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Pemugaran gedung2 bersedjarah itu

tah. Persoalannja ialah, bahwa
walaupun
Undang2
tentang
'Tjek Kosong sudah ada, akan
tetapi dalam prakteknja dialami
suatu keadaan jang sebaliknja,
faitu semakin metuasnja pereda
ran tjek kosong.
num2

.Sidang —” luar-biasa
Mahkamah
Agung teb. dihadiri pula oleh anggota2 hakim agung Bustanul Arifin
SH dan Z. Asikin Kusumah Atmad
SH serta undangan2 luinnja seperti
Prcf. Ocmar Seroadji SH, Menteri
Kehzhiman RI.
2
Dalam sambutannja Merteri Kehakiman prof. Oemar Senoadji SH me
njatakan, bahwa jardaran dari pcradilan bebas
sebagai suatu "'koy-

Batavia dan Balaikota tua atau
Darisegi

nor-

dalam

berlaku

jang

hukum

cegara demokrasi.

menarik

gedung tsb. tjukup menarik
untuk
pera pengundjung dan untuk peladjar
en arsitektur pun sangat berarti, ka
rena tuanja tetapi masih kuat.
Dewasa Ini gedung Balaikota pertama dalam sedjarah kota Djakarta
atau Batavia dulu digunakan sebagai
gedung Kodim 0503, tetap! kurang
terpelihara, sehingga lorong? dibawah tanah tergenang air jang lam:
bat-laun dapat meruntuhkan gedung

Tinggi Dja

Hanindyoputro
SH.
Hapsoro

mempartahankan

ta untuk

ma2

antara kedua gedung tsb.

ialah Benteng Betawi

Pa Naat

ta,

Keluarga
1969.

berhubung

rik

pengusaha -bank

jang

djuga

lama

lebih djauh Prof Soebekti menja
meru
takan, bahwa Pengadijan
pakun barcmeter dari
bangsa ki

penduduk Djakarta atau kota lainnja,

Gung tsb.

bebera.

pa kalangan

tua sekali dan merupakgn $tz

bahkan

lebih

tik Ketua Perpaduan

dung2 tertua di Djakarta. Ditempat
itulah Jan Pieters Zoon Coen bekerdja dan tinggal. Gedung? tsb. mempunjal nilai sedjarah bagi kota Djakarta dan sangat menarik pariwisata
asing

agar mereka

menghisap hasil barang jang

teng jang baru,
SH, menggantikan

Stadhuis terdapat lorong dalam tanah jang menghubungkan kedua ge-

pai adanja perbedaan pendapat
diantara instansi2 jang erat hu
dengan. masalah pe.

BERHUBUNG dengan adanja
berita jang mengatakan, bahwa
Undang2 Mengenai
Tjek Ko-

Tata

me

Gjadi sengketa,
Memberikan sambutannja
sele
sai memimpin sidang
luar bjasa

Betawi atau Kasteel van Batavia jg.
terletak di Pasar Ikan. Gedung2 tsb.

Sudjono, jang sudah dipanggil pulang
beberapa bulan
lslu, Mangga kiai

narik.

bertugas

terus berusaha su.

paja reScheduling hutang2 Indo
Nesia djangan lagi ditentukan
tahun pertahun seperti tiga ta.
hun terachir, karena tjara demi
Kian hanja menambah rasa ke.

”

ingin minta

serta

ngadakan

ET

.

Tinggi jang

jang

Naik banding

lama lagi.

untuk menam-

H

Indonesia

Pengadilan

lebih

Pan Am membikin perdjalanan anda hebot.
EN
Penerbangan berpengalaman terluas didunia.

