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OCHTENDBLAD v VOOR INDONESIË

Hatta dringt er bij zijn troepen op aan
zich aan bestand te houden
Negara's geen „marionettenstaten”,
verklaart republikeinse premier

DE republikeinse vice-president en premier, drs Moh. Hatta,, heeft gisteravond in een radiorede de troepen aan de
SQ-lijn aangespoord de bestandsovereenkomst niet te over-
treden. Een ieder, die zich aan bestandsschendingen schuldig
maakt, zal volgens de militaire wetten worden iberecht — zo
verklaarde Hatta, die er -voorts op aandrong in de federale
gebieden niet steeds „negara-negara boneka" (marionetten-
staten) van de Nederlanders te zien. Er mag geen antithese
zijn tussen de republiek en de andere Indonesische staten,
maar er moet naar een synthese worden gestreefd — aldus
Hatta. „Te zamen met hen moeten wij ons streven richten op
de onafhankelijkheid van geheel Indonesië. 1 Januari 1949
nadert': deze datum is ons houvast".

Het eerste deel van Hatta's
rede was gewijd aan de Com-
munistische opstand, die hij
een „betreurenswaardige na-
tionale tragedie" noemde.
„Er zijn er onder ons, die
halfweg op het verkeerde pad
zijn geraakt en hun lot aan
vreemde mogendheden heb-
ben verbonden". Hij zeide,
dat de opstand de onderlinge
kloof nog.had verbreed en de
onderlinge strijd (van gezin
tegen gezin dikwijls) had ver-
scherpt. Vooral de arbeider
en de boer hadden er zeer on-
der geleden. Hij keerde zich
fel tegen — wat hij noemde —de „dictatuur 'der minderhe-
den".
; Vervolgens sprak Ha£ta over
de democratie, waarin ander-
mans denkbeelden gerespec-
teerd moeten worden, en
waarbij sportiviteit en ver-
trouwen zon grote rol spelen.
Hij maande de arbeiders-orga-
nisaties, boerenbonden en pe-
moeda's aan om hun organi-
saties op een gezondere basis
te brengen. „Demagogie", zo
zeide Hatta, „helpt je niet
uit de misère".

De premier spoorde zijn luis-
teraars voorts aan om in de
politiek meer op feiten dan op
uiterlijkheden en schijn teletten.

De economische en politieke
moeilijkheden, waarmede de

republiek op het ogenblik te
kampen heeft, schreef hij niet
alleen toe aan de gebeurtenis-
sen in Madioen en aan de
„blokkade", doch ook aan de
grote droogte, die de rijstoogst
in gevaar brengt.

De republikeinse regering
doet moeite om rijst te betrek-
ken uit Birma en de Lam-
pongs.

Overstromingen in
Oost-Sumatra

Aanhoudende bandjirs heb-
ben in de negara Soematera
Timoer geleid tot hevige over-
stromingen, waardoor enige
dijken zijn doorgebroken en
o.m. de hoofdverkeersweg tus-
sen Medan en Belawan onder
water staat. Auto's konden
Dinsdagmorgen echter nog
passeren.

Ook de weg tussen Hampa-
ran Perak en Kloempang staat
blank. Hier is alle verkeer on-
mogelijk geworden : het water
staat er 40 cm hoog.

Het treinverkeer tussen Me-
dan en Tandjong Poera was
Dinsdag gestremd, maar kon
Woensdag weer voortgang
vinden. De Dcli Spoorweg Mij.
heeft op het traject tussen
Kisaran en Tandjong Balei,
waar het wegverkeer geheel

i onmogelijk was geworden, ex-
tra-treinen ingelegd. Ook des
Zondags zal worden doorgere-
den, om de door de bandjirs
geteisterde gebieden uit hun
isolement te verlossen.

'. Vele kampongs staan in het
gebied van Tandjong Poera
onder water en er zijn ver-
schillende huizen vernield zo-
dat de bevolking een goed
heenkomen moest zoeken. De
padi-aanplant in deze streek
wordt voor de helft als verlrf-
ren beschouwd, terwijl ook de
toevolkings-rubbertuinen zo-
.danig onder water staan, dat
voorlopig niet kan worden ge-
tapt. Op de verkeersweg tus-
sen Tandjong Poera en Tan-
djong Slamat staat het water
thans een meter hoog.

De directeur van het bin-
nenlands bestuur van de
N.S.T., Tengkoe Hafaz, heeft
met de ass.-resident van Bin-
djei, A. S. C- More, een bezoek
gebracht aan de geteisterde
streek teneinde maatregelen
tot hulpverlening -te treffen.

Voor zover bekend hebben
tot dusver geen persoonlijke
ongevallen plaats gehad. In-
tussen duren de regens voort,
zodat nog geen uitzicht op
verbetering van de situatie
bestaat.

Verlieslijst
Luitenant-kolonel H- Schild

en soldaat A. H. Spann, bei-
den van de KL, zijn gesneu-
veld in de week van 31 Oeto-
ber tot en met 6 November,

„Noodzakelijkheid”

Besprekingen met de
Nederlanders noemde drs
Hatta eennoodzakelijkheid.
De resultaten, zo zeide hij,
hangen af van het stand-
punt der Nederlanders.
Betreffende het bezoek van

minister Stikker verklaarde de
premier, dat de gedachtenwis-
seling met hem van nut is ge-
weest. „Het is echter jammer,
dat van de zijde van Batavia,
in het bijzonder door de Dienst
voor Legercontacten aldaar,
berichten worden verspreid,
die de sfeer vertroebelen", al-
dus Hatta.

De republiek zal weerstand
bieden, wanneer zij aangeval-
len wordt. Indien zij echter
niet aangevallen wordt, spoor-
de Hatta een ieder aan, zich
te houden aan de door de re-
publiek gegeven beloften en
zich te onderwerpen aan de
besluiten van de Veiligheids-
raad van de V.N.

Tot slot sprak de vice-pre-
siderit zijn waardering uit
voor de militairen, bestuurs-
ambtenaren en particulieren,
die in deze strijd de zwaar-
ste offers gebracht hébben.
„Onze strijd is echter nog niet
geëindigd, maar wij voeren
hem eerlijk. Het is daarom,
dat wij de overwinning zeker
zullen behalen", aldus Hatta.

Hatta naar Sumatra ?
Antara meldt uit Jogja, dat

drs Moh. Hatta heden per
vliegtuig naar Sumatra zal
vertrekken. Met hem zouden
meereizen de minister van
welvaart, mr Sjajroeddin Pra-
wiranegara, mr Hadi van het
ministerie van justitie met de
opdracht voorbereidingen op
Sumatra te treffen voor de
a.s. algemene verkiezingen,
mr Loekman Hakim, staats-
commissaris voor financiële
zaken, en andere civiele en
militaire autoriteiten.

Hatta zou enige weken op
Sumatra verblijven. Zoals be-
kend is zijn bezoek sinds enige
tijd telkens uitgesteld-

iNederlandse kringen toon-
den zich volgens UP enigszins
verbaasd over ditbericht, daar
Hatta dan niet onmiddellijk
beschikbaar zou zijn vcor de
besprekingen, die minister
Stikkers adviseurs blijkens be-
richten uit Den Haag weer in
Jogja zullen gaan voeren. Van
republikeinse zijde merkte
men naar aanleiding hiervan
op, dat Boekit" Tinggi slechts
6 vlieguren van Jogja verwij-
derd is.

