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Ledakan dalam Odyssey
karena zat asam tertjampur suatu bahan asing?

Devisen
Ordonansi

Pang-

kopkamtib Djendera! Panggabean telah menginstruksi

seleksi
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dan penelitian jang mendalam dalam hal penempatan-
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Semarang, 17 April (Mdk)

Menurut laporan wartawan "Mer
Geka” dari Semarang kemarin pimpinan PNI telah mentjapal sematjam

penempatan

petugas

luar negeri

Houston,

dinas

supaja

djuga

memperhatikan suasana da
lam lingkungan keluarga.

dan Swigert, jang sedjak
Senin miaiam waktu AS diantjam bahaja maut sedjak
ledakan dalam pesawat bu
lan mereka, tadi pagi djam
01:00 lewat beberapa menit telah mentjebur diperairan Samudera Pasifik le-

anak2 itu malahan sudah me
ningkat kebilang
kriminalitas. Kedjadian2 ini malahan
terbawa djuga
dimana dengan

lam dipimpin oleh sebuah presi
Gium jang terdiri dari ketua2
umum partai? politik Islam

tergabung didalamnja
Sebagai

pelaksana

harian

jang

telah

@bentuk suatu bedan pekerdja jg
terdiri dari para Sekdjen masing8
partai. Disamping tu dibentuk be
berapa biro menurt
kebutuhan
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putra2 pedjabat Deplu
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ternjata

bahwa

Namun
njambut

kapal

Deplu
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John Swigert dalam pesawat induk Apollo 13 jang

tingkah

lumpuh sedjak Selasa pagi
lalu. (AP).

Menit

terangan jang diperoleh warta
wan "Merdeka", dalam waktu-

Soebekti SH dalam surat
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Prof.

R.
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mendjadi anggota Panitia Pemilihan
Umum

untuk
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bagi experimen2

tjebur disamudera Pasifik dekat
kepulauan Samo2.
Menurut Komisi Tenaga Atom

angkasa luar Senat

STADIUM SENAJAN
DI

akan
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diuga
terpaksa dibawa
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17.89 GMT: pesawat induk
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menghentikan — seluruh
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kembalirja berat badan seperti di-
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JIMA" nampak didampingi dua
di samudera
Pasifik dimana trio
didalam kapsuk
pagi tadi dinihari

'perahu-perahu karet.

balon jang tiba2 dilepaskan, tekanan
Udara mendorong pesawat2 itu berpisah. Dergan
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”Odyssey”. Gambar jang diambil ketika team penjambut
engadakan latihan menundjukkan kapsul Apollo diikat

Gah rusak itu dari pesawat pendarat
Djam 16.89 GMT:para
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mempertadjam arah memasuki korridor atmosfir bumi jarg diharuskan.
Djam 19.30 GMT:para
astronot

Djam 11.39 GMT:mereka
harus
memberi daja/tenaga kepada sistim
penundjuk tingkat pendakian dalam
Pesawat Aguarlus untuk”
mengemuGikan mereka kearah suatu titik diTuang angkasa jang harus mereka bidik untuk dapat masuk atmosfir bumi dengan selaruat.
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bagaimanapun
djuga
tindakan? kriminil inj bila di
lakukan diluar negeri akan me
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na haria,
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kapsul Apollo 13 Odyssey

BANDUNG, — Mahkamah Agung
tidak membenarkan para Hakim duGuk sebagai anggota dalam Panitis
Pemilihan Umum. Karyawan Pengadilan jang bukan Hakim dapat dibemarkan duduk sebagai anggota Panitia
Pemilu. Ketentuan iri diambil Mah
kamah Agung demi "untuk tetap
mendjaga terpeltharanja peradilan jg
bebas dan tidak memihak""
Ketua

UPI,
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De Witt Antacid Powder
KA

