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Daarmede is het nu uit; een andere moraal
wordt geboren, een moraal waarvan de
periode van amoraliteit, die wij nu beleven,
de voorlooper is.
En daarbij zal het de vraag zijn of het
geld en de koopman, die in de negentiende eeuw juist door hun solide eerlijkheid
de wereld konden regeeren en zich de
leiding vermochten te verzekeren, in de
volgende periode hun beteekenis zullen
behouden.
Eerder ziet het er naar, dat een meer
souverein en willekeurig staatsmanschap

den ondergang van vele
Pk en nuttige dingen, en wij worden er
ttaeer door beroerd.
merken wij nog op wat
er afsterft en zoo wij het
wij de schouders op.
V* hebben berusting geleerd en zijn de volken zal beheerschen en dat dit
geworden dan goed voor ons
er niet tegen zal opzien cm bet al te veil
koopmanschap, zoo noodig dan
l qe moeten wij toezien, dat een van de geworden
wel wenschelijk, te berooven van zijn
idealen van den pas verleden tijd bezit.
gaat.
De tijd, dat het geld veilig stond als een
het niet in onze geschiedehebben
t/J
godheid boven het gewoel van de volkeu,
r°eken geleerd en wij konden het boven
hun groote politiek en zelfs boven
k^it niet leeren, omdat de bijzonderheid hun doodelijken
strijd, schijnt voorbij te zijn.
de fig Uurj die wij voortaan missen,
Een juist de onaantastbaarheid van het
kon opvallen.
gaf den geldvorsten hun
Lailt zij was ons gewoon, doodgewoon. financieele recht
ontzaglijke macht, daardoor konden zij gehebben wij niet gezien, dat de
en afegentiende eeuw, die was van den heele volken aan zich onderwerpen
hankelijk maken.
fcen, rechtschapen koopman.
De financiers maakten hun grootste blun]
;
Was nog in den tijd, dat onze va-11 naar de beurs gingen met den der, toen zij hun macht overschatten en
meenden, dat zij een geheel volk als het
*ö hoed op.
toannen hadden één geloof, zij hin- Duitsche eenige geslachten achtereen door
k "et dogma aan van de alles regelende financieele ketenen in slavernij konden
der wet van vraag en aanbod houden.
7
Toen deed het Duitsche volk de groote
eeredienst bestond in het nauwontdekking. Het begon te twijfelen aan het
> nakomen van de eens aanvaarde
loochende het daarna
chtingen van den daarop gegronden nieuwe „droit divin",
,-rijwel geheel en weigerde te betelen"
En daarmede was aan de fictie van de
Was in dien tijd, dat een koopman,
heerschappij van het goud een einde gezaken had gemaakt, zijn gevermogen beschikbaar maakt.
De volken zullen zich nimmer meer door
de afdoening van zijn schulden
gouden
ketenen laten binden; zij zullen,
jarenlang daarna nog zwoegde
pas komt, hun finandie hij had benadeeld, als het in hun kraam te
meesters hun rechten ontzeggen,
ccl mogelijk schadeloos te stellen. cieelen
hun bezit onteigenen en slechts werken
Hüara zelfs de zoon de verplichtin- voor
zich zelve.
. aQ den vader nog over, omdat de Duitschland,
waar staat en economisch
l. aQ
een goed koopmansgeslacht het leven reeds zeer verknocht zijn, toot^de,
waar het heen gaat.
altijd afwijkingen geweest, er
En nu heeft ook Engeland gesproken,
ook toen oplichters en chevaliers d' nu is het laatste woord gezegd, nu is het
rie, maar zij deden hun werk op het prestige van het goud als wereldheerscher
et van de goede kooplieden, die het
gebroken.
ek vertrouwen hadden geleerd.
En dit is een stille revolutie, waarvan
is dit alles veranderd, de consequenties nog niet kunnen worden
meesterlijke exploitanten van overzien.
der naamlooze vennootschapHet vraagstuk der credietwaardigheid
lee*
de
daardoor
tevens
koopman
de
komt in een ander licht te staan. Een veel
11^
te drijven met het geld van geringer deel van het volksinkomen zal
\ ten, hetgeen geleidelijk aan leidde als maximum moeten worden beschouwd.
etl Verzwakking van het verantwoorIn de buitenlandsche politiek beteekent
%
*u heidsgevoel en ten laatste ontwikhet de triomf van de diplomatie, zooals die
ij^ zich een faillissementstechniek, standvastig door Frankrijk is gevoerd.
hetgeen schande was bij onze
Men heeft geschreven en gezegd, dat
reri verwerd tot een vrij normalen
Clemenceau voor de quaestie van de schavan
soms
tot
een
manoeuliquidatie,
\ ai
devergoedingen en de oorlogsschulden
het zakenleven.
jj
nimmer veel heeft gevoeld, dat hij voorde
Matste grootsche poging om het oude milliardenrekeningen altijd een zekere
redden, deden deEngel- minachting aan den dag heeft gelegd.
k, ■ die evenals de andere mogendheden
Later heeft het Fransehe volk, dat voor
\
verliezen uit den oor- een groot deel uit renteniers bestaat, te
getreden en die in den begin- veel gehecht aan het financieele deel van
r en moedig de volle verantwoordehet verdrag van Versail 3s, maar de politiek
-1 voor hunne verplichtingen op van de
Quai d' Orsay was en bleef conservatief en hield aan de oude traditie vast.
■ W^meu.
ta ar1, de last werd ook hun te Het was een politiek vau vestingen,
fyj, en zoo kwamen zij reeds tot de grenzen, gebieden, kanonnen, een politiek
van hun valuta, een daad, die meer hechtte aan de ontwapening
61
Sd,.' overeen te brengen is met de ne- van Duitschland door afstand van grond£
koopmansmoraal.
gebied en vermindering van militaire midöu- zal Engeland ook voor de betaling delen dan aan het geld.
'm e oorlogsschulden passen en dus
Die lijn werd in Frankrijk, hoe hanverplichtingen
2vJn
niet nakomen. dig en krachtig het ook met financieele
Meeren is hier van minder belang middelen wist te manoeuvreeren, vast-
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it ölJusel geworden, maar het is ellendig,
ügja1 Engeland ook zoo ver moest komen.
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nd dat totdusverre het faire koopnoer hoog hield.
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ENGELAND BETAALT IN GOUD
MET INBEGRIP DER RENTE.
WAT ZAL DE FRANSCHE KAMER

BESLISSEN ?

Zal Herriot den storm het hoofd
kunnen bieden ?
Parijs, 11 Dcc (Aneta Reuter). Frankrijk
stelde voor de Deceraber-oorlogsschuld termijnbetaling aan de Vereenigde Staten te
voldoen onder voorbehoud. Aldus is de
beslissing van het ministerie, hetgeen een
vereenigd front met Engeland wenscht
te behouden en aangezien de financieele
commissie en de commissie van Buitenlandsche aangelegenheden uit deKamer eveneens betaling aanbevalen, heeft de debat
dat morgen in de Kamer zal plaats vinden
aan belangstelling ingeboet ofschoon veel

Het is te bopén, dat wanneer over eenigen tijd de tragische logica waarmede de
Britsche nota de geschiedenis der werelddepressie uitstippelt en het effect van de
internationale schulden op de crediteuren
zoowel als de debiteuren, wat nauwkeu
riger bestudeerd is, de werkelijke behoeften der wereld beter onderkent zullen
worden. Voor het oogenblik geven de berichten uit Amerika echter geen reden
om aan deze hoop ook de verwachting
vast te koppelen, dat dit inderdaad het
geval zal zijn.
Overigens is de Britsche nota in bijna
alle andere landen ontvangen als een overtuigend document.
Stanley Baldwin heeft gisteravond te
Sunderland de Britsche nota besproken.
Hij verzekerde, dat de opgesomde feiten
absoluut accuraat waren en de bewoordingen der nota gematigd. „Er is in dit
geen sprake van eenige partijkwestie.
is het weloverwogen oordeel van iederen man in dit land, die competent is
zich een oordeel te vormen over de zaken,
welke in de nota behandeld worden.

geval

afhangt van het voorbehoud.

Londen, 11 Dec. (Aneta Reuter). Engeland zal zijn December-oorlogsschuldtermijn iv goud aan de Vereenigde Staten
betalen, aangezien dit de minst nadeelige
methode is, zooals de nieuwe Britsche
nota, welke vandaag te Washington overhandigd is, verklaart. De Britsche regeering ziet evenwel geea!reden om haar
algemeene conclusies, uiteengezet in haar
nota van 1 December, te ,wijzigen. De
December termijnbetaling moet niet beschouwd worden als een h]ervatti ng
van de jaarlijksche betalingen. Zij geschiedt
slechts omdat er geen tijd is om de bestaande regeling te bespreken en aangezien Washington van meening^is dat deze
betaling de vooruitzichten om te]geraken
tot een voldoening gevende toenadering
van de partijen inzake het geheele vraag.
stuk der oorlogsschulden in groote mate
zal verhoogen.
De betaling zal behandeld^worden als
een betaling op het kapitaal van de schulden, waarmede rekening gehouden zal
worden bij welke eind-regeling Jdan ook.
De nota wijst met nadruk üop het belang dat
de bespekingen met de Vereenigde Staten
voor 15 Juni beëindigd zijn, teneinde het
risico van een algemeene ineenstorting
der tusschen de regeeringen bestaande
overeenkomsten te voorkomen.
Londen, 11 Dec. (Anetaßeuter). Officieel
wordt ontkend dat Frankrijk goud aan

Engeland leent.
Italië betaalt, doch dringt aan op een
nieuwe overeenkomst.

Rome, 6 Dec. (Aneta-Reuter). In aansluiting op onze eerdere berichten kan nog

gemeld worden, dat het besluit om de in
December vervallende schuldbetaling aan
de Vereenigde Staten te voldoen, genomen
is door den Grooten Fascistischen Raad,
welke werd bijgewoond door Mussolini.
Een desbetreffend communiqué meldt, dat
de Raad de regeering uitnoodigt tot dezen
stap over te gaan, doch haar tevens uitnoodigt om onmiddellijk de noodige onderhandelingen te openen, teneinde voor Juni
1933 een nieuwe overeenkomst te bereiken,
in overeenstemming met de recente verklaring van president Hoover.
gehouden.
Franklin Roosevelt —zoo gaat het commuHet was de „grond" politiek, want in den niqué verder—zoujrekening kunnen houden
grond met haar steden en havens, haar mi- met het feit, dat de economische omstanin Italië aanmerkelijk zijn verneralen en velden, haar strategische punten digheden
sinds
de dagen, dat de oorlogsschuldanderd
en natuurlijke stellingen ligt de macht der overeenkomst aangegaan werd.
volken, omdat de duurzame productiviteit
L o n d e n, 3 Dec. (Aneta-Rugby). Berichvan meer belang is, dan het in vorderinten
uit Washington wijzen er op, dat pregen en schuldbewijzen uitgedrukte recht
sident
Hoover de Europeesche schuldenop enkele jaren productie.
vermoedelijk tot onderwerp zal
kwestie
En scheen het tot dusverre, dat men maken voor een speciale boodschap aan
door de financieele techniek met haar het Congres, waüneer dit lichaam de volrentesysteem de volken toch duurzaam gende week bijeenkomt. Intusschen blijkt
tevens, dat ofschoon de Britsche nota een
aan zich ken onderwerpen,;thans blijkt, dat diepen indruk heeft gemaakt
op een groot
het juk wordt afgeschud, wanneer het te deel van de Amerikaansche opinie, inclusief velen, die nauw contact houden met
zwaar wordt.
recht van de schranderste, de economische wereldsituatie, de eerste
Het
reacties van verschillende invloedrijke
dat verwerd tot het recht van de slimste, Congresleden slechts
weinig afwijking verwordt weer vervangen door het recht van toonen van de door hen tijdens de verkiezingscampagne aangenomen houding.
de sterkste.

Het Britsche antwoord een grootstaatsdocument.

Londen, 2 Dec. (Aneta-Rugby). De Britsche pers beschouwt het Britsche antwoord
aan de Vereenigde Staten algemeen als
een groot staatsdocument, waarin hetzelfde hooge peil van belangeloosheid gehandhaafd blijft, dat sinds den oorlog de houding der achtereenvolgende Britsche regeeringen gekenmerkt heeft ten opzichte
van de situatie, welke geschapen is door
de geweldige intergouvernementeele verplichtingen. De argumenten welke in het
document naar voren worden gebracht zijn
sinds langen tijd bekend aan de leidende

wereldeconomen.
Zooals de Washingtonsche correspondent
geheel afgevan de Times opmerkt is
van
de
de Britsche
waarop
wijze,
scheiden
behalve
nota de situatie uiteenzet
president Hoover zelf, iedereen, die een
leidende positie inneemt en te maken heeft
met de wereldsituatie zich ten volle bewust van den werkelijken stand van zaken. Van onmiddellijk belang is echter,
welk effect de nota zal hebben op het
Congres, dat de volgende week bijeenkomt
en in welks handen de beslissing ligt. Men
wacht hier daarom met de grootste belang
president
stelling af, welke voorstellen
zal
Congres
voorleggen.
Hoover aan het
Men verwachtte niet, dat het Amerikaansche publiek de politiek, voorgesteld door
de Britsche regeering, waarbij van de zijde der Amerikaansche belastingbetalers
gelijksoortige offers gevraagd worden als
die, welke door den Britschen belastingbetaler reeds gebracht zijn, onmiddellijk
gunstig zou ontvangen. De Britsche pers
spreekt echter als haar overtuiging uit,
dat wanneer de openlijke verklaring voldoende overwogen is, zij alle onbevooroordeelde geesten zal moeten overtuigen.
De avondbladen spreken de hoop uit,
dat de nota meer effect zal hebben, wan
neer men de verschillende daarin naar
voren gebrachte punten beter zal hebben
begrepen. DeEyeuing Standard acht
het vooral een sterk argument, dat de
aanstaande betaling onvermijdelijk moet
resulteeren in een verdere rampspoedige
daling der prijzen. Dit—zoo zegt het blad—
is een ernstige bedreiging voor de landbouwgemeenschap der Vereenigde Staten,
welke het scherpst gekant is tegen een
cancelling der schulden.
De St a r wijst er raet nadruk op, dat
zelfs de geringste verbetering van den
prijs van graan en katoen Amerika meer
zal opleveren, dan het door Engeland
verschuldigde goud.

—

rja
366

Engeland betaalt met
van de rente.

inbegrip

Londen, 11 Dec. (Aneta Reuter). De
Britsche regeering zal het volle bedrag wat
zij 15 dezer de Vereenigde Staten verschuldigd is met inbegrip van de rente
overmaken.

*
In de politiek der oorlogsschulden komt
meer teekening. Amerika krijgt ditmaal
zijn geld nog binnen, maar pas nadat er
genoeg gechicaneerd en genoeg tegenstand
isgeboden, dat men in het land van de dollar
den indruk moet krijgen, dat men al heel
blij mag zijn dat deze portie nog is binnengekomen.
En zoo wordt dan de openbare meening
in Europa gestijfd in zijn verlangen om
met de betalingen te eindigen, terwijl de
Amerikanen van het besef worden doordrongen dat men alleen nog raet veel coulance vóór een uiterst dubieuze en fantastische hoogo, een kleine raaarreëele vordering in de plaats kan krijgen.
Zoo bereidt men de openbare meening
voor en uit de telegrammen, die wij heden
ontvingen, blijkt wel duidelijk dat er van
betalingen op de oude schaal nooit meer
sprake kan zijn.
De algeheele liquidatie van de oorlogsschulden is nog maar een quaestie van
tijd.

—

Zal Herriot de vertrouwenskwestie
stellen?

Parijs, 11 Dec. (Aneta Reuter). De rechterzijde van de Kamer is momenteel
geheel tegen betaling van den December
oorlogstermijn gekant. Het Centrum is nog
weifelend, terwijl de Radicalen in hoofdzaak
voor betaling zijn en de Socialisten, die

den toestand in handen hebben, onverschillig zijn. Aannemende dat Herriot de vertrouwenskwestie zal stellen, dan zal het
ïot van het ministerie hiervan afhangen.
Indien Herriot de kwestie van vertrouwen
niet stelt, zullen de kansen op stemmen
ten gunste van betaling zelfs onder voorbehoud, verminderen.

ENGELAND EN RUSLAND

Een nieuwe handelsverdrag
Londen, 11 Dec. (Aneta Rugby excl. Sum.
Post). Het ministerie van Buitenlandsche
Zaken ontving een nota van den Russischen gezant Maisky, luidend:
„Na overwegigng van de nota van den
minister van Buitenlandsche Zaken van
19 October en diens voorstel tot opening
van onderhandelingen over een nieuw
handelsverdrag van 11 November, deel
ik U mede dat de Sovjet-regeering dit voorstel aanneemt en bereid is onderhandelingen te openen".
Maisky en de Russische handelsverte-

genwoordiger in Engeland Oslreky, zijn
aangewezen om de onderhandelingen te
voeren.

DE STRIJD IN MANDSJOERIJE.
Een Japansche opmarsen naar Peiping?

Moekdec, 11 Jfec. (Aneta Transocean).
Men gelooft dat de Japansche militaire
operaties in het district Sjan Hai Kwam de

inzetting beteekenen van een opmarsch
Peiping. De gevechten in Sjan Hai
Kwan namen een aanvang toen een Japansche pantsertrein het station binnenreed onder voorwendsel water noodig te
hebben. De trein werd onmiddellijk door
de Chineezen onder vuur genomen. Het
verwoed gevecht dat hiervan het gevolg
was duurt nog steeds voort.
naar

DECENTRALISATIE

IN MALAKKA.

De meening van sir Samuel Wilson.
Singapore, 11 Dec. (Aneta Reuter). Sir
Samuel Wilson, die op weg is naar Hongkong, verklaarde in een interview ten aanzien van de kwestie der decentralisatie
van meening te zijn dat een absolute statenbond met een sterke centrale regeering,
indien er geen politieke problemen zijn,
dit vraagstuk mogelijk zou oplossen. Doch
er zijn politieke kwesties en wij moeten
onze beloften houden, welke wij aan de
regeerders van Malakka gedaan hebben.
De werkloosheid in Engeland
Londen, 6 Dec. (Aneta Transocean).
Blijkens de officieele werkloosheidscijfers
voor 21 November jl, is het aantal werkloozen sinds 24 October gestegen met
53.000 tot 2.800.000.

"
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Duitschland's pariteitseisch

DE ONTWERP FORMULE DOOR
DUITSCHLAND AANVAARD
Genève, 11 Dec. (Aneta Reuter). Duitschland aanvaardde de ontwerp-formule
inzake Duitschland's bewapeningspariteit.
Het is waarschijnlijk dat de Duitsche afgevaardigden de bijeenkomst van het
Bureau van de Ontwapeningsconferentie
op 13 dezer en van de Algemeene Commissie op 14 dezer zullen bijwonen.
Genève, 11 Dec. (Aneta Reuter). De verklaringen welke Duitschland in staat stellen terug te keeren tot de Ontwapeningsconferentie, met het recht van pariteit,
zijn door den voorzitter Arthur Henderson
bekend gemaakt. Zij zijn geteekend door
MacDonald, Norman Davis, Paul Boncour,
von

Neurath en Aloisi.

De verklaring sluit in dat de respectievelijke bewapeningsbeperkingen van alle
staten de voorgestelde ontwapeninsconventie zullen hehelzen. Het is duidelijk
toepassing
de
methodes tot
dat

op de
conferentie besproken zullen worden en
dat het principe van gelijkheid in een even,
tueele ontwapeningsconventie tot uitdrukking moet komen.
Het Vereenigd Koningkrijk, Frankrijk
Duitschland, en Italië zijn bereid om gezamenlijk opnieuw te bevestigen dat zij nimmer zullen trachten moeilijkheden tot oplossing te brengen door middel van geweld.

V.AN

Een „Fez” incident.

MOEDERLAND

KEMAL PASJA'S WENK: ZET UW
HOED AF!
Cairo, 6 Dec. (Aneta Transocean). De
harmonische relaties tusschen Egypte en
Turkye schijnen ernstig gestoord te zijn
door een incident, dat onlangs te Angora
heeft plaatsgehad, waarbij de f e z van den
Egyptischen zaakgelastigde een belangrijke rol gespeeld heeft. Men zal zich herinneren, dat het dragen vaneen fez in Turkye bij wet verboden is. Toen nu eenige
weken geleden de Egyptische gezant de
een of ondere officieele plechtigheid te
Angora bijwoonde en zijn gewone fez
droeg, moet Kemal Pasha hem geadviseerd
hebben het hoofddeksel af te nemen, in
verband met het warme weer...
De Egyptische dagbladen, die eerst nu
het een en ander vernomen hebben, wenschen het incident te beschouwen als een
grove beleediging en zij eischen van de
Egyptische regeering de indiening van
een officieel protest bij de Turksche regeering.

SPORTPALEIS TE AMSTERDAM.

Plannen van den stadionbouwer.
Arasterdam 6 Deceber (Aneta). De bouwer van het stadion de heer J. Wils ontwierp reeds twee maanden geleden, dus
voor het succes van de zesdaagsche, in
opdracht van een combinatie waarin verschillende kopstukken uit de Handel en de
Industrie zitting hebben, een projectie voor
een op te richten sportpaleis met een inhoud van $00.000 kubieke meter en een
12 tot 15.000 zitplaatsen, ingericht voor de
wielersport, verder komt er een ijsbaan, er
kunnen hippische sportfeesten plaats vinden en bokswedstrijden. Met de bouw zal
spoedig in 1933 begonnen worden.

OPCENTENVERHOOGING OP INVOERRECHTEN.

OM DEN BLAUWEN WIMPEL.

van dergelijke gelijkheidsrechten

Pech.
Cherbourg, 6 Dec. (Aneta Havas). De
mailstoomer "Bremen" uit New Vork heeft
een etmaal vertraging wegens een defect
aan de machines, waardoor slechts met
drie schroeven kon worden doorgevaren.
Londen, 6 Dec. (Aneta Reuter). Een correspondent van Reuter aan boord van
de "Conté di Savoia" meldt, dat de Italiaansche luxe—stoomer op een afstand
van 800 mijlen van New Vork een defect
aan een der turbines heeft gekregen en
de reis met verminderde snelheid moet
voortzetten.

De bewapening ter zee.
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DE BELGISCHE REGEERINGSCRISIS.

JAPANSCHE VOORSTELLEN

Genève, 11 Dec. (Aneta

Reuter) Een

nieuwe verhouding der slagschepen van
11: 11: 8 inplaats van 5: 5: 3, raet een
respectievelijke sterkte van 275.000 ton
voor Groot Britanië, en de Vereenigde Staten, van 200.000 ton voor Japan en van
150.000 ton voor Frankrijk en Italië, terwijl
het aantal eenheden voor laatstgenoemd
land niet worden vastgesteld, deze gegevens vormen de hoofdtrekken van de Japansche vlootsvoorstellen, welke vandaag
verschenen zijn.

11 Dec. (Aneta Transocean).
Het ministerie de Broqueville besloot zijn
ontslag in te dienen. Men gelooft dat de
Broqueville denzelfden dag belast zal
worden met de vorming van een nieuwe
regeering.
Brussel, 11 Dec. (Aneta
Geruchten doen alhier de
Broqueville zijn opdracht
van een nieuw ministerie

Transocean).
ronde dat de
tot vorming

slechts voor
den tijd van 8 weken zou aanvaarden.
De politieke situatie zal evenwel aanzienlijk opgehelderd worden door de Liberalen op het morgen te houden congres te
nemen beslissing, of zij de tegenwoordige
Genève, 11 Dec. (Aneta Havas). De Ja coalitie zullen voortzetten, dan wel in
pansche voorstellen houden verder in dat oppositie zullen gaan.
de slagschepen zullen worden beperkt tot
25.000 tons met 14 inch-kanonnen, de A
DE VALERA MAAKT KORTE METTEN.
klasse kruiser tot 8000 ton met 8 inchtot
6000
kanonnen, de B klasse kruisers
ton met 6.1 inch-kanonnen, de torpedojagers tot 1500 ton met 7.1 inch-kanonnen,
Met „Kerst-smokkelaars.”
de onderzeeërs tot 1800 ttn met 5.1 inchkanonnen, terwijl vliegtuigmoederschepen
Dublin, 28 Nov. (Aneta Reuter). De Vaen landingsdekken zullen worden afgelera waarschuwt den burgers van den lerschaft.
schen Vrijstaat, dat door de douane scherp
Ten aanzien van kleine kruisers, tor- gelet zal worden op den particulieren aanpedojagers en onderzeeërs stelt Japan voor koop van voorwerpen in het buitenland,
de verdeeling van de wereld in een Atlan- welke aan rechten onderhevig zijn en dat
tische, een Pacific-, een Europeesche en op de overlegging van valsche verklarineen Zuid Amerikaansche groepen daarna gen een boete staat van 500 pond sterling
de quantitatieve .beperking .derbewapenin- of gevangenisstraf voor den tijd van 2
gen te regelen.
jaren. De bedoeling van de waarschuwing
is den Kersthandel binnen de grenzen van
den Vrijstaat te houden, omdat in vroeger
jaren vele leren naar Engeland plachten
te steken om daar hun inkoopen te
over
Ruzie om de
doen en deze mede terug te nemen als

telefoon.

TUSSCHEN SPANJE EN AMERIKA.
Madrid, 6 Dec. (Aneta Transoceaan). Tusschen Spanje en de Vereenigde Staten is
een conflict ontstaan over de voorgestelde annuleering van de telefoonconcessie,
welke onder de dictatuur verleend is aan
de Spaansche dochtermaatschappij van de
International Telephone & Telegraph Company, een Amerikaansch concern. Het
conflict zal Dinsdag zijn hoogtepunt bereiken, wanneer in de Cortes de debatten
zullen worden geopend over een wetsontwerp, waarbij de intrekking der concessie vastgesteld wordt.
De Amerikaansche gezant, die onlangs
een krachtig protest tegen het wetsontwerp
heeft ingediend, heeft doen doorschemeren,
dat de regeering van Washington vast
voornemens is de diplomatieke relaties af
te breken en haar gezant in Spanje terug
te roepen, wanneer Spanje zich niet aan
het protest mocht storen. De Spaansche
regeering zit in een moeilijk parket, omdat
zij zoowel van de zijde van de Gortes als
van de Amerikaansche regeering moeilijkheden ondervindt, maar men hoopt dat er
alsnog een oplossing gevonden zal kunnen
worden voor een vriendschappelijke regeling van de affaire, wanneer de Cortes
zich tenminste niet al te obstinaat toont.

TERRORISTISCHE GEWELDAAD
TE CAIRO

Bom in woning van hooge commissaris
geworpen.

Cairo, 11 Dec. (Aneta Reuter). Er is een

bom geworpen in het verblijf van den
Britschen resident. Er vonden geen ongej lukken plaats. Slechts een venster werd
vernield. Er zijn geen arrestaties verricht.
Deze gewelddaad wordt toegeschreven aan
terroristen. Het huis werd sinds 1929 bewoond door sir Percy Loraine, hooge
commissaris voor Egypte en den Soedan

EERSTE BLAD

BINNENLAND

Vergeten candidaatstelling.

DE RAMPOKKERS.

TE SALATIGA.

Cheribon, 5 December (Aneta) De rampokker hadji Rameli verklaarde dat er in
het Bataviasche nog verscheidene benden
waren, die een eigen hoofdman hadden.
Zij opereeren overal waar een kans op
een goeden buit is. Ze zenden steeds
een voelhoorn vooruit voor de opsporing
van adressen en verkenning van het terrein. Kameli was dit maal een voelhoorn,
zoodat bij zijn bekentenis alle gegevens
werden verkregen. De tweede politieman,
welke door een revolverschot aan het
hoofd gewond werd, kreeg slechts een
schampschot, doch de derde politieman,
welke een klewanghouw kreeg, werd
een oor afgeslagen. Het slachtoffer overleed Zateraamiddag in het ziekenhuis te
Cheribon.

Dinsdag, 29 November j.l. was he| jk
dag, vastgesteld voor de verkiezing
een lid van .den Stadsgemeenteraad i
Salatiga in de groep onderdanen-^jßl
landers (vacature J.G. Peeting).
komstig een tusschen de
partijen gesloten stembusaccoord K*jj
deze zetel ter beschikking van de vaujß
landsche Club, die echter verzuimde"»
dus de Loc—een candidatenlijst in je
nen, zoodat de wd. burgemeester, D,n*
om 1 uur de lijst afsluitende, moest
teeren,
dat „niemand tot lid van
Stadsgeraeenteraad gekozen is7."
J
Volgens de desbetreffende verorden
voet er nu een tijdruimte van 4
verloopen, alvorens weder een verkie
mag worden uitgeschreven.
r jef|
Op de laatste vergadering van de V» J
landsche Club was besloten, candid*Li«
stellenvoor den Gemeenteraad: ir. A. Ul

MOTIES VAN HET V.A.I.B. CONGRES

INBRAAK BIJ REGENT.

Compleet bendewezen.

Semarang 6 December (Aneta). Het V.
A.1.8. congres dat Maandag vergaderde
besprak de regeeringsvoorstellen, betreffende de wijziging van het bezoldigingsstelsel en nam de volgende motie van den
heer Colon aan: Constateerend dat de bezuiniging noodzakelijk is en de toekomst
onzeker, spreekt de vergadering de
en onoverbrugbare bezwaren, omdat vermeening uit dat de andere bronnen nóg
hooging van den prijs der eerste levens- niet uitgeput zijn en dat daarom elke
behoeften hun tegen de borst stuit en bo- salariswijziging afgewezen dient te worden.
vendien de belangen der cultures in Indië Voorts is een spoedige samensmelting
nog meer benadeeld zullen worden, waar- van de drie b.b.l. schalen tot een normaal
om zij hun stem aau het wetsontwerp Indisch salarispeil gewenscht.
niet kunnen geven.
Een tweede motie drong aan op de moAndere leden verklaarden dat hunner- gelijke heropening van M.0.5.V.1.A. te Prozijds vooralsnog evenmin steun te ver- bolinggo en te Fort de Koek.
wachten is.
DE SUIKERONTWERPEN.

Den Haag 11 Dec. (Aneta). Verschenen
is het afdeelingsverslag uit de Eerste kamer op het wetontwerp tot verhooging
der opcenten op de invoerrechten. Vele
leden'betreurden de door de Tweede Kamer aangebrachte wijzigingen. Verscheidene andere leden hebben overwegende

De Broqueville opnieuw formateur?
Brussel,

—

OvefJ
versch^^H
J

con^

"l^fJflß

Het afdeelingsverslag uit de Eerste Kamer.

NOODLOTTIGE GOEDERENTREINEN.
DE

1932

Voor den tweeden keer op elkaar geloopen

Vught 6 December (Aneta). De zelfde
twee goederentreinen die den 16 Oct. op
het stationsemplaceraent van Den Bosch
met elkaar in botsing kwamen, liepen wederom op elkaar. Ofschoon de materieele
schade gering is, is er thans een slachtoffer gevallen, namelijk de remmer, die
in een hokje verpletterd werd. De machinist van den trein die de aanrijding veroorzaakte, reed door onveilige seinen
heen en is voorloopig in arrest gesteld.

AUTOBUS OVER DEN KOP

Voor f. 20.000 geroofd.
Den Pasar, 12 Dec. (Aneta).
„Bintang Timoer" is ingebroken *"L]jil|
regent van Gianjar. De buit wordt ëes o\\t\

Volgerij

waarde*^»
aftO"^-

op f. 20.000 aan juweelen en
poesaka's, waarondor sommigen
van Bangli en den kraton te Solo. V°
ders zijn voortvluchtig.

BEDRIJVEN

DIE NOG WINST

AFWERPEN

Mogelijkheid van heffing van
crissisbelasting.

_

Aneta seint uit Batavia:
tll(iif|
Naar de „Java Bode" meldt is in ?ï v^i[
genomen om behalve de mogelijkhe"
het heffen van een crisisbelastingop oh
Batavia, 12 Dec. (Aneta). Ten aanzien een dergelijke heffing op alle bedrijveD'
van de behandeling van de suikerontwer- ke thans nog winst afwerpen.
pen kan worden medegedeeld dat de bladen zoo mogelijk 15 dezer de beschikking
DE UITZENDINGEN VAN DE PHOHI.
zullen hebben over een extract van het
waarop
17 dezer de
afdeelingsverslag,
Memorie van Antwoord kan worden gepuAanvang tusschen 15 en 25 dezer
bliceerd.

Aneta seint uit Den Haag:
Bali 's nieuwe resident
y\
De uitzendingen van den Phohi
Singaradja 5 December (Aneta) De nieuw
na(le
op
niet
dezer
doch
een
15
aan
benoemde resident van Bali en Lombok
(iP 7/ t|
de heer Hage en echtgenoote arriveerden bepalen datum tusschen 15 en 25
gisteren per „Treub" uit Makkasser te gelegen.
Boeleleng. Zij werden verwelkomd door
den gewestelijken secretaris den heer
E.
DE
Oranje en den assistent resident van Boeleleng, den heer Bulow.
Aneta seint uit Batavia:
1ed
Eervol ontslag verleend
Op verzoek van eenige Volksraads' m
Buitenzorg 12 December (Aneta). Eervol o.a. de heeren Yo Heng Kam, RoeP' veH
ontslag verleend onder dankbetuiging, per Hoog, Thamrin en Soetardjo is het .^^rj
31 Juli 1933, R.A.A. Soenarto, regent van zoek binnengekomen om met gebru» ,ej
Grobogan, onder toekenning van de titel king van art. 90 van de Indische; 9ia'l?'t h
van Pangeran en met het recht om de geling de tabaksaccijnsordonnantie
stellen bij algemeenen maatregel van o^jfcf
vergulde pajong te voeren.
afwijking met het oordeel van den pjt|
onder
dankbein
ontslag
verleend
Eervol
tuiging J.J. Roeloffs Valk, met buitenlandsch raad, dat zich beroept op de kroonverlof, laatstelijk hoofd van de zoutregie Volksraadverzoek komt na 10 Ja
te Batavia.
1933 in behandeling.

