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Indonesia

Vergadering ditoetoep dengan
do'a clan selamat gembira.

J. I. B.

afdeeling Tjilatjap.
Protestmeeting Comite Al
Islam di Palembang.
Dengan dikoendjoengi oleh
Toean Kasman voorzitter J. I. B.
Pada hari Minggoe\ j.l. diroepacla malam Djoema'at tanggal mah perkoempoelan Al Ihsan
14 mengadap 15 Mei di Club... telah diadakan vergadering dari
huis Boedi-Oetomo oleh J. I. B., roepa-roepa perkoempoelan Islam
efdeeling Tjilatjap telah diadakan disi~i. jaitoe P.S.I.I., Al lhsan,
rapat terboeka, dengan dihadliri Arrabitah Al Alawijah, Mohamoleh kira-kira 200 orang laki-laki madijah, Koeraniah, Sjamsoelhoedan perempoean.
da, Madjlis Oelama PertimbaDari perhimpoenan ada tam- ngan lgama Islam, Loedjnah
pak wakil B. 0., P. S. I. I., P. M. Tanfidzijah M.0.P.I.I. Madjlis
I., Siap, Madjlis Oelama, Oe- Oelama Indonesia clan beberapa
moel Chasanah, Wiworo-tomo, orang jang ternama dalam kaL. I. B., P. G. B., C. P. B. I. langan Islam. Vergadering dipimclan Taman-Siswo.
pin oleh toean Said Sechan bin
Wakil-wakil pers kita dapati Alwi Sjahab, Setelah diterangkan
•• mustika", Aksi clan Hipa.
maksoed vergadering itoe clan di
Wakil pemerintah ada hadlir bitjarakan perkara toelisan B.
toean mantri polisie.
dalam s.k. boelanan .,Hoa Kiao"
Rapat diboeka oleh toean Sa'i- di Soerabaja tg. 25 April j.l.
doen, sebagai pengoeroes Comite, jang isinja menghina kepada
laloe pimpinan rapat diserahkan Nabi Mohammad s.a.w. dikatakepada toean Chalil.
kan sebagai perampok. orang
Sebagai pemboekaan rapat, hina dan mati dalam waktoe givoorzitter mempersilahkan alfa- la, maka semoea jang hadlir metihah. Setelah itoe voorzitier njatakan setoedjoe akan adakan
membatja Quran~ Laloe toean aksi memperotest perboeatan clan
Kasman dipersilahkan oleh voor- toelisan dalam s.k. terseboet.
zitter memboeka pidatonja. Ber- Boeat mengerdjakan aksi itoe tehoeboeng
dengan
oekoeran lah diberdirikan satoe Comite Al
tempat, sajanglah ta' dapat kita Islam terdiri dari wakilnja roepamemocatkan berita
pandjang . roepa perkoempoelan.
dp. pidatonja, jang dioetjapkannja
Boeat pimpin itoe comite telah
aengan kefasehannja jang soedah diangkat seorang voorzitter toean
terkenal didepan ramai itoe. Bratanata. clan 2 orang sccretaris
Maka dp. berita
jang kita merangkap penningmeester toeanterima kita tjatet sadja beberapa toean Soebono dan Said Sjechan.
Toean Bratanata waktoe diangkat
pokok.
Voorzitter J. I. B. itoe sedang djadi voorzitter beloem hadlir,
berdjalan tournee mengoendjoengi karena dalam vergadering dari
beberapa tjabang seperti soedah Volksonderwijs.
kita beritakan lebih doeloe. la
Djam 11 toean Bratanata damenerangkan J. I. B. b o e k a n tang clan moelai terima pimpinan
p a r t ij p o l i t i e k ~elainkan vergadering. Moelai njatakan
perhimpoenan pemoeda, 1an9 soe- pikirannja tjara bagaimana boeat
pah diakoei sah oleh pemerm tah. membitjarakan itoe so'al soepaja
Berdirinja karena melihat ke- djangan sampai merembet k e adaan
te rpisah
a n t a r a bangs a an.
r a ' j a t cl a n i n t e 11 e c t (teSetelah dibitjarakan lebih loeas
gasn ja orang . berpeladjaran se- apa jang akan dibitjarakan dan
kolah),
sampai basa pertoe- dimana tempat protest itoe, maka
toeran poen
berlainan,
ka- diambil kepoetoesan :
rena pihak intellect memakai
Vergadering besar itoe her~
basa pertoeanan jang ojadi goe- tempat dimesdjid Agoeng pada
hari Minggoe 17 Mei ini. (Soeroenja.
·
Pengarti an basa Belanda sam- dah diperkenankan}.
pai mendjadi oekoeran dalam
Spreker-spreke.r Mohamad Ali
penerimaan tamoe': diperbedakan, Masri, goeroe kepala Al Ihsan,
malah diperlainkan.