Pekailah De Witt Antecid Powder. Obat ini
penjekit pent-

mandjur untuk segala matjem

AI jernaan dan sakit perut. Dapat menghentikan
rasa sakit jang ditimbulkan oleh asam perut
Jeng terlalu banjak dan memberikan perasaan
jang tak terhingga.

lega

De

Witt

Infeksi pada

Antacid

Powder bekerdja tjepat, sehingga menungkinkan bagi sisakit untuk menikmati makanan
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Kelebihan

lezat kembali.
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usus
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Infeksi pada usus

Hati rasa katjau
dan sakit.
Pentjernaan tidak

baik

Cough Syrup
Pakailah obat jang

Segala matjam
penjakit maag
KEUNGGULAN:

mandjur ' Ini

untuk segera menghilangkan batuk
Anda.

Pakking ketjil hasil-

nja mengagumkan
Tidak ada
tjampuran obat bius,

De Witt Baby Cough Syrup
(Obat ini chusus
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ManZan for Piles
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menghilangkan

dan

wasir

pe-

segera, serta

terbaik untuk
kesehatan
seluruh keluarga

menghilangkan bengkak2. ManZan
bersih dan mudah dipakainja. Setiap tube ManZan dilengkapi alat
pemakai jang di-buat setjara chu-
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Obat ini bekerdja mudjarab sekali sebagai obat
pembersih terhadap hati jang lembam, dan mengatur
pentjernaan setjara sempurna.
Tjobalah pakainja
dan lihat betapa Anda merasa lebih gembira.
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De Witt Little Laxaliver Pills
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Pil Buah Pinggang dan Kantong
Air Seni De Witt's memberikan
anda kegesitan dan tenaga
untuk mengerdjakan segala
matjam pekerdjaan.
Pil De Witt's akan segera menghilangkan semua ratjun2 badan jang berbahaja. Darah anda
betul2 bersih sesudah minum
pil ini.
Tandanja ialah air kentjing anda
akan bertukar warna.
Mulailah minm Pil De Witt's
sekarang djuga.
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PRODUKSI DAN EXPORT
KARET MALAYSIA BARAT
FEBRUARI 1970 MEROSOT
KUALA LUMPUR, — Produksi ka
ret Malaysia Barat Februari tahun

1970 merosot mendjadi
95842
long-ton dari 120981 long ton ha
sil bulan Djanuari, demikian "Rev
Lumpur hari Kamis.

Impor karet bulan Februari ter
Untat 3883 lonr,ton
sedangkan

dibulan Djamuari 1970, 4.746 long
ton
Export Februarj djuga merosot

Minjah

mendjadi

menghilangkan sakit? piek

"uari

Tan Lang Telaah on

dan segala matjam penjakit.
Bisa dipakai untuk diluar

kulit serta didalam mulut,
Telah termashur dimana?
karena mudjarapnja
dan
kwalifetnja jang tinggi.

AI “Mba

'comart.

$ 140 djuta

angka? tersebut baru akan di

Ilmu Keuangan Perusahaan
Pasar — Modal.
Sistim2 Perbankan.
Administrasi-Organisasi &
Managemen

SE “Dea
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abaya Lake along

No.
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Os “Mae Saba

BAN

Banggalah
dengan
kesehatan dan
kekuatan jang
tjemerlang.

hanja

79920

tong-ton

ASING

VALUTA

KURS

BANK

UNTUK

Konsumsi tokal Februari, 1 218
long-ton sedangkan dibulan Dja
Buari, 1443 long-ton, Kerusakan

Umum

Chase

Manhattan

menurun

dari

NOTE

Bank Exim Indonesia
Bank

kebakaaan

BANK?

