OVERZICHT VAN DE INLANDSCHE EN
MALEISCH-CHINEESCHE PERS.
No. 43/1922.

NIEUWSBLADEN OP JAVA.
D A R M O - K O N D O
Van 30 September t/m II October 1922, Nrs. 76/79.
PAEDAGOGIE.
Hierover schrijft Soeparnadi van uit Soerabaja een artikel,
"waarin hij met verwijzing naar de uitspraak van Dr. Maria
Montessori dat: wie onder de vlag van het onderwijs strijdt
een nieuw volk vormt, er onder meer de aandacht op vestigt,
dat de Inlandsche onderwijzers totnutoe nog zelden met elkaar
over onderwijszaken van gedachten gewisseld hebben, en dat er
nog geen enkel boek over opvoedkunde in de Inlandsche talen
uitgegeven is, zoodat de eene het goede voorbeeld van den
ander niet kan volgen; de bestaande onderwijzersorganisaties
hebben zich totdusver slechts bepaald tot positieverbetering en
aan het eigenlijke onderwijs en de opvoeding weinig tijd besteed.
Op grond van het bovenstaande doet schr. thans een beroep
op alle Inlandsche onderwijzers, om in het belang van de op
heffing van het Indonesische volk gezamenlijk een paedagogisch
tijdschrift uit te geven, het initiatief waartoe hij overlaat aan
bevoegde personen als de heeren: Boediardjo, Abdoellah, Samoed,
Soewardi Soerjaningrat en Andogo.
VAK- EN HANDELSKENNIS.
In een Javaansch hoofdartikel vertelt een schrijver, zich „?"
teekenend, breedvoerig over den vooruitgang. Betoogd wordt o.m.
dat in den ouden tijd de Maleisch sprekende Javanen nog te tellen
"waren en a.h.w. „hun weerga niet vonden". Zoodra echter later
velen het Maleisch verstonden, had deze taal geen waarde meer
en de Hollandsche taal trad daarvoor in de plaats. En toen nu
tien jaar geleden ongeveer de Hollandsche taal algemeen ge
sproken werd, verkreeg zij een gewoon aanzien. Thans kunnen
alleen zij die hun studie aan hoogere onderwijs-inrichtingen voort
zetten of achter den rug hebben, nog in zekere mate eenige
reputatie genieten.
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Sprekende daarna over den vinniger wordenden strijd om het
bestaan, wijst schr. er op dat, waar vak- en handels-kennis z.i.
nuttiger, duurzamer is en meer waarde heeft dan alle andere, de
Inlanders zich die eigen dienen te maken, doch daarbij de ka
raktervorming niet uit het oog moeten verliezen. Hoewel schrijver
erkent, dat veel verdienen goed is, zou hij het toch nog beter
vinden wanneer de ontwikkelde Inlanders niet het grove geld
tot doel stellen van hun arbeid doch alleen, hun volk te helpen
en op te heffen en hun duur betaalde kennis te gebruiken
om aan die edele voornemens uitvoering te geven. Zoo behooren
b.v. de handelaren hunne hooge winsten niet alleen ten eigen
bate aan te wenden, doch daarmede ook hun volk en medemensch te helpen. Men schenke volgens schr. dus ook zijn aan
dacht aan de karaktervorming naast het pogen om de voor het
Inlandsche volk zoo hoog noodige vak- en handelskennis machtig
te worden.
ONDERWIJSBELANGEN.
De heer Andojo Widijo Karjoso maakt er in verband met de
critiek van den heer Soeparnadi op de Inlandsche onderwijzers,
als zouden deze slechts actie voeren voor positieverbetering, en
niets willen doen voor het onderwijs zelf, gewag van, dat door
onderwijzers, oud-leerlingen van de Hoogere Kweekschool, tijdens
het P. G. H. B -congres te Solo in Juni j. 1. het ernstige plan is
opgevat om een „Algemeen tijdschrift voor onderwijs en Op
voeding" uit te geven, waaraan iedereen zal kunnen medewerken,
aangezien met de uitgifte van dit tijdschrift beoogd wordt het
gewenschte contact tot stand te brengen tusschen ouders en on
derwijzers.
De voor deze aangelegenheid ingestelde commissie van voor
bereiding, waarvan schrijver de Voorzitter is, is zoo goed als
gereed met hare werkzaamheden, en als er niets tusschenbeide
komt, kan het eerste blad in de maand Januari 1923 verwacht
worden. Schrijver spreekt de hoop uit, dat de heer Soeparnadi
en iedereen die het goed meent met het Inl. Onderwijs, hieraan
volle aandacht schenken en dat zij hunne beste krachten geven
zullen aan dit onderwijs-periodiek.
EMIGRATIE.
In een artikel onder het hoofd „Djawa diloear tanah Djawa'
(de Javaan buiten Java), constateert „New Writer ', die verklaart in
de buitengewesten geweest te zijn en de toestanden met eigen
oogen aanschouwd te hebben, dat de naar Sumatra, Borneo, Makassar enz. enz. geemigreerde Javanen het oneindig veel beter
hebben dan hun rasgenooten op Java.
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Die meerdere welvaart is begrijpelijk, als men bedenkt, dat
men in de buitenbezittingen heel gemakkelijk groote stukken
grond kon krijgen om te bewerken ter voorziening in de le
vensbehoeften. Daarom acht schrijver de bemiddeling van de
Regeering inzake de emigratie van arme Javanen naar de Lampongs alleszins te prijzen ; niet minder lofwaardig zijn de pogingen
en. de tusschenkomst van de B. B.-vereeniging te Loeboek Pakam
om de volksverhuizing van Java naar Sumatra's Oostkust in de
hand te werken en den immigranten stukken grond in het Serdangsche en Pematang Siantarsche te verzekeren. Schrijver uit er
echter zijn verwondering over dat de lieden in de Buitengewesten van
die genoten welvaart nooit kennis geven aan hun familieleden
en kameraden, die hier op Java armoe lijden, laat staan hen
overhalen om te emigreeren en te deelen in hun geluk. Daar
door wordt immers de schijn gewekt alsof de geimmigreerde
en welvarende Javaan in de buitengewesten zijn rasgenooten
een ee'nigszins beter leven niet wil gunnen en afkeerig zou
zijn van familie- en vriendenkring. Als die schijn inderdaad
bewaarheid wordt, eindigt schrijver zijn artikel, dan is het zeker
te betreuren, want op deze manier het eigenbelang dienen geeft
den buitenlander niet ten onrechte aanleiding om het Javaansche
volk te vernederen en dom en arm te noemen.

HANENGEVECHTEN.
Schrijver heeft vernomen dat met vergunning van de Regee
ring een Chineesche vereeniging te Bandjarnegara van plan is
een speelhol op te richten, waar hanengevechten zullen worden
gehouden. Naar verluidt, zou dit recht door de Regeering aan
bovengenoemde vereeniging verpacht zijn voor f 500. — 's jaars.
Mocht dit bericht juist zijn, dan zou schrijver willen vragen, of
soms die vergunning wel in verband kan worden gebracht met
de bezuiniging.
Na erkenning van den slechten financieelen toestand van
ze
n
8' schrijver het toch niet te kunnen begrijpen, dat de
Hegeering zulk een kwaad dat het volk ruïneert, niet tegengaat
met alleen, doch juist begunstigt, als ware het enkel te doen
°m de staatskas te stijven. Schrijver vreest, dat als het kwaad
eenmaal een aanzienlijken omvang genomen heeft, men de handen
V
°1 zal hebben om het uit te roeien.
Wat schrijver nog onbegrijpelijker vindt, is het feit, dat
naar^ hij zelf met eigen oogen zou hebben gezien, de naar de
desa s in het Bandjarnegerasche gestuurde veldpolitie, zich zelf
schuldig maakt aan hazardspelen, o.a. aan het z.g. main djemeh.
Aan het slot vraagt schrijver waarom zulke dienaren van den
Lande niet wegens overcompleet worden ontslagen.
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K AO EM-MOE D A
Van 6 t m 14 October 1921, Nrs. 231 t/m 238.
LANDGERECHT (POLITIEROL).
In een artikel onder dit hoofd wordt, naar aanleiding van het
voornemen om, in verband met de bezuiniging, op verschillende
plaatsen de betrekking van Landrechter op te heffen en de land
rechters te doen vervangen door Bestuursambtenaren, de hoop
uitgesproken, dat nu Inlandsche rechters zullen worden benoemd,
bijvoorbeeld gepensioneerde hoofddjaksa's, dan wel fungeerende
hoofd- en adjunct-Hoofddjaksa's of fiscaal-griffiers.
POLEMIEK.
Buiten verantwoordelijkheid der redactie wordt een stuk op
genomen van Omo Padmadidjaja, waarin hij het artikel van
Ha-Bantam over den godsdienst en den vooruitgang (zie I.P. O.
No. 40/'22 blz. 3 en No. 4l/'22 blz. 60) veroordeelt en naar
aanleiding daarvan o. m. zegt, dat Ha-Bantam, zoo niet reeds
tot het Christendom is overgegaan, dan toch daartoe denkt over
te gaan.
In het nummer van 13 October komt de aangevallene tegen
bovenstaand stuk op en met veel woorden zegt hij o.a., dat
men de zaak niet oppervlakkig moet beschouwen, doch grondig
nagaan, wil men het fijne daarvan te weten .komen.
HET HUWELIJK IN DE LAMPONGS.
In het nummer van 9 October wordt als hoofdartikel opge
nomen een stuk over de afschaffing van het huwelijk volgens
de oude adat in de Lampongsche districten.
BEZUINIGING-MALAISE.
Naar aanleiding van de door den voorzitter van den Staatsspoorbond aan den Landvoogd gestelde vraag, n. 1. of een
eventueele vermindering van werkkrachten en vermeerdering van
arbeidsprestatie wellicht niet ten goede zullen komen aan de
bezoldiging van alle Landsdienaren enz., geeft O.S. Koesno onder
bovenstaand hoofd een artikel, waarin hij o. m. opmerkt, dat de
bedoeling van de vraag is: vermeerdering v a n salaris,
door het personeel gedeeltelijk te ontslaan. Hij
kan zich hiermede niet vereenigen, aangezien zulk een aan de
achterblijvers toekomend voordeel niet opweegt tegen het nadeel
dat den ontslagenen wordt toegebracht. Anders is het — zegt
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schrijver — indien er voor wordt ingestaan, dat de ontslagenen
een andere betrekking krijgen, dan wel wanneer zij financieel
worden gesteund.
SARIKAT SECH HADJI.
Medegedeeld wordt, dat door de Sechs Hadji te Batavia eene
vereeniging werd opgericht onder den naam: S a r i k a t S e c h
Hadji Fi Midani laman en met het doel om hulp te
verleenen aan bedevaartgangers en aan de van Mekkah terugkeerende hadji's.
De voorzitter van die vereeniging is Hadji Arsad te Petaroeman,
Bandjar, S. S. W L, of Pakodjan, Batavia en de secretaris is
Hadji Mohamad Salich, Gang Manera, Batavia.
OPHEFFING ONDERWIJSINSTELLING.
Een schrijver, zich „Boemi Poetra Hindia" teekenende, geeft
in het nummer van 12 October een artikel, waarin hij — na vele
bezwaren te hebben aangevoerd tegen het plan om de instelling
tot bevordering van de Maleische en Javaansche talen en van de
land- en volkenkunde van Ned -Indië op te heffen — een ieder
uitnoodigt zoo spoedig mogelijk een briefkaart in te zenden, met
het verzoek aan de Regeering, om bedoelde instelling niet op te
heffen. Deze briefkaarten kunnen ook rechtstreeks aan den heer
Mara Soetan, onderwijzer in de Maleische taal, Gang Aboe,
Weltevreden, worden opgezonden.
ONTMOETING VAN DESASCHOOL
ONDERWIJZERS MET EEN LID VAN
HET A. B -COMITÉ.
L'it fCoeningan deelt een hulp-onderwijzer, de heer A. Ardiwinata, aan het blad mede, dat door de onderwijzers der desascholen aldaar op 8 October j.1. een vergadering werd gehouden,
Waarop — na bespreking van een en ander over de plaatselijke
desascholen — het doel en wezen van het Analfabetisme Bestrijdings Comité werd uiteengezet en daarna besloten tot het
geven van onderwijs aan analfabeten.
MISSTANDEN IN BANDOENG.
Onder het hoofd: „Bandoeng niet veilig!' komt een onge
rekend stuk voor, waarin wordt gewezen op vele diefstallen, en
roofpartijen, alsmede op de oneenigheid tusschen de Europeesche
en
lnlandsche politiemannen te Bandoeng.
Voorts heeft de schrijver het over de prostitutie en het druk
gebedel aldaar, welke volgens hem alleen te bestrijden zouden
z,
jn, indien de wenschen van de door den Regent van Bandoeng
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opgerichte vereeniging: Penoengtoen Kaselametan wor
den g e s t e u n d e n i n B a n d o e n g — e v e n a l s t e B a t a v i a — e e n E i j k e n
Stichting wordt in 't leven geroepen voor de kosten waarvan
schrijver het verzoek doet aan de vereeniging Panoengtoen Ka
selametan om het initiatief te nemen tot het houden van een
pasar malem en pasar derma. Wellicht zal de Regeering dan
termen vinden, om haar steun te geven, zegt schrijver.