Naar wij, vernemen, ,zal Hat-
ta in elk geval niet met een
OGD-vliegtuig reizen. Indien
de trip dus doorgaat, zal de
republikeinse premier van een
republikeins of van een bui-
tenlands vliegtuig gebruik
moeten maken.

Oerip Soemohardjo
overleden

De republikeinse legerleiding
heeft bekend gemaakt, dat
luitenant-generaal Oerip Soe-
mohardjo Woensdagmiddag te
17.30 uur op 58-jarige leeftijd
is overleden. Hij was chef-staf
van achtereenvolgens de T.K.
R. en de T.R.I. (de voorlopers
van het huidige republikeinse
leger) en de tegenwoordige
T.N.I. Voorts was hij adviseur
voor militaire aangelegenhe-
den van de president der re-
publiek en lid tan de hoge ad-
viesraad.

De begrafenis zal heden uit
de woning van de overledene
te Jogja plaats hebben. De ge-
hele republikeinse strijdmacht
zal gedurende drie dagen rouw
aannemen. Alle plaatselijke
hoofdkwartieren zullen half-
stok vlaggen.

Misdadige Japanse transporten
Nakata had medelijden met kindertransport...

In het najaar van 1944 kreeg de directeur van het hospi-
taal te Tjimahi van de Japanners opdracht alle chronische
patiënten te registreren opdat imen hun de verzorging kon
geven die nodig was voor deze gevallen. Door deze belofte
aangelokt lieten vele ipatiënten zich registreren en ook vele
oude mensen lieten zich inschrijven. Het bleek echter dat de
voorspiegelingen vals waren en in December van dat jaar
werden juist deze patiënten onder onmenselijke omstandig-
heden op transport naar Semarang gesteld. Er was geen voed-
sel, geen water en geen ruimte onderweg, terwijl alle blinden
gesloten bleven. Als gevolg van dit transport stierven onder
meer twaalf T. B. C. patiënten die — met nog twee anderen —
allen in het laatste stadium der ziekte verkeerden toen het
transport vertrok.

Voorts bevond zich in de
trein een grote kist waarde-

kinderen tot de leeftijd van elf
jaar.

volle geneesmiddelen die velen
het leven nog had kunnen
redden, maar op het station
te Semarang moest de kist op
last van een Japanse officier
achterblijven. Door dit trans-
port stierven binnen vijf
maanden 400 van de 700 men-
sen.

De Japanse kolonel Nakata
Masayuki, de commandant
van alle internerings- en
krijgsgevangenenkampen op
Java, die gistermiddag terecht
stond voor de temporaire
krijgsraad, verklaarde dat hij
ook hiervan niets heeft gewe-
ten. Hij had er ook niet aan
gedacht om de transporten te
inspecteren van 10.000 perso-
nen van het koele Bandoeng
naar Semarang, heet en zon-
der accommodatie : hij wist
niet dat deze transporten zo-
veel mensenlevens zouden
kosten : het transport nam
een zo lange tijd in beslag dat
het aantal sterfgevallen niet
zo opviel.

Kindertransport

Op de vraag van de Presi-
dent of de beklaagde nooit een
transport zelf heeft gezien,
antwoordde Nakata dat hij
eens op het station Batavia
een transport heeft gezien van

President : Kreeg beklaagde
dan geen medelijden bij het
zien hiervan?

Nakata : Ik kreeg wel me-
delijden, maar kennissen die
in Europa geweest zijn vertel-
den dat het zo erg niet was en
dat het gewoonte was om kin-
deren op die leeftijd weg te
sturen voor de opvoeding.

Dewasbaas
Vervolgens werd de tweede

beklaagde, Kawabe Masashi,
de commandant van alle kam-
pen te Batavia, verhoord in-
zake de toestanden in het
krijgsgevangenenkamp Struis-
wijk. Een rapport van luit.-
kol. A- Douto beschrijft de mis-
standen in dit kamp, al heeft
beklaagde aan enkele ervan,
zoals het verrichten van zeer
zware arbeid door ouderen,
een einde gemaakt. Vooral de
roofpartijen door Koreaanse
bewakers, tijdens inspecties,
waarbij zelfs bijbels en foto's
gestolen werden, waren erger-
lijk. Volgens Kawabe werden
de bijbels niet gesloten, maar
door de bewakers „bewaard".
Zij behoorden precies te weten
welke artikelen verboden be-
zit waren, en moesten in ge-
val van twijfel het advies vra-
gen van een onderofficier.

De zitting werd verdaagd
tot hedenmiddag.

DE HUISVESTING
Naar wij uit Den Haag ver-

nemen, is de toewijzing van
passage aan voor Batavia op-
geroepen werkers voorlopig
stopgezet in verband met het
huisvestingsprobleem. Boot-
of vliegtuigprioriteit voor Ba-
tavia zal pas worden toege-
wezen, wanneer een nieuwe
controle heeft uitgewezen, dat
er inderdaad huisvesting voor
de betrokkene beschikbaar is.

Bij de bevoegde instanties
hierterstede was gisteren om-
trent dit besluit nog niets be-
kend. Uit Den Haag werd ons
echter bij nadere informatie
bevestigd, dat deze maatregel
j.l. Dinsdag is ingegaan.

Naar men weet, voert het
hoofd van de dienst voor al-
gemene personele zaken, mr
J. W. van Hoogstraten, -thans
besprekingen in Den Haag.
Deze betreffen o.m. de pro-
blemen i.v.m. de Bataviase
woningnood, welke dusdanige
vormen heeft aangenomen,
dat slechts krachtige maatre-
gelen enig effect kunnen heb-
ben.

Nadjamoeddin staat
terecht

Gisterochtend is voor de
tweede maal voor het Hof van
Justitie te Makassar onder
presidium van mr M. H. van
Haselen de rechtzaak begon-
nen tegen de voormalige mi-
nister-president van Oost-In-
donesië, Nadjamoedin Daeng
Malewa. Als advocaat-gene-
raal fungeert mr E. Muller,
terwijl verdachte wordt ver-
dedigd door mr Scholtens-
Nadjamoeddin wordt ten laste
gelegd ambtsmisdrijf, oplich-
ting, verduistering, uitlokking
van verduistering en heling ;
de tenlastelegging beperkt
zich tot de handelingen, die
verdachte verricht heeft tij-
dens zijn ambtsperiode als
minister-president, tevens mi-
nister van economische zaken.

Verdachte ontkende alle
schuld, en ontkende tevens,
dat hij ambtenaar was. daar
zulks naar zijn mening in het
parlementair kabinet niet mo-
gelijk is. Hij was staatsorgaan
en geen ambtenaar. Hij acht-
te het Hof echter wel com-
petent.

De president ging vervol-
gens verdachte's levensloop
na ; om het Indonesische eco-
nomische leven en de Indo-
nesische middenstand te be-
vorderen had hij in de NlCA-
tijd zitting genomen in de
economische Conica-commis-
sie Makassar, en tevens de
Poesat Pedagang Indonesia,
dat eerst fungeerde als han-
delslichaam, later als han-
delsvereniging, opgericht. In
deze PPI bleef verdachte een
leidende rol spelen.

(iDe zitting duurt voort).

Raden Abdul Kadir
Aan Raden Abdul Kadir

Widjojoatmodjo is bij minis-
teriële beschikking per 1 No-
vember j.l. op verzoek op de
meest eervolle wijze ontslag
verleend als voorzitter van de
delegatie van het koninkrijk
voor de onderhandelingen met
de republiek, onder dankzeg-
ging voor de vele en gewich-
tige diensten, onder moeilijke
omstandigheden den lande
bewezen.