Gjumlahnja

Tjara

ini

tak

Pan Am di Hotel Indonesia.
Tilp. 19363 - 43753

Semarang, 21 Djan (Mdk)
Ketua Mahkamah
Agung
RI.
Prof Soebekti
SH mengingatkan

besar.

pertemuan

anda

menjuluh perdjalanan anda djuga ?

ja bantuan keuangan dari luar
negeri sangat berdjasa.
Tapi masih dihadapi masalah
pembajaran tjitjilan dan bunga
sangat

segera. Karena

Bukankah ia membawa obor untuk

SERUAN KETUA
MAHKAMAH AGUNG

lama - Indonesia jang

kami

dapat menunda

Waspada
Terhadap
Peminta
Banding
hutang2

anda

'Greot Circle Express. Jang poling tjepat.

Djama, djadi " bukan wakaf
rahab. (Ant.)
f

Gelora Benajan.

terbangkan

langsung ke New York melalui route

aja di Djawa Barat hanja dikenal wakaf milik dan wokaf

demikis1 Humas

perdja.

lanan anda di Tokyo. Tonpa tambahan

pakan "Notair-feit” (hal jang

Esa Aa

nat, ng

suatu

bahwa sebenarnja wakaf

praboaan

me-

didunia. Ia, patung Liberty, telah lama menanti ando di -

pintu gerbang New Yoric.

bahwa wakaf
adalah
perbuatan hukum.

Ne.

geri Tasikmalaja
dan
dilan Tinggi

jang sama,

di Senajan

bertemu dengan " Rotu jang paling menarik dikota jang paling

ngesankan

sa-

ga Sukapura) atas gugatan ke
luarga Tjandra
Bima, jang
disampaikan oleh pihak tergu

Utama)

Dierih pajah anda menjebrang lautan pdsti dibalas” “sewaktu anda

mengenat

tanah

hak tergugat (Jajasan Keluar

(dahulu

Ratu Impian Anda

(Mdk)
NA

ja.

ke

Wisma

keputusanvja

perkara

ru? ini dimana
a.l dikatakan
'bahwa Wisma Warta kini sangat kotor dan kurang terpeli

Ta kendtar Tndowenla dan

Ketemullah

Batalkan Putusan
gadilan

g

Final Dan
Menlu

Perkara Sengketa Tanah Sukapura

WISMA WARTA
DIPERBAIKI ,

Adam Malik
Minta

1970

Sisil ag
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RABU, 21 DJANUARI
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Bank
Ferdania
375
ML TANLAMPING
ARA MENINGGAL
Bursa Valut Asing terdjadi dengan lurs Rp. 378,— dan Rp. 378.50
KURS
DJAKARTA

DP

HARI

DEN-HAAG, — Telah meninggal
Darul ini di Denitang
Arnold Vneo,

SELASA

— Dalam cali DIP di Bursa Valuta Asing

Djakarta
hari Selasa
20 Djanuari 1970 terdii penutu
trangaksi
Pada
pan?
kurs2

dm

178,50.

Peredarannja adalah untsuk Ikur

m—

sebesar

BN O00

kurs 378.30 sebanjak US$1-117.187,24, Sing$70.394,47,

304,86.
hari NF1
Senin djuga

378 dam 3738.

E

0

Darua isi di Den Hang, Arnold Theo-

Lamping antara tahun 1983 dalah

“Komn
Agung Oioge
Commiweri)
ars

sena ana
pernah

Indonesia
di Djakarta.

ditempatk
di London,
an

Santia
New Delhi.
go,
Bukares

dan

Dierman Barat Gampai dipensiunkan
5.5.
& im.

RABU. 21 DJANUARI 1970

Di RRT.

Harga langganan dalam kota: Rp.200,- sebulan (termasuk beaja
antar). Luar kota: Rp.300,- sebulan (termasuk beaja pos-udara).
Luar negeri: Rp.450,- sebulan (termasuk beaja pos-udara).
TARIF IKLAN :
TEKS SADJA : Rp.20,- per mm/kolom iklan, lebar 25 mm

H

minimum : 50 mm.
Display-ad (iklan gambar) «: P.25,-- per mm/kolom iklan
minimum
80 mm.

