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Dit nummer bestaat uit DRIE

bladen

ONBEGRIJPELIJK

ONLANGS 
hebbtn de aandacht ge

vestigd op bet verkenen van ambtstoe-

lagen aan diverse hoogere bestuursambtenaren,

hoewel van Regeringszijde bij herhaling Is

uiteengeze\ dat, in verband nut de bijzonder

moeilljkeif inancieele omstandigheden,green positie 
verbeteringen op de begrooting konden worden

gebracht. Ook heeft de Regeering bij monde

van den Directeur van Financiën toegezegd,

dat sou worden onderzocht, of „dc ambtstoelagen

wel beantwoorden Laan de bedoeling, waarmede

z»j werden toegekend (Handelingen blz. 518).

Desondanks werden dus meerdere ambts-

toelagen toegektnd en dit heeft indertgd het

Volksraadslid Rückert aanleiding gegeven om

een schriftelijke vraag tot de Regeering te

richten, waarom dit alles praematuur heeft

plaats gehad, nu het onderzoek nog niet tot

een uitslag heeft geleid en hoe dit te rijmen

is met den zeer slechten financieelen toestand

van het Land. De Regeering heeft daarop het

navolgende geantwoord:

ue Dij ner oesiuu van ^ ocpismiuci j,.
No. 18 tot stand gekomen verhooging van

ambssoelagen van eenige Europeesche
bestuursambtenaren in de Buitengewesten
betreft de uitvoering van een maatregel,
waarmede rekening werd gehouden b$
de begrooting voor 1930 (vgl. Bijl. Hand.

Volksraad, zittingsjaar 1929-1930, Ond. 1,
atd. IV, stuk 23 blz. 3).

De regeering is tot uitvoering van de

begrooting op dit punt overgegaan, omdat

zij het ongewenscht achtte den genoemden
maatregel, ale na lange voorbereiding en

met inachtneming van de gewensebie sober
heid op de begrooting werd gebracht,
achterwege te laten.

Aar, gezien ook andere, in de begrooting
1930 begrepen en urgent geachte positie
verbeteringen z|n uiJgevoeru, kon hier niet

worden gesproken van eene incidenteelc

afwijking van eene aangenomen gedragslijn.

Dit nu is een drogredeneenng van ae auer-

bedenkeüjkste soort. Als de Regeering zich had

beperkt tot de autoritaire afdeeling,
 

„omdat

zü het gewenscht achtte," dus rn.a.w. tot de

rrededccling, dat niemand daarmede iets te

maken had, dan zouden wij kunnen opponeeren

tegen een zoodanig autoritair standpunt, als

atomlteit van regeeringsbeleid. Maar, om hier

te zeggen, dat men het heeft gedaan, omdat

hieraan een lange voorbereiding is voorafge

gaan (is deze argumenteering niet ridicuul?)

en dat men toch, o, zoo sober is geweest

dat doet het bloed sneller vloeien. Immers, dat

durft een Regeering zeggen, die uit „pure sober

heid" v.w.b. de producten-inkomsten-taxaties
hstland thans infinancieeïennoodjhseft gebracht.

Een Regeering, die in 1928 zoo „sober*1 de be

grooting voor 1930 samenstelde; een Regeering,

welke temidden van de financieele benardheid

durft zeggen, dat de ambtstoelagen hebben

gestaan op de begrooting van.... 1930 en

dat die dus in deze misère dan toch maar

moet worden uitgeveerd, terwijl een ministe

rieel schrijven heeft aangedrongen op waar-

ac’otige versobering van de aanvullingsbe

grooting van 1931.