DEVISA

Uidak tertjatat adanja cal: Lengkapnja adalah sebagai berikut:

BNI. 1946

42 long ton (Djamuar') mendjadi &
tone-tan
Stoke karet Malaysjz
pada
ahc'r Februari tahun in! termasuk
kepuniaan pemerintah,
tertiatat
111.778 lengtan

Di

Djakarta. 18 April (Merdeka)
tjatatan jang diteriwa dari Bank Indonesia, maka
Berdasarkan
kurs Valuta Asing di Bank? Devisa Exchange Brokers dan Autmenundiukkan keadaan rupiah tetap
horized Money Changers
stabil. Sedangka" dalam Bursa Valuta Asing tanggal 17 April

dari 147668 lonpton bulain Dia

"kibat
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| Mulai kini mentjutji :
MERDEKA

lain sama sekali

Dari Barat, penemuan ilmiah
baru jang mengagumkan —
mendjadikan pakaian djauh
lebih bersih. Anda dapat
saksikan sendiri bedanja
Bagaimana Rinso bekerdja

Rinso sama sekali lain dari jang pernah Anda pergunakan sebelumnja.
Rinso bukan sabun, tetapi bahan jang sama sekali baru. Daja tjutjinja
2: kali dibanding sabun. Bahan ini adalah 'deterdjen'.
Rinso mentjutji djauh lebih bersih hingga Anda dapat saksikan sendiri
bedanja. Jang putih lebih putih dan jang berwarna lebih tjemerlang.
Busa Rinso jang hebat menjusup kedalam djalinan benang lebih dalam
dibanding jang ditjapai sabun. Busa ini bagai menjapu bersih bekas
kotor jang melekat pada pakaian. Sungguh, sangat mudah digunakan.
Membanting dan mengutjek tidak perlu. Dan pakaian Anda tidak sadja mendjadi lebih bersihftetapi djuga lebih awet. Busa Rinso djuga
lebih tahan lama, sehingga Anda dapat mentjujji begitu banjak tjutjian
2: kali dibanding mentjutji dengan sabun.

EN PAR
Apakah deter djen Itu :
Deterdjen bukan sabun, deterdjen adalah produk jang sama sekali
lain. Sabun telah dikenal selama beberapa ratus tahun, tetapi deterdjen adalah bahan jang sama sekali baru, jang achir2 ini diketemukan oleh para ahli dinegara Barat. Di Amerika, Eropa dan Australia ibu2 rumahtangga telah menggunakan deterdjen. Dan tidak
lagi menggunakan sabun untuk tjutjian keluarga. Dan sekarang,
deterdjen terdapat disini. Untuk pertama kalinja, pabrik deterdjen
jang serba lengkap dibangun di Indonesia. Dan pabrik ini adalah
salah satu pabrik jang termodern didunia. Hanja Unilever Indone-

sia sadjalah jang membuat deterdjen disini. Nama deterdjen itu:
Rinso. Rinso kini terdapat ditoko langganan Anda.

Buktikan sendiri: Rinso mentjutji djauh lebih putih, Anda dapat
saksikan bedanja. Jang putih lebih putih dan jang berwarna lebih

tjemerlang. Tjobalah Rinso
untuk segala tjutjian2 sekeluarga dan saksikan bedanja.

mentjutji

LEBIH
PUTIH

sebab mentjutji
lebih bersih

xo. 363/M/10
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hal.

hat iv.
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Indonesia

Menang

Kes. PSMS Medan jg.
hanja berhasil keluar se

bagai djuara

tidak

'Mercedes'

terulang

gv'

dak

Atas pertanjaan apakah oknum
Tionghoa jang melakukan penjclundupan itu tidak akan berbuat

di Kairo sebagaimana di
rentjanakan semula.

wa

bagi Polisi Gjadi lebin

djadi

bah

baru, karena dengan de
djelas

alasan

untuk

ini

dlirjngi

oleh

panglj

terangan

ma

dengan

suatu

bahwa oknum jang melakukan

buatan itu

cetak

Keterangan

berobah sesuai dengan
ngan

aturan

itu

pentingan
dan

Tx N

kat,

perkemba

suatu

TARIAN

18.470)
:
24470) OM. AL ACHSAN

mendjadi djuars bersama dsagan Mu-

angthal di Bangkok, herusuha setjara
bersemangat untuk” membuat score

In menjatakan bahwa pi-

hak Kairo tidak dapat
menerima kedatangan PS
MS karena dalam turna-

di

entjaman Burma atas gawansnja.
MATI

TERHADAP

keterangan la-

Namun

men di Iran jl. kes. PSM
S tak berhasil memperli-

ANASIR8

GELAP JANG MENGAKU PEMERIKSA TV.