AAlamdt

, 21
anna Da

DJENDERAL mohamed Siyad (kiri) panglima angkatan bersendjata Somalia, Afrika Timur, melantjarkan kudeta berdarah bulan Oktober tahun lalu, beberapa saat setelah ter-

(Mak).
KIT se.

mengambil surat2 posnja dan be

Rapat Kerdja Gubernur k:
Kerdja Kabinet Pembangu
hakekatnja adalah program an.
ker

telah dibuka

kusan

“

-

stabilisasi politik dan
ati untuk melaksanakan

program2 berikutnj

itu di Konggo dimana kematian Patrice Lumumba merupakan lontjeng dimulainja pembunuhan2 lain, dan di beberapa

MH. Gerakan itu mula2 berdjalan
Kojah karena takut, kemudian di

terasa didaerah2 perlu segera

mping mengamankan dan melaksat

NNairobi,

masing2, kiranja tidak kurang

KE LONDON?

njampaikan protes langsung kepada Federasi Rulutang Is Internasional (IBF)
mengenai ketjuranyan2 Thatland dalam penjelenggaraan pertandingan babak penjisihan Thomas Cup baru? ini. Apakah delega berdjumlah sepuluh atau dua
atau hanja satu orang menurut hemat kita tidak mendjadi soal. Jang mendjadi
soal buat kita, apabila rentjana pengiriman delegasi itu dilaksanakan,
ialah uang
jang ipakai untuk membeajai keberangkatannja. Dan, pada saat dunia olahraga
menderita kesulitan dana, mal a perongkosan delegasi itu bukan sadja
@justeru akan memboroskan uang jang mahal itu tapi djuga pasti akan terbuang
pertjuma sadja.

Hari Senin jaghia telah kami katakan bahwa keputusan walk—out team
" Indonesia adalah salal Adalah suatu kebohongan buat diri kita sendiri apabila
walk—out tersebut terus sadja hendak kita benarkan. Suatu pertandingan jang

telah mendjadi keputusan bersama tidak
ditinggalkan setjara sepihak, bahkan disitu pertandingan sedang berdjalan dapat
disitu pula setjara mendadak kita memuntut penundaan pun sudah salah.
Memang setjara sepihak kita boleh menuduh pihak lawan
tjurang. Djuga setjara sepihak k bisa mengatakan bahwa walk—out itubertindak
benar.
Tapi lebih dari itu kita harus meni
masalahnja setjara wadjar. Sebab.
kesalahan jang lebih besar daripada r-cndjadikan emosi sebagai pemi
VIETNAM :

AS Kehilangan. - .3342 Helikopter '

. Saigon, 21 Djan. (Mdk).
Djigo2 tembak djarak ce-

Pil AntiHamil
Penjebab
Kanker

kat dan djauh komunis telah

menembak djatuh 3

heli

ter Amerika Serikat jang ter.

bang rerdah dalam penerbang

am observasi. sehingga meusmbah kerugian sebesar $

LS djuta dollar bagi Amerika

Serikat minggu lalu
Tiga helikopter itu, masing

masing harganja 100 ribu ol
lar Amerika Serikat

pada hari Djum'a: dan Sabtu

Dada?

melukai S dari 7 o

Ame

rika jang berada didalam heli

Washington, 21 Djanuari (Mdk)
Ahli spesialis kanker terkemuka AS, Dr Roy Hertz, memperi,

.kopter,

buhan

kan oleh tembakan2 dari bawah dan
1.877 disebabkan

ingatkan
'mungkin

bahwa ribuan
akan menambah

kanker

didada

wanita
pertum-

tanpa

dike

tahul, dengan menelan pil-pil pen4jegah kehamilan dan
pembatas
kelahiran,
Menurut Dr Roy Hertz estrogen

merupakan penjubur kanker dada
seperti pupuk adalah penjubur ha
sil bumi. Keterangan tersebut dibe
Tikan sbg. kesaksian Roy Hertz

di

“depan Senat, Dr Roy Hertz selan
@jutnja

mengatakan

sbb:

3342 Helikopter Amerika
Serikay telah hilang dalam pe

rang Vietnam, 1.455 disebab

pesawat2 lain ditjatat ber-

djumlah 2.991,
Sumber2

Nam

militer Sekutu

1ih korban2

mereka

tapan dan

ketelitian

hatj-hat!

lah
bagian
dari . Angkatan
Pembebasan Rakjat jang me-

liputi

Angkatan

Laut

Udara, Seluruh
gota Angkatan

dan

djumlah angPerang RRT

ito ialah antara 212 dan 312

juta orang, dan pendaftaran
Galon2 anggota Angkatan Pe
rangnja bersifas suan
«

(UPI)

4.000 STAF 24 RUMAH SAKIT
DJIWA MELBOURNE MOGOK
MELBOURNE, — Tiga orang pa
sjen — seorang terlibat dalam s0
al pembunuhan — telah melarikan
Giri dar, sebuah

rumahsakit

djiwa

@ Ararat. 125 mjl sebelah baratGaja Melbourne
pd. hari Senin
seiama berlangsungnja suatu peInogokan jang d'lantjarkan oleh
para staf rumahsakit disana.

Empat ribu arggota staf utama
puja 24 jnstansi djiwa di Victoria

“eluk-melantjaraan pemogokan ir
ri

Kamis

jl sebagai

Car. tindaktandun

diurvrawat

disalah

protes

seorang
satu

terha

kepala

rumahsa

kit tb. jang sangat 'otokratis dan
diktaturis'.
KAPAL BARANG ”NAMISHIMA
MARU"" TENGGELAM
OTARU, DJEPANG, — Delapanbelas orang awak dikabarkan mati
atau hilang setelah meninggalkan ka
pal barang mereka
"'Namishima Maru” jang berukuran 2.300 ton, jang
botjcr dan tenggelam dilepas pantai
barat pulau Hokkaido sekitar tengah
malam hari Saptu jl.
Dua

setelah

tai

orang

awak

mereka dapat

lainnja tertolong

mentjapai pan

Kapal barang tsb.
jang berawak
20 orang dan mengangkut 3.600 ton
batubara sedang dalam perdjalanan
dari pelabuhan Rumoi di Hokkaido
Berat ke Wakayama di Honshu Barat, ketika mulai kemasukan air disatu tempat kira2 5,5 km dari pantai kota Kita-Himaya dekat Otaru
Saptu malam.

babkan

kematian,

dengan

jang

Orang2

ber-

kete

menje

jang

di

bunuh, jaitu Tom Mboya dari Ken

ya Presiden Somalia Abdi Shermarke dan Eduardo Mondlane da
ri Gerakan
nja adalah

Pembebasan, semuatokoh2 penting,

Di Uganda pada

vember tatkala

pemerintahan

Presidere Milton

Obote menderita luka2 berat kare
na tembakan. Negara
jtu sudah

men

pat

dorong adanja
ketadjaman jang
menjolok diantara para pemimpin

dianggap

tu pagi

jang masih hidup, menghantjurkan moral dan mengantjam tubuh

mengatakan

terpisah

jg tjerah

di Dar

London, 21 Djan.
250.000 orang

akan terlalu
malas untuk
bekerdja pada hari Senin.
Demikian laporan Badan
Nasional

anti.alkohol

seris baru2 ini,
Menurut
laporan

Ing-

itu

djumlah pemabok jang kro
nis di Inggeris sekarang te
lah bertambah dgn 175.000
sehingga mentjiptakan
ada
nja 225.000 pemabok
Ohol jang
dapat mendjadi

penderita kronis ketjuali ka
lau ada tindakan segera un
tuk membantu mereka.

Kerugis,
jang
diderita
akibat alkohol itu ialah 225
djuta
poundsterling
atau
600 djuta dollar
Amerika
Serikat.
Demikian laporan
itu selandjutnja.