NERATJA
Van 19 October 1922, Nr. 200.
BEZUINIGING EN
INLANDSCH ONDERWIJS.
De redactie haalt het volgende aan uit de T j a j a - H i n d i a : „Het
is goed dat er in deze tijden bezuinigd wordt, want degene die
dit niet doet, zal ten onder gaan. De Regeering gaat ook bezui
nigen, om Indië voor latere zorgen te vrijwaren. Verschillende
bezuinigingscommissies zijn door de Regeering ingesteld. Dit
vinden wij uitstekend, want de bezuiniging zal Indië slechts ten
goede komen. Zoo zullen betrekkingen die niet direct noodig
zijn opgeheven worden, verschillende werken in het algemeen
belang niet verder uitgevoerd, de Indische begrooting verminderd
enz. enz. Doch één ding vraag Indië met alle kracht en dat is,
dat de bezuiniging niet het Inlandsch onderwijs zal aantasten •
Zij zegt dan: „Zeker, ook wij zijn het er geheel mee eens,
dat de Regeering zoo uitgebreid mogelijk bezuinigt. Een der
voornaamste zaken die de G.G. ter harte moet nemen is: waken
voor 's Lands uitgaven, opdat Indië niet zijn ondergang tegemoet
ga. En dat de G.G. bezuiniging ook inderdaad krachtig doorzet,
moge blijken uit het feit dat de Regeering gezegd heeft zelf
vast te zullen stellen waarop bezuinigd moet worden, als de
Departementshoofden te langzaam met hun voorstellen voor den
dag komen. Wij prijzen dit zeer. Doch nu zal er ook op het
onderwijs bezuinigd worden, en dit geeft ons zeer groote vrees,
want het onderwijs is de ziel van onzen voruitgang en als op
het onderwijs bezuinigd wordt, zal dit dan niet den Inlandschen
vooruitgang tegenhouden? Totdusver hebben wij tot ons geluk
gezien dat de Regeering het Inlandsch onderwijs trachtte voor
uit te brengen en thans zal deze goede gang van zaken door
de bezuiniging tegengehouden worden. Dit beteekent de ver
nietiging van den Inlandschen vooruitgang. Trouwens de G-Gzelf heeft in den Volksraad in zijn openingsrede dit erkend door
te zeggen, dat bij de bezuinigingen goed gewaakt zal worden
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tegen aanranding van het onderwijs. Moge de Regeering niet
van dezen goeden weg afgaan, want anders zal ellende over ons
komen. Laten de Inlandsche vereenigingen, de Maleische pers en
de vrienden van Indië opstaan en hun stem doen hooren, want het
Inlandsch onderwijs wordt thans door een gevaar bedreigd .
KLACHTEN VAN MEKKAGANGERS
OVER DE TOESTANDEN OP DE SCHEPEN.
Hieronder wordt medegedeeld dat vele Mekkagangers ver
zocht hadden hun onaangename wederwaardigheden aan boord
der verschillende schepen ter kennisse te brengen van den
Hoofdagent der K. P. M. Java-Djeddah-lijn en hiervan ook mel
ding te maken in de kranten. Zoo klaagden de opvarenden van
het S. S. Karimata, dat hun rijstrantsoen vaak ongaar was en
dat ze hierover ook al bij den Kapitein hadden geklaagd ; ook
moest men den kok f 0.25 betalen, als men warm water wilde
hebben. Op 't S. S. Rindjani ging 't beter, doch de watervoor
ziening was niet goed geregeld. Op 't S. S. Samarinda waren
veel klachten, die ook bij den Kapitein werden voorgebracht.
Men klaagde er o. a. over, dat aan een lijk niet de noodige eer
werd bewezen; op het oogenblik dat het in zee begraven zou
worden, stopte het schip niet. Verder kreeg men in de koffie
geen suiker en was men over het algemeen over de levensmid
delenverstrekking niet tevreden. Ook kregen velen door den
slechten toestand verschillende ziekten.
BROEDERS WERKNEMERS
VAN BATAVIA.
Hieronder deelt Soehardjo, comitélid der Vakcentrale in de
afdeeling Batavia, mede, dat er in het Sirene-Park een verga
dering zal zijn van de afdeeling Vakcentrale Batavia, ter op
richting van een typografenbond. Hij doet een beroep op alle
werknemers en vakbonden om aaneengesloten deze slechte tijden
tegemoet te gaan. Ook moeten er op alle plaatsen vergaderingen
gehouden worden en als er geen menschen zijn, die deze verga
deringen kunnen leiden, zal het comité van de Vakcentrale hierin
trachten te voorzien. Eensgezind moet men aanstormen op den
vooruitgang.
Van 21 October 1922, No. 201.
P. E. B.
Mededeeling wordt gedaan van het bericht dat de leiding
van den P. E. B. van Bandoeng naar Weltevreden is verplaatst,
dat het dagelijksch bestuur opgedragen is aan de heeren Enge
lenberg, Mr. Dr. Westra en Kies en dat het kantoor geopend
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is ten huize van den heer Kies, Sluisbrug No. 3. Verder dat
binnenkort de afdeeling Weltevreden opgericht zal worden, en
dat te Menado reeds zoo'n afdeeling bestaat.
De redactie der Neraija zegt dan als commentaar: „Tjokro
doet de S. 1. herleven, Semaoen maakt weer propaganda. De
Federatie van Inlandsche vakbonden begint zich te organiseeren.
De P. E. B. maakt zich gereed deze acties tegen te gaan".
OPROEP.
Hieronder wordt medegedeeld, dat den heer Wardikoen, secre
taris van het voorloopig bestuur der Federatie van Inlandsche
vakbonden, in naam van dit bestuur een oproep richtte tot alle
Inlandsche vakbonden, luidende: „Het ontwerp rechtspositie
der gouvernementsambtenaren is gereed en zijn inwerkingtreding
wacht op het besluit van Regeering en Volksraad. De Federatie
heeft thans een verzoek gedaan om er inzage van te krijgen,
alvorens het ontwerp in werking treedt. Opgelet broeders ! Gedenk
den P. P. P. B.! Zoolang de rechtspositie nog niét geregeld is,
is de werknemer aan willekeur overgeleverd. Als ons verzoek
wordt ingewilligd, dan zullen alle vakbonden deze rechtspositie
regeling ontvangen en er zal rijpelijk over gesproken kunnen
worden, zoo mogelijk op de Federatie-vergadering van 25 en 26
December e. k., in welke vergadering ook meteen de statuten en
het H. R. der Federatie zullen worden vastgesteld. Broeders, let
op deze belangrijke zaak!"
De redactie zegt in een noot: „De critiek die wij eenige dagen
geleden op de Bezuinigingscommissie geleverd hebben, omdat
zij haar communiqué niet aan de Inlandsche kranten doorzond,
was wel wat te scherp, zoo zelfs dat we van plan waren die
te herroepen. Uit bovenstaand bericht blijkt alweer, dat de Inlander
genegeerd wordt door de autoriteiten in regelingen, die met het
Inlandsche belang verband houden.
DIPLOMATEN WORDEN KOPSTUKKEN
VAN HET KAPITALISME.
Djago Terondol neemt in zijn rubriek op hetgeen de heer
Bergmeijer in de Banier schreef betreffende den overgang van
den heer Muurling naar de Bataafsche, en zegt: „Dit is nu de
opvatting van een diplomaat die zich ook ophoudt met draaierijen.
Wij voor ons zijn van meening, dat diplomaten, die naar het
kapitaal overgaan, zeer weinig trouw aan koning en vaderland
zijn en dat hun eed met geld afgekocht kan worden. Zulke
menschen zijn dus nog lang geen Sang Koembo Karno, die voor
zijn land durfde te sterven. Daarom Inlandsche diplomaten, gij
moet U niet de mindere voelen van de Europeesche diplomaten-
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ISLAM-CONGRES CHERIBON.
Onder „Al Islam-Congres" wordt opgenomen het volledige
programma van dit Congres.
VEREENIGING SUMATRANENBOND MENGGALA.
Hieronder stelt „Mornic" de vraag, of de kortgeleden tot
Adjunct Djaksa benoemde voorzitter van den Sumatranen Bond
Menggala, Radja Lioe, niettegenstaande deze benoeming toch
niet door zou kunnen gaan met zijn vroegere actie als voorzit
ter van genoemden bond, n. 1. een leening trachten te verkrijgen
ter oprichting van een particuliere H. 1. S. Hij doet verder een
beroep op alle leden van den S. B. Menggala om de vereeniging
op alle mogelijke wijzen te steunen, totdat het door de ver
eeniging nagestreefde doel is bereikt.
OETOESAN-H1NDIA
S.l. BANDjARMASlN.
Sedert de oprichting van den P.E.B. en door de arresteering van
den S.l.-leider Tjokroaminoto is de S.l. vrijwel ingeslapen niet
alleen, maar voor een groot deel zelf overgeloopen naar de P.E.B instelling Djamiatoel-Hasanah, schrijft een S.l.-lid van Borneo.
Nu Tjokroaminoto echter weer op vrije voeten is begint geluk
kig weer wat leven in de S.l.-kringen te komen.
In Bandjermasin is echter geen P. E. B. en toch hoort men
daar niets van de S. 1. Schrijver vraagt zich af wat daar de
redenen toch wel van kunnen zijn, en meent die te moeten
zoeken in de slapte onder de leiders aldaar, die meer voor zich
zelf werken en niets meer geven om het algemeen belang. Hij
spreekt de hoop uit dat Tjokroaminoto eens in Borneo mag ko
men om daar weer wat orde op de zaken te stellen en de S. I.
te doen opleven.
SAREKAT-BRONTAK.
Het bericht over de geheime vereeniging Sarekat Brontak van
de Oosthoekbode overnemende, raadt het blad de autoriteiten aan
om extra voorzichtig te zijn met dergelijke berichten, die wel
licht ingegeven zijn om te stoken.
HET SEMAOEN-SPROOKJE.
Naar aanleiding van de berichten in een Europeesch blad, dat
Semaoen niet uit het land zou zijn geweest, schrijft Singalahoetan een entrefilet, waarin hij tot voorzichtigheid en uitkijken
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aanmaant, daar dergelijke berichten er op berekend zijn om het
vertrouwen der bevolking in haar leiders te knakken. De tegen
partij heeft te dien aanzien nog invloed en daar moet terdege
rekening mee gehouden worden.
R. KAM1L CHRISTEN?
De veronderstelling in De Perniagaan geuit dat R. Kamil
Christen zou zijn, heeft de redactie van het blad aanvankelijk
wel aan het schrikken gebracht. Maar bij verder doordenken is
die veronderstelling toch niet te handhaven. Die onderstelling toch
is eenvoudig gebaseerd op het feit dat de heer Kamil niet in
debat is getreden tegen Dr. Zwemer; maar zoo n grondslag is
niet te aanvaarden. "De heer Kamil kan immers gedacht hebben
dat het onbegonnen werk is om over godsdienst te debatteeren;
of, dat men zonder godsdienst toch in deze wereld best berei
ken kan zijn doel: rang of geld, te bereiken.
COMITÉ ISLAM BOEMIPOETRA BANG1L.
Door de S. I. te Soerabaia is een Comité opgericht onder den
hierboven vermelden naam (C.l.B.) met het doel om een te Bangil ontstaan conflict tusschen Arabieren en Inlanders langs den
weg van minnelijke schikking op te lossen. De Arabieren schij
nen de S. I. te Bangil moeilijkheden in den weg te hebben gelegd
bij over den Islam te houden besprekingen.
Een lid van het C. 1. B. brengt nu rapport uit over het ver
richte op 9 October j. 1. waaruit blijkt, dat het comité niet bij
den Patih is geweest omdat het bericht had gekregen dat de
Patih het comité niet zou kunnen ontvangen wegens drukke
ambtsbezigheden. Men is toen naar den Assistent-Wedana gegaan,
die aanried om de zaak maar schriftelijk voor te brengen, hetgeen
echter niet de bedoeling was van het comité. Men wilde de
zaak juist in der minne schikken.
Een onderhoud met den luitenant der Arabieren kon nog niet
plaats hebben, om afwezigheid van den titularis, doch thans is
bericht ontvangen dat op 20 October het comité in gehoor zal
worden ontvangen.
A. B. C. FORT DE KOCK.
Van Air Hoedjan een naamvers op het Analfabetisme Bestrijdings Comité waarin de beginletters der strophen den zinvormen:
Wij moeten het A. B. C. steunen om ons volk op te heffen.
AL-ISLAM-CONGRES.
Door steun vooral van de plaatselijke S.i. van Tjirebon zal
het Al-Islam Congres nu definitief plaats vinden aldaar op 31
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October, 1 en 2 November a s. Het doel van het Congres is den
weg te vinden om eenheid in het belijden van den godsdienst
te verkrijgen in harmonie met de zeden en gewoonten van de
bevolking. In de allereerste plaats zal dit gebeuren voor de op
voeding van het kind en den Islam.
Met een woord van opwekking aan allen die er rechtstreeks
of middellijk mee te maken hebben, om het Congres niet te
verzuimen, wordt tevens het programma bekend gesteld.
LEIDER GESIGNALEERD.
Simboel waarschuwt in een entrefilet tegen een zekeren per
soon dien hij verder niet bij name aanduidt, maar die pas kort
in Soerabaia vertoevend, hier een leidersplaats heeft ingenomen.
Die man gedraagt zich onbehoorlijk tegen de inheemsche dames,
ook zelfs tegen diegenen onder haar, waar hij de echtgenoot
goed van kent. Dergelijke handelingen passen een leider niet,
en als hij zijn gedrag niet betert, zal zijn naam worden vermeld
in de krant.
ZOUTPANNEN MADOERA.
K. D. G. H. zegt dat de productie van de zoutpannen in Madoera sterk is achteruitgegaan; pannen die vroeger tot 300 pikoel
zout leverden, kunnen het nu hoogstens tot 25 a 30 pikoel brengen.
De reden daarvan zoekt hij in de verregaande ondeskundigheid
van de mandoers met het dagelijksch toezicht over de arbeiders
belast.
In de goedangs zelf wordt een groote hoeveelheid van het
ingeleverde zout afgekeurd. Wel 50 pikoel wordt dan weg
geworpen, omdat het zout wat geelachtig van kleur is.
En dat alles is in het directe nadeel van de zout-arbeiders,
die dan ook veel minder inkomen hebben dan te voren en wier
levensomstandigheden bepaald droevig zijn.
Schr. wekt die arbeiders op om hun recht te zoeken, en niet
door te blijven slapen. De zon staat reeds vrij hoog aan den
hemel.
PARTIJDISCIPLINE.
In het nummer van 20 October geeft de Locale S I. van
Soekaboemi een scherpe critiek op de vasthouding van het
Congresbesluit van verleden jaar ten aanzien der partijdiscipline
in de S. I. en noodigt zij alle andere lokale S. I.-vereenigingen
uit om wederom een Congres te organiseeren voor intrekking
van dat besluit teneinde dan op het a. s. C. S. I.-Congres met
afgeronde voorstellen voor den dag te kunnen komen.
Zooals de zaak nu staat is die partijdiscipline funest gebleken
voor de S. I. aangezien dat wapen niet naar buiten maar naar
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binnen heeft gesneden en thans de S. F. tot verdeeldheid heeft
gebracht; daardoor is aan de reactie de kans gegeven om zoo
driest op te treden als in den laatsten tijd.
DE AANSLAG OP DEN G.G.
Naar aanleiding van de ongegronde geruchten van den aanslag;
op den G.G. teekent de red. aan dat zoo iets op Java beteekent:
Een lang leven voor den betrokkene. Hoe of dat in westersche
landen wordt uitgelegd, weet ze niet.—
VAN DER PANT IN ANETA'S DIENST.
De opname van den heer Van der Pant, den ontslagen hoofd
redacteur van de O. J E. der Indische Courant, vermeldend, zegt
het blad dat een Javaan zich dan toch liever zou verdrinken.
ISLAM EN P. E. B.
In het nummer van 20 October begonnen, beëindigt Samsi
den volgenden dag een artikel onder het hoofd „Islam en P. E B."
Hij erkent als Islamitisch Communist de deugdelijkheid en de
verhevenheid van den Islam, maar kan zich niet onderwerpen
aan alles wat men over dien godsdienst schrijft en leert, omdat
men er op uit is de leer te vervalschen.
En dit alles door- den invloed van het geld als middel voor
den P. E. B. Dit is mogelijk omdat over het algemeen men
den Islam hier niet bestudeert. Wat de P. E. B. wil en bedoelt
hoeft niet meer te worden medegedeeld, dat weet immers een
ieder. En nu heeft de P. E. B. een afdeeling gevormd waarin de
Islam wordt geleerd ... op de P. E. B.-manier met een masker.
Djamiatoel Hasanah, Djamiatoel Sarenah, Moesjawartoel Hasanah
en andere „iahs" zijn opgericht om de lieden zoet te houden en
mak, en hen niet mee te laten doen aan den vooruitgang der
wereld — om hen daardoor des te gemakkelijker te kunnen uitzui
gen, verdrukken en knijpen.
En die invloed is groot geweest want de beweging is er door
lam gelegd. Schr. is blij dat Hadji Dachlan tegen het gespro
kene door den heer Zwemer heeft geagegrd, maar toch is hij er
over verbaasd, dat Moehamadijah nog geen actie is begonnen
ook langs politieken weg. En dat is de reden geweest waarom
de band tusschen Mohamadijah en de politieke vakvereenigingen
is verloren gegaan
Veel is gesproken over het visioen van Sech Achmad Madi
Natoelmoenawaroh te Madinah, dat in alle kranten heeft gestaan
en waarin aan den droomer de profeet verscheen die den dag
des oordeels voorspelde. En nu meent schr. dat zulks slechts
een P. E. B.-truc is geweest, immers die P. E. B. staat voor niets
in het kiezen van zijn middelen. Bewijzen kan schr. het niet,,
maar evenmin kan hij dat vermoeden van zich zetten.
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NIEUWSBLADEN OP DE BUITENBEZITTINGEN.