Kjai H. Aboebakar, vice - voorMaka lahirlah J. I. B. dengan zitter dari Madjelis Oelama P. I.
~joean menghilangkan perpiI. clan Kjai H. Hoesin, voorzitter
scTuan itoe clan menjeboetkan tagi Madjelis Oelama Indonesia, de~
antara ra'iat clan intellectueel ngan inleiding dari toean Brataa t a s d a s a r b e r s a m a jang nata.
masih hidoep dalam seloeas Semoea orang jang masoek
dalam mesdjid mesti boeka sepatoe. Padvinder Al Ihsan djaga
diloear vergadering.
keamanan
CHINA.
Perkoempoelan-perkoempoelan
Mentjari Damai. Tionghoa clan orang-orang Tiong(Sjanghai. 11 Mei, Java Nippa hoa jang terkemoeka dipanggil
d. Loe.} Daripada perbintjangan hadlir dalam itoe vergadering,
atas rapport jang pandjang lebar oentoek menjaksikan keichlasan
clari Sim Ki Wan, jang baroe oemmat Islam, tidak membentji
clatang ke Nank1ng sebagai wakil pada bangsa Tionghoa atau lain~
Chen Ming Sjoe kepada Chiang lain bangsa, hanja menoentoet
Kai Sek, telah dipoetoeskan. bah- hak seperti lain-lain oemmat.
wa pertikaian dengan Canton
tidak akan dihabisi dengan ke- loeas. pergaoelan bangsa Indonekoeatan sendjata, melainkan hen- sia. jaitoe agama Islam. Bagi itoe
dak diselesaikan pada djalan po- perloe kaoem intellectueel lebih
mengenal clan mengetahoei agama
litiek.
Chang Chi clan Vl u Thieh Islam dan 'ihnoenja. Sebab teCheng, jang ada perhoeboengan ranglah· I n d o n e s i a n e g e r i
partikoelir jang- rapat dengan I s I a m, dan r a 'i at I n d o n eHung \Veng, Teng Tse Joe enz. s i a r a ' j a t I s I a m , dengan
akan pergi ke Canton dalam ketjoeali sebagian ketjil, jang terminggoe ini djoega akan ber- bagi-bagi atas beberapa banjak
agama poela. Persatoean atas
moesjawarat.
Islam itoe ditjari pada kehidoepan Islam dalam pergaoelan, kaTJABOETAN EXTRATER~ rena selain daripacfa Iman dan
RITORIALITEIT.
'lbadat agama Islam membawa
poela pokok petatoeran jang
Djapan clan England. lengkap oentoek mengatoer ne(Shanghai, 16 Mei Spec. Dienst geri clan pergaoelan.
Penjerahan diri kepada takdir
Sin Po). Charge d'affaires Japan
kemarin djam 3 lohor landjoetkan tidak boleh bersifat mengalah kepembitjaraan dengan minister pada doenia, malah mesti sebaWang Cheng Ting tentang oe- liknja menoeroet dan mengerdjaroesan hak loear biasa. Sekarang kan perintah Allah, sekalipoen
kedoea pihak poenja pikiran ter- banjak alangan dan soesahnja
hadap reglement jang menjangkoet didoenia.
Persaudaraan Islam menghenpada hoekoeman atas orang asing
daki pengakoean persamaan ansoedah berdekatan.
Gezant lnggris Lampson besoek tara sesama menoesia, jang haakan brangkat ke Nanking Ian~ roes diboektikan dalam kelakoedjoetkan pembitjaraao hak loear an clan perboeatan.
Achirnja spr. menerangkan kebiasa.
Tidak ada hasilnja. doekan J.1.B terhadap kepada
politiek. J J.B. mengandjoer peMoh Teh Hui kirim rapport ngertian politiek, tapi ta' boleh
pada pemerintah, pembitjaraan mentjampoeri perboeatan poliofficieel Tiongkok- Rusland jang tiek. Lid-lid jang soedah sampai
ketiga soedah terdjadi pada tang- oemoer clan hendak mentjampoegal - 14 boelan ini, tapi tidak ada ri politiek haroeslah mentjari temhasilnja soeatoe apa.
·
pat oesaha politieknja dalam sesoeatoe organisatie politiek.
Achirnja ia berseroe, soepaja
PEPERANGAN DI CANTON diketahoeilah bahwa J.l.B. henWhampoa dirampas. dak bertaqwa kepada Allah,
mengerdjakan
segala perintah
(Hongkong 15 Mei Spec. Dienst Allah clan mendjaoehi segala laSin Po.) Semalam pasoekan pen- rangannja.
djaga keamanan di Whampoa
Setelah t. Saidoen memberi sesoedah dirampas sendjatanja. Me- dikit komentar, maka djam setereka poenja commandant Ung ngah 11 persidangan ditoetoep
dengan fatehah.
Hui Teng hilang.