In plaats van alle vroeger toegestane en thans

nog niet uitgevoerde uitgaven, van wege den

ernstigen stand van zaken, als een klein gelukje

te beschouwen, wordt hier met open geweten

landsgeld uitgegeven per maand en zulks,

ondanks het feit nog wel, dat omlrent de

waarde van die ambtstoelagen een onderzoek

tal worden ingestetd. Er was dus alle aanlei

ding voor om de begrootingspost van 1930

voorloopig te cancelen, al was het alleen maar

tot tijd en wijle ’s lands financiën een beter

aspect zouden leveren.
* *

*

De Regeering, die heeft toegezegd, in den

Volksraad—wij gaan verder—dat zou worden

onderzocht, of de ambtstoelagen wel beantwoor

den aan de bedoeling, waarmede zfj werden

toegekend, noemt kort daarna die ambtstoelagen
in één adem met de „urgent geachte positie

verbeteringen", Het is eenvoudig om het hoofd

vast te houden. Het is volstrekt geen wonder,

dat categorlën van lager bezoldigde ambte

naren ontevreden worden, door de nu en dan

te constateeren financieele wispelturigheden
van de Regeering, vooral als bet personeels

belangen betreft.

Ook Is het geen wonder, als wordt afgevraagd,
of hst der Regeering wei ernst is met de

versobering, waar dit woord in het voren

staande op zulk een paradoxale wijze wordt

gehanteerd. De houding der Regeering is in

één woord: Onbegrijpelijk I

REMARQUE GEINTERVIEWD

Ondanks het feit, dat Remarque s erhts zeiden een interview t o», staat,

heeft dt United Press-vertegenwoordiger te Berlijn den schrijver
van nIm Westen nichts Neues en „Der Weg Zurück kunnen orer-

halen hem i^ts over de toekomstplannen en over Remarque s

liefhebberijen te ver'e len

(United Press).
j

Berlijn, December (Eigen dienst)

Aangelegenheden van persoonleken aard,

liefhebberijen, en plannen voor de toekomst

vormden de onderdeden van het onderhoud,

dat aan den vertegenwoordiger der U n i t e d

Press, tevens vertegenwoordiger van het A1-

gemeen Handelsblad voor Neder-

landsch Indie, door den heer Erich

Maria Remarque werd toegestaan.
Het nieuwe werk van Remarque „Der Weg

Zurück” verschijnt thans reeds in de wereld

pers. In de provincie Midden-Java zal het

exclusief gepubliceerd worden door het Alge

meen Handelsblad.

„Men zegt wel eens, dat U iets tegen een

onderhoud hebt, en dat U gekant is tegen

het verschijnen daarvan in de kolommen van een

nieuwsblad", was de eerste vraag, welke wij

Remaique stelden.

„Mijn gevoel tegen interviews is enkel en

alleen maar gebaseerd op de overtuiging, dat

ik een heel gewoon mensch ben, wiens parti
culiere ideeën niet grootere waarde hebben,

dan die van honderd duizend andere men-
schcn.“

„Maar U zult toch moeten toegeven, dat na

het groote succès, dat Uw boek gehad heeft

en nog heeft, vele menschen persoonlijk veel

belangstelling voor U vormen en dat zjj er

veel prijs op zouden stellen om eens iets

meer van U te hoorenzetten wij het inter
view voort.

„Dat geef ik toe, maar ontegenzeggelijk krij

gen die menseben meer dan de volle waarde

voor hun geld. Onder ons gezegd, er doen

geschiedenissen de ronde, waaruit ik zelf nog

wel esns leis omtrent mijn eigen persoontje

zou kunnen lesren, want veel daarvan is voor

mg al even nieuw als voor de lezers van mijn

boeken. Afgaande op die- geschiedenissen zou

ik een overtuigd spiritist moeten z|n, want

wanneer alles waar zou zijn geweest, moet ik

reeds drie levers op aarde geleefd hebben.

Wat jammer dat dit niet zoo is I Het zou veel

belangwekkender geweest zijn, dan het leven,
dat ik tot op heden heb moeten leven en dat

toch maar een leven was van hard werken

en ontberingen."

„Heeft U dan nimmer geprobeerd om al die

geschiedenissen den kop in te drukken, om ze

tegen te spreken?" was onze volgende vraag.