Federale conferentie
De opening van de derde

zitting van de federale con-
ferentie te Bandoeng zal Vrij-
dagochtend 10 uur geschieden
en niet heden, zoals aanvan-
kelijk was bepaald.

Poerbonegoro
 

Generaal-majoor Poerbone-
goro, oud-commandant van de
strijdkrachten van de soesoe-
hoenan van Soerakarta, is in
het ziekenhuis te Solo over-
leden. Het stoffelijk overschot
zal heden naar Jogja worden
vervoerd en met militaire eer
ter aarde worden besteld in
Imogiri (ten zuidoosten van
Jogja)', waar de familiegraven
van de zelfbestuurders van
Jogja en Solo zijn. ,

Poerbonegoro promoveerde
in 1922 aan de K/MA te Breda
en werd daarna commandant
van. het leger van de sóenan.
Tijdens de Japanse bezetting
werd hiji in Soekamiskin ge-
ïnterneerd. Na het uitroepen
van de republiek speelde hij
een rol bij: de organisatie van
de BKR (Badan Keamanan
Raki at, voorloper van de TRI)
te Solo. Hij was laatstelijk
hoofdintendant in Soekarno's
residentie.

IDE TERREUR
In de week van 10 tot en

j-iet 16 November heeft
volgens de Dienst voor Le-
f ercontacten een groter
aantal terreurdaden plaats
gevonden dan in enige an-
dere week sinds de Ren-
ville-overeenkomst (die in
Januari tot stand kwam).

In het federale gebied op
Java vonden in die week 8 be-
schietingen van militaire bi-
vakken, 7 beschietingen van
treinen, 7 beschietingen van
niet-militaire bivakken, 51
patrouille-beschietingen, 43
moordaanslagen op ambtena-
ren en bevolking, 73 rampok-
partijen, 17 brandstichtingen
en 25 gevallen van sabotage
(waarvan 15 aan telefoonlij-
nei plaats.

„Volksleger” in Soekaboemische

iet gebied ten Zuiden
Soekaboemi is de bevol-
overgegaan tot oprich-

van een z.g. „volksleger".. i initiatief zijn „batal-

' gevormd, welke in en-
dessa's een sterkte van

man hebben bereikt en
in geval van gevaar zich

aaneensluiten om zich tegen
■riserende benden te ver-
-a-

Mm. van deze bataljons
t in een geheel zelfstan-, evoerde actie onlangs
compagnie van het regi-
t „Bogor" van de T.N.1.-
-»ie Bamboe Roentjing op

icht gejaagd.

_^Bde achtervolging zijn
;menten buitgemaakt met

o. . instructies over de wijze,
lA^Bp van de bevolking

tsel moet worden afge-
t, aldus meldt de Dienst

Legercontacten.
Moord, roof

jnsdag is op de hoofdweg
v. n Tjiandjoer naar Soeka-
inemi, op circa 10 km. van
d.ze laatste plaats, een auto-

van de geregelde bus-
st door een goedbewapen-

<ie van ongeveer 15 man
« igehouden. De inzittenden
werden van al hun kostbaar-
heden beroofd, waarna de bus
mocht doorrijden. De passa-
giers werden verder onge-
moeid gelaten. Ook in dit ge-
val is een patrouille uitgezon-
den.

De wakil-loerah van de
kampong Nagrak nabij Tji-
baroesa werd op klaarlichte
dag door een bende neerge-
schoten. In deze kampong zijn
reeds 30 karbouwen gestolen.

Langs de weg van Tjiling-
sir naar Tjibaroesa zijn circa
20 huizen van de bevolking in
brand gestoken. Een kind
kwam in de vlammen om, een
man werd neergeschoten.

De loerah van Plikin (na-
bij Poerwokerto) werd in zijn
huis door een bende beroofd
en neergeschoten.

i In het gehucht Karakgalit
bezuiden Salatiga werd een
gepensionneerd Indonesisch
militair in zijn huis door een
bende beroofd en neergescho-
ten. Ook een kampongwacht,
werd gedood.

In de kampong Soeniaragi
(Cheribon) beroofde een ben-
de een gepensionneerde we-
dana, terwijl een gast van de
wedana werd ontvoerd.

Pest in Soerabaja
De gemeente Soerabaia is

met ingang van gisteren pest-
besmet verklaard wegens het
voorkomen van enige gevallen
van bubonenpest. (De vaccina-
tie, waarmee reeds enige tijd
geleden werd begonnen, wordt
voortgezet.

Vervoer op zichzelf
onder Jappen beter

Zo begon de advocaat-fiscaal
bij het Hoog Militair gerechts-
hof te Batavia, mr J. E. K.
Bondam, gisteren zijn requisi-
toir in de Bondowoso-zaak.
Hij vervolgde :

„De wijze waarop hét trans-
port is vervoerd in goederen-
wagens, de wijze waarop de
betrekken officieren hebben
gemeend de regeling wel aan
elkaar over te kunnen laten,
waardoor er in wezen niets
geregeld werd t.a.v. het wel-
zijn der gevangenen, die zon-
der eten of drinken werden
ingeladen en zonder gelegen-
heid om aan hun natuurlijke
behoeften te voldoen, de wijze
waarop s.m. J. belast werd
met het transport-commando,
de wijze waarop de korporaals
en manschappen met een
Jkadaver-disciphne" hun taak
hebben vervuld, gevoegd Ibdj
het abnormaal hete' weer,
hebben een toestand doen
ontstaan, die niet meer of
minder dan catastrofaal ge-
noemd moet worden.

„Ik heb al meermalen
van deze plaats een verge-
lijking getroffen tussen de
methoden die het Japanse
leger toepaste en die van
ons leger. Ik moet dit ook
nu weer doen en daarbij
tot mijn spijt constateren,
dat in het onderhavige ge-
val die vergelijking niet
ten gunste van ons leger
uitvalt.

„Ik heb ettelijke transporten
onder Japanse vlag meege-
maakt, op Java zes en op Su-
matra een, en, hoewel men
confortabeler reist met een
Pullmancar, moet ik zeggen
dat de omstandigheden verre
te verkiezen waren boven de
wijze waarop men hier te werk
is 'gegaan. Op één uitzonde-
ring na heb ik altijd gereisd
in de 4de klas wagens (dus
personenwagens), die welis-
waar overvol gestopt waren,
doch steeds hadden wij voor
de reis voldoende voedsel en
frisse lucht, terwijl steeds een
W. C. disponibelwas. Alleen bij
aankomst op stations , moes-
ten de houten luiken potdicht.
Verder waren er bij de reizen
van langere duur op verschil-
lende stopplaatsen tonnen met
thee en kon men zijn veldfles
door eem der bewakers laten
vullen: Slechts eenmaal heb
ik een tamelijk kort transport
in een goederenwagen mee-
gemaakt.

„Ik laat hierbij buiten be-
schouwing dat op Japse ma-
nier het inladen van de men-
sen steeds is gebeurd onder de
nodige kolfstoten, vuistslagen
en wat daarbij hoort, wat

vermoedelijk hier niet plaats
heeft gehad, doch het ver-
voer op zichzelf was stuk-
ken beter. Uiteraard zijn
hier uitzonderingen op. (Zie
de Nieuwsgier van heden).