J*

TABAKSACCIJNSORDONNANTI

eH

Twee dooden.

Muiden 6 December (Aneta). Een autobus met 22 van Amsterdam naar Amers-

foort terugkeerende militaire verlofgangers
slipte en sloeg over den kop en viel langs
den wegberm naar beneden.
De Amsterdamsche militairen de Kolk
en Kohn werden gedood, terwijl Smit werd
gewond.

BOYCOT VAN WINKELSUITINGSVERORDENING.

De wilde scholen ordonnantie.
Buitenzorg 12 Dec. (Aneta). Zondag hadden te Batavia, Solo, Malang, Bandoeng,

Resident Hagen met veriof.
Singaradja, 12 Dec. (Aneta). W'^
Tjimahi en Matdjalftjaprotestvergaderingen Hage vertrok gisteren met een een^e
plaats, van de P.P.P.K.I en de P.5.1.1. o.a. verlof naar Soerabaja.
Rotterdam 6 December (Aneta) 120 ban- tegen de wilde scholenordonnantie.
ketbakkers hielden ondanks het door het
Tribune ingestort.
Te Batavia werd aangekondigd dat
afgewezen
daartoe 12 December alle P.5.1.-leden zullen vasgemeentebestuur
Gorontalo, 12 Dec. (Aneta). Tijden»
strekkend verzoek met het oog op de Sin- ten.
voetbalwedstrijd tusschen een
e e$noodlottig schot.
hun winkels open, evenals
4
terklaasdrukte
Een
stort»'
Gorontalo
en
een
uit
Menado
persoonlijke bezittingen.
54 filialen van Jamin. Er hadden tweehonSolo 12 Dcc, (Aneta). Een Europeaan uit tribune in, met gevolg dat een &
jef
derd bekeuringen plaats.
Solo die op de varkensjacht was te Kemoe vier kinderen bedolven werden. Eer\.
D£
i°
overigen
soeh nabij Bojolali doodde met een onge- werd ernstig gewond, de
DE CARRIÈRE VAN EEN PRINS.
schot een vrouw die djatibladeren ernstig.
lukkig
HET WRAK VAN P.C. HOOFT.
zocht.
Moskou, 6Dec. (Aneta Reuter), Prins Dimitri
Het commando van den vlootbasls
Mirsky, eens een bitter vijand van de Bolte Soerabaja.
sheviks, die in 1917 uit Rusland vluchtte,
morgen droog.
Waarschijnlijk
Batavia, 12 Dec. (Aneta). Naar de "< tf
is thans teruggekeerd en heeft het burgerTECHNISCH BUREAU VAN KOLONIËN
Bode" meldt wordt de'kwestie
schap van de Soviet-Repubiek aanvaard
Amsterdam, 11 Dec. (Aneta). Het in het
commando van den vlootbasis te Soe'
onder den naam van „kameraad" Mirsky. dok brengen van het wrak van de P.C.
voorgebracht bij den minister, a*s
De Prins, die een afstammeling is van een Hooft vordert langzaam. Het wrak zal
I
een onderdeel van Defensie.
ouder geslacht dan dat van den ex-Czaar, waarschijnlijk eerst morgen droog'zijn.
Haag,
11
Den
Dec. (Aneta). De Vrijzinnig
leeft thans in een klein kamertje.
dienden
Democraten
een amendenemt in
(Aneta).
Overstrooming van sawahs.
11
Tele
Haag,
Dec.
De
Den
tot vermindering van den post van het
dat
de
koopsom
van
het
verneemt
graaf
STAATSGREEP IN SPANJE ?
12 Dec. (Aneta). Door band] „<*
Technisch Bureau van het Departement "deBatavia,
wrak van de Hooft f 15.000 bedraagt.
onderafdeeling Kresek Tigaraks* jf>
van Koloniën, teneinde op deze wijze te
"
kennen te geven dat de personeelsorgani- Tangerangsche zijn 500 bouws
„PRINS
geinundeer
NEDERLANDEN”
DER
en
bouws
bibit
plant
15
'
(Aneta-Havas).
Kort na
satie bij het Technisch Bureau op doel- schade is nog niet vastgesteld.
Madrid, 6 Dec.
OEFENSCHIP.
matige wijze herzien dient te worden.
middernacht werden eensklaps de ministeries, de openbare gebouwen, hotels en
Amsterdam 3 December (Aneta). De
De rampokpartij te Gegesiklor.
40 jaar journalist.
postkantoren omsingeld door de troepen
Mij Nederland stelde de opgestoomvaart
van het garnizoen, die tevens verschillende
Cheribon,
(Aneta).
12 Dec. (Aneta). Van «'
Den Haag 6 December
De heer
ter beschikandere /strategische punten in de stad legde „Prins der Nederlanden"
den
verhoorde boota
hoofddjaksa
Henri M. Dekking die zijn veertigjarig
bezetten. De reden voor deze manoeuvre king van de brandweer voor oefenschip. journalistenjubileum vierde, werd bevor- van de rampokpartij te Gege t V
aan boord oefeningen te
jy_
is niet bekend, doch onlangs deden reeds De bedoelingmetis gasmaskers
derd tot officier in de orde van Oranje waarbij twee politiemannen om
en
bluschoehouden
o.a.
coup
er
een
van
yen
ronde,
Saleh,
dat
kwamen, hebben hadji
geruchten de
Nassau.
jj„d'r |
in
de
scheepruimen
en
fingen
te
houden
extrezoowel
als
de
linksche
de rechtsche
mcli bekend, terwijl Djoeki, Anon en.-^
misten tegen de regeering te verwachten scheepsvertrekken.
nog ontkennen. Allen zijn preven»
Brand op de Moldanger.
was.
steld.
Amsterdam, 7 December (Aneta) Op de
DE K-15 GEDOOPT.
Moldanger die juist versleept werd, brak
Spionneerende Communisten veroordeeld.
een begin van brand uit. Door eigen perechtgeRotterdam, 11 Dec. (Aneta). De
Parijs, 6 Dec. (Aneta-Havas). De correc- noote
soneel werd het vuur gebluscht.
van den hoofdingenieur bij de Mationeele rechtbank heeft vijf Communisten
De brandweer die met groot materiaal
Stuyff,
met
sucdoopte
van der
onder wie de beruchte „Fantomas" en een rine, mevr.
was, kon weer inrukken.
aanwezig
watergelaten duikboot, de K-15.
redacteur van het dagblad Human i t é, ces de te
Ontploffing in kininefabriek
wegens het stelen van documenten, beDe Feyenoordwerf wordt gesloten
trekking hebbende op de nationale defenMaarssen, 9 Dec. (Aneta). Bij een ontsie, veroordeeld tot gevangenisstraffen,
Eikenhouten vloeidrukkef
Rotterdam, 9 Dec. (Aneta). De Feyen- ploffing in de kininefabriek, werd de
varieerende tusschen 13 maanden en oordwerf wordt eind van dit jaar gesloten. directeur, de heer Homan van der Heyden,
met houten handvat. He
3 jaar.
Het personeel gaat gedeeltelijk over naar aan het gelaat gewond. Het oudste deel
bovenblad is op
der fabriek brandde uit.
Wilton.
draaibaar.
Stakingen.
de
bij
tariefsverlaging
onderscheiding.
Een
Nieuwe
Nederlandsche
Salamanka, 6 Dec. (Aneta-Havas). Alle
Prijs f 2.spoorwegen.
Genève, 11 Dec. (Aneta). De Nederlandarbeidersorganisaties, met uitzondering
(Aneta),
Minister sche ambtenaar bij den Volkenbond, de heer
Den Haag, 7 December
van die van de openbare diensten, zijn
van A. Pelt, is aangezocht tot de functie van
hedenmiddag in staking gegaan, bijwijze Reymer keurde de tariefsverlaging
op
een
nader
te directeur van de afdeeling informaties van
ingaande
van protest tegen het ontslag van een de spoorwegen,
VAREKAMP & Co., TELF.
datum,
goed.
het secretariaat van den Volkenbond.
bepalen
aantal arbeiders.

e^i

voZ^if
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Joll^,
■

a.^\^
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„PENKALA"^
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Partij Tionghoa
Indonesia.

GEEN VERVOLGING

Zooals men zich herinnert heeft zich in
de maand Augustus op een van de lijnen
van de Atjeh tram bij K. M. 114 een tragisch geval afgespeeld.
Een Inlandsche vrouw die langs de
spoorrails zat kwam bij de nadering van
den trein op de locomotief toegeloopen
met de kennelijke bedoeling zich te zelf-

Op initiatief van Chineesche ingezetenen
*lhier, zal binnenkort een vergadering
WGrden belegd ter oprichting van de Partij
Tionghoa Indonesia, waarvan zooals men
weet het Hoofdbestuur te Soerabaja zetelt,
onder Voorzitterschap van den Heer Lim
Koen Hian, Hoofdredacteur „Sm Tit Po"

moorden.

Door groote tegenwoordigheid van geest
van het personeel op de locomotief wist
men nog bijtijds te stoppen doch men kon

aldaar.

De vereeniging heeft ten doel om samen
te werken met alle politieke „Indonesische"
Vereenigingen.
Zij zelve werkt alleen op sociaal en
economisch gebied. Voorzitter is de heer
Liera Kie Chie.

Een overzicht van de pracht golfterreinen te Prapat. Een artikel hierover vindt men
heden op de sportpagina in het Tweede Blad.

Viktoria en haar Huzaar. De inbraken duren voort.

De moskeekwestie.

DE DERDE UITVOERING EEN SUCCES.
WIE BEHEERDE DE GELDEN ?

Zooals men weet, werd Donderdagmorgen jl. ten assistent-residentskantore alhier
een conferentie gehouden ter bespreking
Tan de moskee-kwestie, welke momenteel
'o Moslimsene kringen het onderwerp van
"ten dag uitmaakt. Behalve de assistent
resident en het hoofd van plaatselijk bezuur waren tegenwoordig de Tengkoe
toahkota van Dcli en Kadli Sjarif voor het
Zelfbestuur, de heeren Abdoel Malik en
Soetan Mangkoeto voor het moskee-comité
terwijl verder nog aanzaten de heeren
Tengkoe Arifin, wedana en den heer Hadji
*ïohamad Hadjerat.
Door een lid van het moskee-comité werd
<te kwestie van de huurgelden van een
vijftal pintoe's op het möskeeerf ter sprake
Sebracht. Volgens den spreker zouden met
<te moskee en den grond ook vijfpintoe's ten
geschenke zijn gegeven, met de bepaling,
<jat van de opbrengst van de huur daarvan
diverse uitgaven voor de moskee zouden
huur dier huizen
gorden bekostigd. De
per maand te zamen f 80.- Twinongeveer werd het geld maandefj.g jaar
geen cent
Jjjks geind, echter zou er zelfsuitgegeven!
daarvan voor de moskee zijn
Het onderzoek in deze zaak wordt voortgezet.

DE HEER SCHOEVERS NAAR MEDAN.
Adjunct hoofdcommissaris.

Gelijk wij reeds onlangs meldden bestond

er groote kans dat de vroegere adjunct

hoofdcommissaris

van politie te Padang,
de heer Schoevers te Medan zou worden
geplaatst als adjunct hoofdcommissaris van

Politie.

wij thans vernemen wordt de heer
begin Januari hier verwacht

v*n Nederland waar hij thans zijn verlof

doorbrengt.
Commissaris van den Nieuwenhuizen zal

«et werk van den heer Schansman overdie dan met buitenlandsch verlof

nemen

yertrekt.

DE HAVIK VERLAAT.

Slechte toestanden der vliegvelden.

Het vliegtuig de „Havik" met als eerste

Puoot

Parmentier, kwam gisteren 5 uur te
De reden van het telaat komen
Mar> dat het vliegtuig twee dagen te
moest blijven vanwege de slechte
van het vliegveld aldaar.Nat wee
gestand
dagen is het eindelijk met behulp van 50
P^ïitairen gelukt het vliegtuig los te
en kon men de verdere reis zonRijgen
der extra onderbreking afvliegen. Alleen
te Alor Star was het vliegveld zeer drasSlg, waarvan de duidelijke sporen nog
j^n het vliegtuig zichtbaar waren. Op het
*aject had men 9 passagiers gehad, waarin twee voor Batavia.
. Dat er veel van de piloten op de route
gevergd wordt, blijkt
hieruit, dat zooals wij vernamen de
]?deel piloten
Tepas, Duimelaar en Pellens
;°orloopig niet de route Nederland-Indië
bevliegen. De snelle klimaatsover*an-gen per dag, zal hiervan een der oorzaak
piloten als Tepas en Duimeplu. Als oudejaren
vliegen, rust moeten nedie al
jjar,
?*en, blijkt wel dat er zeer veel gevergd
w ordt van hun physiek.

j**edan aan.
's

seille

PASAR MALAM „PERSATOEAN

KITA”.

De derde uitvoering van „Viktörieje"
zooals de Amerikaansche gezant met zijn
heerlijk accent steeds zeide, is een derde
succes geworden, voor spelers, het orkest
en voor allen die de hand in deze uitvoeringen hebben gehad want er arbeidt
altyd een geheel leger van werkers om
een uitvoering die zoo goed in elkaar zit,
die zoo goed gemonteerd is.
Mevrouw Soodt, Viktoria, veroverde het
talrijke publiek waaronder we talrijke
planters op merkten weer door haar goede
stem de heer van Praagh als Amerikaansche gezant gaf ons de illusie zooalsalleen
geraffineerde beroepsacteurs dat kunnen,
en de heer Heidoorn met zijn drukken
Janczi, Lia San en Ferry het hoogst komische duet van mevrouw Keppler en
den heer Hageman beschaafd en geestig
voorgedragen deden het weer. Oh la, la
en dan het temperament van Riquette
dat ze afvonkte op Janczi die ditmaal al
een bijzonder drukken oppasser was en
uit puur enthousiasme bijwijlen dreigde
Riquette van haar voetstuk te meppen.
Én daar was weer de burgemeester met
zijn buitenraodel embonpoint schuddend als
een cakewalk en W. C. A. M. Vlasman
onze collega met een costuum als een russischen kozakkenroman, groen laken en
gouden flossen, attila's en tressen cD het
hoofd in den nek als een wreker. Niemand
van de spelers willen we vergeten allen
hebben geholpen om Viktoria tot een
operette te maken tintelend van leven,
klaterend van tragiek en bar geestig van
intermezzo's. En dan het brokje geliefde
sentimentaliteit door den heer van Praagh
bescheiden doch meesterlijk opgediend.
Hoogtepunten willen we niet eens meer
noemen of bet zou het denderend lach
couplet van den heer Hageman en mevrouw
Keppler moeten zijn, dat eenig was onder
al dat vele goeds.
En het orkest raet „mama" Vink en
den heer yan Emstede als domineerende
figuren buitengewoon voor een amateursuitvoering !
Speciaal dienen we dan nog de dansen
te prijzen onder leiding van mevrouw Vlasman ingestudeerd waarvan de priesterdans
ons het minste kon bekoren. Overigens geen opmerkingen, alle andere balletten waren in stijl en af.
De decors deden het weer, de heer Han
Groenwegen weet met eenvoudige middelen te woekeren en handig een zelfde
achtergrond tweemaal te gebruiken zonder
dat het iemand opvalt, uitstekend tooneelwerk. Waar de veranderingen zoo snel
moeten gebeuren is eenvoud ook een eisch
die vaak over het hoofd gezien, hier goed
is toegepast.
Wanneer we de balans opmaken kunnen
we zeggen dat de uitvoeringen vnn Viktoria und ihr Husar een amateurs evenement voor Medan zijn geweest waar alle
medewerkenden eer bij hebben ingelegd
en welke prestatie niet gauw zal worden
verbeterd.

DE TANTE UIT AMERIKA.
Uitvoering K.M.B.
Gisteravond heeft de K.M.B, haar tweede
uitvoering gegeven van „de Tante uit
Amerika", ditmaal had iedereen vrijen toegang, geen wonder dat van deze faciliteit
druk gebruik werd gemaakt. De zaalwas
stampvol en meer dan dat, buiten wachtten velen vooral de jeugd die verzot was
op een dansje en pas in haar element
kwam na de uitvoering bij de muziek van
de syncopated fellows van Margadant.
Een keurige uitvoering, de meisjes deden
allen buitegewoon hun best, er blijken talenten onder te schuilen zooals de dames
Freichmann, Nagel, Verheule, Wits, Kühr

Simons. Pastoor van Sanden dankte na
afloop allen, inzonder ook den heer Miga,
den regisseur. Een opwekkend woord aar.
den K" J. B. en van dr. Druif aan den K.
S.B. bleek, gehoord het applaus, in goede
aarde te vallen. "Tot een uur bleef men
en

vernemen, zal medio Februari

s^ta"

—

van een school in de Kota
\»oait ten bate
die door de vereeniging binnenjratsoem,
kort
zal opgericht worden.

WEER TWEE GEVALLEN.
In den nacht van Zaterdag op Zondag
is ingebroken bij Man Sang aan de Wilhelminastraat. Uit de toko is een geldkistje ontvreemd bevattende zeventig gulden.

De dader is aan den achterkant van het
perceel over het dak geklommen en kwam
zoo in de toko, een fotozaak.
De eigenaar die verdacht gestommel
hoorde en ging kijken zag op de eerste
verdieping staande, een persoon die in
gebukte houding weg liep met een kistje in den arm. Uit vrees durfde hij echter geen kik te geven, van welke omstandigheid de dief gebruik maakte op zijn
gemak te eclipseeren.
Later werd het geldkistje opengebroken
en ledig natuurlijk, op een afstand van
200 meter van het huis in een boschje
teruggevonden.
Men heeft de dader nog niet gevonden
maar de politie die het onderzoek zeer
streng ter hand heeft genomen hoopt niet
zonder succes te arbeiden.
Een tweede inbraak heeft in den nacht
van Zondag op Maandag plaats gehad in
het kantoor van de firma Kehding. Hier is
het echter bij een poging gebleven want
men heeft geen kans gezien buit te maken.
Ook hier is men aan de achterzijde binnengeklommen waarop men een ruit doorsloeg en daardoor in het kantoor kwam.
Daar zag men een geldkistje staan dat
echter was vastgeschroefd. Men heeft toen
geprobeerd het kistje los te schroeven maar
daarin is men niet geslaagd.
Onverrichterzake heeft rae n daarop
moeten terugkeeren.
Uit deze twee gevallen die het inbrakenliistje van den laatsten tijd aanvult
kan men dus zien dat de dieven een groo
te mate van activiteit ontplooien het is te
hopen dat het der politie spoedig gelukt
een einde aan hun bedrijf te maken.
o-o-o
AFSCHEID VAN DEN HEER VAN ROSSUM.

Op de H.B.S.
Hedenmorgen

nistrateur van Soemoet. Deze functies
worden waargenomen door den heer J.A.
Gelderblom.

niet verhinderen dat zij van den tender
een zoodanigen klap kreeg dat zij zwaar
werd gewond o.a. werden haar drie teenen afgereden.
Onmiddellijk nam het personeel maatregelen de ongelukkige te verbindenen haar
volgens de voorschriften te vervoeren naar
de eerstvolgende plaats waar een Europeesch employé was gevestigd. Dat was
nog een afstand van 26 K.M. van de plaats
van de aanrijding.
Op den trein bevond zich niet voldoende personeel ora voortdurend de wacht
bij haar te houden en toen men bij een
volgende halte bij haar kwam kijken
had zij het verband
afgerukt waardoor zij opnieuw hevig bloedde. Tevens
vertoonde zij verschijnselen van krankzinnigheid.
Toen de ongelukkige op de plaats van
bestemming aankwam overleed zij na enkele uren.
Kort na deze tragische geschiedenis werd
een onderzoek terzake ingesteld omdat
het namelijk wenschelijk bleek na te gaan
of de vrouw wel voldoende verzorging
had gehad en of dathier niet wat het treinpersoneel betreft van groote nalatigheid kon worden gesproken.
Thans is gebleken dat voor een vervolging geen voldoende termen aanwezig, zijn,
zoodat de zaak is g3deponeerd.

o-o-o

DE POSTVLUCHTEN
Naar Aneta k seint is de Riistvogel op
weg naar Batavia gisteren te Bagdad aangekomen.
De Kwartel op weg naar Amsterdam
landde Zaterdag te Rangoon en gisteren
te Calcutta.
De Oehoe op weg naar Amsterdam is.
Zaterdag op Mersaraatroeh en gisteren te

Rome aangekomen.
De Havik is hedenmorgen van hier naar
Batavia vertrokken.

PASSAGIERS VOOR DELI.

Rossum.

NA DEN AANSLAG OP HERRIOT.

Werk van Duitsche nationalisten?
Berlijn, 6 Dec. (Aneta-Transocean). Ter
gelegenheid van den reeenten spoorwegaanslag nabij Nantes, waarbij een poging
werd gedaan den trein van den premier
Herriot te doen derailleeren, publiceerden
de Franschen dagbladen berichten, waarin
stond, dat Herriot zelf den aanslag toeschreef aan de machinaties van de een of
andere groep van Diniscbe Nationalisten.
Het semi-officieele Duitsch nieuwsagentschap spreekt deze beweringen thans pertinent tegen en meldt, dat de premier
Herriot in den loop van een recent onderhoud raet den Duitschen gezant categorisch
ontkend heeft een dergelijke verklaring
te' hebben afgelegd, terwijl hij ook nimmer
geloofd heeft dat een Duitscher in het geval
betrokken is geweest.

SPANNING TUSSCHEN BULGARIJE
EN YOUGOSLAVIE

Grensaffaires
Sofia,

5 Dec. (Aneta Reuter). De relaties
tusschen Bulgarije en Yougoslavie zijn ten
zeerste gespannen door een nieuwe grensaffaire. Yougoslavie heeft Bulgarije langs
diplomatieken weg te kennen gegeven,
dat het voornemens is zich terug trekken uit

de gemengde commissie voor de vreedzame bijlegging van grensincidenten.Deze démarche wordt toegeschreven aan het
feit, dat Bulgarije zijn belofte om de terroristische organisaties op Bulgaarsch
grondgebied uit te roeien, niet is nage
komen.

DE POOLSCHE ANTI SEMITISCHE

RELLETJES.
Warschau, 5 Dec. (Aneta-Transocean)
Nieuwe anti-Semitische relletjes hebben
hier onder leiding van studenten van de
Universiteit plaats gehad. Een aantal Joodsche winkels in het centrum van de stad
is geplunderd. Hieronder bevinden zich
enkele winkels welke Duitsche niet-Joodsche namen droegen, hetgeen de vrees
heeft doen ontstaan, dat men zich wellicht
ook tegen de Duitsche minderheid zal
wenden. Er hebben verschillende botsingen
plaats gehad tusschen de studenten en de
politie, met het gevolg dat vele studenten
gewond en 50 studenten gearresteerd werden. De minister van Onderwijs Jendrzejevics heeft in een communiqué aan de
pers verklaard, dat de onlusten geinspireerd
worden door zekere politieke kringen, die
tegen de regeering gekant zijn, met het
doel het kabinet in moeilijkheden te brengen. Hij dringt er bij de journalisten op
aan, de onlusten in ditlicht te beschouwen.

Ondervolgende passagiers van het M.M.S
SCHEEPSBERICHTEN.
„Sibajak" zullen op 26 December te Bela
wan debarkeeren : fam. J.M. Beuker, mevr
E. Bruetsch, fam. G. E. Carnachan, mevr
C. Damste —Over en kinderen, fam. A.W.
Johnston, mej. Johnston, mej.E. Lafenstein,
Het s.s. „Johan de Witt" vertrok 2 Dec. vac
mej. D. Over, V., Schmidt H.F. Tappe, mevr. Oenua naar Indië.
K. Wattie.
Het ms. „Poe'au Roebiah" vertrok 3 Dec. v

PASSAGIERSLIJST.
Passagiers van het M.S. „Kota Tjandi"

18 November van Rotterdam vertrokken
en 14 December te Belawan verwacht.
B.A. Verwey, Ch..I.C. Poelman, F.J. Damen, R. Keizer, B.J.W.M. v. Voorthuysen,
A.J. van der Heyden, fam. L.K. Snyders,
fam. J. Naerebout. A.H.M, van der Schoot,
J.D. van der Zee, G.D. Zwart, W. Agerbeek, A. Spaans J.B. Goudschaal.

is de beer van Rossum
die zooals men weet dezer dagen renatriRubbernoteeringen.
eert en een groot aandeel had in de oprichting van de H.B.S. afscheid komen
Harrisons & Crosfield: Singapore 7 3/4,
nemen van deze instelling,
Londen 2 7116; markt vast.
Door den directeur, den oudsten leeraar
en de president van de H.B.S. club werden toespraken gehouden waarin men
hartelijke woorden sprak tot den heer van

o-o-o

gezellig bijeen.
-cri Pasar Malam worden georganiseerd
Cultuurmutatie.
SPor de Tengkoes vereeniging „Persatoean
Wij vernemen dat de heer CE. Hagenaan den hoek
Djalan Djeparis
zieker met ingang van heden is afgetreden
Laksana.
als vertegenwoordiger van de N. V. Kota
v «et batig saldo van deze Pasar Malam Pinang
Cultuur Maatschappij en als admi

Naar wij

EERSTE BLAD

Het drama in den
Atjeh trein

SUMATRA

Naar

—

Laatste Nieuws

BESLUITEN EN BENOEMINGEN.

Suez, richting Indië.
Het ms. „Poelaii Tello" arriveerde 27 Nov.
te Hamburg (thuisreis).
Het ms. „Tabinta" vertrok 27 Nov. van Co-

lombo, richting Holland.

Het ms. „Marnix v. St. Aldegonde" arriveerde
29 Nov. te Amsterdam (thuisreis).
Het ms. „Tajandoen" arriveerde 1 Dec. te
Londen (thuisreis".
Het ms. „Tajandoen" arriveerde 3 Dec. te

Amsterdam (thuisreis),
Het s.s. „Simaloer" vertrok 1 Dec. van Suez
en wordt 18 Dec. te Padang verwacht.
Het ms. „Bintang" vertrok 30 Nov. van Ternate (P.J.B.L).
Het ms. „Saparoea" vertroZ 29 Nov. van Los

Angeles (P.J.B.L).

Die Glückliche Geburt

ihres Sohnes

ALFRED HEIN

2

zeigen erfreut an
A. LINDENAU
und Frau Ella, geb.

Overgeplaatst van

het Post en Telegraafkantoor Pematan^siantar naar het
Hoofdbestuur te Bandoensr, de wd. Controleur lste klasse C. den Haan, wordende
hij in verband hiermede met insrang van
den datum waarop hij bij het beheer over
genoemd kantoor aan den nieuwen functionaris zal hebben overgedragen eervol
van dat beheer ontheven.
Toegelaten als kweekelinge tot de openbare Europ. Lagere school te Pangkalan
Brandan ten einde aldaar behnlDzaam te
zijn, Mevrouw J. Eering geboren Stahlie,
particulier aldaar, onder aanteekening,
dat aan deze toelating geen aanspraak
kan worden ontleend op voorrang tot
plaatsing als onderwijzeres.
Overgeplaatst van de openbare Holl. Tnl.
school te Balige (Tapanoeli) naar de Speciale school voor kinderen van Amboneezen militairen te Koeta Radja de Inl. onderwijzer b|h openbare Holl. Inl, onderwijs
Liberti Siagian.
Met insrang van 17 December 1932 belast met de waarneming van de betrekking
van schoolhoofd blh ODenbaar Westersch
lager onderwijs en geplaatst aan de openbare Holl. Inl. school te Tandjong Poera
J.E. Velthoek, thans hoofdonderwijzer bij
gemeld onderwijs, geplaatst aan de openbare Holl. Inl. school te Pontianak.

DE BEURS TE LONDEN

Londen, 11 Dec. (Aneta Reuter). Op de
geldmarkt heerschten zeer gemakkelijke
voorwaarden, doch de discontovoet toonde
in den laatsten tijd een vastere tendenz,
als gevolg van het feit dat de schatkistbiljetten die deze week een waarde van
50 millioen pond sterling beliepen, toegestaan zijn. De gemiddelde koers bedroeg
16)6, hetgeen hooger is dan in het algemeen verwacht werd.

Het eenige vermeldenswaardige feit
van vandaag was een verdere stijging van
het pond sterling tot 3.251/4. De'effectenbeurs en de goederen markten waren bijna geheel zonder zaken.

De koers van het p. st.
New Vork, 11 Dec. (Aneta Reuter). Het
pond sterling sloot op 3.25 12/16. Parijs
wordt zoowel hier als in Europa geraeid
als een wezenlijke kooper. De franc zakte
in tot het laagste punt sinds de stabilisatie, zoodoende makende dat goudverschepingen van Parijs uit theoretisch voordeelig zijn; doch er is geen belangrijke goud
beweging aangevangen.

Worzalla

ÜS» Medan,
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KENNISGEVING
Hierdoor wordt medegedeeld, dat de Heer
C. F. HAGENZIEKER, met ingang van

Voor :

|

[ - LAMPEN

| SOLDEER- :^T
[
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-PASTA
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VAN PRIMA KWALITEIT

heden is afgetreden als vertegenwoordiger
der N.V. Kota PinangCultuur Maatschappij
en als Aministrateur van Sjemoet ; de
daarop betrekking hebbende volmacht is
komen te vervallen.
Voornoemde functies word?n waargenomen
door den Heer J. A. GELDERBLOM.

Medan, 11 December 1932.
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N.V.Kota Pinang Cultuur Maatschappij
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DE KOMENDE FEESTDAGEN!!

Wij ontvingen de vorige week

CRÊPE

-

- JAPONNEN

een

MIDDAG- en AVOND

—

—

keur collectie:

GEORGETTE, CRÊPE MAROCAIN en SATIJN
en BIJPASSENDE

in weer heel aparte modellen, met veel smaak opgemaakt
en zeer laag door ons geprijsd,
591

MODEHUIS DELIANA

4303

I

I

-

I

SILVER JAVA PACIFIC LINE

J

Het m.s. „SILVERHAZEL"

HOEDEN

|

CONCUREERRENDE KAMERPRIJZEN.
Kamer met ontbijt f 5. —. Zindelijke, ruime
kamers, vanaf f 6. en f 7.
per dag.
Kamers met eigen gemakken f9.— p. dag.
Menu a la carte steeds verkrijgbaar.

Beleefd aanbevelend
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SCHERP

HET

ADRES VOOR

PRIMA KWALITEIT

VAN HONGKONG
Bruto Waterverplaatsing
Inhoud
Empress of Japan, 26.000 tons 39.000 tons
Empress of Canada 21.500 „
32.300 „
Empress of Asia
16.900 „
25.400 „
Empress of Russia 16.800 „
25.200
Bezoekt de schitterende CANADIAN
ROCKIES en het schilderachtige meer
Louise (Banff).
GEREGELDE ATLANTISCHE DIENST ,
Van Montreal en Quebec (iv den Zomer)
Van St. Joüd, New Brunswick en Hallifax N. S. (in den Winter)
Minimum passage van Hongkong naar
Britsche en Noordzee Havens:
lste Klasse gedurende de
geheele reis £ 106
lste Klasse Pacific en trein,
Mono Klasse Atlantische Oceaan „ 100.—
Touristen Klasse Pacific,
lste Klasse Trein.
Mono-klasse Atlantische Oceaan „ 72.—
Touristen-klasse Pacifie„ 68.
en Atlantische Oceaan,
lste klasse trein
Gedurende de treinreis door Canada
worden maaltijden en slaapwagen accommodatie extra berekend.
Volledige inlichtingen worden gaarne
verstrekt door:
HARRISONS & CROSFIELD, LIMITED
Afd. Scheepszaken Agenten
227
Telefoon 200, Medan.

1

Fl 2—
PER

CHINA,
EUROPA
en CANADA
VEERTIENDAAGSCHE DIENST

I

BOENWAS.

ék

|

—"

FLESCH

SAMENSTELLING:
ZUIVERE BIJENWAS EN
BOOM TERPENTIJN.

—

HET

MIDDEL VOOR HET
ONDERHOUD VAN UW
MEUBILAIR.

_

TABAKSACCIJNS?
Wij hebben een flinke voorraad van verschillende merken sigaren.

is te BELAWAN aangekomen van de Pacific kust. Laatste claimdag 4 dagen na
den laatsten losdag.
Ontvangers van goederen gelieven zich
te wenden tot de Agenten

Eveneens voorradig verschillende soorten
chocoladeartikelen voor den kerstboom.
Morgen ontvangen wij een nieuwe zending:
PEREN, APPELEN, SINAASAPPELEN en GRAPE FRUIT

Handel Mij. Güntzel & Schumacher
Belawan.

SENG LIONG

4503

-

Kakkastraat 79

—

- Telefoon 610

735

....
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PERFECTION
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DE GEDISTINGEERDE WAGEN MET EEN WERELDREPUTATIE
IN DIVERSE MODELLEN VOORRADIG

|||

AUTOMOBIELHANDEL v/h KOEK & Co.
.

-.-

W. WOERZ

PIANOLESSEN
buiten
AANGEBODEN
Medan)
Degelijke en vlugge methode,

Br. J. W. BRAUCKMAN Pad.-Boelanweg 62 B.
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Mistletoe
Kerstklokken
Dennison's Tafellakens loopers servetten

jjf

niet

-

Kerstmotieven

Kerstkandelaars
Sluitzegels en labels voor Kerstpakjes
Inwikkelpapier met Kerstmotieven*
ZIE ? ONZE RUIM GESORTEERDE STANDS

...

-:..~m—»r*~*r
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749

——1117"*'~~~—FTT" ***"
I***"1

Tm T. iVL
(Lichte Twee Takt Motor)

MENGSEL

DEMMO, AMKO, LINDO

Hulsttakjes

-

-■

een mengsel van benzine en smeerolie
voor het gebruik in de motoren der

VOOR DE A-S- KERSTDAGEN
£,£"■

■
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Gediplomeerd MASSEUR
en Gedipl. Verpleger
MEDAN Lombokstraat No. 1.