PEWARTA-DELI
Van 20 t/'m 27 September 1922, Nrs. 109 t/m 112.
ALS IK ZELFBESTUURDER WAS.
Verdeeld over de nummers van 20 en 25 September geeft
Soer Jr. een artikel, waarin hij vertelt te hebben gedroomd, dat
hij Zelfbestuurder was, een politiek contract met de Regeering
had gesloten en het volk op gebied van onderwijs, godsdienst
en industrie had vooruitgebracht. En wel zoover, dat het politiek
contract ongedaan werd gemaakt, hij van de Regeering werkelijk
zelfbestuur kreeg en als teeken van vriendschap een kroon en
een rijkssabel van de Koningin had ontvangen, bezet met edel
gesteenten.
POSTKLACHTEN.
In een ingezonden stuk uit P. Siantar wordt er onder meer
op gewezen, dat door het postkantoor aldaar vele poststukken
niet aan het juiste adres worden bezorgd. Zoo zouden de brieven
voor Dolok Oeloe Estate naar Balingbingan Estate gezonden
zijn en ook de brieven voor Asiloem Estate. Schrijver vraagt
o.a. of het geen aanbeveling zou verdienen, dat de chef van
voornoemd postkantoor de betrokken beambten daarover onder
hield. Hierbij merkt de redactie op, dat het van bedoelden chef
niet meer dan plicht is en dat er van eventueel verkeerd bezorgde
brieven maar aanteekening moet worden gehouden, ter verdere
voorbrenging bij de bevoegde autoriteit.
Elders wordt opgenomen een ongeteekend stuk met als hoofd
„De nalatigheid van het postpersoneel veroorzaakt ons last?' ,
waarin aan het postkantoor te Medan wordt verweten, dat het
geweigerd heeft de Pewarta-Deli-bladen tegelijk met het daarbij
behoorend bijvoegsel te verzenden, zonder tevoren daarvan ken
nis te geven.
PARTIJ M. EN B.
Geplaatst wordt een open brief van M. D. P., houdende een
beroep op den redacteur van de Pewarta-Deli om te trachten
het geschil tusschen de Mandailingers en Batakkers bij te leggen
en — zoo dit niet lukt — zich daarmede niet te bemoeien,
aangezien de ruzie zoo beschamend is voor de bettrokkenen.
De redactie merkt o.m. op, dat dit getwist gelijk is aan
een twist tusschen man en vrouw zoodat, wanneer een buiten
staander zich er mede bemoeit, zij beiden zich wel tegen zoo
iemand keeren zullen.
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EEN TWIST.
Een schrijver, zich „Orang Senembah" noemende, geeft —naar
aanleiding van het geschil tusschen den Radja van Patoembah, den
heer Wan Hadji Abdul Kadir, en Hadji Hasan (zie 1. P. O.
No. 38/'22 blz. 455) — een artikel, waarin hij het voor eerst
genoemde opneemt en tegen laatstgenoemde te velde trekt.

NIEUW LEERPLANl.
In het nummer van 22 September wordt opgenomen het door
het bestuur van de vereeniging „Boedi Tjaniago" opgemaakte
leerplan voor de door die vereeniging gestichte H.I. S. te Padang
Pandjang.