„Ik meen als vaststaande te
kunnen' constateren dat, in-
dien de regeling van het trans-
port te Bondowóso en uitvoe-
ring daarvan tot Soerabaja
toe in handen van één man
ware geweest en het resultaat
was hetzelfde geweest als
thans, er stellig geen rechter
zou zijn die hier niet zijn
scherpste afkeuring van het
gevoerde beleid zou. uitspreken
en een gevoelige straf, zo niet
de' maximumstraf zou opleg-
gen. Het geheel — de gebrek-
kige wijze van het transport,
het- feit dat er geen eten en
drinken werd verschaft, het
feit dat er in 2 van de 3 wa-
gens practisch geen ventilatie
was en het ca 14 uur lang dicht
houden van de wagens op een
uitzonderlijk hete dag — toont
ongetwijfeld een zo ontstel-
lend gebrek aan zorg, dat
daarvan de meest desastreuse
gevolgen waren te verwachten
en zulks voor ieder denkend
mens duidelijk was.

„Het feit, dat de verrich-
tingen hier over een aantal
schijven liepen, doet in begin-
sel aan de aansprakelijkheid
niet af.

Buitenland
In politieke kringen te To-

kio verwacht men, dat de Ja-
panse diet (parlement) ont-
bonden zal worden en dat te-
gen het einde van dit jaar
algemene verkiezingen zullen
worden gehouden.

Themistocles Sofoulis, de
87-jarige pas afgetreden
Griekse premier en leider van
de liberalen, kwam Dinsdag-
avond tot overeenstemming
met Constantin Tsaldaris, de
leider van de Volkspartij en
voormalig minister van bui-
tenlandse zaken, als gevolg
waarvan het kabinet-
Sofoulis, zoals dat vorige week
zijn ontslag aanbood, weer in
ere wordt hersteld.

Waarom ieder medeschuldig
was

Mr Bondam ging daarna na,
in hoeverre iedere betrokkene
al dan niet verweten kan wor-
den, dat hij medeschuldig is
aan de dood van de slacht-
offers enverdeelde daarbij de
beklaagden in drie groepen,
t.w. de officieren die tezamen
het transport in elkaar heb-
ben gezet en orders hebben
gegeven aan de sergeant-
majoors J. en Van L., ten
tweede deze twee onderoffi-
cieren die belast waren met
het transport en het toezicht
op de bewakers, en ten derde
deze bewakers, die het directe
toezicht moesten uitoefenen.
„Ten aanzien van al deze
personen, aldus mr Bondam,
is een tekort aan nadenken te
constateren".

„Wat mij niet alleen in de
opgaven van alle beklaagden
maar evenzeer in de verschil-
lende vonnissen van de Krijgs-
raad treft", vervolgde mr
Bondam, „is dat men de zaak
te veel ziet alsof het hier ging
om een zending patronen en
geweren, doch dat men geen
ogenblik in zijn redenering
rekening hield met het feit
dat het hier ging over een

groot aantal mensen. Men
kijkt eenvoudig of de regle-
menten zijn nagekomen en als
dit maar klopt zegt men met
een zucht van verlichting : De
zaak klopt, dus U kunt vrijuit
gaan.

Aldus heeft deze berg een
muis gebaard en zijn er van
de 14 beklaagden 13 vrijge-
sproken, terwijl de sergeant-
majoor J. — die m.i. zeker niet
ie meest schuldige is — er met
:en vrij lichte straf is afgeko-

men. Of hier evenwel de rege-
>n der obstetrie naar behoren
zijn toegepast, meen ik te be-
twijfelen.

„Het ging als gezegd niet om
een zending levenloze Voor-
werpen, waarbij men als er
iets met die zending scheef
gaat, kan kijken in de „regle-
menten" en aan de hand
daarvan eventueel een of meer
„douwen" kan uitdelen, doch
het ging hier in hoofdzaak
over de vraag hoe men een
aantal mensen zonder noe-
menswaardig risico voor ont-
snapping veilig naar Soeraba-
ja kon brengen. Daarbij ging
het er niet om of de reglemen-
ten wel behoorlijk waren,na-
gekomen, maar in de eerste
plaats over de vraag of de
voor het leven van iedere an-
dere persoon vereiste zorg was
in acht genomen.

„De vraag of hieraan iets
ontbroken heeft moge een
onlossing vinden in hetgeen ik
hier ga betogen. Ik heb het
hoger beroep in de zaken
Mensink, Dbnze en Schlijper
laten intrekken op grond dat
met vrijwel vaststaande ze-
kerheid moet worden aange-
nomen, . dat op het traject
Pasoeroean-Wonokromo het
onheil bereids had plaats ge-
vonden, zoals blijkt uit de di-
verse verklaringen van de
overlevenden uit wagon 2. Het
tegendeel is zeer stellig niet
te bewijzen. Daarbij kwam
dan nog, dat Schlijper met de
hele bewaking niets te maken
had en slechts zijn kamera-
den Mensink en Donze gezel-
schap heeft gehouden tijdens
hun wacht.

Nieuws van overal in het kort
Nederland

Prins Bernhard zal volgen-
de week naar Schotland vlie-
gen om een paar dagen
oefeningen van de „Karel
Doorman" in de Schotse wa-
teren bij te wonen.

Amerikaanse torpedoboot-
jagers brengen een operatio-
neel bezoek aan Amsterdam,
waar ze kunnen worden be-
zichtigd door het publiek.

Het 265 ton metende ms
„Quo Vadis" is bij de mon-
ding van de Theems op een
wrak gelopen en gezonken.
Alle opvarenden zijn veilig.

Vier moties van de CPN be-
treffende loonbijslag zijn door
de Tweede Kamer met 75—7
stemmen verworpen.

Binnenland
Drie maanden gevangenis-

straf en ’ 100.000 boete kreeg
de directeur van een rijstpel-
lerij te Bondowoso wegens
overtreding van het hamster-
verbod en het privé-opkopen
van rijst.

Een uit Chinezen en Indo-
nesiërs bestaande smokkel-
bende, die verboden goederen
van Sumatra's Oostkust naar
de republiek vervoerde, is in
Medan opgerold.

Bij de SQ-lijn ten zuiden
van Malang zijn op 13 No-
vember volgens Antara 166 re-
publikeinse krijgsgevangenen
docr de Nederlanders uitgele-
verd.

Scherp requisitoir in Bondowoso-affaire
„Een zwarte bladzijde in de historie

van de Mariniers Brigade"
DE geschiedenis van het dctentransport van Bondowoso

naar Soerabaja, kortweg de Bondowoso-affaire ge-
noemd, dat aan 46 gevangenen het leven gekost heeft, is
zonder twijfel een zwarte bladzijde in de historie van het
Nederlands-Indische leger in het algemeen en van de Mari-
niers Brigade in het bijzonder. Dit wordt al aanstonds dui-
delijk als men de lawine van voorschriften over gevangenen-
transport nagaat, die na deze geschiedenis het leven heeft
gezien.

Hierbij wil ik — en ik richt mij, wat dit aangaat, eigenlijk
meer tot het publiek dan tot UEdelHoogAchtbare Heren —alvast stelling nemen tegen overdrijving in tweeërlei richting.
Van zekere Westerse zijde Kvordt wel eens gezegd : „Het waren
maar extremisten en een tiental meer of minder komt er niet
op aan". Dit bestrijd ik met al mijn kracht. Ook tegenover
tegenstanders moet ons devies zijn en blijven : Fair play, en
wij moeten ons zeker niet verlagen tot enig ander standpunt.

