DJAKARTA — Dalam call DP hari Sabtu, 3 Djamuari 1970,
idiadi penutupan transaksi dengan kurs 378 dan 378,50.

yaaa

kampung

bawa sedan tiuriannja je telah
dirobah nomornja mendjadi B-

oleh mata kepalanja sendiri
- menjebabkan ia djadi chilaf
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