„Dat zou ik wel graag willen doen, maar

lan zou ik mg uit de literatuur terug moeten

rekken en een kantoor moeten openen, enkel

:n alleen om die geschiedenissen tegen te

:urmen spreken," antwoordde Remarque. U

ruit echter wel kunnen begrijpen, dat ik de

lanvechting daartoe wel heb. Ik geef echter

ricts om hetgeen de menschen omtrent mij

zeggen en of al datgene waar is of niet.

Overwegingen van dien aard worden doorgaans-

jeïnspircerd door trots, ambitie, zelfverheer-

fking en „de lust om te schitteren". Ik heb

;chter de werkelijke overtuiging, dat een

werkelijk goed boek zijn weg wel zal vinden#

endanks al de moeilijkheden, terwijl daarente

gen geen verontschuldigingen kunnen helpen,

wanneer het slecht is. in mijn boeken heb ik

weergegeven, wat ik kon weergeven; ik heb

er in gelegd, wat ik er kon inleggen. Vanaf

het oogenblik, dat zij gepubliceerd werden,

moesten zg maar voor zich zelf zorgen er,

moeten zij hun weg maar vinden op eigen

kracht. Wanneer zij voldoende levensvatbaar

heid hebben, dan zullen z? de overwinning

behalen; wanneer zij dit niet hebben, nou dan

moeten zc maar zinken".

„Om dezelfde redenen weiger ik om in het

openbaar te verschijnen. Ik zou absoluut niet

weten, waarover ik redevoeringen zou moe

ten houden. En het is toch niet doende om

over zjjn eigen boeken te gaan praten. Ik heb

de vaste overtuiging, dat de iezers ze beter

zullen lezen, dan de schrijver. Waarover zou

ik dan spreken? ik zou dan afstand moeten

doen van mijn liefhebberlen, welke automo

bielen z$n en honden, maar ik geloof niet,

dat deze van zooveel lelang voorde toehoor

ders zullen zijn.
„Wat zijn dan Uw „n voor r»e toekomst?*

was de laatste vraag, welke door onzen ver

tegenwoordiger werd gesteld.

„Voor de toekomst... ik heb daarvoor nog geen
definitieve plannen gemaakt," antwoordde Re

marque. „Het is mogelijk, dat ik enkele jaren
zal gaan reizen, maar dat is nog niet zeker,

in elk geval zal ik enkele van mfn vroegere

liefhebberijen weer opvatten, In de eerste

plaats wii ik me weer gaan toeleggen cp het

fokken van honden. Zoo is gedurende de

laatste maanden, toen ik zat te werken aan

mijn nieuwe boek —Der Weg Zuiiick —
 
Biily,

m|n Iersche ierrier, mijn. eenig gezelschap

geweest,"

De P.R.I. in actie,

Aneta schrijft ons:

Gistermorgen belegde de nieuwste politieke
vereeniging, Partai Rakjat Indonesia
in de Gïdong Permocfakatan, Gang Kenari 15
re Weltevreden, onder presidium van den heer

j Tabrani haar eerste openbare vergadering.
Aanwezig waren 600 a 700 personen, onder
wie enkele dames.

Te 9 uur opende de voorzitter de vergade
ring, Na de aanwezigen welkom geheeten te

hebben, zette spr. uiteen, dan het doei van de

bijeenkomst wasten eerste, om aan de begin
selen van de P.R.I., welke drie maanden geleden
in besloten kring werd opgericht, meer bekend
heid te geven en ten tweede, om het Comité
Pitiban Boemipoetra (inlandsch Kiescomité) tot
een openbaar debat uit te noodigen naar aan

leiding van het feit, dat het op zijn openbare
vergadering van 30 November j.1. de nieuwe

partij b| het publiek verdacht trachtte te maken.
De leiding van de vergadering wordt dan

aan den vice-voorzitter overgegeven. De heer
Tabrani zal nu een verklaring van de principts
zijner partij geven.

De P.R.I., zegt spr., is een vereeniging,
welke zich ten doel stelt de onafhankelijkheid
van „Indoutsie" ie veroveren langs parlemen
tairen weg. En de politiek, welke w* voeren,
is een democratische.