4112

Theorie inbegrepen.
Prima aanbevelingen.
Zeer billijke condities.

Hotel Bonan Dolok

Telefoon 50
10 Km. van SIBOLGA
Schoonste punt van Sumatra.
Schitterend klimaat 50°—70° F.
Moderne comforts, wandel-zwemsport.
Dagkamers vanaf f 7.— p. p.
SPORTMASSAGE. HEILGYMNASTIEK.
Logies+ontbijt „ f 4.50
PLAT DU JOUR f 150
RHEÜMATIEK- enISCHIASMASSAGE enz. DINER f 2.50
387
754
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CAHADIAN
PACIFIC
via
JAPAN

I
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| HOTEL ROCKLAND TANDJONG BALEI
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VAREKAMP 6 Co.

ADVERTEERT IN DE SUMATRA POST

andere lichte twee takt motoren
Prijzen f 4.65 per blik a 181/2 L* franco huis
VOOR VERBRUIKERS
franco toko
f 4.3772 »
t»
» tt
en

f*

VOOR WEDERVERKOOPERS

N.V. De Bataafsche Petroleum Mij. Hzn.
AGENTSCHAP

—

MEDAN
518

T O K R A -SASCHA
KERSTBOOMEN
KERST ARTIKELEN
KAARSJES, MOS enz.
Tegen ongekend lage prijzen*
In ruime keuze

—

KESAWAN 104

(551)

TELEFOON 769

DE SUMATRA POST VAN

Begin Januari van dit jaar werd n.l. door
den Burgemeester bepaald, dat de bouwvergunningen voortaan op het gemeentekantoor moesten worden afgehaald, nadat
eerst op hetzelfde kantoor de kosten hiervoor aan de Gemeentekas zouden zijn

SUMATRA
Wantoestanden te
Palembang.
BIJ

BOUW-EN WONING-TOEZICHT.

■t**& correspondent schrijft aan

de Java

J*et

commissoriaal onderzoek naar de
bij het Bouw- en Woning-toe|CQt van de Gemeente Palembang is nog
L vollen gang. De Raadcommissie, die
dit onderzoek is belast, heeft geen

fanden
I?'Vjtokkelijke

taak. Het geldt hier een
sajj^leving er reeds zoovele kent: het roem-7® einde van een man door het noodlot
om te vallen en te mislukken.
.thans ontslagen Rooimeestei, de heer
(i ls hier het slachtoffer, doch niet alleen
| Jchuldige.
heer S. was reeds vele jaren in
van de Gemeente Palembang. Hij
Lam hier als Directeur Gemeentewerwerd tijdens zijn verlof in Holland
f k of niet ten onrechte) uit deze betreken benoemd tot Rooimees
Lj Deze oude zaak, die destijd in PalemJjjS heel wat beroering heeft gewekt,
H 6» we echter thans laten rusten. Wel
; we even memoreeren, dat de heer
deze gemeente in dienst trad met
Br oude faillissements'jchuld van f 22.000.
dit om ben beeld te geven
K? de financieele moeilijkheden en zor■F»die dezen ambtenaar gedurende zijn
se le5eele loopbaanook te Palembang hebben
doch
omdat dit feit aan de
B^Btatelijke autoriteiten bekend kon zijn,
de omstandigheid, dat de heer S.
Qalve
deze moeilijkheden, ook nog an-1
schulden en financieele lasten had:
tr*este beeld van een hardVb* 111 net
mensch met weinig orde op zijn
en zoo diep „in 't moeras" dat
jj. er menschelijkerwijs gesproken nooit
on komen.
eef zoo'n man nu een betrekking met
ij *iciëele verantwoordelijkheid, overkrop
Bf* ambtenaar dan met werk, laat hem
L^dien dan nog verantwoordelijke bijt,^ntJes uitvoeren, zooals grondaankoop
de N.V. Volkshuisvesting (waarvan
«erneente
Palembang de Directie voert)
(U
k'
. het slot kan ieder raden!
' moet op den duur misloopen; en het
v°°k misgeloopen, vooral omdat daar
zeer verzwarende omstandigheden
(jj^ge
1
bijgekomen, die het proces van de
acle noodzakelijk moesten forceeren.

J*e

geschiedenis, zooals de Indische

l'toemd

■

Roeien
IHu

■

Onvoldoende controle.
controle over de kasgelden van den
S. heeft nl. zeer veel te wenschen

j^elaten.

betreft niet alleen de controle over
eheer der z.g. rooigelden, doch e ven
de hem verstrekte gelden voor
L Qd-aankoop. Tot begin van dit jaar
in deze Gemeente reeds jaren
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Q gemaakt, of was het te bouwen
1jk S reeds geheel klaar na een mondee toestemming tot bouwen. De Rooittl£jSter
stortte de ontvangen gelden dan
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%,e Gemeente Kas. Het was reeds een
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fo|JControle
van de rooikas hebben plaatsa

voldaan.

Pad men voor het behoorlijk opvolgen
van deze bepaling zorggedragen, dan zou
de heer S. althans t.a.v. de rooigelder; geen
financieele verantwoording meer hebben
gehad. Men heeft daar echter de hand niet
aan gehouden, zoodat zeer spoedig na het
uitvaardigen van bovengenoemd verbod
het door gebrek aan controle mogelijk was,
dat de heer S. weer met een stel rooivergunningen den kampong introk, ora de
gelden hiervoor te innen.
Er bleef dus een z.g rooikas en ook
kwam er maar geen afrekening van de
„gelden ter goede rekening". Maandenlang liep dat nog zoo door, tot de waarnemend Burgemeester van Lier tenslotte
geen lacger uitstel duldde en verantwoording eischte van de gelden der mandaten,
die meer dan een half jaar tevoren door
zijn voorganger voor den grondaankoop
waren verstrekt.
Van deze gelden kon een bedrag van
f 7.500.—niet worden verantwoord. Ook
bleek er een aanmerkelijk tekort in de
rooikas. De administratie was echter zoodanig, dat niet aan opzettelijke fraude
behoefde te worden gedacht.
Handhaving van den heer S. was evenwel niet meer mogelijk; de Gemeenteraad
gaf hem op verzoek nog eervol ontslag en
belastte hem met terugbetaling van het
restant bedrag vau f 7.500.—.
Het 'tekort in de rooikas kon n.l. met de
vendutiegelden en de hulp van particuliere
bijdragen voor het grootste deel worden
aangevuld. Op die manier is het oorspronkelijke totale tekort van meer den f 10.000.—
gereduceerd tot f 7.500:—. Om deze reden
is de heer S. ook in de derde klasse naar
Holland gezonden terwijl hij recht had op
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TWEEDE BLAD

BINNENLAND
Gevangenen.
EN HUN BEWAKING.

Het heeft vele belangstellenden in de
berechting van den moordenaar van mevr.
R., en ook ons, aldus het Bat. Nieuwsblad,

onaangenaam getroffen dat de moordenaar
zich, telkens als de zaal ontruimd moest
worden, frank en vrij onder het publiek
bewoog, zij het ook met een of meer politie
agenten op zijn hielen.
De heer R. was, zooals men weet, als
getuige aanwezig en verscheidene malen
had de moordenaar van ziju vrouw tijdens
het gesloten zijn der deuren gelegenheid,
hem op een of twee meters afstand brutaal
aan te zien en wij gelooven dat de heer
R. een woord van hulde voor zijn zelfbeheer&ching verdiend heeft.
Indien hij die echter verloren hadde en
wanneer hij zich nu eens aan den moordenaar vergrepen had, aan wien dan de
schuld'?
Dit zou toch alleszins menschelijk geweest zijn en had toch zeer goed kunnen
voorkomen.
Bovendien biedt eou dusdanige vrijheid
van beweging den gevangenen alle moge
lijke gelegenheid tot vluchten, zoodra zij
zich maar in de sympathie van enkele
belangstellenden mogen verheugen, die
bereid zijn, den politie agenten toevallig
in den weg te loopen.
Het lijkt dus wel gewenscht dat de landraad een hokje zij het nog zoo klein, beschikbaar stelt waarin do preventief gestelde beklaagden tijdens hun verblijf bij
eerste.
den landraad kunnen worden opgeborgen,
Toen de bom eenmaal gebarsten was, gedurende den tijd dat zij niet in de
kwamen, zooals gebruikelijk nog andere rechtszaal noodig zijn.
schuldeischers opzetten, die vlak voor de
vendutie op zijn inboedel beslag lieten
leggen. Om nog zooveel mogelijk te redden,
is dit beslag later weer opgeheven, daar
anders voor de oude faillissementsschuld
ook beslag zou worden gelegd.
De heer S. is dus gevallenen zeker niet
geheel zonder eigen schuld en misschien
vallen er nog meer slachtoffers, als het
onderzoek voldoende krachtig en diep HET HOOPJE MENSCH LANGS DEN WEG
wordt doorgezet.
Onlangs in zijn auto van patientenbe"
Maar al deze slachtoffers dan ook zul- zoek huiswaart keerende, zag dr. J. Soeslen zijn, zooals de heer S. ondanks alles
arts te Dampit, aan den^ kant van
was; n.l. een harde werker altijd eu voor man,
den weg tusschen de onderneming „Kali
iedereen klaarstaand, een mensch, die geen Bakar" en Dampit een hoopje mensch
andere vijanden had, dan de zwakheden, liggen. Stoppen en er naar toe snellen
die heit? fataal geworden zijn, dan vallen was het werk van een oogenblik, aldus
hier weer de slachtoffers onder de lagere de Nwe
Soer. Crt. Bij nadere beschouwing
ambtenaren.
bleek het een sjofel-gekleede bejaarde EuEn zij zullen dan ook vallen, omdat het ropeaan te zijn; die in bewusteloozeu toesysteem niet deugde, waaronder zij werk stand verkeerde.
Een ongeluk vermoeten, omdat hun chefs hun allereersten dende, onderweirp Dr. Soesman het broodplicht van leiding en controle hebben ver- magere lichaam aan een onderzoek, doch
zuimd.
vond geen uiterlijke keuteekenen vaneen
Een grondig onderzoek en reorganisatie of andere blessure.
is hier zeker dringend noodig, maar dan
Bijgebracht, vertelde de man, dat hy
ook onder alle ambtenaren, die hierbij te- den geheelen dag van de eene naar de
kort geschoten zijn in huneerste plichten. andere onderneming had geloopen, in de
hoop iets te verdienen, zonder resultaat
evenwel. Op weg naar huis, hij woont in
Gondanglegi, een 40 K.M. verder, was hij
plotseling duizelig geworden en tegen den
grond geslagen. Op de vraag of hij reeds
OPENBARE VERGADERING
had, moest de ongelukkige ontgegeten
MOHAMADIJAH
kennend antwoorden.
Zijn knorrende maag had hij tot bedaren
probeeren te brengen, door af en toe een
Mohamddijah, welke godsdienstige, niet teug kali-water tot zich te nemen; hij was
het bezit van geld ora eenig
politieke vereeniging in den laatsten tijd nl. niet inkoopen.
voedsel
te
veel wordt genoemd, ook in verband met De arts constateerde inderdaad uit verde moskeekwestie, houdt 25 December a.s.
in het Bioscoopgebouw aan de Hakkastraat schillende zich manifesteerende verschijnselen, een toestand van volslagen uitputalhier een openbare vergadering.
Het ondervoede lichaam had geen
ting.
Er zullen daar voor Moslims belangrijke
weerstand
kunnen bieden aan de veren ook principieele onderwerpen behanvan den verren, zelfs voor een
moeienissen
deld worden. Een der sprekers zal zijn
gezonde
zeer afmattenden tocht
physiek,
Sjech Moh. Chayat, de Arabische adviseur
geaccidenteerd terrein.
door
van Mohamadijah, die in den laatsten
Het eerste werk van den arts was, den
tijd zooveel van zich deed spreken.
man
in zijn auto te transporteeren naar
Naar wij vernemen, zijn ook oelama's
en hem aldaar een voedzaam maal
Dampit
(godsdienstgeleerden) uit Sumatra's Westvoor
te
zetten. De goede verzorging en
kust, Atjeh, den Overwal en Java uitgeuren
rust stelden den stumperd
eenige
noodigd om de besprekingen bij te wonen.
weer in staat huiswaarts te gaan, naar
Gondanglegi, naar zijn donker somber
krotje ergens diep in den kampong, waar
DE TENNISCLUB VAN D.S.V.
niemand zijn thuiskomst verbeidde.
Zoo zal deze ongelukkige, éen der ontel bare slachtoffers van de wereld-crisis,
nog eenigen tijd. mogelijk nog eenige jaren
Zondagmorgen is ora 10 uur een bijeen- zijn ellendig bestaan voortslepen, levend
komst geweest in Hotel de Boer van de begraven reed
„toenggoe mati".
aspirant tennissers van D.S.V.
Er is definitief besloten dat de Dcli
Sport Vereeniging gaat tennissen. Per cirDE LEGERBEZUINIGING.

Schrijnend crisis-leed.

culaire zal den 25 leden die zich bereids

opgaven, eenige vragen worden voorgete u. i s ac t WO nder, dat deze kas „klop- legd o.a. het al dan niet bespelen van een
tei'wijl de heer S. beschikte over een verlichte tennisbaan.
bedrag aan gelden ter goede
\ orhjk waarvan
toen tegelijkertijd geen
W ll'"^'
& 6 ntwoording werd gevraagd 'en ook
BESLUITEN EN BENOEMINGEN.
kasopname
plaatsvond'?
% I Q dergelijke verregaande nonchalanter verzilvering van
\J\ deeQverstrekking
aaa en heer S. en in het conBenoemd tot lste Klerk op het Contro
&ljSebrek van de door hem beheerde leurskantoor te Pakan Baroe, Tagor
Esra,
1, is ergerlijk en misdadig!
laatstelijk Commies op het Centraal KanNessel wist bovendien de toor voor de Comptabiliteit te Medan, thans
*e
plekken
in het karakter van de- op wachtgeld.
\
en dat maakt deze affaire
I. Ingetrokken het besluit van den Goue' droevig.
verneur der Oostkust van Sumatra ddo.
Mei 1932.
Er is echter meer. 2
11. Bij de Brandweer te Bengkalis beer
neeft
vóórdat
de
heer
sreeds
noemd
tot:
6Ss ï
met verlof vertrok schriftelijk aan
a. algemeen brandmeester
b. brandspuitmeester
r burgemeester medegedeeld, dat hij
rkropping
met
ander
werk
dan
c. adjunct brandspuitmeester
pi js°v?
a. de Technisch Expert van Scheepvaart
Wezen de verantwoording voor
' van zaken
bij dezen aldaar
jljsjSoeden gang
ü Qiet langer kon dragen. Een tijde b. 1. de Luitenant der Chineezen aldaar.
foo j,tluJpkracht voor de behandeling van
2. de Boekhouder der Landschapskas
toen aan hem toegevoegd;
aldaar
Nuk
en.is
wibaantje voor grondaankoop werd
j
3. de Opzichter der 8.0.W. aldaar
niet ontheven.
c. 1. de Wijkmeester der Chineezen alty^hter
geeft het verder of een Burgraeesdaar
er
de
„oekase"
uitvaardigt,
terwijl
Djaksa
2.
bij
den
Landraad
aldaar
%t
3. de Ontvanger der In- en Uitvoer°^§ev°? wordt gelet, of deze wel wordt
rechten en Accijnzen aldaar.

JL

MAANDAG

Bewaar uw sigaren in een koker: draag ze niet los in
den zak, dan worden ze vochtig en breken ze: Dat is
jammer van een goede sigaar en dubbel jammer van
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In verboden wateren.

Nog eens de

salariskortingen
GAAN RUSTIG DOOR MET
VISSCHEN IN VOOR INLANDERS
GERESERVEERD GEBIED

JAPANNERS

Eenigen tijd geleden kruiste de gouver„Fazant", gezaghebber Stal,
welk schip belast is met het verrichten
van politiediensten op zee. In Straat
Soenda. Bij de Sumatraansche kust geko
men, ontdekte de gezaghebber een tweetal
Japansche raotorkotters, die de vischvan^st
uitoefenden binnen de z.g. maritieme kringen.
De „Fazant" stevende op Japanners af
en deze zagen, waarschijnlijk door de grootere snelheid van den stoomer, af van een
ontvluchting.
Het bleek, dat de Japansche visschers
geen vergunning hadden tot uitoefening
van vischvangst in genoemde wateren,
zoodat proces verbaal werd opgemaakt
tegen de respectieve gezagvoerders. De
gezaghebber van den gouvernementsstoomer legde geen beslag op den beide motorkotters, daar hij verder moest en het
op sleeptouw nemen van twee motorbooten
veel last zou opleveren.
De tocht werd voortgezet; en met succes. In Straat Banka werden drie Japansche motorbooten aangetroffen. Hfer maakte
men zich echter niet schuldig aau bovengenoemde overtreding, doch aan een andere, de drie vaartuigen hadden namelijk
geen van alle een certificaat dat zij zich
in genoemd vaarwater mochten bevinden,
zulks in verband met de veiligheid op zee.
De vijf Japansche gezagvoerders zouden
dezen dagen voor den landrechter te Batavia verschijnen ; slechts één hunner heeft
echter aan den oproep gehoor gegeven,
zoodat de zaak uitgesteld werd. Als getuigen zullen gehoord worden de visscherijconsulent en de heer Stal, thans gezaghebber van de „Bellatrix".
Naar het Bat. Nieuwsblad verder verneemt, hebben de eigenaren van de beide
motorbooten die in Straat Soenda betrapt
werden, deze vaartuigen inmiddels verkocht, natuurlijk raet het oogmerk zoodoende te ontkomen aan een eventueele
beslaglegging.
nementstoomer

De verdwenen liefdadigeheidsgelden.

HET OVERZICHT VAN DE COMMISSIE
VAN GEORGANISEERD OVERLEG.
De Commissie van Georganiseerd Overleg heeft hedenmorgen haar laatste vergadering gehouden over de salariskortingen,
die per 1 Januari 1933 in afwachting van
een definitieve salarisherziening zouden
kunnen worden ingevoerd. De bedoeling is
om Zaterdag een uitvoerig schrijven aan de
Regeering te richten, waarin de resultaten
zijn vervat van de gehouden besprekingen
en waarin een volledig overzicht wordt gebracht van de stroomingen, welke in de
Commissie bleken te bestaan.
In dit overzicht wordt het standpunt der
verschillende in de Commissie vertegenwoordigde organisaties afzonderlijk belicht.
De volgende samenvatting vormt de beëindiging van het zeer uitvoerig schrijven:
1. De Commissie maakt ernstig bezwaar
tegen den korten tijd van voorbereiding
en tegen het in onvoldoende mate verstrekken van inlichtingen, dit laatste ora
de voorgenomen Regeeringsmaatregelen
in het raam van het geheele financieele
plan der Regeering in voldoende mate te
kunnen beoordeelen.
2. De Commissie geeft eenige suggesties,
waardoor het op de post ambtenarensalarissen te bezuinigen bedrag van f21.000.000
naar hare meening zou kunnen worden
verminderd of geheel vervangen.
3. Met grooten ernst brengt de Commissie onder de aandacht der Regeering, dat
de ambtenaren door de reeds bestaande
kortingen zeer zwaar zijn getroffen, zoodat
het brengen van een nieuw offer zeer bezwaarlijk en voor velen ondragelijk zal
zijn.

4. Van de voorgenomen maatregelen wijst
de Commissie de stopzetting der verhoogingen onvoorwaardelijk af.
5. Zes leden achtten de voorgenomen
korting van 5 pet, mede op grond van de
aan de Commissie ten dienste staande onvoldoende gegevens, onaanvaardbaar.
Een lid, die zich niet principeel tegen
een verdere korting verzet, legt zich
noodgedwongen bij deze korting neer,
hoewel hij door de hierboven genoemde
onvoldoende voorlichting de noodzaak dezer maatregel niet kan beordeelen. Hij
verzet zich echter tegen een hooger percentage.

6. De maatregel ten aanzien van de
hulpkrachten verzoekt de Commissie opnieuw te behandelen, daar deze een definitieve salarisherziening beteekent. Meer
volledige gegevens zullen dan noodig

Wat één maand kost.....
De redacteur te Malang van het „Soer
Hbld." meldt:
Onlangs kwam het bericht, dat voor afvloeiing bij het Indische Leger in aanmerking kwamen 23 hoofd- en 41 subalterne
officieren, mitsgaders rond 650 gegradueerde militairen beneden den officiersrang;
wij laten hierbij de 2000 soldaten, die medevaren met het afvloeiïngsschuitje buiten
beschouwing. Volgens gebruik krijgen deze eerst één maand binnenlandsch verlof,
alvorens de. pensioenneering ingaat en
alleen reeds voor de totaal 64 hoofd- en
subalterne officieren is hiermede een bedrag van f 50.000 gemoeid, waarbij voor
de resteerende militairen nog eens f 55.000
gevoegd kan worden, zoodat men tot een
totaal vau meer dan één ton gouds
komt....
Burger- ambtenaren in Gouverneraentsdienst worden gepensionneerd met ingang
van den dag, waarop zij hunne functie
neerleggenj; °P eene informatie, waarom
de militairen eerst met een maand verlof
bevoordeeld worden, ontvingen wij als repliek, dat dit aldus historisch gegroeid
was, en tot eene traditie geworden.
Met bezuiniging verkeert deze „traditie"
dan toch zeker niet op goeden voet....

MAURITZ AZIJNMAN

DIRECTEUR „KENG PO” VEROORDEELD.
Gelijk bekend, opende de Keng Po eenigen tijd geleden een inschrijving voor de
slachtoffers in China.
Na eenigen tijd bleek dat van de gestorte gelden een bedrag van f3.000 niet door
den directeur van het Chineesch-Maleische
dagblad was verantwoord.
Èr werd een strafzaak van gemaakt en
de directeur van de Keng Po, Hauw Djin
Seng, heeft terechtgestaau voor den Land
raad te Batavia, aldus het Nieuws.
De Landraad veroordeelde den directeur
tot een gevangenisstraf voor den tijd van
negen maanden met bevel tot onmiddellijke inhechtenisstelling.
De directeur heeft revisie van het vonnis aangevraagd.
In verband met den ernst van het misdrijf, verduistering van liefdadigheids-gelden, is deze zware straf volkomen gerechtvaardigd. Wij kunnen het danook slechts
toejuichen, dat de Landraad een zoo streng
vonnis heeft geveld.

zijn.

7. Op de post ambtstoelagen zal meer
kunnen worden gekort, speciaal wat betreft
de Europeesche hoofdambtenaren.
8. Unaniem acht de Commissie de voorgenomen hulp aan groote gezinnen juist;
zij zou echter hieraan nog eenige uitbreiding wenschen te geven, mits het hieraan
benoodige bedrag niet wordt verhaald op
de personeelspost.
9. De meerderheid der Commissie verzoekt de Regeering, naar aanleiding van
de uitkomsten van het budget—onderzoek,
de omzetting van de proportioneele korting naar draagkracht zoo spoedig moge
lijk opieuw in studie te doen nemen.
10. Met uitzondering van 1 lid meent de
Commissie dat zij, als gevolg van bovenstaande beschouwingen, welke even zoo
vele bezwaren uitmaken, de Regeering te
moeten verzoeken de onderhavige maatregelen achterwege te laten.

DE SUMATRA POST

VAN

De moord aan de Museumlaan
BEHANDELING VOOR DEN LANDRAAD
„Een geschikt oogenblik om
te moorden.”
ABDOELGANI RESERVEERDE
REEDS LANG EEN GOLOK.

Tot levenslang veroordeeld.
Hedenmorgen berechtte de Landraad te
Batavia Abdoelgani bin Bagong, den moordenaar uit de Museumlaan.
Zooals wij reeds meldden, werd de Landraad gepresideerd door Mr. Raden Koesoemah Atmadja : leden waren Soetan Abdul Rachraan en Mas Satiaatmadja, terwijl
de Hoofddjaksa zelf als Inlandsch Officier
van Justitie fungeerde.
Aan beklaagde was een verdediger toegevoegd ; als zoodanig trad op Mr. P.H.G.M.
Brugman.
Even over achten werd beklaagde bin
nengeleid. Beklaagde is vrij klein van gestalte en heeft niet het uiterlijk, dat men
gewoonlijk bij een moordenaar verwacht.
De President stelt beklaagde eerst de
gewone vraag omtrent naam, leeftijd, werkkring en woonplaats, die beklaagde vlot

beantwoordt.
Hij antwoordt: Abdoelgani bin Bagong,

oud 25 jaar, geboren te Semplak, Buitenzorg en laatstelijk huisjongen te zijn geweest bij de familie Rijkhof.
Daarna wordt door den Hoofddjasa de
acte van verwijzing, in het Maleisch voorgelezen en door hem toegelicht in het

Soendaneesch.
„Bekent, dan wel ontkent gij het U ten
laste gelegde ?" aldus de President.
Vervol„Ik beken schuldig te zijn".
gens vertelt beklaagde, dat hij 26 dagen
in dienst was bij Mevr. Rijkhof, t.w. van
7 October.
„Dien bewusten dag had ik jui3t mijn
loon ad f 15.— gekregen. Ook werkte er
nog een baboe, Moenah geheeten, maar
die had juist den vorigen dag ontslag gevraagd en gekregen, waarom weet ik
niet. Maar wel weet ik, dat zij al een paar
Daarom moest beklaagdagen huilde."
de dan ook dien dag een deel van haar
werk doen.
„Dit nu was mij te
zoo
moest
ik o.a. een zware
zwaar:
tafel alleen verzetten: ik zeide dan
ook tegen Mevr. Rijkhof, dat ik het werk
niet aankon, maar zij zeide, dat ik mijn
werk niet goed deed. Ik kreeg dien morgen nog meerdere standjes en kreeg er
allerlei werkjes bij; zoo moest ik o.a. het
kippenhok ook nog schoonmaken. Daarom
vroeg ik om 11 uur ontslag aan Mevrouw,
maar zij wilde mij dat niet geven en

—

—
—

zeide:

"Tida ada orang" ". Even
in de eetkamer geroepen en
een standje en sloeg Mevr.
met een soeplepel op het

later werd ik
kreeg weer
Rijkhof mij
hoofd. Toen
werd ik kwaad en kreeg het plan haar
te vermoorden.
Ik had ongeveer 5 maanden geleden in
Buitenzorg een golok gekocht dien ik in
het huis van Mevr. Rijkhof onder een tikar
op de bale bale bewaarde."
Pres.; "Maar waarvoor had gij dien golok
daar nocdig?"
Bekl.: "Ik gebruikte hem wel eens bij
het werk. Daar Mevrouwen ik alleen thuis
waren en zij juist voor de keuken stond,
vond ik het een geschikt oogenblik haar
te vermoorden. Zij ging de keuken in en
deed ietst bij het gasfornuis.
Toen greep ik mijn golok en zonder
haar iets te zeggen, sloeg ik haar raet
mijn golok in de linkerzijde en vlak daarop in de rechterzij. Mevrouw greep mij
vast bij de linkermouw en trachtte mij
den golok af te nemen, maar ik rukte mij
los, waarop mijn hemd scheurde en toen
viel zij op den grond. Ik zag, dat zij nog
ademde. Toen ik haar zoo zag liggen,

FEUILLETON
HET GEHEIM VAN DE

KREEK
VICTOR BRIDGES
39)

De beste manier om den middag door te
komen zou zijn, biljart te gaan spelen in de
club, maar voor ik uit Kensington wegging
moest ik nog twee dingen doen: juffrouw Higgins laten weten, dat ik waarschijnlijk thuis
zou overnachten en Jean telegrafeeren, die
anders den halven nacht zou blijven opzitten en zich vreeselijk ongerust zou maken
als ik niet verscheen. Nadat ik deze beide
plichten had vervuld en inmiddels weer in een
beter humeur was geraakt, sprong ik in de
High Street op een voorbijrijdende autobus,
die mij een half uur later bij de Adelphi Club
bracht.
Ik vond er, als gewoonlijk, een paar habitués, die evenzeer deel van de club schenen
uit te maken als de opgezette kaaiman in de
hal. Na eenige overreding, slaagde ik er in
enkelen van hen naar de biljartkamer mee te
krijgen, waar wij eenige partijen speelden,
waarna wij op kosten van den winnaar
dineerden met kreeft en stout.
Gesterkt door dien uitstekenden maaltijd
reed ik naar het Grosvenor Hotel. De groote
hal was tamelijk verlaten en na een rustig

voelde ik mij rustig worden en kwam
de gedachte bij mij op te stelen.
De President houdt echter beklaagde
diens vroegere verklaringen voor afgelegd
voor den Hoofddjaksa, waarin hij verklaarde, Mevr. Rijkhof vermoord te hebben juist om te kunnen stellen.
Bekl.: „Ja, dat is zoo, ik heb me zoo
juist vergist. Ik wilde inderdaad stelen
en daarom heb ik haar vermoord. Ik wilde n.l. trouwen raet een meisje, dat Oneng
heette, maar die had me gezegd, dat ik
eerst voor geld moest zorgen en daarom
was ik naar Batavia gegaan. Ik werkte
al 3 jaren op Batavia en had eerst gewerkt bij iemand op Tanah Abang.
Toen ik zag, dat Mevrouw zich niet
meer bewoog, heb ik de sleutels uit het
mandje genomen, dat zij aan de linkerhand had en ben naar binnen geloopen.
Eerst heb ik nog op de voorgalerij gekeken en de deuren en ramen gesloten, opdat men mij niet van buiten afzien kon en
toen ben ik naar de kleedkamer gegaan
en heb de linnenkast opengemaakt.
Uit een doosje heb ik zonder te tellen
geld weggenomen, bankpapier en wat
zilvergeld. Ik heb toen ook in de kleedkamer een schoone pyamabroek van Mijnheer aangedaan en ook een pyamajas. Ik
heb de sleutels verborgen onder een
stoel en mijn bebloede kleeren bij de
bedienden W.C. weggegooid. Daarna ben
ik door een hekje aan den achterkant
van het huis weggegaan en heb een taxi
genomen, eerst naar Tanah Abang naar
een zekeren Oeding, waar ik mijn logies
had en vervolgens ik naar Buitenzorg
gegaan met die taxi voor F 7. Omstreeks
12 uur was ik in Buitenzorg.
Ik ben in Buitenzorg eerst wat kleederen op de pasar gaan koopen voor pl.m.
f. 10.— en toen naar een zekeren Aliman
bapa Lisah, een kapper, die naast mijn
verloofde woonde. Hem vroeg ik het huwelijk te willen regelen met Oneng. Na
twee dagen werd ik reeds door de politie
gepakt".
De President toont hierna aan beklaagde
de foto's door de politie gemaakt van het
lijk en van de bloedsporen.
Dan worden de stukken van overtuiging
getoond: het eerst de golok, die er geheel
glimmend uitziet.
Beklaagde zegt den golok te herkennen,
maar verklaart, dat hij hem niet schoon
gemaakt heeft. Ook de sleutels, van de
kast, het hek en de keuken, (bekl. had
n.l. voordat hij wegging, de keukendeur
nog afgesloten) herkent hij. Eveneens het
sleutelmandje en de geschenken, die hq
aan zijn verloofde gegeven heeft.
Op verzoek van den verdediger stelt de President de volgende vragen : „Hoe kwam die golok onder de balebale ?"
Bekl.: „Na het maken van deze lat
(beklaagde wijst onder de stukken van
overtuiging een rond latje aan), die dienen
moest voor een vogelkooi, heb ik die golok
onder de tikar van de bale-bale bewaar."
„Wie heeft die golok geslepen?"
Bekl.: „Die heb ik geslepen op verzoek
van Mevr. Rijkhof."
Getuigenverhoor.
Dan vangt het getuigenverhoor
aan; Als eerste
getuige wordt de heer
Albert Rijkhof gehoord. Ontroerd, maar
met forsche stem antwoordt de heer Rijkhof op de vragen van den President en
vertelt, hoe hij
thuis kwam en het hem
bevreemdde, dat alle deuren en ramen
waren en de inhoud van het
gesloten
buffet in de eetkamer nog op tafel stond. In
de salon had hij bloedsporen gezien, die
naar de kleedkamer leidden tot voor de
de kast- waarvan de deur openstond. Hij
had toen hard om zijn vrouw geroepen,
en ook om den beklaagde, maar natuurlijk geen antwoord gekregen. Toen was
de heer Rijkhof naar achteren geloopen
en had daar de slofjes van zijn vrouw
voor de badkamer gezien ook bloed op
de muren daar. Toen begreep hij, dat er
iets ernstigs gebeurd moest zijn, vooral
daar zijn vrouw nooit op bloote voeten
liep, daar de dokter haar dat verboden
had in verband met een nierkwaal.