hatkan

mel

DJAKARTA,
— Sedjumlah pemeras jang menamakan
dirinia "Te-

permainan

jang

dan tak ber-

hasil muntjul sebagai sa

lah satu finalis.

am Pemeriksa
TV-RI Pusat” kini

Sementara itu dikabar
kan djuga bahwa ke-

korbannja.

mungkinan dalam perdja

Menurut keterangan jang diper-

oleh "Antara" dari Team Pemerik
sa "TV-RI", "team?" gelap terse'but telah sering melakukan opernel
Gan bahkan, memberanikan diri

lanan

pulang

ke tanah

air, kes. PSMS akan ber

main

sebanjak dua kali

peswa2TV dan 3 dj Bangkok (Muangthai).

2

lengkap.

3

PHNOM PENH, — Pertempuran berkobar lagi Rabu malam antara pasukan2 Kambodja melawan pasukan?
Vietnam Utara dan Vietkong Ji Frek
Dach kira3 60 km sebelah selatan

SELOKA

TAMAN RIA SENEN (Projek Senen)

itu biasanja

PERTEMPURAN
BERKOBAR LAGI
DI PREX DACH:

NON STOP REVUE bersama SALAKA SHOW
PENJAKIT.HIDUNG.
S. BAGIO Cs dengan iringan Band Wanita MONALISA
Njanjian dan Tarian WADAM TOP STAR dpp Myma

254.70)
30.4.70) "O.M. DENDANG

ke-

negara dan masjara-

dalam konperensi pers jang
adakan kemarin siang. (Ms)

THEATRE ”NUSA INDAH"
Tel. 184.70 djam 21.00

PANGGUNG

menggambarkan

peraturan

jad.

Pemsir2 Burma jang pada tahun jl,

per-

dibitjarakan dalam Lembaga Per
musjawaratan Rakjat.
Demikian Pangdak VII Djaya
didalam memberikan /keterangan

TAMAN RIA DJAKARTA (MONAS)

Phmom

Penh,

demikian

diumumkan

ANGKASA

berhasil menahan

174.70)
234.70) O.M. RIA HARAPAN dpp A. Suhaimi
24.410)
30.470) O.M. SINAR DELI dpp Emma Gangga
Tiap malam : Pemutaran FILM TJERITA/BERITA

para

penjerangnja

dan menewaskan 4 Vietkong. Korban
Gipihak pemerintah digambarkan scba
gal ringan.
Sumber? militer mengatakan bahwa
Vietkong menguasai kota Prek Chre
tepat disclatan Prek Dach dilembah

Djakarta, 18 April (Mak)
Babak penjisihan pool II
kedjuaraan PSSI Junjor pe
rebutan "Suratin Cup” jg
| diadakan di Ibukota akan

'tutup mulut,

team Thomas

mulai

lalu telah

Cup

1 April jang

tuk

darj

laysia.

Berdasarkan

PBSI

dan

ngurus PBSI jang kita hubungi ha
nja menjatakan: Kami sedang ber
usaha dan Insja Ailah usaha ka

Tehnjknja, telah

mi

Komisi

Dalam

ini,

persjapan2

nampaknja

teraehir

PBSI

telah

kepada

para

mengambil suatu patokan untuk lebih banjak memberikan
latihan2
pemain

phisik

jang

sedang

itu djuga dart tjara

'ati

gram

latihan

keinginan para pemerebut

kembali

"Thomas
Cup'
memang besar
sekali, hal ini terbukti segala pro
mereka

kepentingan

suntuk

dalam

@jukan

pool—I”.