EEN OPROEP.
Hetzelfde artikel van den heer R. S. Casajangan Soripada, als
bedoeld in Overzicht No. 42/'22 blz. 135/6, wordt ook in dit
blad opgenomen.
VEREENIGING TIONG HOA KANG TONG.
Melding wordt gemaakt van de door deze vereeniging kort
geleden gehouden vergadering, voorgezeten door den heer Koo
Bong Hoen en bijgewoond door 40 personen.
Gezegd wordt, dat het doel dezer organisatie is hulp te verleenen aan werklooze Chineezen en wel door hen naar China
terug te zenden of voor hen hier te lande een bedrijf te openen.
ONDERNEMING BOELOE BLANG ARA.
Naar aanleiding van het bericht in de Deli-Courant, dat de
ten Noorden van Lho Seumawé gelegen H. V. A.-onderneming
Boeloe Blang Ara, in verband met het plan tot opheffening
der poenale sanctie, naar verluidt zal worden gesloten, wordt
in een artikel onder het hoofd: „Door de bezuiniging of door
de poenale sanctie?" o. m. de hoop uitgesproken, dat de Re
geering de aan die onderneming toebehoorende gronden onder
de bevolking zal verdeelen of voor een kolonisatie zal bezigen.
BELASTING-KWESTIE.
Oelang Aoe Ho wijst er in een artikel op dat, waar in kam
pong Kedai Doerian de betaling der belastingen gewoonlijk in
twee termijnen geschiedt, waarvan de eerste eind Juni en de
tweede eind December, de betrokken penghoeloe bevel heeft
gegeven, om den tweeden termijn van de belasting over 1922
tegen het einde van September 1. 1. te betalen, aangezien anders
tot beslaglegging zou worden overgegaan.
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Gevraagd wordt of dit bevel van hoogerhand, dan wel van
den penghoeloe zelf komt. Mogelijk deed de penghoeloe het om
zoo gauw mogelijk collecteloon te ontvangen en een tevreden
heidsbetuiging te krijgen van
zegt schrijver.
DE HEER H. VOERMANS
PREDIKANT IN G. MERIAH.
Opgenomen wordt een artikel van Spion P. D., waarin hij het
heeft over den predikant van Goenoeng Meriah, den heer H.
Voermans. Hij zegt o. a-, dat deze predikant steeds er op uit is,
om in de kampongs aldaar perkara's uit te pluizen en de menschen aan te sporen tot het indienen van allerlei klachten, welke
eigenlijk geen waarheid bevatten, zooals bijvoorbeeld die tegen
den penghoeloe van Goenoeng Meriah, welke volgens schrijver
zou zijn ingebracht enkel omdat deze penghoeloe niet genegen
is tot het Christendom over te gaan. Schrijver hoopt, dat de
redactie een exemplaar van dit nummer aan den Gouv. Generaal
te Batavia zal zenden, opdat een onderzoek zal worden ingesteld,
want anders — zegt hij — zal men zich terzake zelf tot de
hoogste autoriteit wenden.
Aan de Bataksche volksleiders en bladen doet hij een beroep
om hun spion te zenden en hunne vereenigingen ook daar op
te richten, opdat men er niet steeds verdrukt worde.
DOBBELEN.
Gambing, wijzende op het drukke gedobbel op de tabaks
ondernemingen in de afdeelingen Serdang en Medan, zooals in
1 andjong Marawa, Batang Koewis, Batang Tarap, Simpang Ampat,
Adoline, Kwala Namoe, Loeboek Pakam Est., Senna, Pagar Merbau, Sermah Est. en Kotari, doet in een entrefilet een beroep
op het Bestuur in Serdang om er maatregelen tegen te nemen.
SJAR1KAT MANDAILING.
Melding wordt gemaakt van de door deze vereeniging op
24 September 1.1. in Medan gehouden ledenvergadering, waarop
de loontrekkende leden de toezegging zouden hebben gedaan,
aan
om van hun jaarlijksch inkomen 1%
de vereeniging af te
staan en 2 °/o voor aankoop van aandeelen in de maatschappij
Mandailing te besteden. Bij de niet-loontrekkende leden, zooals
bijv. zij die handel drijven en léndbouwwerk verrichten, zou de
taxatie van het inkomen anders geschieden, doch daarvan het
zelfde aantal procenten genomen worden. De voorzitter vraagt
binnen 7 dagen op de hoogte te worden gesteld, waarover hij
alzoo heeft te beschikken voor het bereiken van het door de
vereeniging beoogde doel, n. 1. om in Mandailing verschillende
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instellingen op te richten, zooals een Maktab-huis, H. 1.- en
Weefscholen, een drukkerij, autoverhuurderij, hotel e. a.
VOLKSONDERWIJZERSBOND.
Geplaatst wordt een open brief van S. P., houdende mededeeling van de oprichting van den Volksonderwijzersbond in
Batoe Bahra, welke volgens schrijver zich ten doel stelt om
aansluiting te zoeken bij de andere vereenigingen en het lot der
volksschoolonderwijzers verbeterd te krijgen.
OOST EN WEST.
•
A. H., sprekende van pogingen, welke door vele bladen en
vereenigingen zouden worden gedaan, om verwijdering te brengen
tusschen de Oosterlingen en de Westerlingen, geeft onder bo
venstaand hoofd een artikel, waarin hij aan de hand van de
Indische en de Nederlandsche geschiedenis verklaart, dat de
toestanden inhet Westen in de jaren der vijftiende eeuw niet met
die in het Oosten verschilden. Daarom is het erg jammer — zegt
schrijver — dat de tegenwoordige menschen niet aan die jaren
terugdenken en niet weten hoe het alles geweest is.
CULTUURRAAD SALESSEH.
Uit deze plaats wijst S. in een ingezonden stuk o. a. op het
slechte onderhoud van de gouvernementswegen aldaar, naar aan
leiding waarvan hij de vraag stelt, wraarvoor de door het Landschap
aan den Cultuurraad toegekende subsidie dient en of deze dan
niet wordt aangewend om de onderhoudskosten dier wegen te
betalen. „Neen", merkt de redactie hierbij op, „voornamelijk
om den secretaris van den Cultuurraad te salarieeren." Verder
vraagt schrijver of de controleur genegen is bedoelde wegen door
de Locale Werken in orde te doen maken.
EEN OPROER.
Medegedeeld wordt, dat in de onderneming Kelambir Lima,
als gevolg van de inhoudingen op de uit te betalen kamsen-gelden
(het tegoed), op 24 September 1.1. + 500 Chineesche koelies
geweigerd hebben die gelden te ontvangen en zoodanig optra
den dat de hulp van gewapende politiedienaren uit Medan
moest worden ingeroepen.
MANDAILINGERSBOND BATAVIA.
Opgenomen wordt een open brief van den te Batavia gevestigden Mandailingersbond, gericht aan alle buiten Batavia woon
achtige Mandailingers en verband houdende met het door dien
bond uit te geven orgaan.
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PEMBERITA-MAKASSAR
Van 9 September t/m 13 October 1922, Nrs. 202 t/m 231.
DE S. 1. EN HARE LEIDERS.
Een schrijver, zich „M. A. Soedagar Moeda" noemende, geeft
in het nummer van 20 September een artikel, gewijd aan de
S. I. en hare leiders. Hij zegt o. a., dat de S. 1. eigenlijk geen
vereeniging is, doch een volksbeweging, welke hier in Indië op
touw is gezet met het doel om verbetering te brengen in den
armoedigen toestand, waarin men als gevolg van het kapitalis
tische stelsel thans verkeert. Daarom dienen de betrokken leiders
volgens schrijver te zijn: gezond van verstand, gezond van ziel,
gezond van karakter; groot van ziel, ridderlijk van inborst, en
bekend met de wettelijke bepalingen.
Aan het slot van zijn artikel spreekt hij de hoop uit, dat een
en ander zoowel door de S.l. als door de andere vereenigingen
ter harte zal worden genomen.
VOLKSVERGADERING IN AMBON.
Verslag wordt gegeven van de door een uit de besturen van
verschillende Ambonsche vereenigingen bestaand comité, op
19 September 1.1. gehouden volksvergadering, voorgezeten door
den heer M. Anakotta en bijgewoond door + 2000 personen,
o. w. den Resident van Ambon, den predikant en den hulp
predikant, het volksraadslid Soselisa en den heer Kayadoe.
Verschillende voorstellen en bezwaren werden op die verga
dering voorgebracht en door den heer Soselisa opgeteekend ter
verdere bespreking in den Volksraad.
HET CENTRAAL AMBONSCH VERBOND
TE MAKASSAR EN DE HEER SOSELISA.
Opgenomen wordt het verslag der bestuursvergadering van het
Centraal Ambonsch verbond te Makassar, gehouden op 25 Sep
tember 1. 1. en voorgezeten door den heer F. W. Poetiray. Even
als op de volksvergadering te Ambon (zie hierboven) werden,
blijkens het verslag, ook op deze vergadering verscheidene voor
stellen en bezwaren voorgebracht en ter bespreking in den
Volksraad aan den heer Soselisa medegegeven.
VOORUITGANG.
In het nummer van 3 October geeft A. M. Soedagar Moeda
een artikel, houdende voornamelijk een verwijt aan het adres
van de Inlandsche intellectueelen, dat zij in het belang van den

180 V
-vooruitgang van land en volk liever de Indische cultuur en kunst
bevorderen dan zich het lot van den kleinen man aantrekken.
Schrijver doet een beroep op die intellectueelen om het niet
bij medelijden te laten, doch daadwerkelijke hulp aan de arme
menschen te verleenen.

TJ AJA-SOEMA T R A
Van 2 t/m 30 September 1922, Nrs. 103 t/m 114.
BESCHOUWINGEN.
Sjamsoeddin Rassad schrijft onder het verzamelhoofd „TjitaTjita" o.m. dat men de ambtenaren niet te veel moet aanvallen,
daar deze ten slotte werktuig van de Regeering zijn en boven
dien door hun positie als landsdienaar niet onafhankelijk staan.
Ook loopt men de kans, door aanvallen die ambtenaren van de
aanvallen afkeerig te maken, ook hen die eerst broeders van de
aanvallers waren.
S. R. stelt dan voor te Padang als centrum van Sumatra een
persbureau op te richten, dat de aan dit bureau verbonden
bladen van berichten en telegrammen zal voorzien. Ook Europeesche berichten zullen overgenomen worden en in 't Maleisch
vertaald. De journalisten zullen een perspenning krijgen, opdat
ze overal zonder moeite kunnen verschijnen. S. R. beweert dan
dat dit persbureau een groote macht zal kunnen ontwikkelen.
Door te staken b.v. zouden de kranten geen berichten krijgen,
de handel in moeilijkheden raken, enz. Ook zou er kans zijn,
dat de Europeesche pers meedeed. Verder noemt S. R. nog als
voordeelen van het persbureau, de eensgezindheid en het weer
geven van de waarheid aan de bevolking. De Regeering behoeft
niet bang te zijn, als ze oprecht het welzijn van het volk beoogt.
DE ISLAM.
H. M. A. schrijft hieronder, dat hij God bidt, dat de Islam
over de geheele wereld verspreid moge worden en dat hij er
trotsch op is de berichten te hooren, die melden dat er thans
zelfs in Europa vele menschen, waaronder menschen van stand,
zooals doktoren en geestelijken, tot den «Islam overgaan. Hij
verdriet, hem zeer, dat een volksraadslid in een rede beweerd
heeft, dat als Indië vooruit wii gaan, de Islam-godsdienst moet
verwisseld worden voor een andere. Wat is er in den Islam dat
de menschen zou kunnen tegenhouden in hun streven naar
vooruitgang? Er is niets in den Islam, dat beoefening van
wetenschappen verbiedt. De profeet heeft de beoefening van alle
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mogelijke wetenschappen veroorloofd. In Egypte zijn er toch ook
doctoren, zooals Dr. Tawfik Stidhi Afandi. Ook worden in Egypte
vele krantenartikelen gewijd aan den godsdienst. Moge dit in
Indië ook op grootere schaal gebeuren. Ik erger me als ik er aan
denk, dat zij, die veel van den godsdienst afweten, niet genoeg in de
kranten hierover schrijven en dat zij die aan politiek doen,.vaak
weinig van den godsdienst afwetenr 't Zou te wenschen zijn,
dat de volksleiders meer aandacht aan den godsdienst schonken.
Egypte, waar de leiders door hun godsdienstigheid het ver
trouwen der massa hebben, gaat toch vooruit. Ook hier in
Indië gaat het goed met die zaken, die verband houden met
den godsdienst. Men moet de vreeze Gods hebben. De Islam
gaat niet vooruit, zooals dit wel zou kunnen, en wel door te
weinig leiders en doordat de vrouwen en kinderen er te weinig
aandacht aan schenken en de Islamieten over het algemeen te
lichtvaardig met den godsdienst omspringen. Daardoor wordt de
kracht van den Islam hier versnipperd. De kracht van den Islam
zit hierin dat meer dan 20 'millioen menschen dezen godsdienst
belijden, dat vele Koran-uitgaven verschenen zijn, waarin de
schoonheid van den godsdienst besproken wordt, enz.
COÖPERATIE S.S.S.
Pe Rok wijst hieronder op onregelmatigheden bij den verkoop
van goederen uit den coöperatie-winkel, zooals het halen van
goederen op valsche bons en het direct daarop verkoopen van
deze goederen aan kooplieden, die met dit doel opzettelijk voor
den winkel postvatten.
COMITÉ PERSATOEAN
PERGERAKAN (C.P.P.).
Hieronder is uit de „Andalas" overgenomen het bericht van
een vergadering van verschillende volksleiders, in welke verga
dering besloten werd een Comité voor de oprichting van een
Vakcentrale in testellen. Tot President van dit Comité is benoemd
de heer Mas Soemosoediro, tot secretaris de heer Tengkoe KaHaloeddin. Nog wordt vermeld, dat gelukkig ook Oost-Sumatranen in deze beweging meedoen.
H.I.S. PAINAN.
Hieronder wordt medegedeeld dat er verdeeldheid heerscht
°ver de opvatting waar de H. 1. S. moet opgericht worden, te
ainan of te Padang. De menschen van Painan, die reeds zoo
aiJg hun best gedaan hebben de H. I. S. te Painan te krijgen,
ZuUen natuurlijk niet tevreden zijn als deze te Padang wordt
°Pgericht, getuige de vele rekesten naar Batavia. Engkoe Radja
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ibrahim, bondspresident der afdeeling Painan, heeft zich voor
deze zaak tot den Assistent-Resident gewend, en daarbij gezegd
dat de school niet alleen voor Painan bestemd zou zijn, doch
voor de heele afdeeling Painan. De A. R. had zijn medewerking
beloofd, hetgeen geapprecieerd wordt.
KWEEKSCHOOL FORT DE KOCK.
Hieronder is een en ander medegedeeld omtrent de openbare
vergaderingen te Fort de Koek, Padang Pandjang, Padang en
Pajakoemboeh ter voorbereiding van het 50-jarig»jubelfeest van
de Kweekschool Fort de Koek.
LEDENVERGADERING B. A. P.
(BOND ANAK PAINAN).
Deze vergadering werd gehouden met 't doel de oprichting
van een H. I. S. te Painan te bewerkstelligen. Men was alge
meen van oordeel dat de H. I. S. te Painan diende opgericht te
worden, onder meer omdat de boot van Indrapoera naar Padang
ook Painan aandoet.
JOURNALISTEN BOND SOEMATRA.
Hieronder wordt medegedeeld, dat te Padang in een verga
dering van journalisten en dagbladredacteuren besloten werd een
Journalistenbond op te richten, die zou werken voor positie
verbetering van land en volk en in belangrijke zaken zijn steun
zou verleenen. Tot Voorzitter van den bond is benoemd engkoe
Samsoeddin Rassad en tot secretaris engkoe S. E. Kasoemaratoe.
17 September zal er nog een vergadering gehouden worden om
verschillende zaken in verband met dezen bond te bespreken.
In het nummer van 19 September wordt medegedeeld, dat in
een vergadering gesproken werd over de grondslagen en de te
volgen gedragslijn van den op te richten Journalistenbond. De
redacteur Lie Soeij Ho en het redactielid Jop Gim Seck van de
Sinar-Sumatra waren ook onder de aanwezigen. Een commissie
van eenige leden werd opgericht voor de statuten-samenstellingPAINAN.
Door E. wordt op waardeerende wijze geschreven over het be
stuursbeleid van den tegenwoordigen Assistent-Resident van
Painan, namelijk over het feit, dat de rimboe weggekapt is, de
steiger, waar de schepen aan zullen komen te liggen in aan
bouw is en de bouw hiervan behoorlijk wordt ter hand genomen,
dat er voldoende straatlantaarns zijn, de ijzerdraadhekken in orde
zijn, de wegen in goeden staat verkeeren, enz. Een heel verschil
met de toestanden onder den vorigen Assistent-Resident, zegt E.
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PAARDENRENNEN TE PADANG.
Hieronder wordt o.a. gezegd, dat de jockeys, die vaak dood
vallen of een ongeluk krijgen, meestal nog kinderen zijn en dan
niet kinderen van de rijken, doch van arme menschen. Kinderen,
die ten offer vallen aan het geld en het genoegen der rijken.