—

hoekje te hebben uitgezocht, bestelde ik een
kop koffie en bleef op Jennifer zitten wachten. De minuten gleden langzaam voorbij en
ik begon juist een beetje onrustig te worden,
toen hij de draaideur doorkwam en met
groote stappen op mij toeliep. Hij droeg een
bolhoed en een lichte overjas.
„Het spijt mij, dat ik u zoo lang heb moeten laten wachten," begon hij, „maar het was
werkelijk mijn schuld niet, mijnheer Cameron.
Van vanmorgen tien Tiir af ben ik voortdurend in touw geweest.
„Mag ik iets voor u bestellen ?" vroeg ik
Jennifer, en den kellner wenkend, die op een
afstand stond te wachten, bestelde ik twee
whisky-soda.
„Dat kan ik niet weigeren," zei hij, terwijl
hij zich in den stoel naast mij liet vallen.
„Dat zal waarschijnlijk de laatste zijn, die ik
voorloopig zal krijgen, behalve misschien op
de boot bij den overtocht."
Ik keek hem vragend aan. „Ik heb den indruk, dat u eenige ontdekkingen hebt gedaan," merkte ik op.
„Een heele boel," was het antwoord, „maar
voor ik over mijzelf begin te praten, wilde ik
eerst wat meer hooren over dien brand op de
Abbey. Alleen maar de korte feiten, alstublieft; we hebben niet veel tijd."
Zoo beknopt mogelijk vertelde ik het gebeurde van den afgeloopen dag, eindigend
met een kort relaas van Medlieot's bezoek op
de „Skylark". Terwijl ik sprak zat Jennifer,
norsch zwijgend, naast mij. Zijn harde blauwe
oogen waren voortdurend op mij gevestigd.
Toen ik had uitgesproken, nam hij een langen
teug uit zijn glas.
„Dat lijkt mij een heel leelijk zaakje," zei
hij nadenkend, „en om eerlijk te zijn, ik kan
er geen touw aan vast knoopen. Als dat het
werk is van onzen vriend Medlicot, moet hij
nog meer in het nauw zitten dan ik dacht".
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Snel wilde ik weer naar binnen loopen,
toen ik zag dat onder de keukendeur
een groote plas geronnen bloed uitkwam.
Ik ging er heen, maar kon de keukendeur niet open krijgen; ook het luik van
de keuken was op slot.
Ik klom op de bale-bale en kon toen
door het boyenluikje zien. En toen zag ik
het verschrikkelijke, mijn vrouw vermoord
op den grond, badend in haar bloed.
Getuige raakt hier onder zoo zichtbare
ontroering, dat het hem haast niet mogelijk is verder te gaan.
Nadat de President den heer Rijkhof
heeft toegesproken, gaat deze verder en
vertelt dan, dat hij poogde de deur van
de keuken in te trappen, maar dat hij
hierin niet slaagde. Hij had toen om hulp
geschreeuwd, waarop Mevrouw Wijnstok,
een buurvrouw, was komen toegeloopen,
aan wie hij een hamer en beitel vroeg.
Met behulp hiervan had getuige de keukendeur opengekregen. Ondertusschen
waren de politie en de dokter gekomen,
die door Mevr. Wijnstok gewaarschuwd
waren.

De politie had toen verder het onderzoek ter hand genomen, ml. commissaris
Dekker. Bij het onderzoek van de linnenkast was het opgevallen, dat er aan een
stapeltje liggende pyama's bloed kleefde.
Ook miste getuige het kistje met geld,
waarin ongeveer f 250. moest zitten en
het Japansche doosje met de goudstukken.
Ook aan getuige worden de politioneele
foto's voorgehouden. Getuige beschouwt
ze met groote ontroering en drukt de handen voor de oogen, en zegt dan plotseling,
terwijl hy zich naar beklaagde keert: „dat
heeft deze ploert gedaan". Ook het sleutelmandje, de sleutels en de sloffen worden
door den heer Rijkhof herkend.
Hierop richt de President het woord tot
beklaagde:
„Erkent gij ook het doosje met de goudstukken gestolen te hebben?"
Bekl.: „Neen, daar weet ik niets van".
Pres.: „Getuige Rijkhof zegt, dat er
minstens f 250. contanten waren".
Bekl.: „Neen, daar weet ik niets van.
Ik heb niet meer dan f 100.— gestolen."
President (tot get. Rijkhof):
„Hoe was Uw vrouw in den regel tegen
haar bedienden ?"
Get. Rijkhof:
„Goed, zij had hart voor haar bedienden.
Dat blijkt wel hieruit, dat zij bekl., toen
zij hem zijn loon gaf nog f 1.50 over gaf
om zich wat beter in de kleeren te steken.
Mijn vrouw schold haar bedienden ook
nooit uit, wel gaf zij wel eens standjes,
maar dan was het ook verdiend."
Pres.: „Hoe zijt gij eigenlijk aan beklaagde gekomen ?"
Getuige Rijkhof: „We kregen hem op
aanbeveling van onze baboe Moen.
Toen bekl. zich kwam presenteeren, liet
hij een getuigschrift zien van mr. Pruin.
Echter later bleek, dat hij daar heelemaal
niet gewerkt had en zich dus met een
valsch getuigschrift bij ons had binnengedrongen."
Pres.: "Hebt gij vroeger wel ooit iets
verdachts aan bekl, gezien ?"
Get. Rijkhof:
"Ja, den Woensdag daarvoor, toen ik 's
middags in mijn salon wat zat uit te rusten, zag ik beklaagde voor aan den weg
achter een steenen pilaar staan gluren. Hij
deed, dat vrij lang. Toen hij mij eindelijk
zag, ging hij snel weg."
Pres.: "Beklaagde heeft verklaard, dat
Uw vrouw hem met een soeplepel op het
hoofd geslagen zou hebben?"
Get. Rijkhof:
"Dat kan niet waar zijn. Mijn vrouw zal
nooit tot gewelddadigheden overgaan, dat
kunnen tientallen menschen, die haar karakter kennen, verklaren. Trouwens die
soeplepel is op een geheel andere plaats.
teruggevonden dan door beklaagde is
aangegeven.
Dan wordt voorgeroepen de heer Dekker,
Commissaris van politie le klas, die het
eerst op de plaats ces onheils aanwezig
was. Getuige had Mevrouw Rijkhof in de
keuken aangetroffen met groote wonden
in de beide zijden en op het hoofd. Hij
had direct foto's laten maken alles af laten
zetten en de noodige stukken van overtuigingen in beslag laten nemen. Bij de
bedienden-W.C. had hij een gescheurd hemd
en een bebloede pyamabroek aangetroffen.
Den volgenden dag was de beerput geledigd en toen was de bossleutels voor den
dag gekomen.
Dan moet Aliman bapa Lisah, een kam-
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„Wat bent u over hem te weten gekomen?"
vroeg ik.
„Niet meer dan wat ik over heel wat andere heeren van dat soort te weten ben gekomen. Hij is een gokker, mijnheer Cameron,
hopeloos aan het speculeeren verslaafd en als
iemand die zwakheid heeft, moet hij steeds

dieper zinken."
„Maar waar heeft u dat gehoord ?" vroeg
ik.
Hij glimlachte gemoedelijk. „Ik heb nog een
paar goede vrienden op Scotland Yard, die
altijd inlichtingen kunnen geven over dingen,
waar het gewone publiek niets van weet. U
kunt mij gelooven, dat Medlicot uitgepraat is.
Hij heeft het laatste jaar heel zwaar gespreculeerd en als er niet iets gebeurt waardoor
hij uit de moeilijkheden raakt, is het met hem
gedaan."
Hij zette zijn glas neer.
„Drenkelingen grijpen zich aan stroohalmen vast, mijnheer Cameron en ik vermoed,
dat in dit geval de stroohalm in uw bezit
is."
Ik keek rond om mij er v«n te overtuigen,
dat niemand ons kon hooren.
„Dan moet het dat geheimschrift zijn,"
fluisterde ik. „U wilt toch niet zeggen, dat u
de beteekenis er van hebt ontdekt?'
Hij schudde het hoofd. „Nog niet, maar ik
dat ik weet waar ik moet zoeken."
[ij zweeg even. „U herinnert u dat boek
waarover u mij hebt gesproken, dat geschrewas door een ouden geestelijke in
ven
Oxford ?"
Ik knikte.
„Het is nog in het Britsch Museum. Ik
heb het gistermiddag te pakken gekregen. Er
staat een heeleboel in over Henry Franklyn
en, wat meer is, het geeft belangrijke bijzonderheden over zijn zoon".

ëeloof,

1932
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ponggenoot van beklaagde, verschijnen.
Getuige Aliman, kapper van beroep, is
degene, die het huwelijk tusschen beklaagde en diens verloofde Oneng moest regelen. Aliman vertelt: „ongeveer een maand
voor zijn arrestatie is bekl. naar Batavia
vertrokken om werk te zoeken. Een dag
of 3 voor zijn arrestatie kwam beklaagde
bij mij terug en gaf mij f 75,- waarvoor
ik mooie kleeren moest koopen voor Oneng
en toebereidselen moest maken voor het
huwelijk.
De huwelijksdag was bepaald op 21.

December.

's Maandags echter werd beklaagde gearresteerd:
Pres.: „Hoe stond bekl. in Uw kampong
bekend?"
Getuige: „Hij stond goed bij ons aangeschreven en ik heb nooit iets slechts aan

hem ontdekt."

Hierna worden aan getuige eenige sarongs hoofddoeken, 1 paar sloffen en 1
pajong voorgehouden, die hij herkent als
de geschenken door hem gekocht voor
Oneng.
De baboe van de familie Rijkhof, korat
thans binnen als getuige.
Zij deelt mede pas 5 maanden bij de
familie Rijkhof in dienst te zijn geweest.
Een dag voor den moord had zij haar
ontslag gevraagd, daar haar kindje erg
ziek was, mevrouw had haar dat ontslag
gegeven.
Van den moord zelf wist zij niets.
Pre3.; „Hoe was Mevrouw Rijkhof tegenover U en de anderen bedienden?"
Get: „Altijd heel goed. Als ze al eens
een standje gaf, dan was het in alle opzichten verdiend."
gij ooit dezen golok bij de
Pres:
familie Rn'khof thuis gezien ?"

Get: „Neen, nooit."
Beklaagde in de gelegenheid gesteld om hier iets óp te zeggen, verklaart
opgewonden, dat' getuige liegt en zij wel
den golok gezien heeft.
De verloofde van beklaagde Oneng
wordt hierna binnengeroepen. Het is een
meisje van even 20 jaar, niet onknap.
Zij is zenuwachtig en weet haast geen
antwoord te geven. Eerst nadat beklaagde de zaal is uitgeleid, gaat het beter. Zij
verklaart beklaagde nog niet zoo lang
te kennen. Zij nad hem op een feestje
leeren kennen en na voortzetting was
er afgesproken te trouwen. Maar getuige
had hem onder het oog gebracht, dat hij
dan eerst moest gaan werken en niet
luieren.' Daarop was. bekl. naar Batavia
gegaan. „Na een maand was bekl. teruggekomen en had hij mij f 30,
gegeven.
Hoe hij aan dat geld kwam weet ik niet.
Daarop wordt de'verdediger in de gelegenheid gesteld zijn pleidooi te houden,
die zich ten aanzien van het bewezen zijn
der ten laste legging refereert aan het
oordeel van den Landraad. Ten aanzien
van de strafmaat haalt pleiter twee recente vonnissen van den Landraad aan,
waarbij wegens moord 2 x gepleegd en
wegens moord op een echtgenoote, resp-18 jaren en levenslang was gegeven, zoo.
dat volgens pleiter er ook geen aanleiding
bestaat dezen beklaagde de zwaarste straf
op te leggen.
De verdediger wijst nog op den betrekkelijk jeugdigen leeftijd van bekl., zoodat
bij een levenslange gevangenisstraf dit
misschien een opsluiting van 35 of 40 jaren
voor bekl. beteekent.
Na in Raadkamer te zijn gegaaD, doet
de Voorzitter onder ademlooze stilte uitspraak.
Levenslang wegens moord raet het voortgezet misdrijf van diefstal.
Nadat aan beklaagde is uitgelegd, welke
rechtsmiddelen hem alsnog ten dienste
staan, verklaart deze in revisie te willen
komen.
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Nieuwe vergiftigingen.
THANS DOOR HET NUTTIGEN VAN
EEN ANDER SOORT KLAPPER

PRODUCT.
O-O

l

Dezer dagen zijn de doktoren Mertejj*
Veen, die nog altijd bezig W
onderzoek naar de oorzaken
de bongkrek vergiftigingen in Midden J»v

en Van
met het

— ter"£

—in de streek rondom Banjoemas
gekeerd van een herhaald bezoek
fl»0^
noemd gebied, waarheen zij afreisden
verband met berichten, hier ontvang»/
over het voorkomen van nieuwe velsLj
gingsgevallen, aldus het Bat. Nieuws»'*;
Negen personen bleken namelijk wc<Je
om als gevolg van het nuttigen van e.
klapper product —echter deze maal ge .
bongkrek ziek te zijn geworden, oD°,.
gelijksoortige verschijnselen als bij b°°6
krek vergiftigingen optreden. Vierbi»"? r
zijn overleden, en de vijf anderen kon"
tijdig in het ziekenhuis te Poerbalingg»*
den opgenomen, waar zij thans herstel'"
De bedoelde lekkernij is evenals bon*
krek vervaardigd uit ampas van klaPK^,
doch verschilt hiervan o.m. in ditopzien" f
de bongkrek een schimmelproces
maakt, en op het product, dat thans tot
noodlottige gevolgen heeft geleid eigeDMe
per ongeluk, door het te lang beware»bacterie is opgekomen.
.«;.
De oorzaak van deze nieuwe verg'
gingsgeval]en is danook vermoedelijk ■ .
zelfde, als die bij de bongKrek verg»"»
gen kon worden vastgesteld.
u,
Intuschen wórdt hiernaar een nader ,
boratorium onderzoek ingesteld, in v&" $
waarmede restanten van dit product
beslag zijn genomen.
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HET STOPZETTEN VAN DEN

RUBBERTAP.
o

Naar het Centraal Kantoor voor de j
tistiek meldt, hebben, volgens de °L>
December beschikbare gegevens, op u] 11,^
October 1932 in geheel Nederlandsch I"°,.
397 ondernemingen met een tapbaar opP v
vlak van 78.313 ha den tap geheel s<w
gezet. Bovendien waren er nog H0° e j
nemingen, die een gedeelte van hun tij 1" te
buiten tap hielden, tot een oppervl**

D.^

vau 17.350 ha.

In totaal was dus buiten tap

jej

(afg^
t.
2»^e

van periodentapoorzaak) 95.663 ha of
t,
den op eind 1931 tapbaren aanp'%
terwijl dit percentage op het einde »
maanden Januari t.m. September resPd
tievelijk bedroeg 10, 12, 13, 18, 24, W'
32 en 29 pet.
et
Steeg het niet getapte areaal tot
Augustus, in September en October 's^j
belangrijke vermindering te constateer
en liep het niet getapte areaal (oP^jo
Augustus 121.568 ha) terug tot 112.422 B#
September en 95.663 ha in October. . g
Deze vermindering is voor een dee' u
verklaren door dat de tijdelijk °Ulj,et^
tap gehouden arealen, o.a. wegen 9 p
ruien der boomen thans weder in tap *
„ ogenomen.
ct
Het aantal ondernemingen dat in u $
SECRETARIAAT R.K. AMBTENAREN
ber den tap heeft hervat bedraagt *v
EN PARTICULIERE WERKNEMERS.
een tapbaren aanplant van 16.165 b»- qC
Vergeleken met 1929 werd op ulto- ,eltober zwaar tap toegepast door 51
Batavia 5 Dec. Tijdens de gisteren, Zonnemingen over een oppervlakte
dag, gehouden vergadering van het Hoofd- 8.311 ha.
lleu
bestuur van het Secretariaat van R.K.
Nader gedetailleerde gegevens 'V
Ambtenaren en Particuliere Werknemers in het Economisch Weekblad voor e„iisprak deze zich unaniem uit voor het prinlandschTndië van 9 dezer worden gc"
cipe van een evenredige crisisheffing. Mocht bliceerd.
dit technisch onuitvoerbaar zijn, dan gaf
men toch in elk geval de voorkeur aan
een systeem van progressie, met in dat
systeem te verwerken de wenschen van het
o-o-o
Secretariaat ten aanzien van bescherming
van groote gezinnen in den vorm van
kindertoelagen of anderszins.
van

e?^

oll^ö

Ik voelde
kloppen.

dat mijn hart sneller begon te

ie 1

tocb^D

„Wat doet dat ertoe? U denkt
dat een Engelsche tourist in een SpB*^ 'e

dorp kan rondloopen zonder de aand»''
trekken ? Zij zullen zich nog heel gofgpZ*
inneren, dat hij er geweest is en bovend'. [,e»
ik iemand bij me hebben, die weet hoe DJ
aan het praten moet krijgen."
„Wie is dat?" vroeg ik.
Hptec'h
„Een van de kranigste particuliere of
ves van Spanje, iemand uit Madrid. )K I) \>
hem eens een goeden dienst bewezen, }? jji«l
nog bij Scotland Yard was en bh j,eC
iemand om zooiets te veergeten. Ik kp.jefll1
getelegrafeerd mij morgenavond in St. r> 1
te ontmoeten."
cpi'
„Ik ben u buitengewoon dankbaar, (je»
ter," zei ik. „Ik had er geen flauw verin
van dat ik u zooveel moeite zou geven„Ik ben bang, dat het nogal
worden," merkte hij op. „Als je ha»3
, z«'
kun je niet goedkoop werken."
■
a»n
op
„O, I de kosten komen er niet
jjOe'
ik zorgeloos. „Het kan mij niet schele
veel u uitgeeft als u maar te weten,
;
wat die ellendeling in zijn schild voert,
„lk zal doen wat ik kan,"
vonden."
p*
beloof ik u."
„dat
De inspecteur knikte. „Het is de plek waar
Hij keek op zijn horloge en stond
hij ook nog iets anders gevonden heeft, geloof ik. In elk geval, als dat niet zoo is, ben zijn glas hebben leeggedronken.
r
ik nu bezig uw geld en mijn tijd te ver„Ik moet zoo dadelijk vertrekken," r' * eet1
spillen."
de hij ; „maar voor ik ga wil ik a Ijf1 jfi
geven dien u hopelijk ter har
raad
Spanje?"
vroeg
„Gaat u naar
ik.
nemen."
„Recht door van Parijs," antwoordde hij.
„Ik zal den vroegen sneltrein nemen morgenochtend en ik ben tegen den nacht in St.

„Die zoon, Charles Franklyn heet hij, werd
in 1625 geboren. Het jaar dat de burgeroorlog
uitbrak, hij was toen zeventien, schijnt hij
ziek te zijn geweest en zijn vader stuurde
hem naar het buitenland. Misschien vermoedde de oude heer, dat de boel verkeerd
zou loopen en wilde hij zijn jongen in veiligheid brengen."
„En wat gebeurde er verder?" vroeg ik.
„Wat er gewoonlijk gebeurt als menschen
te voorzichtig willen zijn. Charles Franlyn
stierf toen hij nog geen achttien maanden uit
Engeland weg was. Hij is omgekomen bij een
val van een rots op een tocht door de Pyreneeën."
Ik ging rechtop zitten. „De Pyreneeën!"
riep ik uit.
„En ik kan u nog iets meer vertellen, mijnheer Cameron. Ik kan u vertellen waar 'hij
begraven ligt. In een bergdorpje drie kilometer van St. Etienne de Luz is zijn graf."
Ik staarde hem een oogenblik zwijgend aan.
„Allemachtig!" zei ik langzaam. „Dat is de
plek waar Medlicot die bloemen heeft ge-

' *

"'

kostb»^

antwoordde

"

Etienne."

„En wat wilt u daar doen?"
„Te weten komen, waar Medlicot gelogeerd
heeft en wat hij er heeft uitgevoerd."
„Maar het is twee of drie maanden geleden," wierp ik tegen.

(Wordt

„votë

lgi'

ver»°

DE SUMATRA POST VAN

(Van onzen Amsterdamschen

Sportcorrespondent).
(Per vliegmaïl).

. Het

dat deze in het gebouw

beste bewijs
aer R.A.I.
gehouden eerste

*eBdaagsche een succes

Nederlandsche

geweest is kan
daarin zien dat er nu al sprake is
a& een tweede zesdaagsche nog in dit
Rotterdam denkt er heel ernstig
er is het Nenijto gebouw een zesdaagte houden, Den Haag koestert ook
Pannen
en zelfs is er sprake van een
[*eede Amsterdamsche zesdaagsche in

J^a
„v,

se

'"art—April.

Dit laatste raden

i^danks

wij met klem af en
succes van de

't groot zakelijk

*°»sterdamsche
?ls

onderneming staat voor
nog geenszins vast dat een zesdaagsche
? Rotterdam of Den Haag ook fihantieel
81aSen zou.
Maar in elk geval zal het niet bij dezen
eoen
wedstrijd blijven, stellig krijgen we
!j volgend
jaar een herhaling.
...Men zal zich dan de lessen van de prakwedstrijd ten nutte
Sj* bij dezen eersten overigens
is afdoen?aken
moeten, doch
'e aangetoond dat het publiek een der*''Ük emotioneel gebeuren raet een
"Portieven inslag als bijkomende omstanp'gueid begeert. Naar golf, naar cricket
komt niemand kijken, de massa bedergelijke sporten als „flauwe
*ul"! Voetbal en wielrennen vormen de
gr°ote attracties van Jan Publiek.
. Wanneer we nog even met enkele woorei aandacht besteden aan de hoogdra!ende nabeschouwingen over dezen zes'^gschen v edstrijd, dan moet ons toch
het hart, dat Hollanders zonderlinge
fto
i?den zijn. Thans roept men verontwaaruit: is dat sport! En men klaagt
}^n en been over de bedenkelijke ten'e.izvan
het hedendaagsche publiek. Maar
J[evle beweert dat zoon zesdaagschen spor?. e e waarde heeft? Er is zooveel sport
? geen waarde heeft en het simpele feit
S*4 een zesdaagsche wielerwedstrijd in de

bouwt

Jportrubrieken behandeld

wordt, bewijst

j^h niet dat het gebeuren op zich zelf sporeTc waarde heeft. Men schrijft in de sportook over dammen en bridge,
°Ver wedstrijden met motorgangmaking
schaken en over nog zooveel meer dat
6 veilig uitschakelen kunnen uit het kaef zuivere sportbeoefening,
j^at k om t beter echter op aan, als men

'

weet te

onderscheiden.

Maar wat (en thans stop ik even af van
2et sportgebeuren) 't meest verbaasde bij
j?Ze zesdaagsche is het feit dat hetvoor!: de laatste dagen bij dezen zesdaagschen
*edstrijd tjokvol was. Dus dat er ca. 2 ton
u^ree betaald werd en als men allen had
l

toelaten die zulks begeerden, dan
c^huen
was dat bedrag nog véél hooger geweest.
dag van
?alaise! Jawel, op den laatsten
vond voor even dure prij,e*elzesdaagsche
voorstelling van de Wagner-ver-

een

!6niging te Amsterdam plaats, ook daar
je& uitverkocht huis. Drie dagen lang trad
h 5 geweldige Fransehe diseuse Marie
{^bas (ze is inderdaad éénigü) in Carl't
d Hotel op en drie dagen lang werd
'figen van een plaatsje. De ontvangsten
3 soupers bedroegen ,tesamen caS'-000 gulden! We doen slechts een greep
C zit (heel ver verwijderd') iets sportiefs
deze becijferingen.
.«u elders in Europa zoo iets bereikt
Paj!.os fden? De tijdis voorbij dat Berlijn,toon
-3} en Londen een luxe-leven ten bePreidden, waar men hier niets van
riep. Daar is men werkelijk court d'arleilt- Maar hier merkt men in de uitgaande
gereld nog niets van de malaise. Ja, 't is
geworden. De
„^ ander isgenre publiek
nstocratie zwakker vertegenwoordigd
de
oorlogsche tijden en
rwj in vóór
'*Voorjaren
de
eerste
na
den
ers van
\
zakken ook af. Die zijn hun lieve duiweer grootendeels kwijt. Maar er blijn nog duizenden over die in een stad
hs6 Amsterdam de bloemetjes buitenzetten,
Uitgaan en feest vieren en lak hebben
j?11 de slechte tijden. Zeker er is werkezaken gaan miserabel, er is geenheid,
cli zelfs. Maar de maatschappelijke tedan
00-o0 1,:-stellingen zijn scherper geworden
l!e We leven in een zonderling wereldje
degene die uit dezen heksenketel wijs
ontdekt worden!
°J/den kan moet nog
terug
tot ons kleine,
thans
weer
Ig^
leödige sportwereldje.
dezer dagen bij de
*M noten hebben we
ora het Europeesch karapioen°üJarten over drie banden. Dat
flri iPaQdspel
wel sterk af van het
,e (cadre-)wijkt
spel
maar het is minstens
o j"
van de leeken,
aantrekkelijk,
vooral
(ju
finesses van het seriespelalaligne
met begrijpen en meer waardeering
(j„°°en voor 'breede kunststooten. Vijf
fcjAeti lang was men bij KRAS in de groote
ij*^ van De Nieuwe Karseboom aan het
in actie en vijf dagen
lan8 .randtsplein
Cj0) is daar strijd geleverd van je welste.
van het uithoudingsvermogen van
V 0 biljarters moet men respect nebben,
j^^al van de zenuwen wordt het uiterste
46 ergd. De Zwitser Eberhard leek ons
onze landgenoot Robijns echter
(J6
speler
Minste
en met hem de eleganten
S».
Waard Tuigvert.
°°k Davin (Frankrijk) bleek een
Ze©r arsterke
speler te zijn en feitelijk viel
a]|
e Hongaar Tap (van zijn kracht
ziit>
\ljt er in Holland wel tien spelers) iets
en toon- Het was 'n ei^ geval een
Zeer interessant
tournooi!
regelmatig als het in dit seizoen met
hockey-competities gaat heb
L Qv °etbal-en
we het zelden beleefd. Het blijft in

l
ffi

t?8
ya
uf

e^

-^

*e!>-

t^.de
Vhl
flos

—

afdeeling I voor 't kampioenschap een strijd

uitsluitend tusschen Feyenoord en D.H.C.
(Delft) in de andere afdeeling ondervindt
Stormvogels geen ernstige concurrentie
meer, evenmin als P.S.V. in 't Zuiden en
Velocitas in 't Noorden. Slechts int Oosten
houdt de spanning aan voor het kampioenschap, waarbij we Go ahead en P.E.C, als
de meest serieuse kampioenspretendenten

beschouwen.
Veel spannender is echter de strijd tegen de laatste plaats in de diverse afdeelingen. Van belang is voorts dat H.V.V.
in haar Westelijke 2e klasse afdeeling linea recta op het kampioenschap afstevent
en ook H.F.C, kranig aan den kop harer
afdeeling gaat. Aan een kampioenschap van
H.V.V.'valt niet meer te twijfelen, doch ook
the good old H.F.C, maakt een goe«ekans
al kan de groote Amsterdamsche volksclub
D.W.S. nog gevaarlijk worden. Velen zullen
er zich van harte over verheugen als deze
beide vijftigers er weer in zouden slagen
haar plaats in de eerste klasse te heroveren.

— —

Ook in de hockey competitie zit wat
de strijd om het kampioenschap betreft
niet die spanning die voor een geanimeerd
competitie-verloop
gewenscht is. Het
gaat in 't Westen uitsluitend tusschen Hilversum en Amsterdam die tesamen ver-

uit geloopen zijn.
Er in 't Oosten is Deventer nu al vrij
wel binnen.
Met dat al begint over enkele dagen
de internationalereisweek. Eerst Düsseldorf
dan Londen
(Nederland Duitschland),
(Engeland —Oostenrijk.... arme Weeners !!)
en dan België (Roode Duivels)
Oos
tenrijk.
Een smakelijk voetbal—raenutje!
Amsterdam 30 November 1932.

—

—

J. HOVEN.
o-o-o

D. S. V. begint goed.
I. V. C. CERLIEST MET 3-4.
D.S.V. heeft de competitie goed ingezet en het verjongde I.V.C. elftal raet 4—3
naar huis gezonden, al zag het er aanvankelijk somber voor de roodbroeken
uit. Hadde immers I.V.C. voor de rust
wat meer veine gehad, haar voorsprong
zou zoodanig zijn geweest dat D.S.V. ondanks den grooten druk na de rust de
achterstand niet meer zou hebben ingeloopen. Met de rust was de stand 2—l
voor I.V.C. en toen het na halftime 3—l
werd zal men wel aan een D.S.V. overwinning zijn gaan twijfelen. Maar I.V.C. bleek
uitgespeeld en de roodbroeken kwamen
er hoe langer hoe beter in, voeg daarbij
dat Achmad een zeldzamen off day had
zoodat hij keeper Keraoen ook heelemaal
op een dwaalspoor bracht en het mag nog
verwondering baren dat de D.S.V. overwinning nog niet grooter is geworden.
Er zijn enkele nieuwe gezichten in het
D.S.V. elftal en al kan men van een wedstrijd weinig conclusies trekken we vertrouwen dat het den D.S.V. ers dit jaar
in de competitie wel ga. De kleine ten
Cate in de voorhoede lijkt ons zijn plaats
wel waard, alleen moet hij nog wat wennen aan zijn medespelers en tevens wat
Ausdauer krijgen, na de rust bleek hij
namelijk uitgespeeld. Het spel van Oostergo is reeds voldoende bekend om er
over uit te wijden, enkele goede knallen
en enkele vuurpijlen. Olive de crack raag
er nog immer wezen en van Reen is de
vurige werker voor D.S.V. die zijn zwoegen raet het winnende doelpunt zag beloond, de Weerd op de rechtsbuitenplaats
heeft een vrij goeden wedstrijd achter den
boeg evenals de jeugdige spelers Asbeck
Brusse en Olive jr. welke laatste een zeer
zware taak had tegen den watervluggen
Alie tegen wien hij niet. altijd opgewassen
bleek. Druif verrichtte veel stuwend werk
zoo ook Vrins en Schuitenmaker die na de
rust beter in vorm waren dan voor de rust.
Ook Schuckink Kool's spel behoeft weinig
toelichting, D.S.V.'s derde back heeft het
er weer naar behooren afgebracht.
Alles bij elkaar is D.S.V. een eigenaardige mengeling van jonge en oudere krachten, wat de eene helft aan sneldheid mist,
kan de andere helft aan routine aanvullen.
Een kampioensploeg is het geenszins,
maar dat neemt niet weg dat men bij een
prettigen geest en wat aanpakken een zeer
dragelijk figuur kan slaan als men althans
het voor voetbal zoo onontbeerlijke geluk
heeft.
Hieronder volgt de lijst van de spelers die gisteren de competitie voor
D.S.V. goed hebben ingezet:

—
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Golf te Prapat.

Sport in het moederland
Het succes van de Zesdaagsche —
uitstapjes op geheel ander terrein.

MAANDAG

TWEEDE BLAD

W~~

ABONNEERT U
NOG HEPEN

«P
g^H

VERSPELEN VAN HET PRAPAT-KAMPIOENSCHAP
GEDURENDE DE KERSTWEEK.
ontvangt
Men schrijft ons uit Siantar:
Medio 1931 stond de Zelfbestuurder van
Tanah Djawa, op instigatie van Gouverneur
Ezerman een terrein ter grootte van ongeveer 23 H,A., gelegen op 2 K.M. van Prapat, richting Balige, af, voor den aanleg
van een openbaar golfterrein ten behoeve
van te Prapat verblijf houdende vacantiegangers.
Onder auspiciën van de Siantar GolfClub
JAN,
werd een golf course raet negen holes
waarbij
aangelegd,
de Controleur van Simeloengoen alle hulp verleend heeft.
DE ABONNEMENTSPRIJS BEDRAAGT PER KWARTAAL
De kosten werden betaald uit particulie(Medan)
f 5,—
re bedragen.
Het golfterrein werd ter beschikking
per kwartaal
gesteld van de Siantar Golf Club, onder
de
Administratie
van
Aan
voorwaarde dat het behoorlijk zou worden
6"
onderhouden. De exploitatie daarvan mocht
"""-■-"*>'
eventueel in handen van derden gegeven
worden, mits geen winst gemaakt werd.
De Siantar Golf Club trof toen een overHiermede verzoek ik U met ingang van 1 Jan. 1933 mij in te schrijven als
eenkomst met het Prapat Hotel, dat het onkwartaal abonné op uw blad, tot wederopzegging, volgens bovenstaand tarief.
derhoud van het terrein op zich genomen
Ik verzoek tevens DE SUMATRA POST tot genoemden datum GRA T I S te
heeft.
ontvangen.
In de maand Februari van dit jaar werd
de golf-course officeel namens den Gouverneur der Oostkust van Sumatra ingewijd,
Naam
en voor openbaar gebruik, tegen betaling
van een geringe toegangsprijs opengeAdres
'
steld.
ter
golfers
Sedert dien hebben vele
Oostkust en ook van den overwal hun
UITKNIPPEN S.V. P.
hart kunnen ophalen, op het schitterend
gelegen terrein.
Terecht woidt de Prapat Golf Course
aangeduid met „the golfers Paradise'Y.het
prachtige uitzicht op het meer, vanaf de
eerste tee, en op de omliggende steil opin
rijzende, en daardoor alles doniraeerende
bergen, alleen is reeds de moeite van een
bezoek aan het terrein waard, terwijl het
kortgehouden gras der fairway's dat een
duidelijke tegenstelling vertoont met de
DE COMPETITIE.
naburige bevolkingsgronden, en de in
het terrein uitgespaarde „roughs", uitDen Haag, 11 Dec. (Aneta). Voor den
UITVOERCIJFERS JAVA EN MADOERA.
noodigt tot wandelen.
K.N.V.B,
de
zijn
volgende
wedstrijheden
De onduleerende lijnen van de geschoo
ren golf links,
teekenen zich scherp af den gespeeld:
tegen de lalang die
de heuvels bedekt,
Batavia,"5!! Dec. (Aneta). Volgens het
Westen afd. 1: Den Haag: H.B.S.— Centraal Kantoor voor
en de raet fijn wit zand bedekte greens en
de Statistiek bedratees trekken onmiddellijk de aandacht. Feyenoord o—3; Hilversum: 't Gooi—V. gen de uitvoercijfers voor Java en MaS.V. O—1;
Door den dienst van het landschapsdoera over de afgeloopen maand Novemboschwezen werden bijna 5,000, jonge
Westen afd. 2: IJmuiden: Stormvo- ber in tonnen van 1000 K.G.:
dennen en pijnboomen op het terrein getons
plant; deze boompjes staan donker tegen gels—Hilversum 1—1; Enkhuizen: West Rubber
4,441
,2—o.
den lichtgroenen achtergrond der golven- Frisia—Xerxes
witte peper
157
de grasvlakten.
zwarte
peper
98
Oosten: Almelo: Heracles—A.G.O.V.V.
Toen Prapat een mooi golfterrein 1—0;
mais
811
Tubantia—Wageningen
rijk werd, besloot de Siantar Golf Club 2—o; Hengelo: Vitesse—Enschede I—l ; koffie
3.087
Arnhem:
tot het instellen van een jaarlijks te specopra
1.249
o—4;0—4;
Boys—Go
Enschedesche
Ahead
len Prapat Golf Kampioenschap.
citronella-olie
92
Gouverneur Ezerman stelde welwillend
Middelburg: Middelburg- alle suikers
Zuiden:
147.491
een wisselbeker voor dit sportevenement Eindhoven o—3; Eindhoven: P.S.V.—N.O. waarvan hoofdsuiker
22.700
beschikbaar, en de Medan Golf Club gaf A.D.
67.105
1—1; Maastricht: M.V.V.—B.V.V. 4-1; superieure hoofdsuiker
ook een beker.
muscavados
Breda: N.A.C.—Willem II 2—l.
48.058
Het Prapat Hotel loofde een zilveren
vloeibare melasse
13.480
beker uit voor dames en de Siantar Golf
verharde melasse
Noorden: Leeuwarden: Leeuwar709
Club zorgde nog voor de bekers en sou- den—Achilles 0—1; Groningen: Velocitas— Vorstenlandsche tabak
nihil
venirs voor de runners up en de handi- Friesland 3—o; Frisia—Sneek I—4.
Javatabak
19
cap prijzen.
krossok
overige velden werden afgekeurd.
De
325
Voor de eerste maal zal het Prapat kamgaplek
4.468
pioenschap verspeeld worden in de kotapiocameel
afd. 1:
Westen
7.029
mende Kerstweek, vanaf den 24 sten tot
tapiocasiftings
456
en met den 28 sten December a.s.
tapiocapearl
534
Op den 28sten zal Mevrouw Ezerman
thee
gel.
5.731
dan de prijzen uitreiken in het Prapat
kapok
1.462

dan

U
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—

Voetbal

Holland.