jtu

Panitya

Kamis,

panss

Korea

—

apakah

antara

Sela-an

kwalifi.

bersidang

akan

pertandingan

Olah Raga antar KOWABRI ber
tempat distadion utama Senajan

Djakarta dan untuk tahun ini
WARA (AURN mendapat kehor

tersebut

dingan jang berlangsung dasuasana

untuk

Olah

berhasil dikumpulkan oleh 'Merde
ka" ternjata dalam persiapan ter

z

Bertindak

Inspektur

selaku

Upatjara dalam pembukaan POR

KOWABRI jang telah dilakukan
distadion utama
kemaren pagi

Senajan Kapten Wara Chuenut

CH

dengan

Latief,

hari

melan.

antara

kedua team jnj jang telah di
majam oleh
bubarkan Rabu
Wasig Ong

Eng

Yang,

major dari ketentaraan

pura.

Wasit

meninggalkan

an, ketika

seorang

seorang

Singa

lapang

pemajn

Muangthai, Sahus Porswan me

n dihentikan

pa

Gibabak kedua

leading 2—1.

gle maupun partai double

jang

dilakukan dalam atihan, telah ter
Gjadj beberapa
surprke
jang
berarti.
Namun nampaknja
persoalan

—
(UNI SOVJET LUNTJURKAN
"KOSMOS Ja”

MOSKWA, — Uni Sovjet hari
metuntjurkan
dalam rangkatan
dan satelit

Kubu
satelit
perje
terse-

Ti

t

djadi kebanggaan penduduk Paris.

akan

berlangsung selama 5 hari ber
turut2 dan dengan nomor2 jang
akan dipertandingkan terdiri da
ri Volleyball. tennis medja dan
bulutangkis.

|
Ah Hu Ii!

7. Tadjuk Rentjana : Induk Karangan
10.Rukun Tangga
1 . Ibukota Pulau Flores
13.Dibatja dua kali : Tak berhasil
14.Huruf achir diganti "G” artinja :
Kata penutup.

njonja

Raka KOWABRI

direntjanakan

|

achir jang baru berdjalan kl sela

bahkan dalam seleksi? partai sin

1.Nama sebuah Geredja, jang men-

mendjadi

djalankan

Gen lakukan dengan penuh
ker
serlusan dan disiplin jang penuh.
Dari keterangan?
lain jang
ma 2 minggu itu terdapat banjak
jang dapat ditjatat,
kemadjuan

:

POR

pada
Hari Kartini
April jad. Korpe Wa
mengadakan Pekan

merajakan
tanggal 21
nita ABRI

matan

XII telah memberjkan kepu.
kepada
kemenangan
kusan
Korea Selatan, setelah pertan
Muangthaj

KOWABRI ADAKAN
DALAM RANGKA
HARI KARTINI

rumah.
Pekan

MANILA, — Paritya Tournament Sepakbola Junjor Asja

kasi

untuk

Mintarja,

KOREA SELATAN
DINJATAKAN
MENANG 2-1 ATAS
KES. MUANGTHAI

mun demikian penggemblengan dibidang tehnis sedemikian
djauh masih diperhatikan se.
tjara serius djaga,

kita

mdratno,

Gunawan,

lam

main

para

bahwa

Djaliteng, Ij Sumrat dan Nara.
Dan menurut rentjana hari latih
an mereka harja tinggal kl 1 bu
lan lagi. (Am)
bagasi

DJAKARTA "— Dalam rangka

sedang difCikan itu ialah: Rudy
Hartono, Muljadi, Darmadi, Indra

kan bahwa dalam latihan jg
setiap harinja dilakukan itu,

pemain mendjalanj

berhasil"

pemain bujitangkis kita jang kini

itu. Dan darj program latihan
jang kita
lihat, menundjuk.