DE ISLAM IN 1NDIÉ.
H. M. A. bestrijdt in het nummer van 19 September hetgeen
in een lezing van Dr. Zwemer door dezen beweerd zou zijn,
namelijk, dat Mohamad de zon der waarheid verduisterd had.
Dr. Zwemer bedoelt met deze bewering, zegt H. M. A., dat
Moehamad met zijn leer bedoeld heeft, de menschen dom te hou
den, en af te houden van de bestudeering der wetenschappen.
H. M. A. ontkent dit ten sterkste en zegt, dat ieder, die den
Islam behoorlijk kent, zal weten, dat er niets in dezen gods
dienst is, dat de beoefening der wetenschappen verbiedt.

A. B.-COMITÉ.
Wordt vermeld, dat op een vergadering van onderwijzers en
onderwijzeressen en andere belangstellenden te Padang werd be
sloten tot de oprichting van een plaatselijk comité voor Padang
en ommelanden. Tot voorzitter werd benoemd H. O. Ahmad,
tot ondervoorzitter S. Said en tot secretaris H. S. S. Perpatih.
In andere stukken wordt in den breede het nut van de oprich
ting van een dergelijk comité uiteengezet en meegedeeld dat er
te Padang zoo n Comité is opgericht, enz.

NIET EENS MET DE HUIDIGE
BELASTINGREGELING.
Hieronder wordt medegedeeld, dat de Handelsvereeniging te
Batavia een vergadering heeft belegd, waarin men accoord ging
Tiet het rekest van de Padangsche Handelsvereeniging, dat reeds
doorgezonden is naar de 2de Kamer der Staten-Generaal.
VERWARDE DINGEN.
Hieronder wordt gezegd, dat door gebrek aan Gouvernements
onderwijsinrichtingen waar de Nederlandsche taal onderwezen
wordt, men particuliere scholen heeft opgericht, waar deze taal
onderwezen wordt. Nauwelijks is men het met elkaar eens, dat
de bestudeering der Nederlandsche taal voor de vooruitgang
Urgent is, of men hoort nu weer, dat ook het Japansch geleerd
nnoet worden daar deze taal de wereldtaal zal worden.
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ONAFHANKELIJKHEID.
R. V. schrijft hieronder in het nummer van 23 Sept.: „De
geregeerden zeggen vaak, dat zij onafhankelijkheid willen en
hun manier van dit te zeggen, zou men denken, dat de tijd
voor de onafhankelijkheid reeds gekomen is, doch dat ze de
onafhankelijkheid nog niet kunnen verkrijgen. R. V. zegt, dat 't
niet in zijn bedoeling ligt te gaan uitweiden over' de manieren
waarop de onafhankelijkheid zou te krijgen zijn, want dit is 't
werk der volksleiders, maar hij is toch wel overtuigd, dat daar
voor het onderwijs behoorlijk ter harte dient genomen te worden.
Overigens zegt R. V. dat als de tijd der onafhankelijkheid in
derdaad is aangebroken, Indië ook zeker zijn onafhankelijkheid
zal krijgen. Hij is er overtuigd van dat dit eenmaal gebeuren
zal, evenals hij overtuigd is van het feit, dat eens een kind ook
niet meer aan de leiband der ouders loopen zal en dat b.v. een
kuiken in 't ei zelfs met behulp der moeder eens het ei verbreken
zal, om de pracht der wereld te aanschouwen.
GROOTE ACHTERUITGANG.
S. d. Kianis schrijft hieronder, dat velen die van de scholen
komen en een bepaalde hoeveelheid onderwijs genoten hebben,
slechts zoeken naar een positie, waarbij zij enkel de rol van
loontrekker spelen. Tegenwoordig is het loondienaar zijn, het
kunnen lezen en schrijven en Hollandsch spreken, het eenige
waar men naar streeft. Het is wel goed om zich te ontwikkelen,
zegt S. K , doch laat de ontwikkeling niet alleen tot gevolg hebben,
dat we loondienaars worden, want dit is de laagste positie dien
men hebben kan. Neen, we moeten ook aan onzen landbouw
denken, en dezen vooruit trachten te brengen. S.K wijst dan op
leege gronden, die steeds ongebruikt blijven. De vreemdeling, b.v.
de Chinees, heeft wel de energie om gronden van de bevolking
te koopen en deze met vrucht te exploiteeren. S. K. doet dan een
beroep op zijn broeders om hieraan een voorbeeld te nemen
en spreekt de wensch uit, dat ook op school de kinderen van den
onderwijzer moeten hooren, dat landbouw een mooi bedrijf is.
REIS NAAR DJEDDAH.
Hieronder wordt opgenomen hetgeen R. M. Joescef uit Mekka
berichtte, n. 1. dat de Mekkagangers aan allerlei ongerief en
voornamelijk aan groote afpersingen der Arabieren bloot staan.
INLANDSCHE SCHRIJVERSBOND.
In het nummer van 26 September wordt medegedeeld, dat in
een veigadering van schrijvers in de afdeeling Padang besloten
werd tot de oprichting van een Inlandschen schrijversbond. Tot
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voorzitter werd benoemd de heer S. M. Rassad, tot ondervoor
zitter de heer Maulana en tot secretaris de heer Hassan Noel
Arifin. Een commissie van 4 leden werd benoemd ter samen
stelling der statuten en van het Huishoudelijk Reglement.
A. B.-COMITÉ PADANG.
Later wordt medegedeeld, dat de Volksdrukkerij te Djati,
Sawahan, Padang, haar erf afstond voor plaats, waar onderwijs
gegeven kan worden. Dit werd ook gedaan door de Diniahschool te Ganting en door den heer Basa Bandaro.
1NLANDSCHE PERS EN POLITIE.
Hieronder wordt gezegd, dat in tegenstelling met het geschil
tusschen Inlandsche pers en politie te Medan, te Padang de
Inlandsche pers op het kantoor van den commissaris van politie
alle inlichtingen kan krijgen die ze wenscht. Een dergelijke
samenwerking wordt zeer geapprecieerd.
JOURNALISTENBOND.
Hieronder wordt medegedeeld, dat evenals op Java en te Padang,
thans ook te Medan een Journalistenbond opgericht zal worden.
Dit wordt zeer goed gevonden, daar de journalisten thans niet meer
van willekeurige handelingen te lijden zullen hebben. Verwacht
wordt dat men. eventueel van de werknemersbond steun zal
kunnen verkrijgen.
ONDERWIJZERSTEKORT.
Onder dit hoofd wordt gezegd, dat een der oorzaken, waarom
de Regeering het onderwijs niet kan uitbreiden, is het tekort aan
onderwijzers. Zou het niet voltooien der Kaoetamaan Isteri-school
en der 2de klasse school te Padang ook te wijten zijn aan dit
onderwijzerstekort ?
VEREENIGING VAN INLANDSCHE
BESTUURSHOOFDEN.
Medegedeeld wordt, dat de bestuurshoofden reeds lang van
plan waren een bond op te richten, doch dat dit tot nu toe
nog niet is gebeurd. Een dergelijke bond opgericht te Padang
Pandjang had geen lang leven en ook het orgaan van dezen
bond verdween met den bond zelve. Dit moet echter geen oorzaak
zijn dat men den moed opgeeft. Volgens bericht is men thans
"weer bezig zoo'n bond op te richten. Dat dit slagen moge.
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NIEUW BERICHT.
Hioronder wordt de aandacht gevestigd op het feit, dat te
Taroesan feesten, ja zelfs huwelijksfeesten, niet door kunnen gaan,
alvorens de gevers van het feest, dan wel de bruidegom, en de
ouders van bruid en bruidegom aan hun belastingplicht hebben
voldaan. Deze drastische maatregelen, die ook eenigen tijd ge
leden in 't Padangsche in toepassing werden gebracht, hadden
daar een protestvergadering der N. 1. P. te Padang ten gevolge,
waardoor deze maatregelen werden ingetrokken, doch thans
gebeurt 't weer in Taroesan. De Assistent-Resident van Painan
werd met een en ander in kennis gesteld en men wacht thans
diens beslissing af.
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ENLANDSCHE PERIODIEKEN OP JAVA.
PANGGOEGAH
Van II en 18 October 1922 Nrs. 33 en 34.
MOEHAMMADIJAH EN DE P. P. P. BDRUKXERIJ.
DE PANDHUISSTAKING.
In een lang artikel in No. 33, getiteld „Roesija koentji Inggris"
(het geheim van den Engelschen sleutel) becritiseert „Tigas kawoerjan" (Nieuweling), buiten verantwoordelijkheid van de re
dactie, de handeling van de vereeniging „Moehammadijah" in
zake de geldleening tegen rente aan den P.P.P.B., en ook de
houding van de Pandhuisbeambten, die bij de jongste staking
nipt hebben meegestaakt. Schrijver beticht Moehammadijah van
woordbreuk; die vereeniging zou volgens hem den thans op
sterven liggenden P P.P B. de eenige bezitting die den bond nog
rest, de drukkerij, trachten te ontnemen, in plaats van haar woord i
de stakers geldelijk te ondersteunen, gestand® te doen. Den nietstakers verwijt schrijver kruiperigheid, ontrouw en gemis aan
solidariteitsgevoel, omdat zij niet alleen, niet hebben willen deelne
men aan de staking maar de stakers thans ook aan hun lot over
laten zonder hun de noodige financieele hulp te verleenen. Aan
het slot wordt gezegd, dat met Engelsche sleutel bedoeld wordt
de clown, die voor- en achteruitloopt en zijn mond open en
dicht doet ter wille van een bordje rijst, na het verkrijgen waar
van hij in een kringetje ronddraait.
De redactie voorziet dit artikel van een noot, hierop neerko
mende, dat het rentenieren en de poging van Moehammadijah
om de P. P. P. B.-drukkerij in te palmen, afkeurenswaardig is,
terwijl het niet nakomen van de belofte om de stakers te zullen
steunen, even laakbaar is.
De actie der stakers heeft de instemming der redactie, zij be
wondert hun moed, en veroordeelt degenen, die de eenmaal
gegeven belofte om te staken, niet gestand doen, tot ongeluk
van de stakers ; zij gaat accoord met de handeling van het hoofd
bestuur van den P.P.P.B. om de staking te proclameeren, maar
betreurt het feit dat 't tegenwoordige hoofdbestuur van den
P.P.P.B. het vorige bestuur veroordeelt, en dat het geen aandacht
wil schenken aan de stakingsgeschiedenis. Zij staat aan de
zijde van de nietstakers, mits dezen hun fout willen erkennen,
en thans hunne broeders, die als slachtoffers zijn gevallen,
willen helpen. Zij beklaagt de stakers, die berouw hebben over
den gedanen stap, de leiding van het hoofdbestuur becritiseeren, en de oprichting van een nieuwen P. P. P. B., waarover de
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redactie zich verheugt, bespotten en verhinderen. Zij advi
seert de niet-stakers, zich als voorheen weer aan te sluiten bij
den opnieuw te organiseeren P.PP.B., en de stakers om tevreden
te zijn met de wetenschap, dat zij als slachtoffers zijn gevallen,
en om zelf te pogen, zonder te rekenen op andermans hulp, er
weer boven op te komen. Aan het slot verzekert de redactie
dat dit blad allen, die reeds als boven in het ongelijk zijn
gesteld, op hun misstap durft wijzen.
DOKTER TJIPTOMANGOENKOESOEMO.
De heer H. Mohamad Misbach geeft in een artikel naar
aanleiding van de geruchten, meldende dat de heer Tjiptomangoenkoesoemo zich te Solo zou bevinden, uiting aan zijn ver
ontwaardiging over het feit dat men zulke praatjes in de
wereld kan strooien en dat de politie direct is ingegaan op
losse geruchten waarbij aan intriges moet worden gedacht en
welke zeer nadeelig kunnen wezen voor den betrokkene, wien
het verblijf in 12 residenties op Java is ontzegd, o.a. in de
Vorstenlanden. Schrijver weet mede te deelen, dat dit gerucht
als zoude de heer Tjipto naar Solo zijn overgekomen en daar
gelogeerd zou hebben bij zekeren Poerwosoemantro, wonende in
kampoeng Setabelan (Solo), voor den verdachten gastheer en
zijn echtgenoote allerlei onaangenaams heeft gebracht. Immers,
Poerwosoemarto, die de onschuld zelve is en van den prins geen
kwaad weet, heeft door de oproepingen en ondervragingen veel
last van de politie ondervonden en ook werd bij zijn pertinente
ontkenning dat hij iets van deze zaak wist, gezinspeeld op
f300.— belooning, indien hij bekende.
Op het kantoor van den Regent voor de politie (te Solo)
kreeg Poerwosoemarto te hooren, dat deze zaak onderzocht is
geworden naar aanleiding van een ingekomen anoniemen brief,
waarin gezegd wordt, dat hij wist, dat de heer Tjiptomangoenkoesoemo bij een zekeren Satrosiswojo is geweest om een
bespreking te houden, bij welke gelegenheid de heer Tjipto
rechts van Poerwosoemarto zat, schuin achter den heer Sastrosiswojo en naast de heer Moedijo.
Aan het slot deelt schrijver mede, dat, ware het niet op een
politie-bureau geweest, de heer Poerwosoemarto direct afgerekend
zou hebben met den opsteller van het anonieme stuk, die
schrijver wel bekend voorkomt, en dien hij zoo noodig zal
ontmaskeren.
AGRARISCHE TOESTANDEN
IN SOERAKARTA.
,,Tedak Mataram
maakt in zijn artikel onder het hoofd:
„Soelapan" (goochelen) gewag van de opinie als zouden er in
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Soerakarta in de cultuur-streken zelfs na de ingevoerde her
vormingen op agrarisch gebied, nog scheeve toestanden heerschen.
Ondanks de toekenning van eigen bouwgronden en woonerven
onder de verplichting van de noodige belastingen en het verrichten
van desa, ronde en heerendiensten, wordt volgens schrijver toch
nog de schijn gewekt, alsof de bevolking nog afhankelijk is van haar
vroegeren koning, den landheer-ondernemer. Schrijver somt daarna
op de verplichtingen van de bevolking tegenover den fabrikant
(ondernemer) die tegenwoordig nog bestaan, n 1. arbeid verrichten
voor de fabriek, suikerriet-planten, waarvoor zij weliswaar betaling
krijgt, doch men mag zijn loon niet bedingen, en men dient zich te
onderwerpen aan de loonregeling der fabriek. Voorts rust op
een ieder, die een woonerf krijgt, de last om diensten ten behoeve
van de fabriek te doen, suikerriet voor haar te planten enz. Is men
den fabrieksarbeid beu, dan moet men zijn woonerf prijs geven.
In deze zaak roept schrijver de bemiddeling van de overheid
in, die immers de beschermer van de bevolking heet te zijn.