Laporan

industrt

» mentjoba

tsb

alkohol

1
ia
aah
soni
pen
gan
an
batnja
seluruh persoslan

(Mdk)

di Inggeris

menjerang
karena

menjembunjikan

apa jang disebut soal moral

itu akan
mejetus dengan
akibat2 jang lebih mentje
masjarakat
dan
lakakan

industri.
Dewan
isme

behwa

itu

Nasional

7 atau

10

lah didirikan
ting Inggeris.

Suatu

dap 561
nasehat

diantara

rangan
verpool

orang jang
pada Pusat

terha

Egi

rambut

it. Hal ini

di

DARI

1 :Eg
Ha8 |

FEB i
£

lam Beko
sudah mulai hilang selopuor

Besaep

adah manat Higak betah

|

:

If

:

:|

Timur me

seksama

soal

(UPI)

Gjung tiba. Baik Kenya maupun Ethiu
pia bersikap waspada terhadap negaTa-negara
tetangganja.
Ethiopia
terutama memperhatikan bantuan militer jang diberikan oleh Uni Sovjet
kepada Sudan di Selatan dan Somalia disebelah Timur.
Pembunuhan djuga memukul UganGa. Kali ini sendjatanja matjet setelah tembakan pertama. Presiden
Obote tertembak djuga tetapi tetap
hidup. Tak ada pengumuman tentang
pembunuhnja, maupun tentang motif.
motifnja. Tetapi usaha itu hanja mem
perdalam perpetjahan-perpetjahan jg
sudah tadjam antara orangorang Uta
:ra pendukung Obote dan orang-orang
Selatan

maupun

Orang-orang

Bantu

Bugandan, jang radjanja telah mang-

kat dalam pembuangan dua bulan se
sudah ia diturunkan dari tachta
oleh
Obote dalam pertengahan tahun 1966
dan lari ke London.
Spekulasi berpusat pada dua ke
mungkinan golongan jang mungkin te
lah berkomplot untuk membunuh Obo
te dan mengulingkan Pemerintah. Sua
tu maksud dari pihak Bugandan untuk membalas dendam, atau unsurunsur berkuasa menentang pergeseran
'Obote kekiri jang tertjantum “dalam
Geklarasi bernama "'Piagam — Rakjat
Biasa".
ara dokter mengatakan bahwa Obo
te mulai sembuh, tetapi sement
ia
menjendiri pasukan-pasukannja ara
mengamuk diseluruh Kampala,sedisudah
kitnja membunuh 7 orang dan memuku
li
Orang-orang sipil tanpa pandang bulu.
Perpetjahan-perpetjahan suku, jang
engan berhati-hati telah diperbaiki
Calam waktu 2 tahun jang lampau,
lah mulai lagi dan 9 djuta orangte
Uganda melihat tahun 1970 dengan
mata jang suram. (UPI)

Tangsapan

pada

dengan

peluru,

diibukcta

ditepi

pantai

jang militan

Ang-

Mogadishu jg
itu.

muntjul

da

kek!

Lybia.

ja sering

jang

i kesungai mandi telan-

sendirian, Kadang? ada baiknja

Sae

Sa

an

Untunglah ada siburung " Nuri”

menghibur dan menjanji.

menng

senradan jang!

Ta

ada

Sajangnja, tekad itu tidak untuk

mentjapai

final

.

Minta Final

Fa

Dalam keterangannja kepada
orang2 Amerika di Djakarta,
menlu kita telah minta pada
negara2 kreditor untuk mentjapai persetudjuan dengan kita guna penjelesaian final dan
menjeluruh tentang soal2 hutang lama kita.
Jang minta final disini tentu
bukan pak Adam sadja. Barang
kali negara? kreditor kita agak
segan bertanja pada pak Adam:
apakah bisa diharapkan "final
dan menjeluruh” hutang2 itu
dilunasi.
Harapan normal.
Prof. Dr. Ir. Sadeli berkata
bahwa harga2 dalam waktu
pendek akan normal kembali.
Ini bisa menimbulkan kebingungan baru, sebab lebih
banjak abnormal daripada nor-

mal djadinja djuga “normal”
Jang pasti tentunja bukan
normal buat rakjat. melainkan
normal .
i
2.

tak normal)

tentang kenaikan harga.