para

Cup

Thomas

merebut

dikabarkan

Dapat

memberikan

kepertjajaan sepenuhnja kepa
da tokoh
Irsjan MA
untuk
pemain kita
membina para
tsb dibidang phisik, sementara
untuk
pembinaan
dibidang
tehnis masih dipertjajakan ke
da, Darma.
pada Pudjianto
wansaputra, dengan Ir. Mena
ra Effendy sebagai koordinator
latihan.

untuk

kembali akan

Besar

anggota

Pe

anggota

beberapa

darj

tjatat

pengamatan

Pengurus

sekali

Satu2nja kata2 jang dapat kita

Ma.

dilakukan oleh
terachir ji
wartawan
"Merdeka", maka
ternjata para

gerakan

nai persiapan teamnja itu kepada
pera.

piala

tangar,

dan terasa

pihak Pengurus PBSI agak berat
mengememberikan keterangan2

melakukan

merebut kembali

"Thomas"

melakukan

telah

seolah?

jni

dewasa

pera pengurus PBSI

Indo

latihan2
jang keras
dalam
rangka persiapan terachir un.

djelas bahwa

HAR
4

Un

| :: Ta

16. Dibatja dari belakang ! Perusahaan

$

18. Tanda pengenal untuk kenderaan

bermotor daerah Kediri

I
F
5F

19.Negara asal Pele (Pentjetak goal
ke 1000 dalam persepak bolaan)
21.Bila hurut ke :
diganti "M"
MENURUN

»

PEMBINAAN PHISIK
NAMPAKNJA LEBIH
DIPERHATIKAN

Sementara itu pula dilain pihak

han2 jang diadakan
dikomplek
Istora Senajan,
terlihat dengan

baratdaja propinsi Takeo.

MENDATAR

nesia, semendjak

bagaj

nja

Vietkong djuga menguasai pos2 per
batasan di An Ong Tien dan Kompong Yaul, lebih djauh kesebelah
KATA2

guna perebutan Thomas Cup tsb.

Sementara

(oasin) sungai Bagsac.

LATIHAN

Penerbangan bernengsiaman teriuas Adu

Djakarta, 18 April (Mdk)
Ke-9 pemain2
Bulutangkis
Nasionaj kita jang terpilih se

para pemain lebih banjak di.
rembieng setjara
phisik, na.

ha

ri Kamis dl Phnom Penh.
Satu komunike pemerintah 1menguta
kan bahwa perahu2 meriam sungai da
lam membantu pesukan2 darat teluh

—,

Indo

hey

PANGGUNG

Apabjla

para ahli hukum dapat membitja
rakannja untuk membuat suatu
peraturan baru jang mana per

“P4 PROGRAM

28.470)

zaman.

mana
bisa

aturan dirasakan tidak sesuai Ia
gi dengan perkembangan zaman,

ARIS

PANGGUNG UTAMA
16.4.70)
25.470) PAND ROLLING BEAT
244.10) BAND YANKEEH FLY

pahlawan, ketika ia herhasil
bus "tembok pertahanan" Murni dime
rit ke-10 babak kedua, lan menijetuk
001 satuZnja Itu.

Nj-

AKBP.Nj. J. Mandagi SH salah
seorang Pamen Komdak VII, me
Ngatakan bahwa dinegara
pun djuga peraturan2 itu

S3

per

AKBP

Mandagie

No.

.

nja berasal dari team Par
dedetex sangat , diperlukan segera pulang ke tanah air (Medan) guna per
siapan team Pardedetex
tour Asianja jang akan dimulai
pertengahan bulan Mei

lahkan favorit Burma, 1—8 dalam penjisihan untuk pool.
Kedua team ini burdjuang, C—0 pa

kjni berada dalam pe

ngawasan.

371/M/70

Naa nya ma

Para

dua untuk pool-IV: Indonesia menga-

pendjelasan,

Hotel

Rudy dkk djuga dapat
gemblengan keras

keterangan

sebagian besar pemain2

Selardjutnja dalam pertandingan ko

memadjukannja ke Pengadilan. Ke

di

Telp 49363 - 43755

Pan Am membikin Perdjalanan anda hebat.

