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De m1111ster va n Ulllezakcn en Qvc17.eesc RIJksdelen. mr
Van Maarseveen. deelde het volgende !Uede ten yervo!ge op
de bcan twoordmg van de schnftcJlJke vlage!l dom hct l ~d V;ln
de Twecde Kamel, dp heel eh J ! M Welter , beLreffende de
Vel$pleldmg van benchten over b~weel'd c gevallen h ...n wreedheclen bedreven door lTIlhtanen staa nde onder Nederlands
bevel in IndonesIe :

OlJl!i'r grme bela.ngstc'llng yan de zlJd e van het publiek
haa glsterenmol'gen de slotbehandelmg plaats :vnn de reclusZo.Q~ tegen dr Sendoek, chum g tc Maka~ser en mr. TJHt Kok
THang, cohe! van het k.lblnct va n de' nlllllSter ... nn OnderWl~s.
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Australische regering
commuflisten

buiten de wet stellen

R, L So en vredesverdrag
In cen hoofdal hkei van
\\ Ol'dt e:r op ge\vezen
hoe belangl'lllt h€"t is, tl.ai de
111e{!doet aan di.' besprcldll~
gen inzake het vredesverdrag met Japan aang:ezlen Jlldonesie
deel Ultmaakt van de g-roep del bctl'oI:;I{ell lalldcll. De werelG 'iHet slechts iels af "an de samenw,erlilttg

Propaganda voo~ gebruik
nctuurrubber in Amerika