MATAHAR!
In een op 21 dezer door Rapporteur ontvangen bulletin van
dit weekblad wordt door directie en redactie van Matahari me
degedeeld dat nummer 1 i van het blad niet op tijd verschijnen
kan in verband met verhuizing naar een andere drukkerij. Num
mer II zal echter tegelijk met nummer 12 uitkomen.

S O E A R A RA'JAT
Van 16 September 1922.
MAATSCHAPPIJLEER.
Vervolgd wordt het artikel over de maatschappijleer van
Marx, waarbij gewezen wordt op de principieele fout van alle
vroegere schrijvers over economie, dat zij allen uitgegaan zijn
van het kapitalistische stelsel. Mooie theorieën werden ontwikkeld
op papier, maar in de praktijk deugde niets, het arme volk bleef
arm en deed niet mede aan de ontworpen stelsels, waardoor
het voor dom werd uitgekreten. Eerst Marx toonde de fout aan,
namelijk dat men zocht naar een zoodanige samenlevingsvorm,
dat strijd uitgesloten was. Marx nu toonde aan dat het kleine
volk onmogelijk in betere omstandigheden komen kan zonder
strijd, en die strijd behoort georganiseerd te zijn, en niet maar
zonder meer beginnen. Gereleveerd wordt de strijd tegen de
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machines die op niets is uitgeloopen. Men begreep dat het
niets gaf om tegen de machines te strijden, men moest den
strijd richten op het doel die machines in bezit te krijgen, om
er zelf mee te werken. En hierin zit ook het groote verschil
tusschen communisme uit den ouden tijd en het moderne. Dit
toch werkt met stoom en electriciteit. En dat heeft Marx ingezien
en als grondslag van al zijn werken genomen. En op Java nu
heerschen nog de ouderwetsche communistische begrippen,
waarbij dan nog komt dat Java op kapitalistischen grondslag
wordt overheerscht. Die oude begrippen moet dus hemelsbreed
verschillen met de moderne communistische ideeën.
Dan gaat het artikel verder met een behandeling van de
economieleer van den meest bekenden en inderdaad bekwamen,
maar burgerlijken geleerde, Adam Smith, die door Marx bestrereden kon worden omdat deze bijna drie kwart eeuw later
leefde en aan de hand van Smiths werken heeft kunnen waar
nemen dat de daarin ontwikkelde theorieën niet houdbaar zijn.
Als Smith nu eens op de aarde kon weerkeeren, zou hij zeer
zeker al het door hem geschrevene herroepen.
ONDERWIJS.
Boedisoetjiro beëindigt zijn artikel over onderwijs, waarin hij
aandringt op een opvoeding in den zin van zelfstandig handelen,
om onafhankelijk te staan van kapitalisten. Al het werkend
personeel van ondernemingen en kantoren worden met het oog
op de malaise zooal niet ontslagen, dan toch op de inkomsten
beknibbeld. En moge die maatregel in den beginne een gevoel
van verbittering tegen de kapitalisten hebben opgewekt, thans
kunnen de getroffenen eigenlijk die klasse dank betuigen voor
de goede lessen, die hun gegeven zijn. Want de haat tegen al
wat kapitalist is zal door hen thans worden aangewend niet om
ze aan te vallen — want daar ontbreekt het hun aan middelen
voor — maar om zich een zoodanigen werkkring te zoeken, dat zij
later de kapitalisten kunnen beschamen. En daarvoor ontwikkelt
schrijver zijn ideeën voor de coöperatieve werkwijze, en de in
richting van die coöperatieve bedrijven.
Daar nu moet ook het onderwijssysteem op worden gebaseerd.
En als er iemand zijn mocht die ontkende, dat het huidige onder
wijs alleen kapitalistenknechtjes maakt, dan zou schrijver willen
antwoorden: al is het niet zoo, in elk geval ligt in het
systeem besloten dal: het volk geen leiding krijgt om later zelf
standig op te treden. En het bewijs daarvoor: duizend kinderen
verlaten de school, en duizend kinderen bieden zich op de ar
beidsmarkt aan, om een betrekking bij kapitalistische onderne
mingen en lichamen.
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RIETBRANDEN, FABR1EKSKAPITAAL,
EN ORGANISATIE.
In een niet onderteekend artikel wordt de aandacht gevestigd
op het blijkbaar groote aantal van rietbranden, die in de laatste
maanden zijn voorgekomen zoodat de regeering daarnaar een
onderzoek heeft doen instellen. Het zou werkelijk te betreuren
zijn als bleek dat opzettelijke brandstichting daarvan oorzaak is.
Niet alleen door de regeering toch, maar ook door ons, aldus de
schrijver, zou het betreurd worden indien bleek dat bij de bevolking
het zaad van criminaliteit opkomt, waardoor de openbare orde
en rust zeer zeker zouden worden in gevaar gebracht.
Wat moet er nu tegen gedaan worden?
Van regeeringszijde alleen streng politie-toezicht en strenge
straffen. Toch verwacht schrijver er niet veel van, want sedert
de instelling van de veldpolitie hoort men meer dan ooit te voren
van rietbranden, welke bovendien het karakter dragen van de
rumor in de samenleving. Schrijver betreurt zulks en schaamt
zich er over ook. Maar daar is nu niets aan te doen, er is geen
kracht en de middelen ontbreken. En toch, ondanks dit alles,
zou het kwaad niet zulke afmetingen hebben aangenomen, als
niet de reactie zoo'n uitdagende houding had aangenomen.
De P. F. B. werd gebroken, maar men begreep niet dat zulks
geenerlei vermindering bracht van de belangen van den werk
nemer. De niet meer georganiseerde arbeider moet nu zijn toe
vlucht nemen tot minder openlijke strijdmiddelen. En als de
rietbranden dus worden toegeschreven aan opzet, dan heeft het
suikerkapitaal dat geheel aan zich zelf te wijten.
VROUWENEMANCIPATIE.
Punt van algemeene bespreking in de Aziatische landen. Er is
geen bezwaar tegen die vrijheid der vrouw, maar die vrijheid uitte
zich niet in het naar voren springen en ronddansen met mannen
en een danszaal. Dat is losbandigheid. Van andere zijde meent
men dit wel te moeten toelaten, daarvoor toch kan aangetoond
worden dat de Oostersche vrouw niet ten achter staat bij de
Westersche.
Wij communisten, kunnen er ons moeilijk over uiten, omdat de
vrijheid van den mensch in deze kapitalistische tijden gebaseerd is
niet op moreele maar op krankzinnige gronden. Communisten
vragen niet of zij met Oostersche dan wel met Westersche zeden
te maken hebben, maar in deze tijden zijn alle zeden rot; en
toch willen zij den vooruitgang in en de vrijheid van den mensch
niet belemmeren, want de dwaling waarin men thans verkeert
is niet een gevolg van de vrijheid maar van den invloed van
het zoo slechte kapitalisme.
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S.I.-SCHOLEN EN
KAPITALISTISCHE PERS.
Roode kleeren voor en de internationale gezongen door de leer
lingen der S.I.-scholen doen het volk goed, maar bij hen die zich
geschaard hebben onder de vaan van het kapitalisme, zijn zij als
een teeken voor den komenden dag des oordeels. Natuurlijk, de
zondaren zijn steeds bevreesd ook al worden zij beschermd door
wapens die zij bij de hand hebben op ieder oogenblik.
De openbare S.I.-vergadering van Ambarawa op 20 Augustus
joeg den kapitalisten de schrik op het lijf en de organen van
de „uitzuigers en onderdrukkers" van beroep schreeuwden de
Regeering toe wanneer toch die S.I.-scholen verboden werden.
Oneerlijke en laffe strijd. Zij hoeven toch niet bang te zijn
als ze inderdaad goed doen. Wij zijn niet anti-Nederland, maar
tegen Uw daden van uitzuiging en onderdrukking.
Laat ons eerlijk strijden zonder zwaard om het vertrouwen
der bevolking. En gij zult dat vertrouwen winnen als gij inderdaad
geen spook zijt voor het volk.
Aldus een entrefilet.
HET KAPITAAL ALS LEERMEESTER
VAN DEN COMMUNIST.
Een ongeteekend entrefilet zegt dat het voor de communistische
leiders heel moeilijk is om het volk te overtuigen dat het wordt
uitgezogen, en verdrukt. Maar langzamerhand komt het volk
toch tot begrijpen doordat het ziet en ondervindt nu zelf, hoe
gulzig en slecht het kapitalisme is. En nu heeft men reeds
vertrouwen in de communistische maatschappij.
Inkomstenvermindering en op straat zetten van arbeiders,
zoodat in deze moeilijke tijden de arbeiders in ellende vervallen,
is bij het volk het bewijs van den slechten aard van het
kapitalisme.
Van 1 October 1229, No. 14.
HET BLAD.
Dit nummer verscheen met een nieuwen kop, voorzien van
het communistisch embleem: de 5-puntige ster met daarbinnen
gekruist een sikkel en een hamer. In de onderste buitenhoeken
de letters P. K. I.
Rechts en links boven dat embleem de naam van het blad.
DE TERNATAANSCHE ZAAK.
Na al de vele tegenslagen voor de P.K.i. is, aldus het hoofd-,
artikel, nu ook de Ternataansche zaak gekomen. Op 21 April
van dit jaar zijn plotseling diverse voormannen der afdeeling
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in Ternate gevangen genomen. Heel Ternate was toen een
militair schouwspel, en het gerucht ging dat al de Ternataansche
communisten, een 16000 man, aan het amok-makan waren over
geslagen. Onder dekking van een brigade marechausse met
getrokken klewangs is dien dag de resident op het P.K.I.-kantoor
gekomen om al het volk aldaar weg te jagen. Een 60 a 70 tal
kameraden werd toen gevangen genomen. Een ding is hoopvol:
uit het schrijven van een der kameraden uit Ternate, waaruit
het voorgaande is genomen, blijkt niets van neerslachtigheid
onder de partijgenooten. Zij het ook dat de tegenpartij door
het dolle heen was, de P.K.I.ers bleven het hoofd koel houden.
En men vraagt zich af, is het provocatie of een misverstand
van het Bestuur dat het zoo is opgetreden tegen de P.K.I.
Door Wijnkoop en Ravesteyn is in de Tweede Kamer over dat
optreden bereids „kabaal" gemaakt.
Dan wordt het Kort Verslag van Ternate over Juni j.1. (Loc.
25 September) in beschouwing genomen, en dan zegt het artikel
dat er dus lieden waren gevangen genomen, omdat zij in verband
met hun bemoeilijking van het voorloopig onderzoek wegens
medeplichtigheid werden vervolgd. Dengah en Gondho is ten
laste gelegd een spreekdelict, maar
die niet meege
sproken hebben werden toch als medeplichtig gevangen genomen.
En hoe hebben zijn het onderzoek kunnen bemoeilijken waar 3
a 6 dagen na de arrestatie van Gondho c.s. een 60 a 70 anderen
alleen op het hooren van hun naam in de gevangenis werden gestopt.
Dat „Ternataansch" gedoe wekt wel bevreemding, en het
is gelukkig dat de kameraden daar vast in hun overtuiging
staan, want anders zou er zeker zooiets als een afdeeling B van
Garoet zijn ontstaan.
Uitvoerig wordt dan opgenomen, uit twee brieven van Ternate
ontvangen, het verslag van het verhoor van Gondho c.s.
Sedert is het bericht ontvangen dat Gondho is vrijgesproken,
en dat de eisch van den Officier van Justitie in de zaak Dengah
is geweest: 6 maanden gevangenis wegens beleediging van het
Zelfbestuur. Van Dengah is gezegd dat hij opstand wilde
maken, dat hij de zwaarden heeft laten scherpen, —en tegen dezen
man wordt nu door de Justitie geëischt: straf wegens
beleediging! Zoo iets doet allen opschrikken van bevreemding.
De conclusies trekkend uit zijn betoog, zegt schrijver:
oNiet de P. K. I. maar het Besuuur van Ternate heeft stof
opgejaagd.
f>Dat die stof-opjaging door de sana-pers is gaande ge
houden en nog vermeerderd.
cdat de beschuldiging van Dengah van aspect veranderd
is om onbekende redenen, waardoor de vraag zou kunnen
rijzen: Wordt er gezocht?
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dat drie leiders gearresteerd zijn zonder eenige schuld,
dat ook getuigen gearresteerd zijn zonder eenige schuld, en
dat, omdat ze van bemoeilijking van het voorloopig on
derzoek worden beschuldigd, zij maar als medeplichtigen
worden aangemerkt.
Is de vraag niet gerechtvaardigd of het hier een middel is
om de getuigen te intimideeren ?
Tot slot wordt tegen een en ander geprotesteerd, en om
recht gevraagd.