De partij stelt zich voor de P. P. P. K. I. om
te vormen in een federatie van slechts drie

groepen, t.w. de Cooperatoren, de Non-Coope-
rotoren en de Godsdlenstigen. De bestaande,
met Regeering en Bestuur samen werkende

vereenigingen, zooais Boedi Ostomo, Pasoendan,
Sarekat Soematra enz,, welke het provincialisme
hooghouden, moeten vervangen worden door
een „Indonesische" vereeniging, welke geen
Javaan, geen Soendanees enz. kent, maar alleen
den Indonesiër.

De Non-Co operatoren, gaat spr. voort, zijn
reeds vereenigd in één enkele partij, en de

godsdienstige beweging, welke zich met de

politiek bemoeit Is ook in een verband georga
niseerd : de P. S. 1.1.

Waarom moeten de Cooperatoren elkaar

ontioopen en verschillende vereenigingen vor
men ? Het is een bcw|a van zwakte, dat ze
zich niet in een part ij-verband kunnen veree-

nigen, en zonder eenheid zullen wij ons aller

uiteindelijk doel in geen honderd jaar kunnen
bereiken. Het is daarom, dat B. O., Pasoendan
en al de andere Coöperatorische vereenigin
gen opgedoekt moeten woiden.

Spr. gaat dan over tot het bespreken van
de jeugdverenigingen, welke thans in het
lichaam indonesia Moeda samengesmohen z|n,
en concludeert daaruit dat de jongeren de
ouderen ver achter zich iaten.

Spr, prijst van de Coöperatorische vereeni
gingen zijn partij aan als de eenige, welke
met den tijdgeest strookt en wekt de aan
wezigen op lid te worden van de P. R. I.

Vervolgens wordt de mededeeling gedaan,
dat de partij reeds een orgaan bezit en dat er
25 brieven uit verschillende deden van den
Archipel zijn binnengekomen met verzoek op
de diverse plaatsen afdeelingen van de P. R. i.
op te richten.

Om de beginselverklaring te verduidelijken
wordt vooris gelegenheid gegeven tot vragen
stellen en debat.

De vertegenwoordiger van de Partai
Nasional Indonesia, mr. S a r t o n o, krijgt het
eerst het woord. Onder luid applaus bestijgt
hij het podium.

Ofschoon spr. de Non-Coüperatie aanhangt,
zegt htj wei verheugd te zfja over de op-
richiir.g van de P. R, I., omdat hij meent, dat
het vo.k daardoor in de gelegenheid worat
gesteld vergelijkingen tusseben de eene en de
ci.aete partij te maken en ten slotte zijn
eigen keuze te doen, doch ais oudere voelt
hg zich verplicht aan de jonge vereeniging
den raad te geven bet prkcipe van elkaar
waardeeren en eikaars standpunt ontzien hoog
te houaen.

De heer Tabranie dankte mr. Sartono voor
diens welgtmeer.dcn raad en voegde er aan
tor, dat op zijn uitnoodiging aan de verschil
lende leden van de P. P. P. K. I. slechts de
P.N.I. een vertegenwoordiger naar de verga
dering heeft gezonden.

Dit feit wijster op, meent spr,, dat de men
taliteit en de strijdwijze van de plaalsel|ke
afdeelingen der Coöperatieve groep niet van
zuiver gehalte is. De 6 leden van het eerder-
genoemue Kiescomité, die tevens representan
ten zijn van de B. O., Pasoendan, Sarekat
Selebes, Sarekat Ambonen Sarekat Soematra,
hebben eenigen tjjrï geleden de P.RJ.gedu
rende twee uren aan de publieke verachting
trachten prijs te geven zonder dat haar voor
zitter behoorlijken tjjd werd gegeven om de
beginselen van zijn vereeniging te verdedigen.

Op de vraag uit het publiek of deze be
spreking, waar de betrokken personen met
aanwezig z|jn, wel noodig is, vraagt de beer
Tabrani den aanwezigen om advies. Aangezien
de aanleiding tot den str|d tusschen net Co
mité Pilihan Boemipoetra en de P. R. I., n. i.