FINANCIËN

—

Hotel.
Men verwacht dat gedurende deze dagen
een druk gebruik van het golfterrein geraaaktzal worden,|aangezien zelfs spelers uit
de Straits overkomen, terwijl zeker alle golfers ter Oostkust gaarne hun krachten met
anderen zullen willen meten op een terrein, dat zoo uniek gelegen is, en waar
het klimaat zoon stimuleerende uitwerking
heeft.

DE KOMENDE

HOCKEY WEDSTRIJDEN.

Het Medan-elftal gekozen.
De gisterenmiddag op Kebon Boenga
gespeelde proef-wedstrn'd voor de aanstaande Interland-ontmoetingen was als alle
„generale repetities" een mislukking. Wel
wist het Medan elftal een drie-nul overwinning te behalen, doch het " ploeg-verband ontbrak ten eenen male.
De eenige uitblinker was Bagelsingh die
een uitstekende partij speelde. Als slot het
Medan elftal, dat na afloop van den wedstrijd als volgt gekozen is.
Cornelius
Hartog Bagelsingh
Wirashurst Kok Guan
Overlack
Rappard Siegmund Petapsingh Norton
Dunlop.
25

JAAR LUCHTVAART IN NEDERLAND

Begin November is bij de firma A.J.G.
Strengholt, Amsterdam, verschenen het
boek „Vijf en twintig jaar luchtvaart in
Nederland" door H. Walaardt Sacré, W.
P. v. d. Abeelen en F.-Spittel. Het geheele
boekwerk, ruim 300 pagina's, spreekt van
daden. En niet alleen van daden, die in
Schuckink Kool
de afgeloopen kwarteeuw verricht zijn
Vrins
Schuiteraaker
door de Kon. Ned. Vereeniging voor LuchtAsbeek Brusse
Olive jr.
Druif
vaart,
maar ook aldus de Crt., van
van
de
Weerd
ten
H.
Reen Olive
Cate
verwachtingen
de
voor de naaste toekomst.
Oostergo
Het boek, dat een voorwoord van Prins
in drie deelen;
Rest nog te vermelden dat Oostergo de Hendrik bevat, is verdeeld
de
ontwikkeling
het
schetst
daarin
der
eenige D.S.V. goal voor de rust scoorde,
luchtvaart.
Het
eerste
deel
„Grondleggers
terwijl na de rust respectievelijk Olive
onzer luchtvaart" is geschreven door H.
de Weerd en van Reen, voor de overwinWalaardt Sacré, het tweede „Hoe de mining zorgden.
litaire luchtvaart groeide" door W. P. v. d.
Gaster leidde tot genoegen van beide Abeelen
en het derde „Geboorte en groei
partijen en.van het publiek.
der burgerluchtvaart" door F. Spittel. De
beschrijving der genoemde onderwerpen
COMPETITIE O.S.V.B.
is even levendig als onderhoudend: het
bevat niets, dat herinnert aan dorre geDe wedstrijden van gisteren.
schiedenisboeken.
De uitgever droeg voor een keurige
Voor den 0.5.V.8. zijn gisteren de voluitvoering zorg; band, papier, druk en
gende competitiewedstrijden gespeeld:
Medan : D.S.V.—I.V.C.' 4—3.
foto's droegen er het hunne toe bij deze
Hamperan Perak: H.P.S.V.-V.O.P. o—l uitgave tot een standaardwerk te maken,
dat ieder behoort te bezitten, die belang
Perbaoengan : Perb. V.C.—H.V.V o—2.
Belawan: Unie Kampong V.C.—-S.S.C. stelt in de ontwikkeling der nationale
luchtvaart.
(Pangkalan Brandan) I—o.

Feyenoord

D. H. C.
Z.F.C.
V.S.V.
R.C.H.
H.B.S.
Hermes
't Gooi
A.D.O.
Blauw Wit

gesp. gew. verl. punt.

10

8
9
9
9
9
7
9
9

8
6
4

2—lB
1 1 13
2 3 10
2 3 10
14 9

4
4
3 15
2 14
2 2 5
2 2 5

7
5

6
6

vo r tegen

30—14

31—20
24—18
19—17
22—23

3 3 4 9
4 1 5 9
3 2 5 8
3 2 5 8
4
6 8
3—66

—

1.80
1.63 tin
1.11
1.11

L—
17—21 0.78
13—16 0.71

Noorden:
Velocitas 10
Veendam
9
Be Quick 10
10
Frisia
8
G.V.A.V.
Achilles
9

7
7
4

17—19
17—22
20—20

18—24
15—18
15—26

5
3

4
4
3
2

1

16 27— 9
4 14 32—28
3 3 11 10—16
1 4 11 23—19
4 4 10 21—22
2 5 10 29—31
14 9 22—16
2 4 8 21—28
4
4 8 13—21
3 6
5 21—36
2

—

1

9

Medan. 12 Dec.

1.25 T. T.

Amsterdam

1.22 Zicht Amsterdam
I.— T. T. Londen
0.89 Zicht Londen
0.89 T. T. Amerika
Amerika
0.88 Zicht
Frankrijk
T.T.
0.75 Zicht
Frankrijk
0.70 T.T.België
0.63 Zicht

1.44
1.40
1.20
1.10
0.90
0.90
0.80
0.80
0.80
0.66

T.T. Italië
Zicht
T.T. Zwitserland
Zicht
T.T. Kopenhagen
Zicht
T.T. Stockholm
Zicht
„
T.T. Oslo

— —3

10
5 1
4 3
4 2
2 3
4

20
11
3 11
4 10
3 7

59%
59%
52%
52%
94%
94%
94%
94%

62
62
62
62

1.09 Zicht
T.T. Hongkong
1.09 Zicht

54%

T.T. Amoy

50'

—
—
12

6

4

0.89
0.80
0.78

0.75

15—23 0.44

.

_

50%

50%

50%
50%
50%
71%
71%

6.55
6.55

1.23%

T.T. Saigon
Zicht

(Zie vervolg pag.

——
-

13

_'

44

44

44

44

43
59 V,

59'/,

59'/,

59%

52
52

53
53

95",

.

-95%

94%

62

_
—
_—_

—
—_61".
94%

-

—-

54%

0.89 Zicht
0.80 T.T. Swatow
0.50 Zicht
.
T.T. Foochow

26—19 1.22
1.10
I.—
0.89

13

48»/,
43
43
43
43
42
42

1.60
1.27
„
1.10 Zicht
1.10 T.T. Colombo

42—10 2.—

—
—
—48V. 48%
— _
— —42%

48%

T.T. Duitschland
Zicht
„
T.T Japan
Zicht ,

35

(p Belga.)

12'/,
12'/,

Zicht

„
Zicht
T.T. Shanghai
„
Zicht
T.T. Australië
,
Zicht
T.T. Manilla
Zicht
T*T. Praag
Zicht
T.T. Weenen
,
Zicht

-35

35
35

T.T.Singapore
Zicht
T.T. Penang
Zicht „
T.T. Britsch-Indië

I.—

1932.

N.H.M.
N.I.E.M.
H.B.
12 Dec. 12 Dec. 12 Dec.
100%
100% ÏOO'/»
100*7,,
100%
100'/,
8.17%
8.17% 8.16%
8.17 1/, 8.16%
8.17%
2.50 1/,
2.50
2.50%
..49% 2.49»/_
2.49%
9'/,
9'/,
9%
9'.
9%
9'/«

■

35—24
21—28
25—25
58 14—24
LeeuwardenlO 4—68 20—20
9 2 3 4 7 13—35
Friesland
8 3
Alcides
56 18-21
Sneek

WISSELKOERSEN

1.70

De stand in het Zuiden is thans:
Zuiden:
P.S.V.
10
11
M.V.V.
Eindhoven 10
BleyerheidelO
Willem II 11
N.A.C.
11
L.O.N.G.A. 9
Middelburg 9
N.O.A.D.
10
10
B.V.V.

722

11—22 0.66
15—21 0.66
11—20 0.29

7—252
Westen afd. 2.
1 17 37— 9
Stormvogels 10 8 1
Sparta
8 4 2 2 10 21—18
Ajax
9 4 3
2 11 15—21
Xerxes
9 3 3
3 9 25—25
Haarlem
9 4—58 30—30
Hilversum 9 3 2 4 8 22—28
8 3 1
4 7 15—18
K.F.C.
8 14 3 6 22—23
D.F.C.
WestFrisialO 3 16 7 22—33
8 2 1
V.U.C.
5 5 16—30
Oosten:
9 6 1 2 13 25—16
P.E.C.
Go Ahead
10 6 2 2 14 22— 9
10 5 2 3 12 18—18
Vitesse
Enschede 10 4 3 3 11 19—16
WageningenlO
Tubantia
10
A.G.O.V.V. 10
Ensch. Boys 10
Heracles ' 10
Rob. et Vel. 9

gem.

62

54%
54%

54 V.

-

——
———

71
71
6.55

6.55

1.24

7%

50%

——
71%
—
6.53%

_

6.53%

1.23%

7»/,

—

-

-—
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—
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Noteeringen

TWEEDE BLAD

Buitenlandsche Bank voor Sumatra.
9 Dec.

STEMMING VAST

Parijs, 11 Dec. (Aneta Reuter). Afgevaardigden van de binnenlandsche en koloniale suikerindustrie kwamen gisteren in
vergadering bijeen op het secretariaat
van het ministerie van Koloniën. De vergadering werd voorgezeten door den heer
Candage en had ten doel een overeenkomst
te bereiken inzake quota-maatregelen,
welke betrekking hebben op de gezamenlijke productie, na een uitzetting van zoowel van de binnenlandsche als koloniale

Amsterdam, 10 Dec. (Aneta). De stemming
op de markt was vast.
Arasterdam, 10 Dec. (Aneta A'damsch Effectenblad). Zaken werden grootendeels
door den bercepshandel afgedaan. Het
herstel van het pond sterling beïnvloedt
Wallstreet gunstig. Koninklijke Olie stijgt
circa 3 punten en op dit verhoogde niveau
kwamen geen schommelingen meer voor
Aku dat beter gevraagd werd, verbeter,
de tot 44 1/4. Philips en Unilever verlaten zienswijzen.
Het is waarschijnlijk, dat overeenstemdoch een tikje hooger. Er vonden dekkinming
bereikt zal worden op het principe
plaats in Suikers, vooral in H. V. A.
"e Java Cultuur Mij. noteert 3 punten van een gegarandeerde gelijke behandeling op basis van een gemiddelde produchooger.
Rubbers iets vaster, vooral R.C.M.A. welk tie van 3 topjaren, welke voor in binnenfonds door weekenddekkingen een lichte landsche en koloniale industrie individueel
niet dezelfde behoeft te zijn.
reactie na het vorig herstel doormaakte.
Er bestond meer vraag voor Indische
Lijnen. De Nederland noteerde zelfs 3 punDE VERGADERING VAN DEN INT.
ten hooger. De Zeppelin-plannen vorderen
SUIKERRAAD.
snel, doch daaromtrent wordt groote geheimhouding in acht genomen.
Nadere bijzonderheden.
Amerikaansche aandeelen vast. Vooral
Union Pact welk fonds stijgt van 71 1/2 tot
Den Haag, 11 Dec. (Aneta). Czarnikow
75. Indische staatsfondsen hooger. De 4 1/2 weet nog
omtrent de. door den Internapet. guldenleening steeg met ruim een
tionalen
Suikerraad
te Parijs genomen
punt.
besluiten te melden, dat Cuba voor 1933
een verhooging van 145.000 tons kreeg,
DE BEURS TE BERLIJN
waardoor de export op de vrije markt tot
1.000.000 ton is opgevoerd, onder voorwaarde dat de garantie welke aan Cuba gegeBerlijn, 11 Dec. (Aneta Transocean). De ven is ter conferentie te Parijs, over Maart
beperkt blijft tot de meerdere export van
markt toonde een merkbare opleving onder invloed van een algemeene bevrediJava boven 1.500.000 tons, minus een exging welke in de internationale positie tra verhooging van 140.000 ton. Voorts krijteweeg gebracht is door de verdaging van gen die landen een aandeel in de exportden Rijksdag. Obligaties en Mijn aandeelen verhooging van 5 pet, van Java voor 1934/
35, die Cuba in staat stellen om eventueel
profiteerden hier hoofdzakelijk van, evenhet tekort in Cuba's aandeel van het
als Kunstzijde. Callmoney onveranderd.
Duitsche exportdeficit tot 76,666 ton aan
te vullen.
The Batavia Kerkhoven Rubber en Tea
Estates.
Rubbernoteeringen.
Londen, 11 Dec. (Aneta). The Batavia
Opgave van Makelaarskantoor
Kerkhoven Rubber en Tea Estates liqui- Gijselman & Steup, d.d. 10-12-32 voorheen
Java 15
deert, terwijl een nieuwe maatschappij koopers; Singapore 7 s|B
easier;
Medan:
The Batavia Kerkhoven Tea en Rubber Standard sheets geen zaken; Standard
Estates 1932 opgericht wordt.
crêpe geen zaken.

Sen

HET

(Van onzen ftnancieelen medewerker).
(Per vliegmaü).

—

Amsterdam 30 Nov.
Er is maar één
onderwerp op het oogenblik en dat is de
kwestie der schulden aan Amerika en in
nauw verband daarmede de stand van het
Pond Sterling. Het Pond een stuk onder
de acht gulden! Het was een sensatie op
zichzelf. Want weliswaar waren we reeds
gewend geraakt aan fluctuaties van dit
werelddevies maar deze nieuwe inzinking
met groote kans op voortzetting van
de dalende beweging
na de klappen,
die de Britsche valuta reeds had gehad,
wierp toch wel weer een heel schel licht
op de chaotische verwarring, waarin we
leven en opende het uitzicht op verdere,
hoogst onaangename verwikkelingen, zoowel voor de internationale financiën als
voor den handel. Want men dient niet
uit het oog te verliezen, dat vele andere
valuta practisch aan het Pond vastzitten
en dat nog steeds een groot deel van den
internationalen handel, al moge die dan
sterk beperkt zijn, in ponden wordt gefinancierd en afgewikkeld.
We leven thans nog in het onzekere of
Engeland zal betalen of niet. Zooals uit de
telegrafische berichten zal zijn gebleken,
zijn er stroomingen in het Britsche kabinet,
één vóór en één tegen voldoening aan de
Amerikansche eischen. Zooals men tevens
weet, zou worden getracht een compromis
tot stand te brengen, zoodat alleen de rente
en niet de aflossing zal worden voldaan.
Mocht het Amerikaansche Congres ook hier
op niet ingaan, dan is het, voor zoover
men de stemming hier kan peilen, zoo goed
je.and aan zijn verplichtingen zal voldoen, hetgeen evenwel nog
volstrekt niet zeggen wil, dat het dit ook
zal blijven doen onder de door Lausanne
geschapen condities.
De Engelschen zijn zeer gesteld op hun
zij trachinternationalen goeden naam
ten ten koste van alles Londen als internationaal financieringscentrura te handhaven
maar zij beginnen er toch tegen
gekant te raken ora de zwaarste lasten
van den oorlog te dragen. Vandaar ook
dat men thans met argumenten naar voren
komt, die op een ander soort van sentiment
zijn ingesteld dan vroeger. En men kan
niet anders zeggen, dan dat zij daarbij de
publieke opinie in geheel Europa op hun
hand hebben. Wanneer de Vereenigde
Staten zoo eenvoudigweg verklaren, dat
de oorlogsschulden aangegaan zijn als alle
andere schulden en dat ze op de gewone
wijze moeten worden afgewikkeld, dan
begint het tijd te worden te herinneren
aan den werkelijken grondslag, waarop de
verplichtingen jegens Amerika zijn aangegaan. Amerika was niet gereed op het
oogenblik, dat het „ter bescherming van
zijn eigen belangen", Duitschland den oorlog verklaarde.
Én het heeft vele maanden lang de geallieerden een groot deel laten vervullen
van de taak, die het voor een deel op
eigen schouders had genomen. Daar korat
nog bij, dat vrijwel al het geld, dat geleend
werd door Europa, in Amerika zelf is
besteed, dat Amerika er reusachtige win-

—

—

—

Gijselman & Steup.
9 Dec.

Slotkoersen Adam
Java Bank
Amst. Bank
Incasso Bank
Cert. Escompto Mij.
Ned. Handel Mij.
Handelsbank
Kol. Bank

Scheepvaart Unie

Sem. Toana

Gas Nat. Bezit

Aniem Nat. Bezit

Internatio
Lindeteves
Güntzel Schumacher
Dcli Atjeh
Philips

Unilever

Calvé Delft
Aku
I. G. Farben Industrie
Van Gelder
Ned.Ford
Kon. Olie
Alg. Exploratie
Tarakan
Perlak
Adam Rubber
Sumatra Rubber
Bandar Rubber
Soerowinangoen
Basilam
Dcli Batavia Rubber
Ind. Rubber
V. I. C. O.
Oost. Java Rubber
H. V. A.

—
—
—-

—

21
17

22
17
190
192
119
71

191
118
66

——

127

128
106
61
44

1( 6

62
42

——
—

115
143
124

115
146
126

59
43
39

62
44
40

—

—
—

—

183

Gedeh

64
55
55
61
103
33
72

—

Malabar

Java Cultuur

102
71

70

Poerworedjo

,

—
—

101
71
44
64
55
55
59
103

18
26
22
33
75
168
40
6

Vorstenlanden

'32 10 Dec. '32.

—

K. P. M.
Java China Japan-lijn
Ned. Ind. Spoor
Dcli Spoor
Sem. Cheribon

—
—
——
—
—

—

—

27
22
34
75
172
41
6

Besoeki Tabak
114
Deli-Mij.
125
Senembah-Mij.
13rf
Dcli Batavia Mij.
Oostkust
Arendsburg
Billiton B.
14
Boeton
Simau
89
Redjang
Cities Service
3%«
2
Aas. Gas Electr.
Anaconda
17
Bethl. Steel
17
Gen. Aviation
3
8
Int. Nickel
Missouri Kansas Texas
6
Corp. Trust Shares
19
Standard Brands
16
Union Pacific
71
39
Atchison Topeka
Tinplate
Mc.Keesport
45
sten door heeft gemaakt, terwijl Amerika Am. Tel. & Tel.
103
anderzijds het minste van den oorlog heeft Stand. Oil N.J.
121
geleden.
140
General Motors
Er is inderdaad alle reden om deze American Can Cy.
215
16
dingen naar voren te brengeu, nu men Ghrvsler Corp.
in de Vereenigde Staten het doet voor- 4% pet. Ned. Indie 1926 93%
Ned. Indie 1916 98%
komen alsof de oorlogsschulden gewone 5 pet. Ned.
Indië 1932 97V,
zakelijke aangelegenheden zyn, die als 56 pet.
pet. Ned. Indie 1922
elke andere business moeten worden af100%,
gewikkeld. Er bestaat bovendien nog zoo 5% pet. Duitschland
49%
iets als liquidatie van den oorlogs-en naProlongatierente
1 pCt.
oorlogsnarigheden en aangezien Amerika Londen
8.04
2.49
zelf van de partij is geweest, gaat het New Vork
Parijs
9.72
aan
net
te
niet
doen alsof dat niet het
Grondtoon vast.
geval is.

SCHULDENDISPUUT

EN DE DALING VAN HET
POND.

—

Bethlehem Steel

Vergadering te Parijs.

ms

Men kan er dan ook beslist op rekenen
dat wanneer de Vereenigde Staten bij dit
standpunt blijven volharden, er tegenstellingen geschapen zullen worden, die niet
gemakkelijk zullen zijn te overbruggen.
Want men kan nu wel zeggen: Lausanne
kwam tot stand onder condiiie, dat ook
inzake de oorlogsschulden een behoorlijke
regeling zou worden getroffen en wanneer

——
—
—

dll. 15%
Anaconda Copper
pet. 16%
General Aviation
dll. 3
Int. Nickel
„ 8%
Am. Smelting & lief.
13%
Am. Car & Foundry dll. —
General Motors
pet. 140
McKeesport Tin PI.
dll. 45
General Electric
„ 16%
Standard Brands
„16
ÜS. Rubber
dll. 6
U.S. Steel
pet. 32
Radio Corp of Am. dll. 6
Int. Merc. Marine
,
Sears Roebuck
„ 19
Continental Oil
dll. 6%

16%
16%
'

r

—

90

3%

2
17
17
3
8
6
20
16
75
44
46
110
128
141
220
16
94'%,

98%
97%

99'%,

49%

I pCt.

8.10
*.49
9.72

x2

27%
2%

—

—6%

Dr. V. Ph. Leunissen : Wethouder voor techn'
schen grondzaken Vrijdag van 4 tot 5 u.n-®'
Abdul Hakim: Wethouder voor Inheems^
aangelegenheden Donderdag n. m, van 3.30
tot 4.30.

44%

_

11

—

——

*

——
75

WEERBERICHT
10

t/m 11 Dec. 1932.
Temperatuur °C
max. 28.5 min. 21.7
29.5
„Barometer
21.0
»
762.4 762.8 en 760.9

„

„

760-° 76L3 n 7Ó9-8
94 70 en 77
63
»
92
ii
84
J\
J
Duur
van den
zonneschijn 6 h. 5 m.
3 „ 40 r
!>
n
n

% x>licrlat. vochtigheid

„

—

Kegenval
m.m.
n& n n

111
127
140
201
14

—

191/

Pennsylvania Railrd. pet.
Southern Pacific
pet.
Union Pacific
pet. 71

"

—

—

_

.

Gouverneur : Dinsdag en Vrijdag van 9 uurBurgemeester van Medan : Dinsdag en Vrij
dag van 9
12 uur.
Mr. F. H. Poser: President van den Raad van
Justitie te Medan. Dagelijks behalve Zaterdag — van 12 l, alsdan ook tel. 447.
Asslstent-res.; van Dcli en Serdang elkeD
werkdag van 9 —12 uur.
Ass.-Resldent tb.: Eiken Zaterdag van 8 uur v.m.
Gew.-sec.: Eelfcen werkdag van 10 —12 v.i»
J. de Waard : Wethouder voor Financien e»
Gemeentebedrijven eiken Vrijdagmiddag V*D
4 5 uur.

14

—

_
_6»!

Philhps Petr.
Intercont. Rubber
"
North American
„
27
Ass. Gas & Electric
dll. 2%
Pref. Chic. Milwaukee pet. 3
MissouriKansas Texas dll. 6
Atchison Topeka
pet. 39
Baltimore & Ohio
pet. 10
Canadian Pacific
pet. 53
Erie
pe t.

4

ONTVANG-DAGEN.

8%

141
46
17
16
6
33

—
——

»/

AGENDA.

10 Dec.

KERKNIEUWS.
Maandag, 12 Dec. 8 uur n.m. in de Protestantsche kerk aan de Manggalaan, Zending»
bijeenkomst.
Spreker de heer Muylwijk uit Sibolangll'
onderwerp de „Zending op West Nieu*'

Guinea."
"Zondag, 18 Dec. a.s. Hollandsche
in de Prostestantsche kerk aan de Mangga'BB

kerkdieD^

te 9 uur v.m. (ds. de Bruyn).
Spreekuur Directeur H.8.5.: Den heer
Veldhuis op Woensdag en Zaterdag-11—L uvW'
in het H.B.S. gebouw.
Afd. Medan der R.V.V.: Spreekuur presidci*?
Maandags van 10-11 uur. Naai-en HandW- 1*
afdeeling. Maandags v.m. van 9.30—11.30
Nillmij gebouw.
Coramissaresse voor de bemiddeling, Dcnd**
dag 9.30—11.30 uur, Bolweg 18.
Projuventute: Spreekuur eiken lsten en 3de"
Maandag van de maand om 7 uur n.m- ve
gaderzaal den Weeskamer, Medan.
Theosofische bibliotheek: Poloniaweg No. $
Geopend Maandags en op n. m. vóór de bBr
besar van 5 tot 6 uur.

Ir.H.WJn.v.m-

Für die Weihnachstbackerei

INSTELLINGEN.
Biblioheek O. K. v. Sum. Inst.: Gebouw U-PGeopend iederen Woensdag 6 7.30 n.m.

—

empfehlen wir unsere reinstgemahlenen
Gewürze wie:

Medansche Schaakclub: Eiken Maandagavo"

7.30 n.m. in Hotel de Boer.

Nelken,
Zimmt,
Ingwer,
Cardamom,
Piment, (Engl Gewürz
oder Nelken-Pfeffer)
Corriander
ferner Triebmittel wie Backsalmiak
(Hirschhornsalz)
Potasche

CHEMICALIËNHANDEL

„INSULINDE"
Kesawan 76 — MEDAN — Tel. 1201
609

C«ißaii«Jißj

fe=g}

Dierenpark Dcli: Dagelijks van 8— 1 en v*°
3—6 uur
VENDUTIES.
12 Dec. : Taman Persahabatan 6 uur n.m-13 Dec.ï De heer L.M.J. van Kalmthout 2r T*'
marindelaan 27 6 uur n.m.
15 Dcc: De Heer N..J. Kevzer, Tasmanla*0 8'
6 uur n.m.
16 Dec. : De Heer P.W. van Rossum
laan 7. 6 uur n.m.

Dcli Mi-

Eiken Maandag: Roemer Visscher Vereen.
ging Nillmij gebouw wekelijkschevverkot" ot
9% -11 I, v.m.
KUNST EN VERMAKELIIKHEDEN.
Oranje Bioscoop: „Ben Hur" met Ramon $°'
varro.
Orlon Bioscoop: „Wiener Opernball".
Dcli Bioscoop: „Wicked".
Tjong Koeng Tat Bioscoop: „The W. plan"-

p||i|ij|i|/ |[H[i[§Bi|

dat niet mogelijk blijkt, welnu, dan moet

Duitschland maar weer herstelschulden
gaan betalen, maar eenieder weet, dat dat

vrijwel tot de onmogelijkheden behoort.
Zelfs al zou Duitschland kunnen betalen
sommigen beweren, dat dit het geval
is
dan zou het dit nog niet doen, althans niet van beteekenis. Duitschland
heeft zich, wat betalen betreft, geleidelijk
uitgeschakeld en het is thans doende zich
achter de schermen tot „erfvijand" van
Frankrijk te verklaren, zoo hét verdrag
van Versailles en raet name de grens in
het Oosten niet wordt herzien, terwijl ook
de koloniën weer in het geding zullen
worden gebracht. Men zal daar binnen
niet al te langen tijd wel meer van hooren en er zijn in die richting nog interessante wendingen te verwachten.
Intusschen verwacht men, dat mettertijd
Amerika, wel wat soepeler zal worden,
ook in zyn welbegrepen eigen belang (want
verhoogde lasten van Europa beteekenen
verlaagde import uit Amerika, nog afgezien van alle andere financieele en comraercieele belangen) maar intusschen spoedt
het jaar teneinde in een stemming, die als
zeer down gekenschetst moet worden. Men
gevoelt dat we midden in het tweede stadium van deze groote wereldcrisis zijn
aangekomen en men ziet thans nog geen
enkele uitweg uit de moeilijkheden.
Het eenige lichtpunt blijft, dat naarmate
de moeilijkheden meer acuut worden, een
geforceerde oplossing meer nabij komt. Men
kan zich eenvoudig niat voorstellen, dat
h>er géén oplossiug zou worden gevonden,
omdat het eenvoudig een kwestie van
zelfbehoud van minstens één der partijen
in het geschil betreft—en vermoedelijk van
beide.
Wat echter ontmoedigend werkt op de
stemming van het publiek is dat alles zoo
langzaam verloopt en dat men in die lange
tusschenperioden van politiek en financieel
geharrewar de groote lijn niet meer volgen

——

kan.

Dat de fondsenraarkt onder den invloed
van dit alles buitengewoon ongeanimeerd
ligt, behoeft wel geen betoog. Men kan de
tendenz te Amsterdam weliswaar niet uit-

gesproken flauw noemen, maar er gaat
ongekend weinig om. Eenieder blijft maar
steeds afwachten hoe zich de zaken verder zullen ontwikkelen en eenieder schijnt
zich daarbij tevens te hebben ingesteld op
een langen tijd van wachten. Terwijl de
tijd daarvóór al zoo lang duurde

ENORME KEUZE MODERN
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Op bezoek bij Willem Mengelberg
EEN

Papiro komt thans in het volle besef

Dan korat hij over het terras door de
HERFSTDAG, EEN WIRTSHAUS
openstaande deuren naar binnen — een
EN EEN CHALET.
imposante figuur, het haar wuivend om

het ronde, gebruinde gezicht, de oogen
vriendelijk en scherp tegelijk.
Een oogenblik blijft hij in de deuropestaan en
ning
de zon die
een donkere vol en warm in onderschept
'■ Een smal weggetje doorbruggetjes
de
kamer
lag.
Het licht
over
foSchlucht"—kleine houten bijna sombere
staat fel op zijn haar, hij heeft zóó wel
fcfa bergbeek—een donkere opeens een veel van een imperator.
Fjeul, de Val Sinestra- -en dan
Waarom hebt u niet geHij zegt:
*ijde lichte plek—de bergen wijken terug daan
gevraagd
ik
heb? Zijn gezicht
wai
"-een breed dal opent zich. Hooge dennen, staat donker en dreigend.
e& larixen, veel larixen kruipen tegen de
Als u zóó kijkt, kan ik wel begrijsteile berghellingen op.
pen
dat de mannetjes van uw orkest sidop
EDe late zon werpt een grilligdenlichteenen
deren
!
verren gletscher die aan
De
schaduw van een lach glijdt over
*ant het dal wel schijnt af te sluiten,— zijn gezicht. In genade aangenomen
kale rots aan den anderen kant is vol Dieu merci!
tinten en bizarre kleuren.
Hij gaat praten.
juist
Eerst over hellende grasvelden, diegeur
Ik beu kort geleden hier gekomen,
worden, zoodat de kostelijke
femaaid
ja, hier kan ik pas werkelijk uitrusten,
daarvan zich vermengt met dennenlucht die bergen, dit stille dal, dat geeft me
eö zuivere berglucht een eigenaardig raix- rust.
Ik voel me hier thuis, ik voel me bij
"Jur dat gelukkig maakt en jong en levend. de Zwitsers thuis,ik klauter'in hun bergen,
Een Wirtshaus.
heb die paar weken het gevoel alsof ik in
Boven de deur zijn deze woorden in het en
mijn eigen Heimat ben. Daar rust je van uit,
«out gekerfd.
hoor. 's Winters, als 't maar even kan,
Dinu protegia quai sta cha.
ben ik ook hier. Zoo eventjes er tusschen
E chiaintedorava.
dat heb ik noodig.
Romaansche woorden die dit zeggen: uit—rukken
't Is hier een wonderlijk heerlijk
God behoede dit huis.
oord, hoe hebt u het eigenlijk ontdekt?
En wie er in en uit treedt.
Eens, vroeger, kwam ik toevallig
hier langs op een tocht. Ik zag die oude

onbekenderidder komt ontzet op.
door rechters en gerechtsdienaren. F
op zelfbehoud bedacht, verschuilt zi
een boom. Als de onbekende booswicht
aan gevangenneming niet ontsnappen kan
neemt hij vergif in en „vaart ter
Papiro komt thans geheel waanzinnig te
voorschijn en wordt oogenblikkelijk gevangen genomen, ziet toch nog kans zijn
pistool te grijpen en, daarmede links en
rechts dreigende, schiet hij tenslotte zich-

—

zelf dood.
De hoofdpersonen zijn nu volledig opgeruimd, het volk belust op sensatie, korat

—

'Jen
e.en

—

—

—

—

**
Het Wirtshaus ligt op een soort plateau,
eh het is een oud, heel oud „Gasthaus",
*it met donkerbruine deuren en omramingen en een schuin dak.
Het staat er al eeuwen, aldus C. V. in
"Het Handelsblad". Het is de oude pleisterdie uit
Plaats van de goederentransportenOfenpass
den
«et Zuiden, uit Italië over
trokken naar Oostenrijk.
, De zon speelt op de oude muren —het
«nisje ligt te droomen.—Het lijkt wel een
JProokje van vroeger, van heel vroeger,
er nog geen auto's waren, geen moJ°en
torfietsen, geen wegen vol stof en lawaai
eh proza. Maar toen er nog sprookjes ware n, echte sprookjes, vol leven en poëzie.
.De waardin, een kleine donkere vrouw,
«ijkt. wat wantrouwend,—maar zij maakt
*?erlijke koffie en knappende paanekoekeu,
die zij' vult met hel-roode bessengelei waarin twee enorme pannen op het vuur staan.
.18 Haar keuken is doorsraookt, de zoldering
en korstig, maar haar pannen zijn
v»nzwart
glanzend geel koper.
In dit wijde dal stroomen twee beken
en een ervan is troebel —de glet-

schi-rbeek.