DE TURKSCHE OORLOG.
Een uiteenzetting van de gebeurtenissen in het Nabije Oosten,
waarbij de hoop wordt uitgesproken dat het Kemal Pasha moge
gelukken, Jong Turkije krachtig nieuw leven in te blazen.
KRASSIN-INTERVIEW.
Uit de „Tribune" wordt overgenomen een interview met
Krassin over de in Den Haag plaats gehad hebbende Conferentie,
waarin Krassin als zijn overtuiging gaf dat de Sovjet Regeering
in Rusland goed zal worden, en dat het nu nog maar de vraag
blijft: zal Rusland nog lang in de economische verdrukking blij
ven of zal het binnen enkele jaren een rijk (welvarend) SovjetRusland zijn.
COMMUNISTISCH A. B. C.
Begonnen wordt met de vertaling in het maleisch van het
werk van N. Bucharin en E. Preobraschensky, de twee meest
bekende communisten in Rusland, waarin uiteengezet worden
de grondslagen van het communisme.
WARNA KANDA
Van 15 October 1922.
Bij de verschijning van dit maandblad heeten redactie en
administratie hun lezers welkom, en geven zij verklaring van
de redenen tot uitgifte van het blad.
Het tot stand komen van W. K. is te danken aan de leden
van de vereeniging Triwangsa. Het ligt in de bedoeling om me
dewerking te verleenen voor het vooruitbrengen van land en volk
door taalbeoefening. De redactie verzoekt den lezers om toe
zending van artikels.
Dan nog vraagt de administratie aan een ieder die dit proef
nummer ontvangen heeft, om zich dadelijk op het tijdschrift te
abonneeren.
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BESCHOUWING.
Allah heeft eenmaal bepaald, dat de eene mensch rijk en de
andere arm zal worden. Maar die wilsbeschikking Gods is ons
niet bekend. Daarom moeten wij arbeiden.
Een knap mensch bezit het oordeel des onderscheids. Land
bouw is het hoofdmiddel van bestaan. Toch zijn er menschen,
die geen landbouwers, maar wel handelaren, ambtenaren of
geestelijken worden. Daarom moeten wij onzen kinderen een
bepaalde opleiding geven.
DIVERSEN.
Verder komen voor versjes over zedelijkheid, een artikel over
astronomie, behandelende het ontstaan van de zon en de aarde, de
verhouding in grootte, kracht, en gewicht van die twee tot elkaar,
en feuilleton over een kluizenaar Mahiswara met 2 zoons, Soetjipta en Soeroso, die door hun ascetisch leven bovennatuurlijke
macht bezaten en tevens een artikel over de godsdiensten.
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INL. PERIODIEKEN OP DE BUITENBEZITTINGEN.
SOEMATERA-BERGERAK
Van 1 1 October 1922, Nr. 25
EEN EXAMEN.
B. Dj. R. neemt hieronder op, hetgeen v. B. in de ArchipelPost van 16 September j.1. No. 7 schreef over de domheden
gezegd door sommige S.S.-menschen op examens, zooals b.v.:
dat Frankrijk een koninkrijk was met Frans Jozef als koning en
dat een luipaard een paard is met witte en zwarte stippen
en hoeven, enz. enz. Hij noemt dan 3 oorzaken op van de
slechte resultaten van het onderwijs. Ten eerste, zegt hij, kan
dit komen, doordat de leerlingen te veel aan voetbal, tennis,
enz. denken; ten tweede, dat de onderwijzers te veel aan hun
tractement, promotie, duurtetoeslag enz. denken, en ten derde:
dat de Inspecteurs te haastig de scholen inspecteeren en te veel
denken aan allerlei staten, declaraties en geschenken voor de
familie thuis. B.Dj.R zegt dan verder, dat zulke slechte examens
een waarschuwend voorbeeld voor de Inlanders moeten zijn.
Op de Inlandsche particuliere H.I.-scholen die tegenwoordig in
aantal vermeerderen, moet ook, evenals op andere scholen, er
goed op gelet worden, dat de controle behoorlijk wordt uit
geoefend. Want zorgt men hier niet voor, dan 'zal men lang
zamerhand het vertrouwen in de schoolbeheerders en trouwens
ook in de volksleiders in het algemeen, verliezen. En de vreem
delingen zullen hiervan gebruik maken om ons te vernietigen.
Dus toezicht moet er zijn, streng, eerlijk en rechtvaardig toezicht.
HOLLANDSCH SPREKEN.
De redactie der S.B. neemt hieronder op, hetgeen de SinarHindia hierover schreef. Zij vestigt er de aandacht op, dat
een onderwijzeres aan de kinderen van de Kartinischool geleerd
had te zingen: „Een Javaan is een Inlander, een Hollander
is een Europeaan.' Die onderwijzeres doet alsof het niets is,
maar het doel is bereikt. Men moet de kinderen echter de
waarheid leeren en dan moet men zeggen: „De Javaan is de
geregeerde en de Hollander is de regeerder.' „Een Javaan is
een Inlander en een Hollander is een Buitenlander.' Verder
zegt de Red. dat er velen zijn, die prat gaan op hun kennis
van het Hollandsch en zich belachelijk aanstellen. Dit is echter
zeer dom; de Nederlandsche taal is alleen nuttig ter vermeer
dering van onze kennis.