I
de tusscbeniijdsche verkiezing van den Ge- 

<
meenteraad in verband met het vertrek van i
het lid dr. Sjaaf, reeds van de baan is, geven i
verscheidene aanwezigen desgevraagd ais hun
meening te kennen, dat het —te meer waar
het betrokken Comité niet opgekomen is en de
verantwoordelijke personen aiwezig zijn 

— 
geen

nut zou hebben de kwestie weer naar voren
te brengen.

Daan p besluit de heer Tabrani zich aan dit
oordeel te onderwerpen, hetgeen hem echter
niet belet de plaats sigke Cooperatoren-atdee-
ling van de P. P. P, K. I. naar de mentaliteit
van haar meergenoemd Kiescomité scherp te
becritiseereu en de geheele P. P.P. K. I. in be
schouwing te nemen.

Spr. lanceert de bewering dat, indien er
een Ai-Indonesisch Congres door die federatie
gehouden wordt, gelijk het in haar voorne
mens ligt, dat congres niet van bet volk is,
omdat het niet direct is gekozen door en voor
bet volk. in scherp afkeurende bewoordingen
valt spr. de geheels inrichting van de P. P.
P.K.I. aan en poneert de stelling, dat — waar
de federatie het locaal karakter der aangeslo
ten vereenigingen handhaaft — 

het beste zou
zgn een volkspartij te organiseeren en wel op
den meest democratischen grondslag.

Naar aanleiding hiervan vraagt mr. Sartono
het woord om tegen den voorzitter in debat
te treden.

Spr. betuigt z^n spit dat zijn raad aan de
nieuwe vereeniging om eikaars principe te
respecteeren in den wind is geslagen, ik
spreek hier, aldus spr., niet namens dc P. P.
P. K. I., doch waar de federatie, waarb| mijn
vereeniging is aangesloten, in het geding is
gebracht, nieen ik er goed aan te doen, den
heer Tabrani te iaten weten, wat hg weten
moet.

De Partai Nasional Indonesia is, zooais het
publiek weet, gééa locale of provincialistisch:
organisatie en ue P. S. i. i. evenmin. Wanneer
er een Al-Indonesisch Congres bijeengeroepen
wordt, dan zal dat z|n uit het volk, door
het volk en voor bet volk, omdat de ver
eenigingen bjj genoemde federatie aangesloten
vertegenwoordigers zijn van het volk.

De heer Tabrani zegt dan namens de P.
R. I. dank voor de verklaring van den vori-
gen spr. en belooft gezamenlijk men de P. S.
1. I. het provincialisme in de P. P. P. K. I
te bestrijden,

Tegen tenen wordt de vergadering gesloten
en gaat men kalm uiteen.

De Droevige Lijst,

Aneta seint dd. heden uit Bandoeng, dat
volgens het A. I. D. de onderneming Boenisari,
welke in Zuid-Gaioet is gelegen, zeven ge
ëmployeerden met ingang van 1 Januari 1931
beeft ontslagen.

Schip Vergaan.

De negenkoppige beman
ning aan land gezet.

• Aneta seint dd. heden uit Medan, dat bet
motorschip „Lumber" ter hoogte van Bagansi-
Api-Api vergaan is. De geheele negenkoppige
bemanning is in een sloepe te Bagansi-Api-Api
geland.

College 
voor reciasseering.

Aneta seint dd. heden uit Buitenzorg, dat
tot leden van het college voor de reciasseering
werden herbenoemd mr. K. L. J. Enthovcn,
hoofdambtenaar ter beschikking van den
directeur van Justitie. Verder ar. mr. G.G.
van Buttingha Wichers, president van de
Javasche Bank; de heer Koesoemosoebrata,
lid van het college van gedeputeerden van
den Provincialen raad van West Java; W.
Palsira, commandant van bet Leger des Heils
in Nederlandsch Iadië; mr. P. F. Woesihoff
vice-president van het Hooggerechtshof.