Maoe diatas l
Dalam .,mustika" tg. 12 Mei
no. 8 ada terseboet berita ten~
tang satoe masdjid, jang soedah
mengadakan peratoeran modern
di tempat pernikahan. Tapi modernnja tjoema boeat toean-toean
pegawai masdjid masing-masing
doedoek diatas koersi, pengantcn
didoedoekkan dibawah. Pnda ha!
dalam 'adat clan dalam agama
penganten diberi kebesaran.
Peratoeran ,,modin" jang menjalahi 'adat jang oetama dan
agarna jang njata itoe, terdapat
di masdjid Tjilatjap,

......

Ditangkap harimau. Seorang
perempoean djadi
korban.
Seorang perempoean bernama
Patisah oemoer kira - kira 30
tahoen
tinggal
di Pakantan
soedah ditangkap harimau. Doedoek terkam seperti berikoet :
Patisah ada mempoenjai anak
doea orang. Pada hari Rebo
jang laloe ia pergi kekeboennja
mengambil kopi.
di Singgir
Sedang ia mengambil kopi, tiba~
tiba sang harimau datang teroes
menangkap dia.
Anaknja jang perempoean se~
soedah doea hari lamanja menoenggoe iboenja, beloem djoega
poelang, lantas pergi kekeboen
terseboet.
Sampai disana dilihatnja pon~
dok tertoetoep, laloe diboekanja.
Tapi dilihatnja
tjoema kain
sadja, jang ada tergantoeng.
Anak itoe berteriak mamanggil
.,mak, mak". ·orang jang dekat
!aloe datang mendapatkan anak
jang berteriak itoe clan memeriksa
didalam keboen. Achirnja terdapat
bekas-bekas bangkai sadja jang
berserak~serak ditanah.
Anak perempoean itoe !aloe
poelang kekampoeng membri tahoekan pada kepala Koeria. Orang
orang kampoeng semoea riboet
datang melihat. Tidak berapa lama assistent demang clan politieopziener serta veldpolitie dari
Kota Nopan poen datang meme
riksa kedjadian itoe.
Sekarang soedah disediakan
orang veldpolitie ditempat terse~
boet hendak menangkap harima
jang mengganas itoe. (P. Selatan),
RADJA DAN KEBON.
Persahabatan jang baik.
Dalam Pers. Deli kita dapati
karangan bertanda Tasli, kita petik bagian pangkalnja, seperti
berikoet:
Pada Sabtoe didepan akan berangkat ke Europa dari Belawan
Tengkoe Anwar, Tengkoe Besar
van Serdang, Tengkoe Amir, Pengeran Bendahara van Deli ke
Europa. Berangkatnja tiga poe~
tera Bangsawan ini kita setoedjoei
benar-benar, karena dengan demikian dapatlah ketiga poetera
bangsawan itoe meloeaskan pemandangan di Europa jang tentoe akan djadi kebaikan bagi Negeri-negeri jang diperlntah mereka.
Sebagai jang telah tersiar dalam
s.s.k. ongkos-ongkos ketiga poetere Radja itoe ditanggoeng oleh
Deli Mij. dan Senembah, Mal<:}han dapat kita kabarkan di sini
jang selainnja ongkos-ongkos kapat tiap-tiap poetera Radja itoe