Van zekere Oosterse zijde wordt soms een vergelijking ge-
troffen met de handgranaatwerpers en met zgn. bersiapmoor-
den. Dat hier iedere overeenkomst ontbreekt is m.i. niet voor
betwisting vatbaar".

Durven waarheid niet
onder ogen zien

„Ik wil tenslotte nog iets
zeggen over het feit dat be-
klaagden stuk voor stuk het
hun telastgelegde ontkennen,
terwijl wij toch kunnen aan-
nemen dat we hier mensen
voor ons hebben, die in het
algemeen van goeden wille
zijn en waarvan ook de be-
oordelingen in de stukken
aanwezig over het algemeen
een beeld geven van een be-
hoorlijke persoonlijkheid.

„Wat is dan, zo vraag ik
mij af, de reden dat deze per-
sonen, die ongetwijfeld in hun
hart het gebeurde ten zeerste
betreuren, hier met een be-
roep op reglementen en ten
dele ook door onware opgaven
trachten zichzelf schoon te
wassen," dat er niet één is die
ruiterlijk erkent: „Ik ben
fout geweest; ik heb inder-
daad door te weinig doorden-
ken de dood van anderen- op
mijn geweten". Jippes is hier
het dichtste bij geweest, doch
ook hij heeft het niet tot een
bekentenis weten te brengen.

,JDe reden is m.i. hoofdza-
kelijk dat men ook en in de
eerste plaats tegenover zijn
eigen „ik" deze consequentie
niet aandurft, dat men ervan
terugschrikt deze waarheid
onder de ogen te zien. Want
dat het een waarheid is, hoop
ik U aan te tonen.

„Het komt mij voor dat het
bewijs, dat het hierboven ge-
schetste uiterst onoordeelkun-
dige vervoer 46 doden heeft
gekost, aan alle kanten gele-
verd is, en dat de oorzaak .van
de dood van alle 46 personen
te wijten is aan warmtestu-
wing in verband met gebrek
aan ventilatie. Dit bewijs is te
putten uit de verklaring van
de overlevenden, en de mare-
chaussees Kuiper, Dubbeldam,
en v.d. Blaak, de korporaal
Beekman, de verklaringen van
de getuige-deskundigeßloe.ms-
ma en de deskundigen-rappor-
ten van R. Hausman, dr J. A.
Parijs en S. J. C. Dunlop.

„■Dit bewijs staat m.i. tegen-
over alle beklaagden vast. In
hoeverre kan men aan be-
klaagden enige nalatigheid
verwijten, die tot de dood van
deze persenen heeft meege-
werkt ?

(Zie verder pag, 2)

heldine
Markering



„Ik zie de zaak, om het ver-
loop nog even te recapituleren,
aldus, dat wij hier niet hebben
een culpoos mededaderschap
zonder bewuste samenwerking
zoals bij H..R. 14 .Nov. 1922,
N.J. 1922 blz 179.

„Hier daarentegen is de zaak
aldus, dat kapitein Z. enige
wagons heeft uitgezocht, die
cm bepaalde redenen en in
verband met het te verwach-
ten warme weer niet voldeden,
dat zowel hij als luitenant van
den D. en G. hebben gezien,
dat deze wagens dicht gingen
of zaten terwijl de gevangenen
er in geladen waren, dat de
sergeant-majoors Jippes en
Van Lier deze wagens dicht
lieten, evenals'alle wakers.

„We hebben hier dus a.h.w.
een aantal geledingen, die in
wezen allen wijzen in dezelfde
richting en die als uiteindelijk
resultaat de dood van 46 per-
sonen hebben gehad.

..Allen hadden, ieder op
eigen gebied, moeten handelen
c.g. spreken, omdat dat hun
plicht was. Zij hebben echter
niet gehandeld, noch gespro-
ken."

Onder ons
OPDAT ge niet denke dat

Sequor naast het schrij-
ven van deze diepzinnige be-
schouwingen ook het simpele,
maar hoogst verantwoordelij-
ke werk van de stadsverslag-
gever niet zoude kunnen ver-
richten, moge hij U hieronder
een mengeling verstrekken
van hoogst-persoonlijk ont-
dekt stadsnieuws.

Gisteravond laat geraakte
een tamelijk bejaard heer, die
de kali tussen Rijswijk en
Noordwijk wilde oversteken, in
twijfel welke van de beide
bruggen, die hij voor zijn ver-
moeid oog ontwaarde, stevig
genoeg zou zijn om zijn vol-
beladen stoffelijk hulsel te
dragen. De oude dronkaard
kwam er met een nat pak af.

Gisteren in de vooravond
werd in het Militair Hospitaal
een deerlijk mishandelde
jonge militair binnengebracht,
die verklaarde met een jeep
in volle vaart tegen een boom
gereden te zijn. Een door de
MP ingesteld onderzoek bracht
echter aan het licht, dat de
jongeman op straat een Mar-
va had aangesproken.

' Naar wij vernemen zal de
gezinshereniging thans ge-
heel worden stopgezet. Een
mooi succes voor de Vereni-
ging van Alleenstaande* Ge-
huwde Werkers.

Een definitieve oplossing
voor het Bataviaas verkeers-
probleem is thans in ernstige
overweging bij de gebrui-
kelijke onbevoegde autoritei-
ten. Men heeft het voorne-
men een-richtingverkeer met
stopverbod in te voeren naar
zuidelijke richting. Halver-
wege. Buitenzorg zal een groot
kamp worden ingericht, plaats
biedend aan de 40.000 Bata-
viase auto's. Ook de huis-
vestingsautoriteiten hebben
zich geïnteresseerd getoond,
zodat alle betrokkenen eerst
van hun verbazing zullen
moeten bekomen, voor men
het plan in praktijk gaat
brengen.

De afdeling Batavia van de
bond van vrije mess-ibeheer-
sters en -oudsten heeft een
rondschrijven aan haar leden
gericht, waarin zij mededeelt
voortaan op de in deze krin-
gen gebmiikeliike wijze en
schaal de contrihutiegelden te
gaan innen. Een groot gedeel-
te der leden heeft om het bar-
baarse en tyrannieke karakter
van deze maatregel reeds vcor
het lidmaatschap bedankt.

De poes van onze stadgenoot
H. heeft drie kleintjes gekre-
gen.

SEQUOR

„De Turk” draagt het
commando over

Kapitein Westerling („de
Turk", die eind 1946 en begin
1947 een leidende rol speelde
bij de zuiveringsactie in Zuid-
Celebes — red- Nwsg) heeft in
Batoedjadjar het commando
over het Korps Speciale Troe-
pen overgedragen aan de
nieuwe commandant, luite-
nant-kolonel W- C. H. van
Beek (ex-Gadja Merah, zeer
populair bij de Rode Olifan-
ten — red. Nwsg.).

Kapitein Westerling, die na
acht jaar actieve dienst het
commando neerlegt, nam af-
scheid van de in carré op-
gestelde troepen, waarbij hij
hun dank bracht voor de uit-
nemende wijze, waarop zij in
de afgelopen twee jaar hun
plicht hebben vervuld.