Artsencongres te Bangkok.

Aneta seint üd. heden uit Buitenzorg, dat
aan den heer dr. van Lonkhuizen, hoofd van
den dienst van Volksgezondheid, is opgedragen
om dc Indische regeering te vertegenwoordigen
op het te Bangkok te houden congres van de
Far Eastern Association of medicine alsmede
op de van 27 tot 30 dezer te houden verga
dering te Singapore van den adviseerenden
raad van het Singapore Bureau van den
Volkenbond.

De herordeningsplannen.

Aneta seint dd. heden uit Batavia, dat ver
nomen wordt dat door de voorbereiding van
de herordeningsplannen nog zooveel tijd in

beslag zal woraen genomen, dat de voorstel
len met in de zitting van Januari zulten kun
nen worden behandeiu, doen eerst aan uè
orde zuilen komen medio 1931 bij de begroo
ting voor 1932.

Aneta verneemt nog nader dat tot voorzitter
van de commissie tot het afnemen van het
examen voor het staatsdiploma voor handel
en administratie werd aangewezen, de heer
W. de Vries.

Eervol ontslag.

Aneta seint dd. heden uit Batavia, dat eer
vol ontalag werd verleend ingaande 3 Januari
aan de boofdoncierwjjzeres te Tjtpoe Mej
J. C. S. Meijer en met ingang van 21 januari
aan de hoofdonderwijzeres te Serang Mej.
A. Bodde.
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Bestuur Protestantsche Kerken.

Aneta seint dd. heden uit Buitenzorg, dat op
verzoek eervol ontslag verkreeg als lid van
het bestuur der Protestantsche kerken in Neder-

landsch-Indie, de heer A. C. Uljes, onder

aanteekening dat hem dank betuigd wordt voor
de door hem aan den Lande bewezen diensten.

Als zoodanig werd benoemd de beer O. Deg-
geller, onder-inspecteur van de ziekenhuizen.

Staatsdipioma 
voor handel.

Aneta seint dd. heden uit Buitenzorg, dat

bepaald is dat het examen ter verkrijging van
het staatspraktijkdiploma voor handel en ad
ministratie vooreerst in 1931 zal worden ge
houden instede van in 1930.

De zaak-Triellng.

Aneta seint dd. heden uit Batavia, dat het

Hooggerechtshof het door den Raad van Justitie
gevelde vonnis in de zaak-Trieling ver ietigde
en beklaagde vrijsprak.

B. B 'Mutaties.

Aneta seint dd. heden uit Buitenzorg, dat
;ot assistent-resident bij den aigemeenen be~
ituursdienst werd benoemd de heer J. W.

Burlage, thans belast met de waarneming dier
«trekking.

Doofs lom ui men Onderwijs,

Als Onderwgzer-directeur van het doofstom
meninstituut te Bandoeng is voorgedragen de
heer W. Bluemink eerste onderwij ter aan het ge
lijknamig instituut te Groningen. De heer Blue
mink is elf jaren aan die inrichting werkzaam,
heeft alle diploma’s behaald, die door het doof-
stommen-instituut te Groningen worden uitge
reikt, beeft derhalve ook de hoofdacte en üceft
bovendien examen afgelegd voor middelbaar
Franscb A. en B.

De Djokjasche Kunstkring.

W| vernemen, dat als secretaresse van den

Djokjaschen Kunstkring is opgetreden, mevrouw
Rissik, ter vervanging van den heer Scboon-

heyt, die als zoodanig is afgetreden, doch een
bestuursfunctie blijft vervullen.

Zaterdag a.s. zal het Balaika-Kozakkenkoor,
dat uit 24 leden (Don-Kozakken) bestaat, onder

auspiciën van den Djokjaschen Kunstkring, in
de schouwburgzaal van de Sociëteit „De Ver
eeniging" een uitvoering geven.

Hotel Kalitaman
SALAT1GA

Ellen Zondag
Matinée musicale et

dansante
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