
65. Jaarg.ng 

Kabinetsleden ,door president 
... Soekarno beedigd.! . l:: .~~ 

Hedenmorgen' eerste mlnislerraad 
IJedenmorgen te kwart over ~e.-en heeft. President Soekar:no 

ten paleize de leden 'Van het eer~ kabinet van de Eenhejds~ 
, awt in een korte pleihtigbeid .officieel beedigd. . . 

Alle~eortt.las l\et hoofd van ' zich tot de It~ider van he!;. 
bet kabitlf~t van de- President nieuwc kab;,net )'ichtende, 
rn •. A. K. Prlnggodigdo, het tprak hU cte hoop \lIt" dat het 
beslnlt VOOf, .~,vaa.rin ·het kn,- eel'ste kabin et van de Een- I 

. blnet-Na~'i.r wcrd. vastgeste.;lu, !'eldsstaat suce:e:;. zal oogstcn I 
Achtereenvolgens werden de, bij de ultvocri ~·. g van Zjj '.l 
he:ren Moh, Natsir. sulttCl z,ware t:lali. 
liilIDel1gkoc Bocwono, dr. Ab
.doel HaJim, anT. Won'gSOllC
goro, M. A. Pellaupessy. ll'll". 
SjaJroeddin Pra~!U'anegM'a, 
tnr: Talld1ono MCn1oe, dr. see
mltro Djojohadikoesoel".O, b' . 
Djunnda. R. p , Socroso. K , R. 
Wahid Hasjjm, dr. Leimcna 
en Har.::;,mo Tj okroaminoto de 
eed £:lgenomen, voor de heren 
Leim('na en Pellaup"""'£sy gc
scJl10dde dit' naar chrl"telijk 
ce:brui'k, voor de overigen op 
Islamictische W'ijze. De , vij! 
nndcre min.lstel's, n1. de heren 
m:,'. Roeln, mt. Assa3,t. Har· 
judi. ·~dr . . Bahdcr Djohan 'Cn 
'prof. 10'1'. Johannes, wa.ren blj 
d{>z-e plecht ighe!d met ann
wezht en zullen 10 tel' worden 
b<?Eidlgd. . 

De plechtlgheicl had plaa~~ 
ten oyer.:taall V~Jl het Yo1t.al· 
Ug:e d~ml&:ionnajrc kabLnet 
V:'l:ll de RIS en enigc leden van 
he!. d-cm!s.liionna~re kabinBt, van 
de R.I. VC01:ts ,waren annwezig 
hoge nlItor tt-clten uit millbire 
en. civi21c kringen, onder wle 
AriTcommodore Soerinj~\rma; 
kolonel Subi::".lct.Q. van de Alr! : 

Hierna bega\"en de kabj
nehleden zich nal'tr het Par
lementsgebouw aan de Dja
Ian Sipayer om de, eerste 2it
Ung te hou'den, In due zit· I -.....;----'---.....;;...~ 

~~!i~~en:e;:e:~:::.·a:::.d::~ Burma , steunt ,V.N.~actie 
program van hd kabinet In in Korea , ' 
bespreklng worden genomen. 

---- f Hel; Btt·n1e::;e parlemeuL heeft 

Roem: "Niet verr~srl I t~!~~e:SI~~ :~~i~~~~~~~~ 

No. 203 

. i 



Pag. 2 

MUZIEKFEEST 

Noviteiten van Poulenc, Lesur 
en Messiaen 

francis Poulenc is de vijftig gepasseerd, ma"r hij is in zijn hart nog dezelfde Porij,e 
"gorllin" als meer dan del fig jaa, geleden, toen hij zii" debuut maokte in de 

"Groupe de Six" - Vivaldi als aper<lcamponist 

Guy de MQUpd5JOnt: 
meesfer der novelle 

t, 

Ennrme dspressie 
aehter . 

Himalaya-gebergte ? 

(Folo A.N.P,), 

."" I 



Wli. 20~ 'I 

a.ptttf'S a,;.~lcl~. 
speclaltst6 

(LoUJlBS
(RAND_09, 

Crocodl. (WA.LLE'lS, 
', J. laard (BELrfi, 
Flo; · (LADms· '&;. 
8lt~JctQ(01lllft8' 

'. (Pmt8B8 ate. 



iU,CiOv ),1. 8,~{j - B.OO n.m 

PREMIERE . I 

CAPITOL 'I 

lOv.m.3,30 - 300n.m. I 

'HEDEN 

MENTENG 
EK'I'REE-PRIJZEN; R. 3.~, R. 2.--. n. 1.- I 

I 

(~t~9·... I 

~' , . ,iRandolph lohn _ 
DlnJUCD~COn WAYNE 

HEDEN l'REfi'IJERE 

r; 1 N 

,BOXY 

lO.aOv.m. 
3.:10 ~ a n.rn . 

. ~~-~~ 

UINEMA 
IO.30v,m 

5,3D-8_30 n,rn 

13JmirellOudc! 

J~te Gl'tlcelte voor ht't laatst 
A !\1WlI'tV NtRlAL AVVENTUltE 

"SU P.ERMAN." 
, V,anal' m(\'r';:t'n: net 2l1e M'cticelte 

GRAN D Alle,, 'eeWJden • Dennis 1\1:0RGI\N ~ Dane CLAR_K 

"GO)) IS. ,MY CO.:PIl,07~' 


	2012 Nieuwsblad voor Indonesie,5438 PN lanjutan_Page_445
	2012 Nieuwsblad voor Indonesie,5438 PN lanjutan_Page_446
	2012 Nieuwsblad voor Indonesie,5438 PN lanjutan_Page_447
	2012 Nieuwsblad voor Indonesie,5438 PN lanjutan_Page_448