Hier, waar deze beken samenvloeien,
evcri er boven, ligt het Chalet.

;t Is een donkerbruin bouten chalet met
breed balcon dat aan twee kanten om
act huis loopt. De luiken zijn diepgroen
*et roode en witte figuren. Er staan roode
Ssraniuras in groene potten op het balcon

S^o

e in de vensternisseu.
en het oude Wirtshaus
< Dit is het chalet
er bij. Het zijn de eenige woningen
?°ort
111 dit dal.
Rechts is de ingang. Op een wit bordje
?at aan den muur is vastgespijkerd, staat
ui dreigende zwarte letters:

°

—

.

Verbotener Eingang.

Een waakhond aan den

ketting vlak
den ingang onderstreept het: „Ver-

Jaast
toten".
.Maar

—

Also
hier is de brief met de vriendelijke

'htnoodiging.
, Alleen het

kelijk

—

bij:

is waar — er staat nadruk-

--Meld mij den dag, wanneer U komt.
dat i's niet gebeurd. Niet uit onbeleefdheid, maar uit dit motief: te gewichtig.

j~~En

. Een donkeroogig dienstmeisje komt aan
~e deur die wel wijd openstaat maar waar
vreemde niet door naar binnen durft
B&an, want —dat Verboten, en de hond!
bijna
f*et meisje gaat voor naar een groote,
oude
kamer,
'erkante
met
een
mooie
tafel
j1q
het midden.
Der Herr Direktor kommt sofort.
Even geduld hebben bij de boeken
een paar oud-tinnen bekers

—geuzen —

°Pnemen,

—

bekijken

—

Wirtschaft en „die hat'd mir angetan",
't beviel me hier, ik bouwde dit chalet
en hier heb ik nu m'n eigenlijk tehuis,
ik sleep al m'n boeken hier heen, enfin,
alles waar ik aan hecht, is hier.
Ik dacht u hier eigenlijk als kluizenaar te vinden, maar ik zie dat uw huis
vol menschen is.
Ja, vrienden zijn altijd welkom. Zoon
beetje leven om me heen, dat is aardig.
Vorige week was Ilona Durigo hier, zij
komt elk jaar. En Kreisler is ook eens

—
—

hier geweest, en nog anderen.
Door de. open deur komen de klanken
van muziek. Waar vaudaan?
Hij lacht even.
van m'n gramofoons. Ja, ik heb
—' Eenalle
opnamen van m'n orkest.
zoowat
En uw eigen liederen dan ? Hebt u
"
die niet laten opnemen?
Neen, dat moeten ze dan maar doen
als ik dood ben!
Hij lacht uitbundig nu.
Ja, zie je, als u nu gedaan had wat ik
u vroeg en u mij gemeld hadt welken dag
u kwam, dan zou ik u misschien een heel
concert gegeven hebben. Maar nu kan het
niet. Jammer ? Ja, dat komt er van, een
anderen keer beter oppassen!
— Dat zal ik dan ook doen. Wanneer
moet u weer in Holland terug zijn ? 't Zal
niet makkelijk zijn hier afscheid te nemen.
Neen, dat is't zeker niet. Een week
vóór mijn vertrek ben ik altijd al met af
hij gaat naar
scheidnemen bezig. Kijk,
't terras en wijst naar een soort miniatuurchalet dat iets hooger ligt, tegen de bergkijk, dat is mijn kahelling aanleunt,
pel, er is een klokkenspel in. En hoe vindt
u de deuren ?
Prachtig, alles snijwerk?
Ja, dat is de mooiste versiering die
ik keu, ik geef zelf alles aan, de motieven
de wijze van snijden.
Hij praat door, en er gaat iets van groote
kracht uit van dezen man die hier in de
wondere stilte en bergeenzaamheid altijd
we r kar. uitrusten van de geweldige
zenuwspanning die zijn werk van hem

—
—
—

—

—

—

——

vergt.

Hij is wel een van die figuren waai van
kracht uitstroomt, en die sterker worden
door tegenstand en tegenwerking.
Zyu stoere kop past bij zijn wezen, en
hij zelf met zijn krachtigen geest past bij
deze stoere bergen, dit wijde dal.
Er is harmonie in dit alles
en de
eerste tonen van Beethovens vijfde begin-

—

nen te zingen.
Achter het Chalet staan nu scherp-oralijnd
de bergtoppen.
Het wordt al avond.
De dennen rijzen als sombere schaduwen
tegen de lucht, die helder is en hard van
tint.
Het is het stil eu de geur van gemaaid
gras is sterk en doordringend.

—

op d<m knal af, ondervraagt de rechters
en begint opnieuw te weeklagen.
Hiermede zou de handeling kunnen sluiten. Daar evenwel een blij slot toch steeds
DE
GROENLANDZAAK VOOR HET PERMANENTE
nog het meest gewenscht wordt, veranHOF VAN INT.
In de groote rechtszaal van het Vredespaleis te 's Gravenhage is
JUSTITIE.
dert de stemming weldra. Het volk past
de behandeling begonnen van het Deensch-Noorsche geschil over de rechten op
zich gemakkelijk bij den toestand aan, betwee deelen van Oost-Groenland. — Links: Leden van de Noorsche delegatie
denkend „dat na regen weer zonneschijn
tijdens de zitting. Gebogen: De Noorsche verdediger di. Ter Reijgh.
komt". De rechters komen terug en manen aan om ruimte te maken, omdat de
Doge in zijn park wil wandelen.Dit geeft
ven vermelde wijze heeft, hij geen schijn aanleiding tot een uitgebreide volks-scèue
De Nobelprijs voor
verbazing en bespotting van de berichtgevan kans op caudidatuur.
De Zweedsche Academieleden, die de vers, totdat werkelijk de Doge-marsch de
Litteratuur.
nadering van den Doge raet gevolg aanvoordrachten voor den Nobel Litteratuurprijs overwegen, zijn: Prof. Schück, een kondigt. De Doge komt verklaren dat hij
der beste Litteratuur-historici, Anders het zelf is, de andere hoofdpersonen bedit en tenslotte wordt duidelijk
Oesterling,
een lyrische dichter, Frederik vestigen
ZONDER VOORDRACHT GEEN KANS.
gemaakt,
„dat alles maar spel is geweest",
Bock, de invloedrijkste criticus van Zwealleen
juichen
Doge weer toe en deNu de toekenning van den Nobelprijs den en K. Hamrcerskjöld, oud minister ze zegent het den
paar dat nu in
verliefde
de laatste weken de wereld weer in span- president van den Raad van Administratie zijn verliefdheid zonder stoornis
mag opning gehouden heeft is het interessant te van de Nobel stichting. Aan heu zijn toegaan.
gevoegd
als deskundigen: de schrijver
lezen wat Serge de Chessin in Les NouDe slot-scène opent den componist de
velles Littéraires speciaal over den litte- Karel Hagberg voor dé Italiaansche en volle
gelegenheid om den zonnigen kant
Spaansche litteratuur, Axel Holmberg,
ratuurprijs, inmiddels aan Galsworthy toegeval in vollen
van
het
vreugdegekend, die zelfs met da gedeprecieerde docent aan de Universiteit van Lund, voor zang te uiten, hetgeen vollen
gebeurt
in een
waarde van de kroon 772.884 fraucs be- de Fransehe letteren, Anton Karlgren, echte opera-finale, waarbij het Doge-theprofessor
aan de Universiteit te Kopendraagt, dus nog ruim f 70.000, zegt. Hij
ma in het orkest hoogtij viert.
wijst er op, dat het groote publiek zich hagen, voor de Slavische letteren. De seNaar men weet, geeft de H.0.Z., dit
meer voor den Litteratuurprijs interesseert cretaris, Per Hollstroem, is deskundige werk
ter huldiging van den 70-jarigen
voor de Duitsche en Engelsche letteren.
omdat het van physica, diemie en medicomponist,
Johan Wagenaar.
cijnen weinig of niets afweet. De litteraire
onderwerpen ziju in veel broeder kring
o-o-o
DE NOBEL-PRIJS VOOR LETTERKUNDE
bekend. Er komt nog iets bij, iets wat
niets met de oorspronkelijke bedoelingvan
DE DOGE VAN VENETIË
Nobel te maken heeft: de volken beschouboeken
schrijvers
wen de
zoo
van hun
Protesten tegen een protest.
ongeveer als nationaal bezit en detoekenning van den -Nobelprijs huldigt het geIn Zweden is een protest van Zweedheele volk, waartoe de bekroonde auteur
Quasi ernstige Nederlandsche opera
sche schrijvers openbaar gemaakt
behoort. De Nobelprijs voor litteratuur
wordt daarom niet alleen begeerd door
Deze „quasi ernstige" Nederlandsche het feit, dat de Nobel-prijs voor letterkunde
niet aan Maxim Gorki is toegekend. Zij
volk,
schrijver,
maar door een
als ecu opera is, wat behandeling en
één
tekst betreft, hebben aan Gorki telegrafisch hun symonderscheiding voor hun land. Er is zelfs, een vrije bewerking
naar
van pathie betuigd.
al klinkt het ongelooflijk, bijna een diplo- een operatekst", door Lindo „Proeve
geschreven
De schrijfster Agne^Krusenstjerna
matiek incident door ontstaan toen de prijs en in 1856 voor het eerst gepubliceerd
in verklaard, dat zij het protest nietheeft
eens uiet ten deel viel aan den schrijver de „Nederlandsche Spectator".
zelf
heeft
van een zekere groote mogendheid, on de
onderteekend.
Dajens
Nyheter,
het
De handeling voert
naar het romandagblad, geeft de overtuiging
ambassadeur van deze mogendheid kreeg tische Venetië, onder ons
Zweedsche
menschen van heet te kennen, dat meeer namen onder
ér seherpgestelde telegrammen over van temperament en licht
ontvlambaar, ook protest staan buiten medeweten van het
de
zijn Regeering!
licht
veranderlijk
gemoed.
betrokken
schrijvers.
üe Nya Dagligt AUehauda schreef onDe eerste hoofdpersoon, de Doge, is de
langs: „men zou goed doen de (Zweedsche) personificatie van de
in-brave en a.rgeAcademie veel minder de reeds toege- looze vorsten. De onbekende
kende prijzen te verwijten dan de nog het toonbeeld van den brutalen, ridder is
niet toegekende. Hetgeen werkelijk ernstig terlyken booswicht. Prins Papiroonverbeis, is dat schrijvers van veel meer talent tegen is de verliefde operatenor daarenmet niet
dan de winnaars totnutoe verwaarloosd al te veel karakter. Donna Dina
zijn". Dit verwijt kwam vooral scherp naar voorbeeld van de operaprinves is een
een
voren toen Italië, tot ziju eigen verbazing ongelukkige liefde. De burgersmetleven
omgeven
met glorie werd
door de toe alles mede in betrekkelijk onverstoorbare
SIGARETTE VERHOOGT
kenning van den prijs aan Grazia Deledda gelijkmoedigheid,
'zooals de groote massa
gedat
d'Annunzio
zich
de
lauweren
en
dit in het dagelijksche leven ook doet.
DE GEZELLIGHEID ALS
weigerd zag, die terecht het voorhoofd
Het verloop der handeling is zeer eenU GASTEN HEEFT.
van Carducci hadden gesierd.
voudig. Bandieten hebben, onder aanvoeHierbij wordt vergeten, dat het raet de ring van den onbekenden
en Papiro
toekenning van den Nobelprijs even zoo een complot gesmeed omridder
den
van
Doge
gaat als met die van decoraties. Men moet het leven te berooven. Papiro, die
inmider toe „voorgedragen" wordeu. De termen dels verliefd is geworden is geworden
op
van Nobels testament luiden zoo formeel de dochter van den Doge,
die
hem
ook
mogelijk (paragraaf 7) dat de voordragers wederliefde schonk, aarzelt thans om aan
IS EEN SIGARETTE WELKE
der candidaten moeten worden gerecru- het schoode plan deel te nemen, maar
U UWE GASTEN KUNT AANteerd onder „bevoegde personen" („perwordt door den onbekenden ridder met
BIEDEN.
Nobelprijswinsonnes qualifiées"), oude
kiens aan zijn eed herinnerd.
ners, vertegenwoordigers van litteraire of
GOED GESTOPT, PITTIG VAN
In het tweede bedrijf wordt de weinig
wetenschappelijke vereenigingen, acade- moedige Papiro door' de bandieten
SMAAK, GEURIG, VALT DE
gemische groepen, professoren, enz. De dwongen den eersten dolkstoek te verrichCHKISTO
CASSIMIS OP, EN
voqrdrachten (par. 8) moeten schriftelijk ten. De aanslag op den slapenden Doge
WORDT ZIJ GEWAARDEERD.
worden gedaan, behoorlijk gemotiveerd wordt hier, vanzelfsprekend, grotesk
berechtvaardigende
van
en voorzien
docuNEEMT U EENS EEN DOOSJE
handeld. Als de Doge bezweken is, staan
menten. De antichambre van de Académie er reeds klaagvrouwen en
IN HUIS!!
„ballerina's"
is dus als die van élite salons waar niegereed ora uiting te geven aan de treurig
mand zonder aan strenge bepalingen on- heid, terwijl tenslotte ook aan
Imp.
de burgers
derworpen introductie, binnenkomt.
de gelegenheid tot weeklagen gegeven
Evenals ik, aldus Henri Borel, dit vroeger wordt. (Dat ondertusschen Donna Dina
in Het Vaderland reeds heb aangetoond, rustig in haar
vertrek blijft
constateert thans Serge de Chessin, dat de doet er in een opera minder doorslapen,
toe).
Zweedsche Academie zich heeft afgekeerd,
In het derde bedrijf klaagt Donna Dina
en zelfs beslist afgekeerd van den uitdruk- in het Doge-park haar
over den ver560
kelijken wil van den testateur Nobel,,dat loren vader en haar nood
verstoorde
liefde.
met
het
den litteratuurprijs te bekronen
werk behoort te zijn het werk „in het afgeloopen jaar (let wel, in 't afgeloopen
jaar, dus niet een, al is 't nog zoo goed,
van jaren geleden) verschenen, van ideale
strekking, en „tot heil der menschheid".
uu iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu
In het begin heeft de Académie zich
hieraan gehouden, maar al spoedig is zij
er van afgeweken. De „idealistische strekking" en het' „heil der menschheid" zijn
heel eenvoudig over boord geworpen, alsof
men maling had aan den uitdrukkelijken
wil van den testateur Nobel. Zelfs zijn er
weleens overwegingen bijgekomen van
WÈÊ
zuivere internationale beleefdheid. Erwordt, schrijft de Chessin terecht, blijkbaar
alleen maar vereischt,dat de voorgedragen
GENERAAL GEVOLMACHTIGDEN VOOR SUMATRA VOOR DE
werken „een artistiek karakter" hebben,
de ideale tendens en het „heil der menschATLAS ASSURANCE COMP. LTD. . . .
=
heid" tellen niet meer mede. liet ergste
is dit wel uitgekomen met de toeken§
COMMERCIAL UNION ASS. COMP LTD.
ning van den Nobelprijs voor litteratuur
ROYAL
EXCHANGE ASSURANCE COMP. LTD.
|
aan Grazia Deledda. Een Nederlandsen
auteur als Frederik van Eeden, in wiens
geheele werk de „ideaie tendens" en het
SLUITEN
vooropstellen van idealen „tot heil der
menschheid" direct aan te wijzen zijn, en
VERZEKERINGEN ONVERSCHILLIG VAN WELKEN AARD
die ook in artistiek opzicht ver boven een
Grazia Deledda stond, is nooit candidaat
geweest, eenvoudig omdat hij nooit voorgedragen is. Er kan op 't oogenblik in
Vraagt inlichtingen omtrent onze
Finland, in Japan, in Bolivia, in Servië,
waar ook, een groot' litterator en dichter |
Fraude-, Beroovings- en Wettelijke aansprakelijkheids-polissen.
leven, precies
beantwoordend aan de
742 =
eischen van Nobels testament, als hij niet
—.= 11111111■i ■■ 1111111111111 ■ 11111■ 11111■11■ 11 ■ii iitin iimi ui imiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiii^
officieel „voorgedragen" wordt op de bo-

—
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HULDIGING FIE CARELSEN.
In den Kon. Schouwburg te
's-Gravenhage is Fie Carelsen (1) na afloop van de eerste opvoering van „Mata Hari" in verband met haar 25 jarig tooneeljubileum
gehuldigd.
2. Cor v. d. Lugt; 3. Jan Feitti; 4. Annie van Ees.

--

van

heer en meester te zijn, en dingt opnieuw
naar baar hand. In 'n dramatische
wijst zij Papiro af: tenslotte verklapt hij
haar half, dat hij geen echte prins, maar
een beroemde bandiet is. Zij valt flauw
en Papiro doodt haar, opdat zijn geheim
veilig bewaard 1
t afgrijzen over
zijn eigen daad wórdt hii waanzinnig. De

-

DE SUMATRA POST

VAN.

ONDER FASCISTEN ONDERLING
Geen Hoekschen en Kabeljauwschen,

wel voor over en desnoods gaat hij weer

zwerven als vroeger en wordt weer
de „Hein Boezeroen" (een vroegere ru

doch Baarsen en Knotsenburgers.

briek in De Bezem), maar eigenlijk is
het een schandaal en ook zijn trouw

gebleven aanhangers nam hij kwalijk
dat ze zoo slecht voor hem zorgden.
Intusschen moest hij De Vries die eer
nageven, dat hij hem onlangs, toen hij
rondliep met 41/2 cent inzijk zak, had
meegenomen om bij hem te eten.
In den Dierentuin heeft een gebroken
Baars gestaan; die wist dat hij sprak tegen velen, die met zijn tegenstanders
heulden. Maar wordt hij weer gesteund,
dan zal de oude Baars spoedig hersteld zijn.
Maar daar heeft hij liefde voor noodig.
De zaal was zeer onder den indruk van
dit met vuur en hartstocht uitgesproken
betoog, aan welks slot Baars het zoo op
zijn zenuwen kreeg, dat een huilbui het
gevolg was. Het Heil Baars, daverdekeer
op keer en als uit één mond klonk het:

EN INGEWIKKELDE SITUATIE.
Op

de

binnenlandsche onlusten in het

hoofdkwartier der fascisten in de Parkstraat is een vergadering gevolgd; of eigenlijk twee vergaderingen, maar We willen het verhaal zoo regelmatig doen als
mogelijk is, aldus „Het Vaderland", dd.

10 Nov.
We hebben al medegedeeld, dat de
onlusten binnenshuis zijn veroorzaakt door
de oneenigheid, welke er na het optreden
van de reorganisatiecommissie , is losgekomen. De oppositiegroep onder leiding van
het lid der reorganisatiecommissie Knotsenburg uit Rotterdam had, terwijl de
heer Baars verpleegd werd in een inrich-

ting in Hardinxveld, het huis bezet waarop
Baars, gewaarschuwd, in allerijl overkwam
en na eerst zijn neus tegen de deur

aaar

de Papestraat, daar het

zoodie uit elkaar slaaa!

'

MAANDAG

12 DECEMBER 1932

hoeren Baars en De Bly als uit de leiding
ontzet en geschorst zijn te beschouwen.
Maar het doet dan vreemd aan op de
achterbladzijde te lezen in de rubriek waar
inlichtingen omtrent blad en beweging

en

DERDE BLAD

VOOR REPATRIEERENDEN

Goedkoope

kunnen wordsn ingewonnen : C. de Bly.
Deze tegenstrijdigheid kan misschien
verklaard wordeu uit de wijze waarop de
oppositie het blad in handen heeft gekregen, naar later ons weer de heer Baars
en aanhangers hebben verteld. Ze is naar
den drukker toegegaan, die met Baars
c' s. als leiders een contract heeft, daar
den boel gewoon weggehaald wederrechtelijk. Toen is er een eigen hoofdartikel
ingezet, maar vergeten de door de situatie
vereischte veranderingen op andere bladzijden aan te brengen. De groep Baars
heeft den drukker it; gebreke gesteld en
zal hem Maandag een advocaat op zijn
dak sturen.
Aldus het getrouw relaas van het optreden op Zaterdagmiddag van de fascisten onder elkaar. Maar al zegt de oppositie,
dat Baars wederrechtelijk in het —nu te
huur staande huis in 'de Parkstraat zit
en al heeft ze ons het huurcontract getoond, dat in haar bezit is, op het oogenblik is de groep Baars nog meester van

woongelegenheid

—

Ongeveer drie maanden geleden heeft
de afdeeling 't Gooi van de vereeniging
„Oost en West" te Hilversum, in samenwerking met de Amsterdamsche Maatschappij voor Jongemannen,
de bekende A. M. V.
een informatiebureau ingericht in het A.M.V.J. gebouw te Arasterdam
voor repatrieerenden uit Ned. Indië. De
bedoeling daarvan is om vooral hen, die door
de huidige crisis getroffen zijn, te helpen
aan adressen van goedkoope woongelegenheid
gemeubileerde huizen, verdiepingen of kamers en pensions,
zoowel
hier te lande als in het buitenland. Beide
vereenigingen werden tot deze goede daad
in
staat gesteld door een gift van het
Tabaksbureau alhier, dat daardoor ook
indirecten steun verleent aan gerepatrieerde ontslagen tabaksplanters.
Van den leider van dit informatie bvheer ten Seldam, die in het
Ae^T Tdengebouw
A.M.V.J.
eiken Woensdag van
4500
10 tot 12 's morgens en van 2 tot 4 uur's
middags
zitting
houdt,
vernam de Courant
het hoofdkwartier.
dat men adressen heeft ingezameld van
goedkoope pensions en woningen en ook poMEISJES-STUDENTEN TE AMSTERDAM.
gingen heeft aangewend voor repatrieerenden, tegen betaling van huur natuurlijk,
GEOPENO
de beschikking te krijgen over woningen in
de
een
tuindorpen
groote
van
filiaal der bekende
industrieele
Viering zesde lustrum A.V.S.V.
ondernemingen hier te lande. Men is daarBATAVIASCHE
CHEMISCHE
in geslaagd te Ede, waar in de woningen
De Amsterdamsche Vrouwelijke StuWASSCHERIJ & VERVERIJ
denten vereeniging (A.V.SV.) vierde 9 Nov. complexen van het personeel der Kunstnog
zijdefabriek
woongelegenheid
beschikhaar zesde lustrum. Desmorgens werden
baar is en in Maarn, waar woningen leeg
de driedaagsche feestelijkheden ingezet staan,
vroeger geoccupeerd door personeel
met het afhalen van de reumaten en bevan
het
groote spoorweg-établissement.
sturen der zuster vereenigingen aan het
Hoewel
aan het bestaan van het inforCentraal-Station.
matiebureau
de noodige publicatie is
Na een receptie in een der wachtkamers
gegeven
o.a.
door
in het stationsgebouw werd een stoet gefor- de mailsehepen annonces aan boord van
en door de A. M. V' .1.
meerd, die, voorafgegaan door een eerein
hebben
Indië,
nog maar een of twee
leden
van
vrouwelijke
wacht, gevormd door
gerepatrieerden
zich
persoonlijk aangemeld
RijelubH.O.
de Amsterdamsche Studenten
advies, terwijl slechts een'paar brieven
R.S., lang Damrak, Mozes en Aaronstraat, om
uit Indie zijn binnengekomen om inlichN.Z. Voorburgwal, Singel en Koningsnlein tingen.
De oogst is dus wel gering.
Heerengracht
naar het clubgebouw op de
lijkt ons het bestaan in Nederlands
Toch
bekijks.
trok.Defleurige'optocht trok veel
van zulk een bureau, dat, j
Zoo nu en dan liet de Amsterdamsche hoofdstad
geen geldelijk voordeel beoogende, inlich :
Blazers"
Studentenharmonie „De Dietsche
tingen verstrekt omtrent goedkoope wo- '
Wilhelminastraat 48 (t'o. Kehding)
zich hoeren.
ningen en pensions, hier en in het buitenmeldt,
naar
De
des
ving,
Tel.
Officieel
PEMATANG SIANTAR.
middags de lustrumviering aan met een land, voor gerepatrieerde werkloozen van
groot
belang. Vandaar, dat wij er hiejvergadering in de aula van het Universiop vestigen.
de
aandacht
teitsgebouw. Reeds lang voor de opening
had zich een groot aantal' meisjes-studenten van een plaats voorzien.
VENDUTIE
Er waren er met en zonder baret en
v/d TA,MAN 'PERSAHABATAN (v/h Dcli Club) op MAANDAG 1*
velen hadden zich met corpslinten omhana.s. des avonds te 6 uur. Verkocht worden diverse rottan en djatizitje».
gen. Druk stemmengeroes vervulde de scnryttatels, boekenkasten, hangen legkasten, spiegelkasten, waschtafels, spiegels»
eerbiedwaardige gehoorzaal, doch dit vernieuwe vloerkleeden, gramofoons, gramofoonplaten, schrijfmachine, petr. lampen,
van
het
eensklaps
nadering
toen de
stilde
servies, glaswerk, boeken, buffetten, eettafels,
stoelen, 1 en pers ledikanten, kindervereenigingsbestuur werd opgemerkt, dat bedden, keukengerei,
enz. enz.
oogenblik later met lo Vivat werd
een
Met opdrachten
zich gaarne

—

—

—

—

—

schaarden zich aaneen
in snellen stap trok men naar
gestooten te hebben, toch zich toegang de Papestraat.
Daar in
de Papewi^t te verschaffen. Dit had de herrie van straat, in het Hof van Berlijn, werd
Vrijdag ten gevolge, waarbij hij eigen namelijk de vergadering der oppositie gehandig den heer Knotsenburg het huis uit houden, welke zich door een eigen onhanen de Parkstraat ingooide en ook audere digheid de zaal van De Vereeniging afleden der oppositie Hit het hoofdkwartier handig gemaakt had gezien.
met het driekleurig schild verwijderd werDe bestorming ging echter niet door,
den: een herrie, waar de politie aau te want de polite bewaakte den toegang en
pas kwam.
toen het te rumoerig werd, ging de sabel
Vrijdagavond zou de oppositie in Amsteruit de schede, welke charge het resultaat
dam een ledenvergadering houden, waarin had, dat de straat spoedig leeg was. Maar
de heer Knotsenburg zou spreken en waar in de omgeving is het heel den verderen
de heer Baars geen toegang zou hebben; laten middag rumoerig gebleven.
dit was hem ten overvloede per telegram,
De vergadering.
onderteekeud door den heer Knotsenburg,
In Het Hof van Berlijn.
naar Hardinxveld medegedeeld. Het werd
Knot«enburg
evenwel zoo, dat de heer
onder leiding van den heer Knotsenburg
het liet afweten — hij werd namelijk hier was ook goed bezet. De fascistische wachter stede vastgehouden in verband met ters aan de voordeur lieten ons door, maar
maar dat twee hoog, waren ze niet zoo makkelijk
het tooneel in de Parkstraat
Baars er wèl was en het woord voerde op en bleek de toegang cn3 te worden ontde wijze, welke van hem bekend raag wor- zegd. Wel werden er van eenige zijden
den verondersteld.
pogingen aangewend, om na hetgeen in
Per advertentie was nu door de opposi- de Willemstraat was gezegd, ook tot deze
tiegroep tegen gistermiddag 3 uur een
vergadering de pers toegang te verstrekken, maar de heer Knotsenburg was niet
adenvergadering belegd in De Vereeniging. te vermurwen.
Na afloop heeft hij ons een en ander
maar de vergadering, welke er gehouden medegedeeld
dat we hier oververtellen,
is, was wel een ledenvergadering, maar
natuurlijk
geheel voor zijn rekening
maar
ecu van Baars. De zaak zit namelijk aldus
Het
van actie heeft den heer
laten.
comité
omstandigin elkaar, dat door bizondere
ontzet uit de leiding
Baars
raet
dezer
5
des
morheden deze groep de zaalhuur
ook medegedeeld
geschorst
dit
wordt
gens betaalde en daardoor zich het bezit en
De
12
dezer
—en de heer
in
Fascist
van
van de zaal voor een vergadering omhali Ekering, een zijner aanhangers, heeft ont- verwelkomd.
vier verzekerde.
slag genomen als lid van den bond. De
De heer Jolles, rector van den Illustris
In deze goed bezochte en uiterst rustig A.N.F.B.
los
te
geheel
geacht
wil
worden
simus
Studiosorum Amstelodaverloopen vergadering heeft de heer Baars staan van den heer Baars, omdat hij niet mensium,Senatus
nu op verzoek met een
opende
gepro
domo
een hartstochtelijke oratio
het
leven
on sprak
tegen
zedelijk
lustrumviering
wil
dat
de
hetgeen
woord
houden om zich te verdedigen tegen aller- van dezen kant en zal worden aangevoerd enkel
tot
de
gelukwensch
jubileewoorden
van
lei, naar hij zei, lasterlijke en liederlijke
treffen,
hij
als
A.N.F.B,
tevens
den
zou
rende
vereeniging.
aantijgingen, welke de oppositie en „men" diens leiders zou zijn. Dat de reorganisaHierna was het woord aan mej. H. Letegen hem heeft geuit en die hij van tiecommissie reeds
dagen
na
haar
vijf
deboer,
praeses van de Amsterdamsche
en
derde
de achterwacht en uit de tweede
tot reden Vrouwelijke
had
had
Vereeniging.
teruggegeven,
Studenten
opdracht
hand moest vernemen.
had,
ontdekt
dat
het
noodtot de
dat
ze
zooveel
richtte
allereerst
Spreekster
zich
welke na zakelijk
De reorganisatiecommissie
niet
verder
in
het
geacht,
vraagt:
zijn
onze
Gij
werd
reünisten.
„Waar
-vijf dagen haar opdracht had teruggege- vuil te zoeken, maar zich resoluut ineens ideeën, is er op voortgebouwd?" Het antven nadat ze bij eenige leiders een onder- los te maken van al wat er tot dusver woord is, dat u de A. V. S. V. terugziet
zoek had ingesteld—kent hij niet, aldus
als een door den Academischen Senaat
gedaan was.
de heer Baars, enkel kent hij den man
is
het
niet
toch
vergadering
In
de
erkende vereeniging. Toch is niet alles
Knotsenburg
zou
Knotsenburg. Die man
geweest,
koek
hebben
we
en ei
even schoon. Er is te weinig hartelijk
in Amsterdam in een vergadering eens alles
te
op
meenen
merken.
Ten
minste
medeleven bij de leden.
vertellen waar het op stond en hij had er zijn verscheidene leden boos wegAlleen bij een bestuur laait de geestdrift
Baars per telegram gewaarschuwd, dat hij geloopen, die het geen manier vonden weer op. Zoo was het vijf jaar geleden en
daar niet zou worden toegelaten. Maar.... "dat er allerlei beschuldigingen tegen den zoo is het nu. Nog steeds hebben de meisvoor die vergadering had de held Knotsen- heer Baars geuit werden en deze geen jes—studenten haar evenwicht niet gevon
burg het, toen het er op aankwam, laten gelegenheid kreeg ora zich te verdedigen. den.
Zoowel in de studie als in het studen
afweten, maar ik was er wel. Er is ontzetFascist
In
de
De
van
tenleven
vergadering
volgen wij nog slaafsch de man
tend gelasterd, zei Baars. De commissie 12 dezer uitgedeeld. werd
nelijke
dat
het
merkten
Thans zien wij een A. V.
We
studenten.
is geschrikt voor de moeilijkheden, waar weekblad in verkleind formaat is verscheop
V.,
gezelligheid berust.
die
slechts
S.
ze voor kwam te staan en voor nog erger nen en dat de redactie verlegd is van de In alles is de I. G. G. A. nagevolgd. De
dingen. Ze was ook bevreesd voor het geen Parkstraat naar Rotterdam. De oppositie A.V.S.V.—leden zijn te uniform geworden,
er is gezegd over den heer Baars en over blijkt beslag op het bondsorgaan te hebben niet in het positieve, maar in het negatiede hoofdleiding van den Alg. Ned. Fascisgelegd en iv het Reorganisatie getiteld ve. Spreekster bepleittte voorts de oprichteubond en wat er in de Parkstraat is ge- hoofdartikel
van den heer Knotsenburg ting van een meisjes—studentenhuis, met
beurd. Hoewel ik als tuberculoslijder een wordt medegedeeld, dat het Comité van vrijen toegang voor alle vrouwelijke stuhalf jaar rust in Hardinxveld moest ne- Actie—dat bestaat uit de leden van de denten. Er moet een centrum gevormd
men, ben ik, aldus de heer Baars, dadelijk
op een enkel na dat worden om zich op een specifieke wijze
teruggekeerd. „Men" zegt, dat de Park- reorganisatiecommissie
geloopen
—de leiding den Alg. van studenten te bezinnen. In het vertrou
er uit is
straat een h.. ..t is, uitte allerlei beschuldiop zich heeft genoBond
wen dat de A.V.S.V. zich in deze richting
gingen overhet zedelyk leven van den heer Ned. Fascisten
te
maatregelen
men
als
lid
en
nadere
hunzal kunnen ontwikkelen, luid ik, zoo beBaars, beweerde dat de diefstal in de Parken
dat
de
en
sloot mej. Ledeboer haar luid toegejuichte
Erkering
nen
heeren
Hermans
straat, welke f26 aan buit heeft opgelerede,
geontslag
vol vreugde het zesde lustrum in.
eigener
beweging
uit
hebben
verd, wel gepleegd zou zijn —en dan voor nomen als lid en nadere maatregelen te kunHierna
vertrok men naar het paviloen
door Baars
een bedrag van circa f 3000
zijn
geworden.
aanzien dus overbodig
Vondelpark, waar het bestuur van de A.
en zijn vrienden ora naar Rome te gaan, nen
medegedeeld,
in
wordt
er
dat
de V.S. V. recipieerde.
enz. enz.
De z.g. reorganisatiecomraissie Verder
weigerde hem Vrijdag den toegang, ze l
wilden hem als een hond voor de deur
uu bij wist toch binnen te
laten v
komen en toen veranderde de situatie. Al
was hij dan nog zwak, hy gooide deu man
Knotsenburg meteen vierkant de deur uit,
midden in de Parkstraat, het heele „chantagecomité" volgde langs denzelfden weg;
de politie nam den heer De Vries in zijn
nek en gooide hem de deur uit. We waren
weer baas in ons eigen huis, zei Baars,
die ook de beschuldiging uitte, dat de oppositie belangrijke dossiers heeft gestolen
en aan de Antifa heeft uitgeleverd.
In zijn hartstochtelijk betoog deed
de heer Baars een beroep op de
liefde der leden en bezwoer hen geen
te
geven aan de bestrijders
voet
van het fascisme, die onder leiding
ataan van dr Alfred Haipmton, die zoo
knap 21/2 ton heeft getooverd uit den
zak van Lotisico in dien van een bekend
Haagsch advocaat. De afdeeling Rotterdam, onder leiding van denzelfden Knotsenburg, die nu zoon'n toon aanslaat,
heeft nooit één cent afgedragen. Maar
Baars lieten ze verrekken, die kon wel
crepeeren. Voor hem was brood goed
genoeg. En toen hij dat niet meer uithield en een meisje voor hem kwam koken, opdat hij toch ook warm eten in zijn
lijf zou krijgen, toen hebben ze daar
allerlei smerige praatjes over rondgestrooid, zoodat hij na vier dagen dat
EEN WELKOME VREEMDELING.
Te Rotterdam is een dromedaris
meisje weer aan de deur moest zetten.
weg
naar
den Rotterdamschen dierentuin
Kopenhagen
gearriveerd.
Op
uit
Nu kan hij weer brood met brood
bleek hoe zeer men op zijn komst gesteld was. Men bond hem n.l. achter
teen, de partij laat hem stikken. Dat is
een vrachtwagen uit vrees dat hij het in Kopenhagen toch gezelliger
allemaal niets, hij heeft zijn body er
zou vinden.