197

1SLAM-CONGRES TE CHER1BON.
Onder „Tidak anti agama lain, tetapi pro-lslam" (niet tegen
andere godsdiensten, maar vóór den Islam), neemt de Red.
der S. B op een circulaire van het comité van -het Groot-Islamcongres te Cheribon. Er onder zegt zij, dat zij het met't oog op
de belangrijkheid van dit congres zeer noodig acht, dat de voor
zitter van de „Perserikatan goeroe-goeroe agama" Hadji Abdoellah Ahmad en een van zijn secretarissen als afgevaardigden
gezonden worden om dit congres bij te wonen. Voor de be
strijding der onkosten voor deze reis moeten behalve de „Per
serikatan goeroe agama' ook nog andere Inlandsche vereenigingen
en ook gewone personen hun hulp verleenen. De S. B. belooft
dan ook iets te zullen bijdragen.
DE ZWEEP VOOR PA' LOTA.
Hieronder komt K. Kebenaran op tegen een bewering van Pa'
Lota onder een „men verneemt' in een vorige Soematia-Bergerak, als zouden de inkomsten van de Pasar-derma van Priaman
op onregelmatige wijze besteed zijn door de comité-leden. De
redactie der S. B. zegt hierop, dat deze kwestie nog in onder
zoek is.
PARTICULIERE SCHOLEN.
Onder „berichten van ginds vestigt Pa' Lota de aandacht
op het feit, dat de localiteiten der particuliere H. I. scholen te
Fort de Koek en te Padang Pandjang zoo buitengewoon slecht
zijn gelegen en dat men te Padang Viplaats van een K. W. S
een Ambachtschool zal oprichten. Pa' Lota zegt, dat men nog
niet schijnt te weten, dat de resultaten van een K. W. S. zooveel
beter zijn dan van een Ambachtschool.
TENGKOE BOEDJANG.
Onder „open brief'' neemt de redactie der S. B. op een brief
van den banneling Tenkoe Boedjang, waarin deze schrijft, dat
hij 't abonnement op de S. B. moet opzeggen doordat hij arm
is geworden. Hij deelt mede dat hij niet alleen geen geldelijken steun van het Gouvernement ontving in den beginne, maar
ook, dat de gouvernementsambtenaren onder het mom van
„gouvernementsregelingen hem plagen door hem zijn eigen
dommen in Atjeh niet te doen toekomen. Ja, zegt Tenkoe
Boedjang, de gouvernementsambtenaren passen de regelingen
niet behoorlijk toe, maar ik heb dan ook schuld. De redactie
der S. B. zegt hierover, dat zij met opzet dezen brief van den
jongen banneling heeft opgenomen, opdat deze onder de aan
dacht zou komen van publiek en autoriteiten en om aan te
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toonen, dat het vertrouwen van dezen jongen man in het gouver
nement volstrekt niet geschokt is doch dat hij alleen maar
geplaagd wordt door de gouvernementsambtenaren. De redactie
vraagt ten slotte: zou de Regeering dezen banneling van wege
zijn jeugd maar liever niet vergeven of zijn straf verlichten?
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GODSDIENSTIGE BLADEN.
ISLAM-BERGERAK
Van

I October 1922, Nrs. 27.

HET CHRISTENDOM IN IND1È.
In een lang hoofdartikel getiteld „Christen Mengaroehkan
Hindia ' (het Christendom beïnvloedt Indië) betoogt de heer
S. A. A. Jyfry, uit Madjalengka, dat alle menschen als schepsel
gelijk zijn, doch in karaktereigenschappen ongelijk, waarna hij
overgaat tot het aangeven van het verschil tusschen den eenen
mensch, en den anderen n. 1. dat de eene menschelijke en de
andere beestachtige neigingen heeft. Verder is schrijver van
meening, dat wie den anderen mensch hoogacht, zijn eigen eer
als mensch verhoogt, omdat hij zelf ook een mensch is. Daar
entegen verlaagt men zijn eigen ik, zoo men zijn medemensch
vernedert, want men is tenslotte toch ook maar een mensch.
Daarom is het volgens schrijver afkeurenswaardig van dengene,
die denkt, dat hij niet in aanzien stijgt, als hij zijn medemensch
niet vernedert, en zich niet sterk genoeg vindt, wanneer. hij
een anderen mensch niet lamslaat. Zulk een verschijnsel treft
men slechts aan in de dierenwereld.
Na te hebben gewezen op het verbod hier te lande om ande
ren te Vernederen, neer te halen en te verlammen, noemt
schrijver dengene die het bedoelde verbod overtreedt, geen
zondaar meer, doch een laag individu, een roofdier gelijk, dat
zijn macht en kracht op zoo n wijze uit.
Schrijver verwacht de instemming te zullen hebben van alle
godsdiensten, welke God als den eenigen Heer erkennen, als hij
zegt, dat geen mensch hooger staat dan degene, die zich onder
werpt aan God alleen en Hem aanbidt. Daartegenover is er
geen mensch zoo laag, die een ander dan den Heer aanbidt en
zich onderwerpt aan een ander dan God. Schrijver noemt het
Christendom een menschelijk product in tegenstelling met alle
godsdiensten, die van God afkomstig zijn.
Hij onderwerpt de kersteningspolitiek van den heer ldenburg
aan een scherpe critiek vooral waar deze laatste betoogd heeft,
dat die kerstening de eenige weg is, om Indië aan Holland te
binden.
Hoewel die politiek van den heer ldenburg bestreden wordt
door de met de associatie-ideeën bezielde menschen in Holland,
durft schrijver deze menschen van de associatie-richting niet al
te veel vertrouwen schenken, zoolang men van de andere zijde
de hoogheid van zijn eigen ik en van zijn land bevestigt, en
zijn macht over land en volk bestendigt onder de leuze: „Er is
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geen overwinning zonder nederlaag van een ander.' Er zal geen
associatie komen, verzekert schrijver, als men zijn beestachtig
karakter en uiterlijk nog behoudt. Daarbij haalt schrijver als
voorbeeld aan, dat een tijger niet te associeeren is met een
bantèng tenzij men een ongewenschten toestand wil scheppen.
Na deze uiteenzetting verwacht schrijver, dat men thans begrij
pen zal, dat de associatie met het Christendom slechts gebezigd
wordt, om den eenen mensch aan den anderen te onderwerpen
„Wil men, dat de eene mensch den anderen aanbidt als God?"
vraagt schrijver. Hij neemt aan, dat de Indische Christenen
het niet zullen toelaten, dat men het Christendom gebruikt om
een anderen mensch vast te binden, ten einde hem te dwingen,
een ander dan God te aanbidden, tenzij het Christendom daar
voor bestemd is. Vooral van de Indische Islamieten verwacht
schrijver, dat zij met verontwaardiging de politiek van den in
vloedrijken heer Idenburg ontvangen zullen, die ten deze de
hulp en bijstand van de ambtenaren inroept
Aan het slot geeft schrijver den menschen in Indië in over
weging te kiezen óf goed te blijven en zich heelemaal te onder
werpen aan den wil van Nederland uitgaande van het standpunt
dat hier in Indië, Nederland de Heer, de oppermachtige is ; óf door
te gaan met weerstand te bieden, in de overtuiging dat niet de
duivel doch de Heer, de Almachtige God, de menschheid en het
heelal beheerscht. Hij oppert ten slotte het denkbeeld, omdat
schrijver dat noodzakelijk vindt, om den Mohammedaanschen
godsdienst goed te belichten en dien goed in te prenten bij de
menschen in Indië, wier vrijheid in andermans handen is. Hij
verzekert, dat slechts de Islam het in Indië voor de menschen
zal willen opnemen, onder debelofte.dat schrijver een volgenden
keer uitvoeriger zal behandelen de plichten van den mensch
tegenover de regeering.
DE RECHTSPRAAK TE SOLO.
In een artikel getiteld „Lintah Darat ' (landbloedzuiger) beticht
de heer Soemadi Hardjodiwongso uit Soendakan het Landgerecht
te Solo van onrechtvaardig rechtspreker, en noemt schrijver het
een bloedzuiger, die in het water doch niet op het land thuis
hoort, vandaar de bovenvermelde betiteling, aangezien volgens
schrijver dezen rechter de begrippen recht en billijkheid onbe
kend zijn.
Ten slotte maakt schrijver er gewag van, dat hij voor zulk
een rechter niet reest.
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ARABISCHE BLADEN.
A L S J I F A
»
Augustus '22.
Onder den titel „Islam en Christendom' een artikel naar
aanleiding van een schrijven van Ds. Dekker uit Djokja, thans
in Holland verblijvende, in de N. Rotterd. Courant. Dit schrijven
is via de Inlandsche pers in het Arabisch vertaald. Beweerd
wordt, dat Islam en Christendom naar oorsprong en in den grond
niet v_n elkaar verschillen, uitgezonderd in de leerstelling
aangaande de Goddelijke drie-éénheid, die de Islam niet aanneemt;
dat de godsdienstige bewegingen op Java hun hoogtepunt bereikt
hebben, doch dat het meerendeel van de bevolking van den
godsdienst (i.c. den Islam) niets of zoo goed als niets weet;
dat het daarom beter is, de Christelijke zending krachtiger ter
hand te nemen, Christelijke priesters uit de Inlandsche bevolking
te recruteeren, om zoodoende te bewerkstelligen, dat langzamer
hand allen tot het Christelijk geloof overgaan. Het Arabische
maandschrift commentarieert deze zienswijze van Ds. Dekker
niet.
Een artikel over de toekomst van den Islam op Java, bevattende
de redevoeringen, gehouden bij de stichting van de afdeeling
der vereeniging Moehammadijah te Pekalongan. Gezegd wordt
o.a. dat Java gerekend wordt tot de Islamische landen, doch
dat de Inlandsche bevolking den waren Islam niet is toegedaan
en er aan haar niets Islamisch is dan de naam. Dat dit nu
beter zal worden dank zij het werken van de vereeniging
Moehammadijah.
Verder eenige onbelangrijke artikelen, waaronder een vertoog,
dat het niet binnen het bereik van ons kunnen is, een reis te
maken naar de maan.

Weltevreden, 28 October 1922.

VOLKSLECTUUR.

De C o m m i s s i e voor de V o l k s l e c t u u r , bestaande uit 13 leden
onder voorzitterschap v.m den Hoofdambtenaar voor de Volkslectuur en
aanverwante aangelegenheden, beoordeelt de werken die van Gauvernementswege zullen worden uitgegeven en die in de volksbibliotheken
(Inlandsche en Nederlandschej zullen worden geplaatst.
HET BUREAU VOOR DE VOLKSLECTUUR
lingen:

bevat de volgende afdee-

PERSAFDEELIN'G. Deze vervaardigt de wekeljjksche overzichten van
de Inlandsche (en Maleisch-Chineesehe) pers, maandelijksclie overzichten,
verleent bemiddeling bij plaatsing van advertenties van ambtelijke diensten
in die pers, enz. enz.
VERTAALBUREAU. Dit levert vertalingen uit het Hollandsch in In
landsche talen en omgekeerd, voor den Dienst, vertalingen van Staatsbla
den, rekesten, justitieele vertalingen, verricht correctie der drukproeven
van alle uitgaven Departement O. en E. enz.
BIBLIOTHEEKBEHEER. Heeft het geheele beheer over ± 1700 biblio
theken, in vier Inlandsche talen. Onderhoudt de relaties met bibliotheken
in de kazernes, die b\j de Marine, in de hospitalen enz.
(De uitleeningen beliepen alleen in de rechtstreeksoh beheerde Inlandsche
Volksbibliotheken in 1921 nagenoeg een millioen (tegen leesgeld),d.i
gemiddeld ruim 600 per bibliotheek. Dit wil zeggen dat iedere week
± 20000 lieden een boek van de Volkslectuur onder den arm mee naar huis
nemen.
Alleen aan medische boeken werden per jaar 55000 uitleeningen gecon
stateerd, dus iedere week een goede 1O0U.)
Voorts ± 140 Nederlandsche bibliotheken.
UITGEVERIJ. Hieraan is verbonden een eigen drukkerij, een boekenen een papiermagazijn. Deze afdeeling zorgt voor de uitgifte van de wer
ken voor de bibliotheken en die voor den verkoop; voor den verkoop zei
ven, voor de relaties met depothouders enz. Voorts worden de- periodieken
van het Bureau uitgegeven, als het maandblad „Sri Poestaka ', het week
blad „Pandji Poestaka" (met 1 Januari a. s.), de Volksalmanakken enz.
REDACTIES. Er zijn vier redactie-afdeelingen: een Maleische, Javaansclie,
Soendaneesche en Madoereesche, voor het nazien der ingezonden copieën,
handschriften voor boeken en voor de periodieken; voor het behandelen
van eigen werken.
ALGEMEEN BEHEER. Tot deze afdeeling behooren behalve het eigen
lijk algemeen beheer: de expeditie, het archief en de administratie.
De VERKOOP van boeken heeft over 1920 ongeveer 130000 exemplaren
onder de menschen gebracht. In 1922 wordt dat aantal minstens 150000. D. i.
op iedere 300 inwoners een boek, zuigelingen, papoea's, dajaks. e. a aualfabeten inbegrepen.