Alou menjeberang
louton ke Ameriko

baik

djadi

nesio

Selandia Boru.otau Noumea, atau
Fiji. otou Samoo. atau Hawori

Gjika ia berani melakukan penje
mjkian

jong paling baik didunia

Hubungilah Pon Am

mengadakan

Diperoleh

da'j

cell tahanan, dikatakannja

ter -

Dengan sotu ticket
sotu penerbangan dan satu tjara

komi dapat menerbangkan andoke

perlawatan/pertandingan

oleh Polisi.

dengan dikeluarkannja

luas didunia

dengan

Menurut keterangan jg

segel, digembok dan df proses-ver

lagi

berpengalaman

diperoleh dari PSSI, kes.
PSMS djuara PSSI itu ti

dang oleh pemilikinja, tetapi di

bal

mengurus segala

ngan anda. Lalu, bila anda ingin:

beberapa

:

Iran

Sepondjong dialan

penerbangan

keperluan anda dalam perdjalanan
onda. Untuk usaha atoupunkk eseno.

I

baru,

biarakan dimasukkan kedalam

tjotan. Dan kami

air (Medan).

jang sekarang ini tidak lagi berada di Komdak VII, dikatakannja bahwa ke empat mobil itu di

pengalaman kedua kali bigi Po
lisi nanti di Pengadilan. Penda
pat jang dimintakan itu ialah
apakah dapat diadjukan deng.

ke-IV da

Gjalanan pulang ke tanah

berupa

f

& Tjukai, agar

mobjl

bukti

!

:
# buah

barang

di

Serikat

Komi membawo anda ke Sydney
Langsung. nonstop dalam satu Ion

lam turnamen sepakbola
kedjuaraan antar club se

1—0

Asia

Mengenai

ntjat.
Lontjat

Djakarta, 18 April (Mdk)

HONGKONG BABAT
BRUNEI DI MANILA

I)

No. 372/M/10

Berkenaan

dengan

(Sambungan

|

4 Mercedes '

tidak
diadi
ke RPA

MENGGELIKAN

LUTIU !!!

:

mendapatkari dana ataupun

biaja

1

WANITA MAIN

BOLA !!!

A K EMBALI BERAKSI DISTADION UTAMA SENAJAN !!!
GADIS2 DJELITA SINGAPURHIR
TERAC
:
TEMPAT

:

DITAMBAH!!!
SENAJAN
UTAMA SENAJAN !!
STADION
BANDJIRI
RUGI TIDAK
Rp. 400—
Rp. 50—
Harga kartjis: : Rp. 300—
Baru, boket Menteng, Ibu Dibjo
Pasar
Sekawan
Dua
dan
Sjanghai
Toko
:
pada
djuga
sekarang
Pesan kartjis
Loket
Persidja Menteng, Bumi Putera
M,
Blok
dan Tjan Njan Tjikini Raya, Rumah Makan Gantiro Baru PKPN
... BUS2 UMUM DARI DAN KE
!!
MENJAKSIKAN

MENDATAR:
6. OLAN, 8. BU— ”—
1. ULTIMATUM,
AT, 10. LUSA, 11.B.0.A.C.

Le UDMAH M7 IMUM NO IMAN,

Ma

na

OA

Sh AUSTRA-

-

2 1BNU,

3. ASBAK. 4. MOTO

RCURIUS, 6. OPTIMISME.

3 AUPA 0

£

LINI, K.

AB D:

3Ap0,

16. SILAT,

1

Majestic, Restaurant Sabang dan CV
4
Utama pada hari pertandingan
No.

375 M/70.

Alpha Djl. Agus Salim,

loket2 GelormSenajan

PANITIA

dan pintu2

masuk

PENJELENGGARA:

GELANGGANG

OLAHRAGA

Stadion

SENAJAN.

|