Redaksi Jth.
Bukankah
kita semuanja telah ber
pengalaman berka'i-kal bahwa
setiap

ada kegontjangan bahan bakar akan
membawa
akibat2
dirasakan
Oleh rakjat terutama —rakat ketjil,
karena sudah terang akan menjeret
pula kebutuhan? lainnja, sepertinja
tarip Bemo/austin jang tadinja Rp.
10,— mendjadi Rp. 15,—
harja
minjak bumi jang telah dan
ditetapkan
pemerintah Rp. 10— per liter men
Gladi Rp. 17,50 (tukang pikul). Bu
kankah rakjat ketjil jang dikampungkampung untuk Kebutuhan minjak bu
mi dilajani oleh Permina bagian per
Pikulan jang masuk kampung keluar
kampung dengan mendjualnja
perutnja sendiri, memang kalauseenak
kir mikul kesana-kemari pun harus

tgl,

alih ke

ok

Han pal sudah tentu pengurus dan pemain2nja sebagai jang langsung terlibat.

la el Bh

15 Oktober. Motif2 darj pihak pem

bunuh itu tetap gelap. Tetapi seminggu setelah ia memberondong

-

Beberapa koran Ibukota, diantaranja koran Clenik sendiri,
tidak dapat menjetudjui tindakan keluar lapangan oleh
team Thomas Cup kita di

ran

telah dibunuh oleh seorang

pengawalnja sendiri,

Pemimpin politik didjebloskan dalam pendjara. Diantaranja
jang se.
dang menunggu sidang pengadilan
Ialah bekas Perdana Menteri Moham
mad Egal.
ETAPI kegiatan gerilja jang
dichewatirkan timbul di Ethio
pia jang beragama Kristen ber
dasarkan inspirasi dari Moga
dishu, Somalia tidak — kun-

tatan.

Tenan

jiH $ 1

marke

dan

menembaki

pernjataan

Kistner

$

ada

1

W.

dengan

pembunuhan di Kenya terdengar
berita dari tetangga Somalia bak
wa "Presiden Scmafia “Abdj Shers

(A11:

"NURI"

sendirjan.

ngetahui adanja pergeseran

minta
Pene-

orang minta

bertindak

Fi Setjara njata, sesuai “dengan
kkup2 mil'ter sebelumnja di Sudan

(UPI)

ja sehi

dia

pertama Dewan Revolusi Somalia
jang baru dan para penindjau me

ga, 7 orang Pendeta, 6 gu.
yu sekolah, 7 dokter dan 1

Ka

E

masih

Robert

apakah

lam siasan2 radjo dan publikasi?

wa mereka itu terdiri dari
10 orang isteri rumah tang

wah kes

anggota suku Kikuyu

Bahkan lebih sedikit lagi crang jz

Suara

Alkoholisme di Li.
menundjukkan bah

orang abli bedah.

te

buruh. tetapi orang menjangsikan

terletak

dikota2 pen.

penjelidikan

lagi.

Sedrang

kuasaan

mereka ke Pusat2 Penera.
ngan Alkoholisme jang te.

etarndg

|!

Dr

Kenyata negeri Kerya dapat

katan Perang mengambil

1000 orang
adalah pemabok dan minta kepada pa:
pedjabat
untuk mengirim

eror» sepeda mn

Achirnja

Oginga Dinga dan dilarangnja Per
satuan Rakjat Kenya suku Luo jg
@ip'mpirnja. Berkat Presiden Jomo

Presidennja

Alkohol.

memperkirakan

jang gelap. tatkala pasukan? artil

dari

Pun

itu tlh ditangkap
pemimp'n Oposisi

Disaat orang2 Afrika

dirawat dirumah

Gaylord

oleh

kedjadjar2 jang sensasionil.
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