Alle fascisten
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belast
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het

Vendu-, Commissie- en Handelskantoor J. M. BAL, Tel.

252-309

U\

ten huize vau den WelEd. Heer L. M. J. van KALMT H O
2 Tamar'ndelaan No. 27 (zijweg Kamp. Doerianwegi
j
op üindag
13 December a. s. des avonds te 6 uur van ZÉd. zeer gbed onderhouden
moderne inboedel w.0.: bekl. rottanzitje, vloerkleeden, salongramofoon, schrijf;
bureau, boekenkast, rooktafel en twee fauteuils, wit gel. slaapkamerameublement
b.u. litjumeau, 3 deel. spiegelkast, toilettafel, hosp. ledikant, kinderbed, babytafel*
babyweegschaal, babybox, eetkamerameublement in stijl, ijskast, Westminsterklokwit geëm. gasfornuis, damesfiets, driewieler, meisjesfiets, servies, glaswerk, keukengerer, enz. enz. Met opdrachten belast zich gaarne het
4458
Vendu-, Commissie- en Handelskantoor J. M. BAL, Tel. 252-309

VendUÜe

n?

«T W

ten huize van den WelEd. Heer N. J. KEYZER, LandbouwconVENDUTIE
sulent Tasmanlaan 8, op Donderdag 15 December a.s. des avonds
a
,

te buur van ZEd. zeer goed onderhouden inboedel w.o. rottan zitje, schrijfbure» 11
en draaistoel, boekenkast, divan, 2 ijzeren ledikanten, 3 deel. spiegelkast, hang- e»
legkast, wit gel. slaapkamerrneubelen, toilettafel, Singertrapnaaimachine, 2 hosp-

bedden, dressoir, uittrektafel, 6 ronde armstoelen, schaallamp, ijskast, spenkast, ga*'
comfoor, groote party planten, dames fietsen, enz. enz.
Met opdrachten belast zich gaarne het

___

Vendu-, Commissie- en Handelskantoor J. M.
Telefoon 252 309.
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NAAR BENEDEN !
HALSVOL I

j

I

|
,^i^

t
|

I

1

Geen besmeurde vulpen meer door te diep
Geen beschadiging van de penpunt door
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Zó° PRACTISCH!
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Controle op de zuigkracht van de

GIMBORN INKT
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zijn de voordcelen van DE LANGHALS.

GRATIS VULLING AAN

ONS

GIMBORN VUL-APPARAAT

V AREKA M P & Co., TEL. 211
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Oorsuizen ~ Doofheid

MAANDAG

13

de

post

LA.UTENBACH6 Co., Tel. No. 68 & 325
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DERDE BLAD

°P Maandag 19 December des avonds te 6 uur ten huize van
der welEdGeb. Heer

van ZEd's goed onderhouden inboedel waaronder:
Keurig salonzitje met staande lamp, eetkamerameublemént in stijl met schitterende
hanglamp, mooie vloerkleeden, gordijnen, staande klok, rooktafeltje, groote boekenkast,
olieverfschilderijen en etsen, 3 deelige spiegelkast, litjumeaux met springveeren
matrassen, legkasten, ingebouwde Singer trapnaaimachine, dames en heerenrijwiel,
bloemen iv potten, keukengerei, enz. onz.
Met opdrachten belasten zich gaarne :
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12 DECEMBER 1932

B. J. G. MEURS, Sultan Maam. Alrasjidweg No.

°*

°»derdomsdo»meid, oerve/keUrn;. loevende «eren. bromm*n. suiien, Muiten, geraes In het hoofd, enz. Vraagt kosteloos
"ocKure omtrent genachg. S Wijnberg Oosterpark 45, $dam
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LES TOITS DE PARIS"
met ANNA BELLA in het Fransehe
meesterwerk:
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..UN SOIR DE RAFLE"

Een spannende geschiedenis uit

Montmartre.
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Prachtige muziek ! !

Buitengewoon van spel en regie !

De beste Eransche film ooit vertoond !
Met Hollandsche opschriften !
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Vooraf. AMSTERDAM IN 1901, :opge
nomen uit den aard der zaak in 1901.
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Heden- en Morgenavond :

WJWI) «WIENER OPERNBALL"
—
'lET LIANE HAID

IVAN PETROVITCH—
SZOKE SZAKALL. GEORGE ALEXANDER
EEN GEESTIGE,, PIKANTE
_FILMJMEjOVgRAL VOLLE ZAI .EN TROK

—

iSAtittM Waf^
i

\

Jk

y%

W.V.AMSTERDAMSCH KANTOOR VOOR

/

■

fW*»^^/
w W VlrWmT^^^am**r
/f

V

ty

*

G^ koppen

f

*

..Mussolini,
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Von PaP^ Hindenburg, Herriot,
moord op' een staatshoofd,
de sensatroneele berechting van een moordenaar, van
de indrukwekkende begrafenis van een vorst, van
een
prelaat, van een revolutie. Men leest duizende
woorden over de enorme beroeringen op hel wereldtooneel. U verlangt liet echter te zien. Uw verheeldmgskracht schiet le kort. Dan komt de illustratie.
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bekiikt men on ziin -emak. De oogen streelen de plaat, men neemt zorgzaam details in zich
illustratie trekt vóór alles de aandacht.
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VOll°

het geïllustreerde weekblad. Het
en
jakkeren.
Een week van arbeid is
«?■? gg"
voormj. riei is uw rustdag. Op l w gemak
trekt voor
Lw oogen het wereldgebeuren voorbij. Rij enkele bijzondere beelden blyft. U staan, gaat nog een wijle
,e"S'
beknopte bijzonderheden roepen het uitvoerig telegrafisch nieuws weer in Uw geheugen.
Het is de illustratie die het dagbladnieuws aanvult
ls cv«" onmisbaar als het Aneta-telegram.

L,,heen

-

MET

gesteld, trekken méér de aandacht dan
het fotogra-

mensch zal ontkennen dat ue Huidige perLdc er een is die de wereld tot in haar grondvesten
*«. Op het gebied der politiek, het schaakspel van 's werelds groolmachien, op dat van cultuur,
en techniek, overal boeien interessante en schokkende evenemen.èn den mensch.
(', dagblad publiceert dagelijks kolommen vol van hei interessantste nieuws uit alle deelen der
'd, „hot news'" zon de Yankee zeggen. En inderdaad het is heet van den naald want dank zij
'lUintende en snelle berichtgeving van Aneta wordt Indië bijna gelijktijdig met Europa en Amerika
het belangrijke nieuws voorzien
gelijks passeert, in bonte volgorde, een caleidoscopische rtieuwsscyrie Uw oogen, dikwijls teveel om
"dane dagtaak door Uw vermoeide hersenen te worden opgenomen.
;is in een berglandschap, waar slechts (ie hoogste toppen U beroeren, als op de wereldzeeën waar
''"s de stormen onuitwischbaar ih Uw geheugen gegrift blijven
zoo blijft van al het courantenvs slechts het voornaamste in Uw herinnering bewaard.
in de branding rollen de nieuws-golven steeds weer op U toe. de voorgaande onder den nieuwen
't bedelvende: Soms duizel; het den lezer, die in den woordenstroom zoekt naar een rustpunt
:ijn vermoeid brein
rustpunt wordt gevormd door de illustratie, het nieuws in beeld d. ar loop! V niet vluchtig
dat
'■"
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dagelijks schrijft

men kolommen van

het in eressantste nieuws
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Dê SumAtrA Dnd

Het best geïllustreerde en
actueelste Weekblad van
Indië en het Moederland
*-*H-FM.
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SI echts f5- per kwartaal of f 10.- totaal
«afMiliaiia r%o9a\ voor het beste dagblad en het beste weekblad

Raketproeven te Berlijn.

'den

nheden in volten

- President

wordt

Lebrun wordt verwelkomd.

--

Inbraak te Edam.

verbreed.—

gi

VERWELKOMING VAN DEN PRESIDENT.— De
president van Frankrijk heeft een bezoek gebraeu
aan de universiteitswijk
ncy.— Een hartelijk

ZIJN ETNDE NABIJ. De molen te St.
Antom's (N.-Br.). die in de 1« ei uw gebouwd is, zal binnen
tijd atken worden.
■

6

begroeting.

RAKETPROEVEN TE BERLIJN.- OF TEMPELHOE

is de eerste openbare demonstratie
iden met de raketten van ing. Tilling uit Osnabrüek.— Links: de raketten, die g<
heel van aluminium vervaardigd zijn, op het vliegveld; rechts: het afschieten.

OP HET JAARLIJKSCHE FEEST VAN DE DUITSCHE
.SPORTPERS waren tul van Olympische kampioenen als
gast aanwezig, o.a. Elly Preis, het Oostenrijksche meisje
dat bij verrassing den Olympischen schermtitel veroverde.
Tijdens dit feest trok zij een partij tegel Hanni Wolff uit

PLECHTIGHEID TE NIJVERDAL.— Onder zeer veel belangstelling van de bevolking
is te Nijverdal een monument onthuld ter eere van de nagedachtenis van dr. F.J.P. Mo-

DE NIEUWE BLOEMENVEILING „HET WESTLAND”
TE POELDIJK is door mr. Th. J. Verschuur, minis^'
van Economische Zaken, offeii el geopend.— V.l n.r.: &
nister Verschuur; ir. J.M. Riemen», rijkstuinbouw eoris
lent; het Tw< ede Kamerlid G W.Kampschoër, buiageniee
ter van cic gemeente Monster en geheel links: de he
A.J. Hartman, secretaris van de bloemententoonstellit3»'
die in het nieuwe gebouw gehouden

werd.

Dresden.

quette.

INBRAAK

ONLANGS IS IN DE GEMEENTE BERGHEM EEN AFSCHUWELIJKE MOORD GEBEURD, waarvan de caféhoudef J. van der Pas (rechts), wonende te Oss, het slachtoffer

is geworden. Links: De plaats waar de vermoorde werd gevonden: aan den rand van de
'weide van den landbouwer Vaassen.

Uw vrienden

en

IN HET MUSEUM TE EDAM.— De

conciërge van het Edamsch museum bij de vitrine, waaruit inbrekers een aantal oude gouden en zilveren munten ontvreemden. De daders verschaften zich toegang door het forceeren van een deur aan de achterzijde van het
gebouw.

BE

kennissen

voor KERSTMIS een practisch
en duurzaam geschenk.

Corntiela s
heeft

zoo

Ma<, az»n

fraaie

Draal niet in Twijfel

artikelen

zooals :
Fantaisie dassen, in moderne dessins
Poriemonnaies en portefeuilles, va
prima leder
Riemen met verzilverde en vergulde
gespen

Echte Eau de Cologne (gegenüker dem
Jiilichplatz) enz.
"220

enz.

E
B

iuist ontvangen eene uit-

gebreide collectie

„Phobos”

GEREED VOOR DE NIEUWE REIS.— Het motortankschip
wordt door de (kisterdoksluis te Amsterdam gesleept, nadat o
door „Werkspoor" hersteld is. Het schip is naar St. Kitts vertr"
ken.

___

Gij kunt de kwade gevolgen van nierverzwakking voorkomen door tijdig in te grijpen,
als gij de eerste waarschuwende verschijnselen
als rugpijn en urinestoornissen opmerkt.
De nieren bepalen Uw gezondheid, want zij
filtreeren de onzuiverheden uit het bloed. Als
zij door verzwakking hiertoe niet in staat zijn,
gaat uw gezondheid langzaam achteruit en vertoonen zich verschijnselen als pijn in de
lendenen, duizeligheid, rheumatische pijnen,
urinestoornissen en waterzuchtige zwellingen.
Gij gaat lijden aan slapeloosheid, loomheid,
zenuwachtigheid, stijve gewrichten enz.
Niet alle verschijnselen treden bij iederen
lijder op, doch iedere lijder heeft er enkele.
siddellijk met
Wanhoop niet, doch 1
Rugpijn
Nieren
het gebruik van Foster's
zijn
bekend
als het
Indië
geheel
Pillen, die in
niergeneesmiddel bij uitnemendheid. Zij zullen
U helpen, zooals zij zoovele anderen volkomen
geholpen hebben.
Foster's Rugpijn Nieren Pillen zijn verkrijgbaar in alle apotheken en toko's a f 2.— per flacon.

4498

SCHITTEREND

R
EER

(T I G E R) B

|^

E EK

Groote flesch 45 cents
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De Oostenrijksche

moeilijkheden.

VAN DE DAGEN VAN HET
DE ONRUST NATIONAALSOCIALISTISCHE
CONGRES.

November.

I Set

ministerie Dollfuss zal weldra vijf
jenden in functie zijn. Van een ophelde;.n§ van de binnenlandsche politiek is in
Jjei tijd geen sprake geweest. Op parlegebied heeft de regeering een
?*Satief en een positief succes behaald,
negatief door het verwerpen van de
?°tie van wantrouwen van de oppositie
?et één stem -meerderheid, een positief
j°°f het aannemen van het protocol van
j^Usanne met twee stemmen meerderheid.
i^rop is het parlement naar huis geWanneer het weer bijeen zalkoeö staat nog niet vast. Men hoort zeggen
de tweede helft vau October. De laats-1
er dagen hebben intusschen weer
dat een beslissing in de bin?*ölandsche politiek in welken zin dan
'?*rs niet langer uit kan blijven, daar an? het wezenlijke moreele en materieele
van Oostenrijk onmogelijk is. Er
fstel weinig
!?"en
landen zijn in Europa die.
c
h
zoon
in
oeconomischen nood be?i
als Oostenrijk en waar toch de
tpMijzucht zoo ongebreideld het gehee' openbare
leven heheerscht. De vier
toen
ste
de Weensche nationaal
dagen,
i
TCialisten hun congres hielden, wat de
'Ociaal
democraten en communisten
gelijktijdige tegenbetoogingen aanging had gegeven, heeft men duidelijk
*)*nüen zien dat de gebeurtenissen te
I
en £in verdere strekking in geop een keerpunt staan,
j^l Oostenrijk
botsingen van deze vier dagen, het
j*ltal aanhoudingen en het getal gewon'?ö zijn bedenkelijke dingen in een tijd
r* ('ostenrijk thans doormaakt, al is het
?°k niets bijzonders wanneer men ziet,
?**r wat zich in Duitschland en andere
afspeelt. Men moet echter niet
naar de feiten maar ook naar
e diepere oorzaken en dan openen zich
v aarlijke perspectieven. De verpolitie|?-s'üg
is al zoo ver, dat de kleinste oorzaak
e grootste gevolgen kan hebben. De ger*urtenis m den Weenschen raad is voor,-eeldeloos. Een herhaling, die overigens
i^dkeels aangekondigd wordt, moet bewerk mettertijd onmogelijk maken.
erlijk
, erkwaardig is, dat de bron van alle on8t schuilt in de partijen die zichzelf het
toekennen de geheele arbeiderste
n.l. de sociavertegenwoordigen,
ji^ssa
de communsten en de nationaal
de verdere burgerij schijnt
?°cialisten,
egenwoordig geheel buiten den politieken
jpQg van zaken te staan. De christen sofistische partij voert een zwaren strijd
het bestaan, daar haar van allen kan11
r? leden worden onttrokken. Erger nog
de Groot Duitschers er voor, van
.*ie geheele menigten tot de nazi's overDuitschers begaan bolopen. De groot
.eödien de fout, inplaats van mee
e
Werken tot een burgerlijke coalitie, door
.ei
hardnekkige oppositie tegen de regeef'üg
de tegenstanders van de burgerlijke
Partijen in de kaart te spelen. De derde
j^rgerlijke organisatie, de burgerwacht,
aan voortdurende crises en hervordie haar strijdkracht vermindert,
mingen,
?at nog verergerd wordt daar ook uit
partij de wegvloeiï'ng naar de natio-s^l-socialisten voortduurt. Thans blijkt
hoe dwaas het geweest is, dat
jflidelijk
ca niet gezorgd heeft voor het tot stand
tot bloei komen van een burgerlijke
J^ddenpartij, waaraan nu in Oostenrijk
eer dan ooit gebrek bestaat, en waarvan
?j*&en
de grondslagen thans mist, doordat
j?owel de leiders als het geld ontbreken.
*£ onrust van de laatste dagen heeft te
/"eenen een groote zenuwachtigheid verj°rzaakt, en met name den handeldrijven?e ö middenstand groote schade berokkend,
terwiji
aanzien van het land in het
verminderd is en de toch
weer
|l reeds zoo gespannen toestand nog ster-56r! geladen is. De financieele lasten, die
voortdurende veiligheidsmaatregelen
o°or den staat meebrengen, zijn in deze
ondragelijk en onverantwoordelijk.
-pgen
*e meer, daar de regeering voornemens
Fj°et zijn, ora van de toch reeds leegge?'°ede bevolking nog nieuwe belastingen

mentair

I boden.
2JJ
,

dden
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JTdeelen

J?

J&

JJdt
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J^tenland

Het ministerie

bijgetreden,
Me

Dollfuss, dat in Mei is
is een onvermengde burger-

regeering, maar kan niettemin toch
let beletten, dat het verval van de bur|eriijke partijen steeds sneller gaat, en
k** en nieuwe anti burgerlijke partijen in
J*Q onderlingen strijd de bevolking in het
j gemeen steeds meer terroriseeren. Het
ö moeihjk te zeggen, wie van de drie
rujen de schuldigste is. In ieder geval
*at vast, dat het optreden en de vervan de nazi's ook bij de socialisjj* en communisten een verhoogde raditeweeg heeft gebracht.
Het
de tacfeit
tlBekek van dat de samenstelling enhet
burhet ministerie Dollfuss
front ook nadeel doen doordat de
r arische koers van het ministerie de te£? üstelling tusschen de burgerij op het
Wteland en in de steden verscherpt, mag
0 tuinder over het hoofd gezien worden,
daarmee de oeconomische kwestie,
e
nummer een is, nog
°P net oogenblik
r Wikkelder
wordt gemaakt. Met erkenjj^g van alle moeilijkheden waartegen
jjp* ministerie te strijden heeft, moet toch
niet
|p?egd worden, dat zij tot dusverre
f .'Ukkig is geweest met haar daden, en
jJtelijk niets heeft bijgedragen tot de ver
hidering van de binnenlandsche en de
ij c°mische crisis die zij beloofd had. Hoe
Qh e.riger men ter zekerer plaatse tracht met
ptlrnistische bekendmakingen dezen stand

-

vL

van zaken te loochenen of te verzachten
des te grooter is de ontgoocheling over
het diepe contrast tusschen deze bekend
makingen en de werkelijkheid. Op het
oogenblik tracht het ministerie Dollfus
opnieuw een stap te ondernemen waarmee het eenerzijds aan populariteit moet
winnen, anderzijds een bevestiging moet
geven van haar wensch om met straffe
hand op te treden. De regeering heeft
n.l. zoo juist naar Duitsch voorbeeld haar
eerste
noodverordening uitgevaardigd,
welke door een indiscretie ontijdig bekend
was geworden, zoodat zij al al voor haar
bestaan aanleiding heeft gegeven tot een
hevigen strijd over haar wettelijkheid.
De noodverordening is gegrond op bepaalde uitzonderingsbepalingen voor tijden van oorlog, wat zelfs de sociaaldemocraten, wier wenschen met den inhoud
van de noodverordening overeenstemmen,
aanleiding geeft tot kritiek omdat zy vreezen dat hiermee ecu precedent zal worden geschappen voor verdere noodverordeningen. De huidige noodverordening
machtigt de overheid tot het treffen van
toebereidselenom hen, die rechtstreeksch
onmiddellijk schuld zijn aan het ineenstorten van de Credit Anstalt, ten minste
geldelijk ter verantwoording te roepen
door confiscatie van hun vermogen, in
het binnen- en zoo mogelijk ook in het
buitenland. Men noemt al drie namen van
vroeger bekende financiers.
die door deze noodverordening getroffen
zouden worden. De bondskanselier heeft
Zondag gezegd dat het hem met deze zaak
ernst is en dat hij binnen ten hoogste
drie maanden de parlementaire bevestiging van de noodverordening zal vragen.
Het toepassen van het middel van de
noodverordening, al is het weer ten aanzien van een maatregel tegen burgelijke
elementen, past in het kader van de ge
ruchten, die dr. Dollfuss het plan toeschrijven stap voor stap, eveneens naar Duitsch
voorbeeld, maar zonder nieuwe verkiezingen, buiten heeft parlement om te regeeren zonder evenwel openlijk de grondwet
ter zijde te stellen, dus een echt Oostenrijksche vorm van dictatuur, geen visch en
geen vleesch. In regeeringskringen noemt
men de geruchten echter onjuist en somt
men de namen op van de overtuigde en
beproefde democraten in het huidige kabinet die zich nimmer tot een dergelijk experiment zouden leenen. Maar er is nn eenmaal
ongerustheid in deze richting gewekt, wat
een reden te meer is, waarom een opheldering in de binnenlandsche politiek niet
lang meer uit kan blijven.
o-o-o

WOLKENKRABBER KONING OVERLEDEN.
Schoenpoetser, die millionnair werd.
De multi-miilionnair A.E. Lefcourt, die
zijn carrière begon als schoenpoetser en
haar eindigde als „wolkenkrabber-koning"
is op 53-jarigen leeftijd te New Vork
gestorven, aldus de Telegraaf. Zijn bezittingen aan onroerende goederen werden
geschat op een waarde van 200 millioen
gulden afgezien nog van zijn enorme aandeelen in de kleeding-industrie. Er zijn in
Ver. Staten thans 377 „officieele wolkenkrabbers" en daarvan waren er in New
Vork 24 het eigendom van Lafcourt.
In het armste deel van New Vork begon
Lefcourt zijn loopbaan: zijn wil om vooruit
te komen bracht hem van de schoenpoetserij naar de kleedingindustrie. Hij had
een naaimachine bijeengespaard, doch
bezat geen meter stof en had ook geen
cent meer op zak. Niettemin nam hij
bestellingen aan voor costuums en gelukkig slaagde hij er toen ook in van
een cliënt wat geld te leenen. Hij kon
nu stof koopen en zijn orders uitvoeren.
De zaak leverde hem flinke winst op
en na verloop van jaren begon hij er over
te denken weer eens wat anders te beginnen. Het viel hem op, dat er in New Vork
steeds meer kleine gebouwen kwamen.
„Ik ga groote huizenhou wen" verklaarde
hij en dat was het begin van den weg,
die hem naar het wolkenkrabber-koningschap zou voeren.
Een van zijn 24 wolkenkrabbers werd
gebouwd als geschenk aan zijn zoon. Hij
wilde graag, dat zijn zoon zich voor het
bouwvak zou interesseeren en die belang
stelling meende hij niet beter te kunnen
stimuleeren dan door hem een wolkenkrabbertje van 20 millioen gulden cadeau
te geven. Het kind was nog te jong om
dit cadeau te waardeeren en voor het er
vreugde aan kon beleven was het gestorven: de jongen stierf op 17-jarigen leeftijd.

ZWEDEN WIL BEZUINIGEN.

Een probaat middel: ontwapening.
Stockholm, 3 Dec. (Aneta Transocean).

De nieuwe Socialistische Zweedsche regeering schijnt vastbesloten te zijn practisch door te voeren wat de Ontwapenings
Conferentie bepleit. Zij heeft een commissie
van drie deskundigen benoemd om controle
uit te oefenen op de Zweedsche wapenindustrie. Voorts is de regeering van plan
15 millioen kronen te bezuinigen op de
militaire uitgaven en de krijgsraden in
vredestijd af te schaffen.

DE LUCHTHAVEN TE GALWAY.
Dublin, 3 Dec. (Aneta Reuter). De plannen tot vorming van een internationaal
syndicaat in verband met den voorgenomen
aanleg van een luchthaven te Galway

schieten goed op, verklaarde Glendinning,
voorzitter van de lersche Transport Corporatie, een der voornaamste promotors
van het ontwerp. Hij verklaarde verder
dat binnenkort het prospectus der nieuwe
op te richten maatschappij, welke zal beginnen met een kapitaal van 25.000 pond
sterling, zal worden gepubliceerd.
In de Vereenigde Staten en Canada bestaat zeer groote belangstelling voor het
plan en Glendinning is uitgenoodigd naar
New Vork te komen voor een conferentie
met leidende bankiers.
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Een eigenaardige
obsessie.
VAN EEN WELOPGEVOED MAN.