Hogere leiding ging
niet vrij uit

De advocaat-fiscaal ging
daarna over tot vaststelling-
van de feiten .voor iedere be-
klaagde afzonderlijk. Na de
eis tegen de drie officieren te
hebben uitgesproken, ver-
klaarde mr Bondam „nog even
iets (te willen) zeggen over de
vraag, of ik van oordeel ben,
dat de hogere leiding hier ge-
heel vrij uit gaat". Hij ver-
volgde :

„Deze vraag moet naar mijn
mening zeer stellig ontken-
nend beantwoord worden ; de
hogere leiding gaat zeer stil-
lig niet vrij uit. Het feit, dat
de gevangenen-transporten
voor deze zaak niet, althans
zeer summier geregeld waren
en dat, na deze zaak, een
stroom van voorschriften is
gegeven, toont duidelijk aan
dat hier iets schortte en het
is zeer te betreuren, dat een
ramp van deze omvang nodig
was om de leiding wakker te
schudden. Deze leiding heeft
hier evenwel slechts een be-
leidsfout gemaakt, die straf-
rechtelijk zeker niet te ach-
terhalen was. De hier terecht-
staande officieren hebben
evenwel op strafwaardige wij-
ze nagelaten de meest voor de
hand liggende zorgen te be-
steden aan het leven van hen,
die in concreto aan hun hoe-
de waren toevertrouwd.

„Dat evenwel naast deze
fout van de betrokken offi-
cieren een belangrijke beleids-
fout" van de hogere leiding
staat, is voor mij aanleiding
niet te komen tot een maxi-
mum-eis".

„Fabeltjes”

Ten aanzien van de bewa-
kers Leytens, Grimberg, Kas-
pers, Huizer, Van Amelsfoort
en Van Esch, zeide mr Bon-
dam o-m. :

„Al deze beklaagden doen
hetzelfde verhaal : zij hadden
consignes. Niemand er in, nie-
mand er uit. Daar hebben zij
zich aan gehouden en zij
hebben geen geschreeuw of
geklop gehoord. Een enkele is
zover gegaan dat hij beweert
zelfs helemaal geen Maleis te
kennen. Wü kunnen echter
de bewering, dat zij stuk voor
stuk niets gehoord hebben,
/ten aanzien van hen allen
naar het rijk der fabelen ver-
wijzen.

Uit de " verklaringen van
remmers en krijgsgevangenen
moet m.i. worden geconclu-
deerd dat zowel tijdens de
"'.vacht van L. en G. als tijdens
die van K. en H., alsook van
Van A. en Van E. is geroepen
cf gebonsd, en dat daarop ge-
regeld is gereageerd op een
wijze, die typisch is voor de
Hollandse soldaat. Als het
eindresultaat niet zo diep-
treurig was, zou men er om
kunnen lachen".

SPORT

Belgisch elftal
De samenstelling van het

Belgische voetbalelftal, dat
Zondag tegen Nederland zal
spelen, is als volgt:

Meert (Club Anderlecht) ;
Aernaudts (Berchem) en
Anoul (Luik) ; Coppens (Me-
chelen), Carré (Luik) en Hen-
riet (Charleroi) ; Appeltans
(St. Truyen), Van Steenlant
(St. Nicolaas), Mermans (An-
derlecht), Chaves (Gent) en
Mannaerts (Mechelen).

Conclusies

Mr Bondam heeft slechts
ten aanzien van één beklaag-
de tot bevestiging van het
vonnis, namelijk vrijspraak,
geconcludeerd- Tegen alle an-
dere vrij gesprokenen eiste hij
gevangenisstraffen, variërend
van 2 tot 6 maanden en tegen

de serg.-maj. A. D. J., die door
de Zeekrijgsraad tot 1 maand
gevangenisstraf werd veroor-
deeld, eiste hij 4 maanden.

De eisen luidden : kapitein
A. R. J. Zantman 3 maanden,
luitenant J. van Dorpe 6
maanden, luitenant H. J. Gits
5 maanden, serg.-maj. A. D.
Jippes 4 maanden, serg.-maj.
B. J. van Lier bevestiging van
het vonnis en vrijspraak, korp.
C. J. M. Leytens 2 maanden,
korp. Th. J. van Amelsfoort
2 maanden, marinier Chr.
Grimberg 2 maanden, mari-
nier J. P. Kaspers 2 maanden,
marinier J. Huizer 2 maan-
den, marinier P. Chr. van
Esch 2 maanden (alle straffen
met aftrek van de tijd in voor-
arrest doorgebracht).

Heden zal begonnen worden
met het pleidooi.

Om de damtitel
De uitslagen in de derde rende

om het wereldkampioenschap
dammen zijn :

Keiler (Nederland) verloor van
Roozenburg (Nederland) ; Ver-
poest (België) verloor van Post
(Frankrijk) ; Rostan (Zwitser-
land) verloor van Demesmaecker
(België. ; Perot (Frankrijk) won
van Chiland (Frankrijk) ; Van
der Staay (Nederland) speelde
remise tegen Laros (Nederland).

Brusselse zesdaagse
De zesdaagse te Brussel werd

gewonnen door het Belgische kop-
pel Kint-van Steenbergen. Het
Nederlandse koppel Schulte-Boe-
yen, dat op de laatste dag nog op
de tweede plaats lag, moest de
strijd staken door de val van
Boeyen.

ECONOMIE

Marktnoteringen
17 November

(Van onze commerciële
medewerker)

Rubber Batavia fob Tandjong
Priok Nov. Dec. sheets no. 1

’ 1.04 gedaan, sheets no. 2

’ 1.001/2 gedaan ; fob Pontianak/
Bandjermasin sheets no. 3 ’ 0.94
kopers, sheets no. 4 ’ 0.90% no-
minaal, sheets no. 5 niet geno-
teerd. Markt vast.

Citronella Ready en November
f 5.60 per kg. nominaal. Decem-
ber ’ 5.50 per kg. gedaan Dec.
Januari ’ 5.40 per kg. nominaal.

Thee. Markt vast. Noteringen
onveranderd.

De beurzen
Slotkoersen Amsterdamse beurs:

16/11 15/ïl
Kon. Olie 31134 313%
Philips 228y~ 229
Unilever 2713/4 275%Scheepv Unie 161Va 160%
H.V.A. 247% 248i/2
NH.M. 1621/2 1593/4
N.I HB. 115% 115%
Escompto Mij. 751/2 7414
Javasche Bank — 171V2
Koloniale Bank 87 89
3*; Oblig. N. I. 95% 95%
A.K.U 150V 4 1501/4
A'd.am Rubber 154% 155
K.P.M. 163 1631/,
Vorstenlanden 44% 4434
Dcli Maatschappij 149% 148

Slotkoersen New Yorkse beurs :
15/11 12/11

Anaconda Copper 343/„ 33%
Bethlehem Steel 343^ 34
Republic Steel 29% 28%
Shell Union Oil 37% 36%
U. S Steel 7334 7234

BANDOENG
BIOSCOOPAGENDA

ELITA : Music in Manhattan.
LUXOR : Loong Foon Cheng

Siang.
MAJESTIC : Welcome Stran-

°~cr.
ORANJE : A lady takes a

eli__nee
ORIENTAL : Jungle Girl.
REK : The affairs of Susan.
RIVOLI : Broken journey.
ROXY : The merry widow.
VARIA : The return of Monte

Cristo.
RIO (Tjimahi) : Objective

Birma.

Radio Indonesië
Donderdag 18 November

BATAVIA:
Op 28.94, 61.66 en 115.4 m. :
06.00 Opening. Lichte ochtend-

klanken — 06.30 Nieuws — 06.40
Ochtendappèl door de Orkesten
van Glenn Miller, Joe Loss en
Guus Deloof — 07.00 Precisietijd-
sein. Morgenwijding — 07.10 Gra-
mofoonmuziek — 07.30 Nieuws.