1932

—

VIERDE BLAD

UKAANT

MIERENBAKJES

Londen, 2 Dec. (Aneta-Reuter). De dood
van een welopgevoed man, die gedreven
door een obsessie des nachts ongekleed
Wederom verkrijgbaar bij:
door hetHyde Park placht te wandelen,
tot
een
geleid
heeft
officieel onderzoek
Rathkamp & Co.
door den lijkschouwer.
Eenige dagen geleden namelijk trof men
Chemicaliënhandel Insulinde
tegen de omheining van genoemd Park
Coöperatie Dcli
het lichaam aan van Cecil Barry Dawson,
een 58 jarige exambtenaar van de BritschWederzijdsch Belang, Pangk. Brandan
Indische houtvesterij, die door de koude
bevangen bleek te zijn en later aan de
en alle provisiën- en drankenhandelaren.
gevolgen van zijn avontuur overleed. Familieleden van Dawson verklaarden, dat
hij een theosoof was, die veel studeerde
per stel.
703
I
en in Br. Indië zoo lang in eenzaamheid
heeft geleefd, dat hij deze ook in Londen
zocht. De lijkschouwer sprak als zijn meening uit, dat Dawson, zijn instinct volgende om uit de stad te komen en een natuur DE CHEMISCHE EN BACTERIOLOGISCHE
BOLIVIA EN PARAGUAY.
lijk leven te leiden, een ongeluk is overOORLOGEN.
komen, zoodat hier sprake is van een
„aceidental death"
Zijn beiden moe?
onmenschelijkheden worden
Kunnen
deze
o-o-o
La Paz, 2 Dec. (Aneta-Havas). Bolivia heeft
verboden ?
in antwoord op het verzoek van den VolGenève, 2 Dec. (Aneta Transocean). De kenbond verklaard bereid te zijn de vijanDE ONTWAPENINGSCONFERENTIE.
commissie van rr-ilitair enonomische des- delijkheden te staken, doch verwerpt de
hypothese van Paraguay, dat „Paraguay
kundigen heeft bij het Bureau der Ontwapenings Conferentie haar rapport ingediend de erfelijke eigenaar is van het betwiste
Vereenigde Staten tegen uitststel
over de mogelijkheid om voorbereidingen gebied."
Bolivia gaat aceoord met een burgerlijvoor
een chemischen en bacteriologischen
Berlijn, 2 Dec. Aneta Transocean,). De
ke, arbitrage-commissie, onder voorzitterte
verbieden.
De
commissie
blijkt
oorlog
Amerikaansche gedelegeerde Norman Danogal pessimistisch te zijn en zegt dat het schap van een Amerikaansch hoofdofficier.
vis heeft in een interview met een ver- practisch
onmogelijk is "alle defensieve
tegenwoordiger van de Parijsche editie middelen tegen
gasaanvallen te registreeChicago
der
Tribune de geruchten ren, ofschoon als
HET LOT VAN EEN RUSSISCHE
vaststaand kan worden
tegengesproken, dat de Vereenigde Staten
deze
midPRINSES
dat
meeste
van
de
aangenomen,
voorstanders zouden zijn van een uitstel delen ook van zeer groot nut kunnen zijn
der Ontwapenings Conferentie. Het blad
doeleinden in een chemiaccentueert echter de geruchten nader voor offensieve
oorlog.
schen
door de mededeeling, dat Norman Davis
In 1913 verkocht een der heeren HamDe commissie stelt in het belang der burger,
de bekende antiquairs te Parijs,
een plan heeft opsteld om de moeilijke burgerlijke
bevolking voor een internatio- aan den Russischen grootvorst Paul
gelijkheids- en veiUcrheidsprobleraen te
te vormen, welks taak zal antieke meubelen, die naar Tsarskoje
omzeilen door de schepping van een per- naal lichaam
uit
het
bestaan
bestudeeren van deze de- Selo, waar de bezitting aan het keizerlijmanente
ontwapeningscommisie, welke
en de verzameling van ke domein grensde, gezonden werden. De
middelen
fensieve
dan de werkzaamheden der Conferentie
ondergegevens
wetenschappelijke
voor
oorlog en later de revolutie beletten de
zou moeten voortzetten.
ten
nazoekingen
behoeve
van
zwakkere
betaling, welke volgens de Matin 270.000
Londen, 2 Dec. (Aneta-Rugby). De premier, die in gezelschap van Sir John Si- ties, welker industrieën niet ontwikkeld frank beliep welke thans van de kinderen
genoeg zijn om den toestand het hoofd te van prinses Paley geëischt wordt. Zij was
mon, hedenmorgen te Genève is aangebieden.
de morganatische vrouw van grootvorst
komen, had spoedig na zijn aankomst een
Paul, oom van den laatsten tsaar. Na den
1 mgdurig onderhoud met Norman Davis.
MISDADIGE AANSLAGEN IN POLEN.
gewelddadigen dood van haar man en
Later ontving hij bezoek van Benesj,
zoon, moest zij overhaast met haar beide
rapporteur-generaal van de Ontwapenings
Conferentie, met wien hij de mogelijkheid
dochters naar Finland vluchten. In het
kasteel liet ze alle kunstschatten achter,
van een spo3dige hervatting der onderMoord en roof.
waaruit ze op de slede, alleen de edelhandelingen van het Bureau besprak.
Des namiddags had Ramsay MacDonald
Warschau, 3 * Dec. (Aneta-Havas). In steenen had weten te redden.
over hetzelfde onderwerp een onderhoud verschillende deelen van het land hebben
Ze vestigde zich later te Parijs en Biarmet Paul Boncour. Men gelooft, dat de den laatsten tijd misdadige aanslagen ritz en stierf in 1929. In 1922 had ze met
Britsche premier van zijn verblijf te Ge- plaats. Twee politieagenten die op het den heer Hamburger een schikking genève gebruik zal maken om de mogelijk- station te Glinna Nawarja twee verdachte troffen, volgens welke de schuld tot 105.
heid van een zoo spoedig mogelijke by- lieden wilden fouilleeren, werden door 000 frank werd herleid, die betaald zou
eenroeping van de economische wereld- dezen beschoten, met het gevolg dat een worden, indien de prinses weer in het
conferentie te bestudeeren.
agent op slag gedood en de ander ernstig bezit van haar goederen mocht komen.
gewond werd. De daders hebben zich uit Maar in 1928 vernam princes Paley, dat
de sowjet regeering aan een groep Frande voeten gemaakt. Later heeft men echDE GOUDVONDSTEN IN JaMTLAND
ter te Mikolajew, een dorpje op 36 K.M. sehe, Duitsche en Engelsche antiquairs
afstand van Lwow, twee personen gear- alle kuntsvoorwerpen uit haar kasteel
resteerd, die verdacht worden van den verkocht had. De meubelen waren op een
Teleurstellend resultaat van
schip naar Londen geladen. Zij werd geofficieel onderzoek
moord.
Gisteren werd nabij Krakau een brie- machtigd, ze bij het uitladen in beslag te
Stockholm: Een maand of wat geleden venbesteller,
die op weg was naar de laten nemen, maar het Engelsche gerecht
schreven wij over de ontdekking van- dorpen Sulkowiec
en Kalwarja vermoord. wees haar vordering af. Later trof ze een
goudhoudende ertslagen in de nabijheid
moordenaar
beroofde
den ongelukkige schikking met de antiquairs, die den boel
van het afgelegen Jaratlandsche gehucht De
in handen hadden doch de opbrengst viel
bedrag
4000zlotys.
van
een
van
Börö. Men verzekerde, dat het erts op
tegen en haar erfgenamen stellen nu voor
Te
en
werden
de
Krzepioy
Te^respol
zn minst zooveel goud bevatte als het postkantoren leeggeplunderd door gemas- het Parijsche gerecht tegen den eisch van
erts van Boliden en het duurde niet lang
den het Hamburger de termen der schikvoor van alle kanten goudzoekers naar kerde bandieten.
king van 1922 welke voorwaarde niet ver
Börö kwamen, die daar in de bossehen
vuld zou zijn.
TROTSKY WIL NIET NAAR ZWEDEN.
met houweel en dynamiet hun geluk gingen beproeven aldus de N.R.Ct. Toen
zelfs meegedeeld werd, dat een te goeVrees voor persvertegenwoordigers.
DICTATOR VERDACHTEN VEROORDEELD
der naam bekend staand laboratorium het
goudgehalte op ongeveer 30 gram per ton
Copenhagen, 3 Dec. fAneta-Transocean).
erts had bepaald
bij Boliden is het ge- Een der redenen van Trotsky om te weimiddelde nog geen 20 gram
achtte de geren een bezoek te brengen aan Zweden
Madrid, 3 Dec. (Aneta-Reuter), De speciadirecteur van 's rijks dienst voor geolo- is, dat hy en zijn vrouw te veel moeilijkle rechtbank heeft ecu aantal generaals en
gisch onderzoek den tijd gekomen om heden ondervinden van de zijde van oudministers wegens deelname aan het
enkele deskundigen naar Börö te zenden de persvertegenwoordigers en de agen- dictatorschap van Primo de Rivera verooren de daar genomen ertsmonsters bij een ten der diverse geheime diensten. Het deeld tot gevangenisstraffen, varieerende
rijkslaboratorium te laten onderzoeken.
is niet
bekend waar de banneling tusschen 6en 12 jaar, terwijl een aantal
Met dit werk is men thans gereedgeko- zich op het oogenblik ophoudt, doch naar anderen gedurende 20 jaren van alle burmen. De resultaten zijn, naar de directeur verluidt heeft het geheele gezelschap zich gerrechten vervallen is verklaard.
aan de pers mededeelde, zeer teleurstel- reeds te Esbjerg ingescheept voor Duinlend, omdat het goudgehalte inplaats van kerken, vanwaar de reis overland naar
KARDINAAL BOURNE ZIEK.
dertig gram nog niet eens gemiddeld 0.1 Marseille wordt gemaakt. Daar embarkeert
gram per ton bleek te rijn, terwijl het de familie weder om terug te keeren naar
hoogste zilvergehalte dat in een der monS tambul.
sters gevonden is ongeveer 11 gram was.
Rome, 3 Dec. (Aneta-Reuter). Kardinaal
Hoe het laboratorium, dat. 30 gram goud
Bourne,
die tijdens zijn vijfjaarlijksch offiRUSLAND BOUWT LUCHTSCHEPEN.
per ton constateerde, aan dit resultaat gecieel bezoek aan het Vaticaan ziek is gekomen is, weet men vooralsnog niet. Het
worden en in het hospitaal van de Blauwe
kan zijn, dat het monster toevallig veel
Generaal Nobile geeft inlichtingen.
Nonnen moest worden opgenomen, is hegoud bevatte, het kan ook zijn, dat het
Copenhagen, 3 Dec. (Aneta-Transocean). den veel beter, hoewel hij nog niet geheel
goudgehalte verhoogd was, en het is na- De bekende Russische Poolexpert professor buiten gevaar is. Koning George heeft hem
tuurlijk niet uitgesloten, dat men op het Samoilovitch heeft in een persgesprek door bemiddeling van den Britschen zaaklaboratorium een grove fout heeft ge- met Politiken verklaard, dat generaal gelastigde in Vaticaanstad, een sympathiemaakt, al wij de directeur van den geoloNobile, de commandant van het in Juni betuiging doen toekomen.
gischen dienst dit laatste nog niet aanne 1928 in het Poolgebied verongelukte lucht
men. Tegelijkertijd heeft hij in de pers schip „Italia", in Rusland betrokken is bij
gewaarschuwd, zeer sceptisch te zijn aan den bouw van een vloot van middelmatige ITALIE BOUWT WEER VECHTMONSTERS.
gaande eventueele resultaten van het goud luchtschepen, welke zullen dienen om een
zoeken, dat in Medelpad en Halsingland geregelde verbinding tot stand te brengen
op verschillende plaatsen door meer of met de geisoleerde streken van Siberië.
Rome, 2 Dec. (Aneta-Reuter). Mussolini
minder deskundigen bedreven wordt.
Hij voegde hier aan toe, dat negen van
opdracht gegeven over te gaan tot
deze luchtschepen reeds voltooid zijn en heeft
den
bouw van twee kruisers van het „Con
binnenkort in dienst zullen worden ge- dottieri"-type
VEROORDEELING VAN JAPANSCHE
van 7000 ton en twee torpe
steld.
COMMUNISTEN.
dobooten. Deze nieuwe schepen maken
deel uit van het 30.000 ton bouwprogamDE AANSLAG OP DEN EGYPTISCHEN
1932/33, waartoe in het begin van den
ma
Tokio. Het Toote proces tegen de comPREMIER.
afgeloopen zomer besloten werd.
munisten dat drie jaar heeft geduurd, is
geëindigd met de veroordeeling van 97
Dader tot levenslang veroordeeld.
beklaagden. Vier hunner hebben levensTRAMSTAKING TE ATHENE.
Cairo, 3 Dec. (Aneta Reuter). Twee perlang gekregen; tien anderen 15ja»rtuchtsonen, Mahomed Issa en Ahmed Gharib,
huis en de overige 83 zijn tot gevangenisstraffen van twee tot twaalf jaar veroor- die schuldig zijn bevonden aan een poging
Athene, 2 Dec. (Aneta-Transocean). De
om op 6 Mei j.l. den trein, waarmede de
deeld.
liggen stil als gevolg van
tramdiensten
reisde,
blazen,
te
premier
op
Bij de voorlezing van het vonnis zeide Egyptische
staking
onder
communistische leiding.
een
veroordwangarbeid
tot
zijn
levenslangen
de rechter, dat de Japansche communiskleine botEr
hebben
reeds
verschillende
Issa,
Gharib,
een
en
onderafdeeling
vormde
deeld.
landbouwer
tische partij een
De
gehad.
autobusdiensten
plaats
singen
van de Derde Internationale te Moskou en een arbeider in de afdeeling voor militaire
werken, plaatsten een bom op de rails in worden echter gehandhaafd en de autoridat de beklaagden jaren lang revolutiouitgebreide maatregelen ge
naire propaganda hadden gevoerd met de provincie Girga, welke ontplofte even teiten hebben
verzekering
ter
van wet en orde.
nomen
premier
pashet doel een proletarische autocratie in voor dat de trein van den
seerde.
Japan te stichten.
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Mishandeling van verdachten?
NASLEEP VAN EEN OUDE

MOORDZAAK.
Voortzetting van de zaak Van
den Ende.
Dinsdag 6 December zette de Raad van
Justitie te Batavia het onderzoek voort in
de mishandelingszaak Van den Ende.
De Raad was als volgt samengesteld:
president
Mr. Abell
)
Mr. Nieuwenhuizen
) leden
Mr. Jhr. Van der Goes

Mr. Vervloet
Mr. Klatten

I

—
— Ambtenaarvan
het O. M.
— Verdediger.
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recherche is werkzaam geweest. Hij werd

geroepen.
Beklaagde wordt een nieuwe situatieteekening voorgelegd van het hoofdbureau
der recherche, waarop o.a. ook de bewuste put voorkomt, waarbij de geturige Assan
3 dagen naakt, in staande houding, zou
hebben doorgebracht.
President: "Beklaagde, wijst U den put
eens aan. Hoe zag die put er precies uit?"
Bekl.: "Dat zou ik U niet meer precies
kunnen zeggen."
Pres.: „Hoe hoog was het muurtje, om
dien put, naar schatting ?u
Bekl.: „Dat ben ik vergeten, mijnheer
de President."
Pres.: „Hebt U den getuige Assan daar
ook zien staan?"
Bekl.: Ik heb hem wel éénmaal's avonds
in het voorbijgaan zien staan, doch het is
toen niet opgevallen, dat hij naakt
my

was."
Pres.: „Hebt U verder nog iets aan Uw
verklaringen toe te voegen, beklaagde?"
Bekl.: „Neen, mijnheer de President."
Hierna wordt getuig» Assan voorgeroepen. Assan schat desgevraagd de hoogte
van het muurtje op ruim een meter.
Hij verklaart verder, dat toen hij bij den
put stond, hij beklaagde niet heeft gezien.
Vervolgens komt getuige Rhemrev voor.
Hij wordt eerst aan den door hem afgelegden eed herinnerd, waarna de President ook dezen getuige verzoekt, de hoogte van het muurtje te schatten. Getuige
rklaart, dat het muurtje manshoog is.
Pres.: „Dan vergist U zich toch deerlijk
uige, dat muurtje is opgemeten en is
1.25 Mtr. hoog, dus dan is die door
' opgegeven hoogte toch wel gemeten
naar de lengte van een erg klein mannetje".
Get.: „U vraagt mij, wat ik me van deze
latie kan herinneren en dat zeg ik U."
Pres,: „Hebt U bij dien put tijdens en vlak
na het verhoor van Assan niets bijzonders

Brecies

opgemerkt ?

„Absoluut niets bijzanders,
President."
de
Get.:

mijnheer

Pres.: U hebt dus ook niet gezien, dat
Assan naakt stond?"
t.: Neen, mijnheer de president."
president laat thans getuige Möller
voorkomen. Ook deze getuige weet niets
ven het naakt-staan van Assan eu blijft
verder bij zijn eerder afgelegde verklaringen, ook nadat hij nog eeijs» nadrukkelijk
aan den door hemafgelegdeneed is herin-

nerd.
Hierna wordt getuige Pitjoeng voorgeroepen. Ook aan Pitjoeng wordt de situatieteekening voorgehouden, aan de hand
waarvan get. nog nadere aanwijzingen
geeft.

Pitjong verklaart thans ook met nadruk,
dat hij Assan naakt bij den put heeft zien

staan.

Op verzoek van één der leden van den
id, wordt een maatlat gezocht, teneinde
de vraag, of het mogelijk was, ora van uit
de kamer, waarin beklaagde zat, getuige
Ajsan achter het muurtje bij den put te
zien staan, met juistheid te kunnen beant-

woorden.
Intusschen wordt getuige Nawi voorgeroepen. Nawi was tijdens het onderzoek
in de zaak P. Bekkering leerling—recher-

cheur.
Hij werd tijdens het onderzoek in deze
zaak geschorst, doch is thans weder in

functie.
Hij is gedurende omstreeks 11/2 a2 jaar
onder getuige Rhemrev werkzaam geweest.
Nawi, die Assan bijden put heeft helpen
bewaken, verklaart desgevraagd, dan Assan
niet geslagen is en dat hij zijn gewone

„pakean" aan had.
Op de vraag waaruit dat „pakean" dan
wel bestond, antwoordt get., dat Assan
een broek aan had, terwijl zijn baadje op

een bank lag.
Pres.: „Moest Assan zich dan niet mandiën ?"
Get.: „Ja, dat wilde hij wel, doch dat
is niet doorgegaan."
Pres.: „Waarom niet?"
Getuige blijft hierop het antwoord schuldig ra verklaart verder, dat get. Rhemrev
hem had opgedragen tegen Assan te zeggen, dat deze alleen als getuige zou worden gehoord.
Hierop had Assan gezegd, :""oh, dan wilik wel „ketrangan" geven.""
Getuige deelt verder nog mede, dat hij
's avonds om 7 uur bij Assan was gekomen
om hem binnen de omheining van den put
te bewaken en dat Assan er 12 uur 's
nachts nóg stond.
Pres.: „Beklaagde, hoe laat bekende
Assan ?"
Bekl.: „Het zal omstreeks 12 uur geweest zijn, mynheer de President en daar-

_
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deemoedig en droef gezicht. Haar weiin verband met het vooronderzoek in de besneden mond ging open om een
politieaffaire geschorst doch daarna door snellen stroom van zacht gemoduleerde
wedana Soetandoko weer in actieven dienst woorden door de ruimte te doen vloeien,
gesteld.
waarbij wij gelegenheid kregen haar mooi
Pres.: „Beklaagde, hebt U nog iets te gebit te zien.
zeggen op de verklaringen van dezen
Want, lezer, dat gebit bracht haar
getuige?"
hier. Ze had namelijk, lieflijk als ze
na zijn wij naar het erf van Hotel BekBekl. „Neen, mijnheer de President."
was, haar „vriendin en huisgenoot", Pakering gegaan."
Hierna wordt 10 minuten pauze gehou girah in haar rug en in haar buik
Getuige Nawi verklaart desgevraagd,
gebeten.
dat hij gezien heeft, dat Van den Ende den.
pauze
de
wordt
wederom
voorNa
Assan
Hoe dat zoo gekomen was, kon ze niet
een slaande beweging maakte ; vlak daarop volgde het geluid van een klinkenden geroepen. Een der Raadsleden stelt hem verklaren. Ach ze begreep het zelf niet,
slag en viel Assan. Getuige heeft duidelijk nog eenige vragen in verband met het hoe la béte humaine zoo in haar had
gehoord, dat beklaagde G.v.d
zeide. vooronderzoek op het erf van hotel Bek- rondgeraasd. Maar het was allemaal Pagirah's schuld, want die had haar eerst
Pres.: „Waar was je, toen je dat alles kering. Assan verklaart nogmaals nadrukkelijk, dat hij geslagen is door beklaagde. zoomaar op de borst geslagen en toen op
zag en hoorde ?"
Mr. Nieuwenhuizen houdt beklaagde den grond geworpen en aan de naren geGet.: „Ik stond op wacht buiten den
het onlogische voor van diens verklaring, trokken. Ze was bang, dat zij er aan dood
paggar, doch gluurde er doorheen.
van zou gaan en daarom had ze maar uit lijfsToen Assan geslagen werd, stonden de dat hij uit vrees voor ontvluchting
Assan, dezen getuige op diens voet trapte, behoud gebeten waar ze raken kon.
andere heeren er vlak bij."
„Les absents ont tort." Pagirah was niet
Pres.: "Heb je dat ailes duidelijk ge- terwijl beklaagde zijn twee handen vrij had,
waarmede hij veel vlugger had kunnen verschenen. Zij kon dus niets inbrengen
zien?"
grijpen dan dat hij zijn voeten gebruikte. tegen het verhaal van de schoone KasGet.: "Saja toean?"
wijst Mr. F. er op, dat bekl. in het minah.
Voorts
Pres.: "Maar waarom heb je dan voor den
geheel
niet bang behoefde te zijn voor
„Zat er misschien een man tusschen?"
rechtercommissaris gezegd, dat je niets geomdat
van
wiide
ontvluchting,
geheele
het
erf
de landrechter weten.
gehoord
zien en
hebt?"
„O! tidah kandjeng."
Getuige geeft hierop geen bevredigend hotel Bekkering doorpolitiemenschen was
„Getrouwd?"
antwoord. Het komt een der Raadsleden afgezet.
Beklaagde volhardt echter bij zijn tot nu
„Ook niet." Het geheim bleef onont
ook vreemd voor, dat deze getuige in het
huid,
halfdonker, door een blijkbaar klein gaatje toe afgelegde verklaringen.
woord
aan
geeft
Hierna
de
het
President
„Ze is een beetje gek", was alles wat het
in den paggar, alles zoo duidelijk heeft
den
lieve
zijn
requiofficier
tot
van
bijterige kind losliet.
het
houden
zien,
kunnen
naar aanleiding waarvan de
Bij den strijd was niemand tegenwoordig
president hem nogmaals vraagt of hij sitoir.
Beklaagde wordt zoo betoogt de Officier- geweest. Voor de politie had Pagirah bewel heel zeker is van hetgeen hij thans zegt.
Getuige antwoordt hierop bevestigend. beschuldigd van het misdrijf, genoemd in kend, te zijn begonnen.
Aannemend, dat Kasminah uit zelfverdePres.: "Beklaagde, wat hebt U op de art. 422W.v.s althans van dat genoemd in
verklaringen van dezen getuige te zeggen"? art. 345 W. v. s., hierin bestaande, dat diging had gehandeld, werd zij vrijgesproBeKl.: „Ik blijf bij miju reeds afgelegde door een politieambtenaar dwangmiddelen ken: Pagirah kreeg vijf pop boete.
werden gebezigd teneinde aan een verVoor Kasminah vertrok, groette zij
verklaringen, mijnheer de President."
ontwringen
dan
een
hoofsch
dachte
bekentenis
te
naar den adat, terwijl weer
ook
volhouden,
blijft
Pres.: U
dus
dat
even dat verdachte lachje haar lippen
U niet in die kamer hebt gezeten, van- wel hem een verklaring te ontlokken.
Spr. zet uiteen, dat sub a van de ten krulde.
waar U Assan bij den put hebt kunnen
lastelegging
bedreiging door bekl. jeDaarop trippelde zij heen.
zien staat?"
Assan,
gens
aan
rechercheurs
hij
dat Assan
Bekl.: „Ja, mijnheer de President, als
het anders was, ik zweer U, dat ik hetU zou overleveren, die hem zouden afVOOR DEN LANDRECHTER.
ranselen, indien hij geen bekentenis afdan ook zou zeggen."
Pres.: „Het is inderdaad vreemd, dat legde niet wettig en overtuigend is bede verklaringen van dezen getuige, die wezen, en requireert ten aanzien van dat
U tijdens de vorige verhooren ook nooit punt der tenlastelegging vrijspraak.
Wir sitzen so frölich befsammen,
Ten aanzien van sub b der tenlastelegheeft bezwaard, op dit punt volkomen
Wir haben einander so lieb.
op
Assan
slaan
ging—het
getuige
van
eensluidend zijn raet die van getuige Pi—ziet
de
Bekkering
het
erf
van
hotel
tjoeng."
Dewi was in dienst bij Njaja, de JavaanThans komt getuige Assan weer voor. Officier dit punt in een voor beklaagde sche
vrouw van een ITokian Chinees. Njaveel ongunstiger licht. Uit het geheele
Hij verklaart desgevraagd, dat hij 3avonja
niet mooi, er zaten rare kale plekwas
verklaart,
wettig
den naakt bij den put heeft gestaan en onderzoek is, naar spr.
op
ken
haar schedel, maar jong en aante
dat
staan,
dat hij tweemaal door Nawi is geslagen, en overtuigend komen vast
aldus
de Ind. Crt. Dewi had verhalig,
gemaakt
hij
aan
schuldig
zich wel heeft
eenmaal tegen het voorhoofd, de tweede
een
zuimd,
naar behooren te
klapper
maal ontving hij een slag in de lendenen, hèt in dat deel der tenlastelegging ge- raspen. En dat werd haar
door Njaja, iet
noemde misdrijf.
waardoor hij voorover viel.
wat
scherp,
Njaja
verweten.
had eigenlijk
Waar bekl. echter door zijn langdurige
Getuige Nawi ontkent dit.
geen
omgaan
verstand
van
met „hooihet
een
hij
door
ver
Pitjoeng hierna voorgeroepen, verklaart schorsing, en het feit dat
want
ze
was
voor
haar
en",
huwelijk
met
wel
zal
kwijt
radat hij, bij den put komende, Assan naakt oordceliug zijn betrekking
maar
een
geweest
den
Hokian
zelf
daghit
spr.
wil
niet
getroffen,
bij den put zag staan en aan Nawi vroeg: ken al Feeds zwaar is
een
lijder.
„Wat heeft het te beteekenen, dat die een straf requireeren welke met hetgepleeg bijDewi, minimum
wie
ze
overigens op voet van
met
de misdrijf in overeenstemming zou zijn een gelijkheid had omgegaan,
man hier zoo naakt staat?"
lustte de aanPres.: „Getuige Nawi, is dat zoo, dat eischt derhalve een gevangenisstraf voor merking niet. Ze begon te
schelden en
den tijd van 4 maanden.
Pitjoeng dit aan je heeft gevraagd?"
leelijke
te
wel wat
dingen
zeggen.
Njaja
kon
Verdediger
het woord
Hierna krijgt de
Get. Nawi: „Tida' toean."
was
in
opzicht
verdragen,
ze
dit
niet
verpleidooi
zijn
te houden.
Pres.: „Laat getuige Rhemrev hier ora
wend, maar toen Dewi uitsnerpte, dat zij
komen....
maar de vrouw van een Chinees was, vond
Mijnheer Rhemrev, wat hebt' U op de
ze het welletjes. Als een raket vloog ze op en
verklaringen van dezen getuige te zeggen?"
zette haar stevig gebit, met vier goud
SpoorY gestampte Muisjes overtrokken
Get.: „Mijnheer de President, het is intanden, een geschenk van
derdaad juist, dat ik Nawi heb ingelicht
gemaal,
met woeste kracht in
haar heer
omtrent de antecedenten van Assan, omDewi
s koon, die van schok, schrik en
dat ik dit voor den goeden gang van zaken
smart op den grond tolde met Njaja boven
noodig vond.
Spr. is het volkomen raet den Officier op haar.
Het is mogelijk, dat deze wetenschap eens, dat sub a der tenlastelegging niet
Deze verzwikte daarbij en passant haar
van mijn rechercheur invloed heeft gehad wettig en overtuigend is bewezen en berechterpols.
Van dit moment maakte de
"op de bekentenis van Assan, doch ik ben toogt vervolgens zeer uitvoerig, dat ook van pyn razende
Dewi gebruik om Njaja's
ondanks dit feit toch van oordeel, dat de ten aanzien van sub b nooit een overtui- vinger tusschen haar
kiezen te nemen.
bekentenis van Assan geheel van hemzelf gend bewijs zal kunnen worden geleverd.
En
zoo lagen de katten aan elkaar
is uitgegaan.
Spr. verklaart, dat deze bekl. niet zoo- vastgebeten te rollen, toen de echtvriend,
Ten aanzien van dat naakt staan van zeer voor het gerecht is gedaagd, omdat in zyn rustig middagslaapje
gestoord, van
getuige Assan, is mij niets bekend. Voorts hij een klap zou hebben gegeven, doch den zolder kwam, door een koelie
gewekt.
kan ik U de verzekering geven, dat ik omdat men tegenover de publieke opinie Het viel hem niet gemakkelijk, die vrouten aanzien van de reconstructie van het een einde wilde maken aan wantoestanwen van elkaar te krijgen en hij kon ook
misdrijf niets aan mijn rechercheurs heb den bij het politiecorps en daarom eens niet voor den landrechter
verklaren, hoe
meegedeeld."
een streng voorbeeld wilde stellen.
precies was gegaan.
dit
Getuige Móller vervolgens voorgeroepen,
Dat juist op Van den Ende de keus
En nu zaten ze dan voor mr. Coutinho.
verklaart niet te weten, van wien Nawi is gevallen, om daar voor op te Dewi
versierd met een leelijke bijtwond,
opdracht heeft gekregen om Assan te draaien, vindt, naar spr. betoogt, zijn oor- benevens
blauw oog, en Njaja met haar
bewaken.
zaak in het feit, dat bekl. de eenige vreemde verbonden wijsvinger als een standaard
Getuige Raidjan, eveneens rechercheur, op het hoofdbureau was, tegen wien dus omhoog, terwijl haar arm in een doek hing.
is thans aan de beurt.
een flinke dosis bezwarende getuigenissen
De echtenoot van Njaja heel omvangrijk,
Hy verklaart desgevraagd, dat hij op- werden afgelegd. Spr. acht het al zeer gezellig, dik en vreedzaam,
gekregen van mijnheer onaannemelijk, dat bekl. zich zoozeer over zat er tusschen. Njaja drukte zichgezellig,
dracht had
tegen
Rhemrev, om aan Assan mee te deelen, Assan's optreden zou hebben driftig geaan, nederig gehurkt en deed
hem
dat deze in de zaak P. Bekkering alleen maakt, dat hij hem een klap gaf, terwijl zelfs hier coquetjes en lief, tot groote
als getuige zou worden gehoord, evenals beklaagde's taak bij het succesvolle verergenis van Dewi, die het met het
in de diefstalzaak in het ijsdepot van Pe- hoor van Karim ten einde was en hij ten oog, dat nog open stond,
moest aanzien.
todjo in Gang Holle, waar Assan bij beaanzien van het verdere verloop dezer zaak Nadat de man was beëedigd, waartegen
trokken was.
een zeer ondergeschikte rol heeft vervuld. niemand der partijen bezwaar maakte,
Raidjan ontkent ten stelligste, dat Assan,
Spr. legt vervolgens nadruk op de zeer kwamen de verwarde verhalen. Wie er
gedurende den tijd, dat hij door Raidjan vele tegenstrijdigheden, in de vele ge- begonnen was met schelden, stond vast.
en Nawi bij den put werd bewaakt, ge- tuigenverklaringen en wijst op den uitsteAan welke zijde het kanibaalsch offenslagen of geschopt is.
staat van dienst yan beklaagde sief was geopend, bleef duister, maar de
kenden
Door den President gevraagd, waarom als politieman; bekl. heeft in den tijd der wang en vinger gaven gereede aanleiding,
Assan niet mocht mandiën, terwijl hij communistische relletjes zelfs eenige eer- beide dames tot f 5.— boete te veroorhiertoe toch zijn verlangen had kenbaar volle vermeldingen gekregen.
deelen.
gemaakt, antwoordt getuige, dat juist op
vordert spr. vrijspraak
Concludeerend
het moment dat Assan zou mandiën, de van al het hem ten laste gelegde, en zoo
heer Rhemrev met Pitjoeng bij den dit niet mogelijk is, een voorwaardelijke PARTICULIERE PRAKTIJK VAN PROFESSOREN
EN GOUVERNEMENTS-ARTSEN
put kwamen en vroegen of Assan al had gevangenisstraf of geldboete.
bekend.
Uitspraak Dinsdag 13 December a.s.
Nawi en Raidjan hadden hierop geantwoord : „Pas een klein beetje."
In het jongste nummer van Ned.-Indië,
Pres.: „Heb jij Assan gedreigd, dat, als
het orgaan der Vad. Club, bespreekt Mr.
hij niet wilde bekennen, jij hem een pakHamer het antwoord van de Regeering
slaag zou geven?
op de bekende vragen, welke hij over boGet.: „Tida toean".
VOOR DEN LANDRECHTER
venstaand onderwerp 4 Juni jl. heeft ingePres.: „En waarom heb je dat dan voor
diend.
den rechtercommissaris Mr. Wilmink verNaar het ons voorkomt, zoo zegt hij, is
klaard ?"
antwoord der Regeering lang en geeft
het
op
vraag
het antGetuige blijft
deze
De tanden
menig
punt aanleiding tot bestrijding
op
doch
blijft
zijn
bij
zoojuist
woord schuldig,
De
Ind.
Crt.
schrijft:
Mr. H. bepaalt zich dan tot
in
détails.
verklaringen.
afgelegde
koketjes
voor
landrechter.
een
eukele
alinea uit dat antwoord, waarbij
Zij
stond
vraag
.den
president
getuige
De
stelt
thans de
wat hij gehoord en gezien heeft van het Teer als een jonge gerbera scheen zij. hij zegt zich geheel te kunnen aansluiten,
Haar kleine ronde hoofdje wiegde als een omdat daarin de rechtskracht van de aan
slaan door beklaagde van getuige Asscbrijving, welke de Hoofd-inspecteur van
bloem op haar stengel.
san.
uitgesneden
een
vierkant
teer
den D.V.G. op 8 Maart 1919 heeft doen
droeg
Ze
Getuige, die voor den rechtercommisdoorschijnend
wel,
ietwat
ook voor het heden nog van gelding
groen
baadje,
bekend,
hy
geuitgaan,
dat
saris volmondig heeft
haar
verklaard.
neergeslagen
zedig,
maar
want
toch
wordt
heeft,
beklaagde
getuige
zien
dat
Assan
Het gaat hier om de interpretatie van
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Ten ruim 9 uur v.m. opent Mr. Abell
de zitting en wordt de beklaagde binnen-
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een recept briefje kan bezwaarlijk tot tijd'
verlies leiden. Overigens schijnt de schril'
telijke aanvraag om consult in het intercollegiaal verkeer gewoonte te zijn
Weldadig doet in het Regeeringsantwoord aan de verzekering, dat oogenblik
keiijk en krachtig zal worden opgetreden tegen hen die buiten medeweten
van den praktiseerenden huisarts )
om
derhalve met de duidelijke *>e'
doeling om onder voorwendsel van
praktyk, gewone pra*"
consultatieve
tijk uit te oefenen,
patiënten mochten
behandelen. Dit is de clou van de zaakEn wij meenen ons niet aan overdrijving
schuldig te maken, wanneer wij de veronderstelling uitspreken, dat Hoogerhand
hier heeft ingegrepen, vooral wanneer *fl
de in den Volksraad gevoerde debatten
nog eens in onze herinnering terugroepen.
Met de verklaring, dat keuringen voor
levens-verzekeringen niet worden begrepen onder de verboden particuliere
praktijk, kunnen wij, meent Mr. Hamerbezwaarlijk aceoord gaan. Men zal zien
herinneren, hoe de Regeerings-gemacntigde voor Onderwijs destijds in den
Volksraad heeft verklaard, dat op d' 1
punt aansluiting is gezocht bij het if
Nederland bestaande gebruik, volgens het'
welk alle groote verzekering-maatschap'
pijen als geneeskundig adviseur een hoog'
leeraar hebben. De onjuistheid van deze
argumentatie hebben wij in ons orgaan van
1 October j.l. trachten aan te toonen. E*e
Regeering voert ter verdediging vanhaar
standpunt thans aan, dat aan de leven*
verzekering maatschappijen een zoo ruilo
mogelijke keuze van artsen moet worden
gelaten, teneinde te voorkomen, dat zij ge'
dwongen zouden worden keuringen te
doen verrichten door den huisarts, waarop
zij wegens het betrekkelijk klein aanta'
geneesheeren in vrij beroep, anders praC'
tisch zouden zijn aangewezen.
Deze verdediging komt ons voor zeer
zwak te zijn (inderdaad! Red. Nieuws): lB
de hoofdplaatsen zijn voldoende particuliere geneesheeren gevestigd, zoodat meG
buiten een eventueel behandelenden hui»'
arts ora, die de keuring aan een andere?
medicus in vrij beroep kan opdragen; terwU 1
geheel over het hoofd wordt gezien, dat behalve de huisarts, ook elke specialist bevoegd
is om de hierbedoelde keuringen te verrichten. Blijft nog over het binnenlandWat dit betreft, is het wel zonder mfcer
duidelijk, dat er geen enkele reden l 8
medische hoogleeraren het recht te ë?'
ven om aldaar gevestigde personen, die
een levensverzekering willen sluiten, te
keuren. Ook de Gouvernements arts kan
hier o. i. worden uitgeschakeld: ter plaat
se, althans in de naaste omgeving zftl'
zoo besluit de schrijver, altijd wel een
particulier geneesheer' aanwezig zijn, die
geeu behandelende dokter is van den
persoon, die zich aan de keuring wil onderwerpen.
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') Het Regeerings-antwoord noemt slechts
den „praktiseerenden huisarts"; juister
ware het ons inziens geweest, te dezer
plaatse meer algemeen van „practiseerenden arts" te spreken.
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DE LANDS-TEXTIELINRICHTING.

Toenemende belangstelling.

Voor de te Bandoeng gevestigde textiel"
?an het departement van landbouw, nijverheid en handel, bestaat vooral
inrichting

den laatsten tijd een toenemende belang'
stelling, zoowel van de zijde van hen, die
aldaar voor de textielindustrie wenschen
te worden opgeleid als van de zyde van
het publiek. Speciaal scholen komen deZe
inrichting bezoeken, aldus de Ind. Crt.
De textielinrichting telt thaDS ongeveer
honderd leerlingen, voor het grootste Se'
deelte Imheemschen, bestaande uit een
vrijwel gelijk aantal mannen en vrouW eD'
Zij ontvangen gratis onderricht in
aan ongeveer twintig weefgetouwen, *A?'
mede in verven, waarmede dan verschalende proeven worden genomen.
Tevens is het de bedoeling de bevolking
voorlichting te verschaffen op het gebie°,
der weefnijverheid.
De opleiding in de weverij en die md
ververij duren ieder een half jaar, na »''
loop waarvan ecu diploma wordt uitgereikt
Het is de bedoeling van de leerlingen oID
later een eigen weverijtje op te richten'
dan wel om eerst nog bij een patroon '*J
dienst te treden. Meestal worden zij °P I
school geplaatst door familieleden of doo *
den aanstaanden patroon, die dan tijden
de opleiding de kosten van levensonder'
houd voor hen betalen.
Aan de inrichting is een internaat verbonden, waarbij de afdeelingen
en vrouwen zijn gesplitst, Voor levensonderhoud moet 15 gulden per maand v>°

weven

mannen

den betaald.
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Ook een viertal zonder betrekking zol*
de Europeanen, onder wie employés u
cultures, en zelfs een scheikuudig in»o
nieur, maakt thans van de gelegenbe
zich grati3 te bekwamen op textielgebie^
gebruik en doen dit bij wijze van das
.
vulling.
In verband met de Swadeshi-beweg)D»
valt ook een toename in belangsteW D»
te bespeuren.
. .n
De geweven stoffen worden .n'eV,den handel gebracht, zoodat dus hier r°
de geen concurrentie bestaat.
c.
Duurde vroeger op de kampongwee
toestellen het vervaardigen van e
sarong een paar maanden, op de ëet°g
wen van de inrichting wordt thans
middeld zes meters per dag geweven-
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