Op 61.66 en 115.4 m.:
07.40 Gevarieerde gramofoon-

muziek — 08.00 Sluiting.
12.00 Wat hoort U liever ? -12.30 Groeten uit Nederland —12.40 Harlem — 13.00 Precisie-

tijdsein. Nieuws — 13.15 Ensemble
Phil de Boers — 13.45 Vera Lynn
— 14.00 Bekende ouverture
14.30 Nieuws. Sluiting.

17.00 „Van alles wat !" — 1725
Zangles voor kinderen.

Op 28.94, 61.66 en 115.4 m.:
17.45 Eduardo Bianco '— 18.00

Swingliefhebbers vóór — 18.20
Stem van de K.M. — 18.40 „Ma-
deleiil" — 19.00 Voor het slapen
gaan — 19.05 Studio-Sextet 0.1.v.
Gyuri Rosenberg — 19.30 Nieuws— 19.40 De Vrije Tribune — 19.50
Gramofoonmuziek — 20.00 Ka-
mermuziek (Bach —Léon Orthci.— 20.45 Hoorspel. „Het leu'ie
spelletje" — 21.15 Pianosyncopa-
tions door Charlie Overbeek
Bloem — 21.30 „Saludos Amigo.;"
— 22.00 Nieuws — 22.10 Musici
zoals U ze niet kent — 22.25
Symphonisch programma met
toelichting — 23.00 Sluiting.

BANDOENG
Op 98.68 m.:

06.30 Nieuws — 06.40 Ochtend-
rhythme — 07.00 Morgenstei
07.30 Nieuws — 07.40 Op bezoek
in de Hospitalen — 08.00 Sur

12.00 Rhapsodie op een thema
van Paganini. Sergei Rachmar:-
noff (piano) Philadelphi,; Ork
0.1.v. L. Stokowski — 12.30 Mt',
Potpourriën — 13.00 Nieuw
13.10 Lajos Kiss zigeuner-oi— 13.30 Muziek van het V
Dock — 14.Q0 Zang on dan
ten _ 14.30 Nieuws — 14.45 Slui-
ting.

17.30 Aquarium Scènes Bil'y
Mayerl (piano) met zijn Orkeu— 17.45 Voor de rijpere Jeugd -
18 15 Het Minneapolis Symphonie
Orkest — 18.45 Medische Rubriek— 19.00 Vooravondconcert — 19.30
Nieuws — 19.40 Filmpraatje —
19.50 Intermezzo — 20.00 De ont-
wikkelingsgang der muziek, sa-
mengesteld door F. H. Berghuis

— 20.30 Piano concerten uit Films
1. Concerto uit „Spell Bound" 2.
Warschau Concert uit ~Danger-
ous Moonlight" 3. A voice in
the night uit „Wanted for Mur-
der» _ 21.00 Nieuws uit Neder-
land — 21.10 Stardust — 21.30
Voor en door onze militairen -
23.00 Sluiting.

De laatste zitting van de
algemene assemblee van de
V-N in de Franse hoofdstad
is officieel vastgesteld op 14
December. Indien er op deze
datum nog onafgewerkte
agendapunten zouden zijn,
dan zullen deze op een voort-
gezette zitting te Lake Suc-
cess worden afgehandeld,
waarschijnlijk in Februari '49-

. DIERENTUIN
/ VIERDE

,* Ut &. ABONNEMENTSCONCERT SER ÏE A
K.-^^ Zondag 21 November 1948

kwWmW'' Aanvang 20.15 uur precies

\\ RADIO-PHILHARMÖISCH ORKEST
\"/ 0.1.v. YVON BAARSPUL

Solist : Hans <Gyors, cello
Uitgevoerd worden :

Symphonie nr. 1 in C gr. t. op. 21 — Ludwig van Beethoven
Concert voor violoncello met orkest op. 33 — Camille

Saint-Saëns
Symphonie classique op. 25 — Sergei Prokofieff

Op verzoek :
Ouverture-fantaisie „Roméo et Juliette" — Peter Iljitseh

Tschaikowsky
Abonnementen dagelijks verkrijgbaar aan de zaal van 10.00—. 14.30 uur en van 16.00—18.00 uur.
Kaartverkoop en plaatsbespreking op Donderdag, Vrijdag en
Zaterdag van 10.00—18.00 uur en op Zondag van 10.00—12.00
uur en vanaf 19.00 uur aan de zaal.
Prijs der plaatsen ’ 3.50. w

STICHTING „RADIO-OMROEP IN OVERGANGSTIJD" g

CCM \/[D!4I Il7ll_.*r al dan niet vrijwillig, baart steedsttll VLl\nUl_.lMvJ> zorgen, en het zou een groot ver-
zuim zijn, indien TJ niet even met ons zou overleggen, hoe deze
narigheden tot in de kleinste proporties terug te brengen. Komt
TJ in een dergelijk geval te verkeren, kom dan even bij ons aan
om raad. De raad die wij U verschaffen kost TJ slechts een gang
naar ons kantoor en alleen de wetenschap, dat wij voor ruim
37 jaren in deze lijn werkzaam zijn en vanzelf dit werk tot in de
finesses kennen zal U reeds tot rust stemmen.
Van den Hoogste in den Lande, kregen wij bij diens ver-
trek uit Indonesië, de vererende opdracht, de inboedel te
verzorgen.
f% _P __i nog stcec]-s onder de beproefde leiding van den

Oprichter-Eigenaar Fr. de Serière, Kwitangstr. 6
tel. 1059 — 134 Wit. 2827

— ■—■ 1 ; ; ~ '— l-ll IIM———l.'ll III■______- |_|.|._»J _||_________,__MMM_»_._M_M_M_>M»_»_M»_^_—___^__._-»

_H_« Sm C/« J_L " _L_»
ROYAL INTEROCEAN LINES

AFVAARTEN VAN BATAVIA
gedurende 2e helft November en Ie helft December

NAAR HET BUITENLAND :
ss. „Tjibadak" "19 November naar Hongkong en China-

havens
ms. (

,Tegclberg" 20 November naar Singapore, Manila en
Hongkong.

ms. „Straat Snenda" 26 November naar Zuid-Afrika *)
ms. „Tjitjalengka" 3 December naar Hongkong, Amoy en

Manila.
ms. „Maetsuycker" 10 December naar Fremantle *).

ss. „Tjibesar" medio December naar Japan,
ss. ~Tjipondok" medio December naar Brisbane, Sydney,

Melbourne en Adelaide.
*) Approximatief.

KONINKLIJKE JAVA-CHINA-PAKETVAART LIJNEN N.V.
BATAVIA : Kali Besar Oost 10/12 — tel. Bat. 2137 Afd. Vrachtzaken

tel. Bat. 2151 Afd. Passage

Etablissement Tg. Priok — 3e Binnenhaven — tel. Priok 152.
2862

Een van tle vele door ons ontvangen attesten
Amsterdam-C 8 November 1948
Den Heer Fr. de Serière
adres : ATOS-Kwitang 6, Batavia-C.

Geachte Heer de Serière
Eerst enkele dagen geleden was ik in staat de door TJ ingepakte en
geëxpedieerde goederen uit de Palmenlaan 14 in mijn woonhuis al-
hier, in ontvangst te nemen.
Tot mijn genoegen kan ik U mededelen, dat dank zij de zorgvul-
dige verpakking alles volkomen onbeschadigd is aangekomen.
Ik maak gaarne van de gelegenheid gebruik TJ te bedanken voor
de zorgvuldige wijze, waarop U bedoelde goederen, w.o. zeer breek-baar porcelein en kristal, voor mij hebt ingepakt.

Met mijn beste groeten,
Hoogachtend,

2828 (wg) Mr. W. F. J. BORGMAN BROUWER

Ijnited. CINEIvïAS combination
VERTOONT HEDEN EN VOLGENDE DAGEN

A S T O R 1A1Q.30 v.m. 6—9 n.m.
Patricia ROC —

, jfW Rosatnund JOHN — Bill OWEN in

Jfl* When The Bough Breaks
JLaZ-^ (IK GAP MIJN KIND WEG")

J. ARTHUfi HAN* PW_NTS
17 jaar err-ouder

C APITOL Jjg\ MENTEXG
10.30 v.m. 6—9 n.m. j V* 3—6.30—9.30 n.m.

j. ftRIH.H frANK PRESENTS

Stewart GRANGER — Valerie HOBSON in

„BUNCHE FURY"
" IN TECHNICOLOR 'j. oud£r

Cl IV EMA 10.30 v.m. 5.30—8.30 n.m. lste gedeelte
" voor het laatst

A COLUMBIA SERIAL

eg* 99Son at the

ATTENTIE ! vanaf Morgen 2de gedeelte.
"*""■■ Alle leeftijden

GLOBE A universal GRAND
: ! PICTURE -—11 v.m. 5.30—8.30 n.m. 3—6—9 n.m.

„The Ghost of
® Frankenstein"
MET LON CHANEY — SIR CEDRIC HARDWICKE — BELA
LUGOSI EN RALPH BELLAMY 17 jaar en ouder

2855

RECLAME
" . aS„ . . Laan Holle 33 — Telf. 978 WI.
Vrijdag en Zaterdag p

PERZIKEN-TAART ’ 5.- w**
DAGELIJKS : Heerlijke verse koekjes

M

85 cent per ons * 2 gulden per y~ pond ... . fj,

De KONINKLIJKE LUCHTVAART MAATSCHAPPIJ N.V.
VRAAGT voor haar Geneeskundige Dienst :
SECRETARESSE

Vereisten * Middelbare schoolopleiding en vlot Engels sprekend.. Kennis van Maleis en enige medische ervaring

strekken tot aanbeveling.

Aanmelden : dagelijks van 9-10 uur bij de Geneeskundige Dienst
der K.L.M., Scottweg 8, Batavia, _____.7

(Vervolg van pag. 1)

s; I. "Goed gebouwd

' r*) erfpacht perceel

LU
=s ",^j« TE KOOP

_^ f 30.000.—____
1 CAS.
zifn de makelaars■ ' 2865

o "Aardig woonhuis
prima stand

* |v eigeïidómsgrond

<, TE KOOP

LU
LU "XJ-f ’ 45.000.—

Gd gn jtD _ci
0 VWm €k *_>"
z\\n de makelaars

2866

|iiiiiiiiiiiiiimiiii[iiiiiiii[iiiiiiii!iiiiiiiiii[iiiiiiiiiiuiiii!iiiiiiiii 'iiiiuiiiuiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiuiiiiii! iiuiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

SERVICE!
| Onze Radio Monteurs en de |
1 Modernste Apparaten staan U |
1 ten dienste. |
1 Thans ook voor alle typen j

geluid- versterkers.___ "****

| HET GAZELLE « I
| Rïjswijkstraat 16 - Tel. WI. 1855 - Batavia-C. |

2798 fiffillllllllllllllllllllllllllllllllllllllM

1— RESSORT PRIANGAN ~
WERKERSDISTRIBUTIE NOVEMBER 1948

18 t/ril 30 November
WERKERSZEGEL-HOUDERS: GELE zegel met ZWARTE opdruk.
GROEPEN: 4 — 5 eji 6 )

Geel Zegel WL. 006 (Mannen) 1 Overhemd ’ 13.65
Kleuren Wit — Crème — Lichtblauw — maten 14 t.'m 17, naar

keuze zolang de voorraad strekt ,
DISTRIBUTIEWINKELS:
Bandoeng ONDERLING BELANG — Bragaweg

AU BON MARCHE — Bragaweg
NIJBOER — Tamblongw. 18
KELLER MODE MAGAZIJN — Bragaweg 42 D
TAYLOR LOE — Naripan 81

Tjimahi KIM-KIM
De kosten komen, voor zover het verstrekking aan overheidsdienaren
betreft, voor % gedeelte voor vergoeding in aanmerking. Ter ver-
krijging van deze vergoeding kan van de toko's een contrazegel
werden verlangd. (Zie onze mededelingen vorige distributies ter zake).
Deze distributie geldt eveneens voor de Nieuwe Gebieden.
De distributiewinkels worden door de distr. diensten'aldaar bekend
gemaakt.
2851 DISTRIBUTIEDIENST PRIANGAN.
_____________________________-------_--_----Bar---B-n__._-_ii

*"_ïï_r ____T
«

KOPEREN DATJINS
van 10-20-25-50 en 100 kg

*
SCHROEFSLEUTELS

*
STOPKRANEN

*
GRONDBOREN

b"
„_ A — -__■___I' I II U II II 1tl 1U IV lU ü

I V I il J_i ï|>/l .\ I /l I
rm.KJM.im. M. M. V

Molenvliet Oost 123
Koop en verkoop van Technisch
Sanitair en Electrische artikelen

2843
_______________-______■__■_■

TE KOOP OF IN COMMIS-
SIE GEVRAAGD:

Handnaaimachines,
Plafondfans,
Tafelfans,
Schrijfmachines,
Telmachines en
4% mm Windbuksen.

ELWENKO, Sluisbrugstr. 40
_■____________■_______■__■

2522

T« ko«p gevraagd :.Enige Philips Radio-toestellen
type 483 X

Teg-pn goeile prijzen
Aanbiedingen :

SUPER RADIO COMPANY
Molenvüet Oost 69 — Batavia-C.

2863

" /'-».«''" njl «Al__tlT ">°7Sïk..f. «*" Klasse wbstbbsbVIU» KUNSTFOTO'S
ris. ,n,*.rMo. zon -en .eestdaüew e- ii uur
OAaELi»ra_fl-rimiß mihtcm 13 rat c

(geen kinderopnamen)

’ 7.50, doch slechts tegen inleve-
ring van deze annonce M

MENTENG 15 Bat.-C. §>

Centrale
4.30 — 6.30 — 9 n.m.
„GREAT GUNS'I

28308

NIEUWSGIER
REDACTIE EN ADMINISTRA-
TIE : Sluisbrugstraat 23, Bata-
vla-C. — Tel. WI. 4067.
ABONNEMENTSTARIEF :

’ 5_ p, mnd voor geheel In-
donesië (bij vooruitbetaling)
Losse nummers ’ 0.25
ADVERTENTIETARIEF :
f 0.40 per millimeterregel.
Minimum 10 mm-regels. Uit-
sluitend a contant.
OPGAVE ABONNEMENTEN:— Sluisbrugstraat 23, tel.

WI. 4067
Tjiandjöerweg 13 pav., telf.
WI. 1316— Kantoor Centrale Bios-
coop, Mr.-C, tel. Mr.-C. 1

— Drij. Nix — Landraad-
weg 3, Bandoeng, teil.
Zuid 1081

Donald

Ducks
avonturen

NIEUWSGIER VAN DONDERDAG 18 NOVEMBER 1948

Scherp requisitoir in
Bondowoso-zaak

2

Druk Nld-uo. N.V.
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