akan mendapat daggeld f 50 sehari, moelai daripada mereka
m~ndjedjak tanah Europa (Genua).
Adalah terselit dalam pikiran
orang banjak dengah pengeloearan oeang oentoek poetera-poetera Radja ini ada terkandoeng
satoe maksoed.
Dan bagi kita orang disini tidak
soesah boeat membikin tebaktebakan tentang maksoed itoe.
Seperti jang rioeh dibitjarakan
dalam pers clan djoega dalam
Dewan dalam sedikit tempo lagi
akan diadakan 0 m v o r m i n g
C o n c e s s i e d a n E r f p a c h t.
Dalam o m v o r m i n g jang
terseboet soedah tentoe pihak
ondernemingen perloe benar akan
bantoean (sokongan) dari pada
pihak Zelfbesturen.
Bantoean ini dari selama-lamanja tidak pernah ditolak, tetapi dalam hal ini kedoea My jang
terbesar itoe merasa lebih kokoh
kalau ada harapan perbantoean
itoe dari doea Keradjaan, dalam
mana Concessie mereka terbanjak.
Seperti jang dikandoeng oleh
Pemerintah dengan perobahan
Concessie kedalam Erfpachl itoe
ada berbagai-bagai jang mendjadi
keberatan dari Ondernemingen,
jaitoe oempamanja perkara ha s i l
t a n a h, jang djoega bakal dinaikkan, perkara mengetjilkan loeasnja tanah-tanah, sehingga w i s-

s el gr on den bo~at tembakau
~angkin ketjil.
Keberatan in, oleh Pemerintah
Agoeng masih dalam pertimbangan.
·Ta' ada peratoeran Negeri
JPelarangkan. Ta' ada 'adat jang
terlanggar. Tapi disitoe njata
J'eratoeran jang koerang clan 'adat
jang ta' tjockoep.

Ra•iat mesti moendoel".
Dengan besluit keradjaan Sieloengoen, ditetapkan peratoeran bahwa dilarang berladang
ditepi soengai, dengan tidak meninggalkan 50 M. dari tepinja.
Orang-orang jang melangar
):>eratoaran itoe
tentoe akan
µienghadapi hoekoeman jang setimbang dengan kesalahannja
itoe. Sekarc.:mg dari beberapa kampoeng district Bandar, soedah
adn diantara ra'jat-ra'jat jang dihoekoem
1antaran melanggar
peratoeran jang terseboet diatas
itoe.
Hoekoeman itoe jang lbiasa
en: den gar ialah denda. Beloem
abis disitoe sadja, tetapi mereka
dihoekoem poda mesti meninggalkan tanah tempat ia berladang
of berkebon itoe, sehingga ter~
djadi perantaraan jang djaoehnja
50 M. dari ter:i soengai
Kita tentoe akoei,
bahwa
makin lama, tentoe tanah Kampoeng itoe
makin
soesoet,
seti:igga achirnja ta' akan ada
lagi tanah kosong jang akan
bisa diperoesahai oleh ra'iat akan
mendjadi penghidoepannja (penanam padi), terlebih-lebih poela
karena tdah dibatasi peratoeran
jts. diatas tacli.'
Sebegini toelisan Ab. dalam
P.O. Soedah kita katakan ada
negeri teratoer, soengai jang diberi bertambab; boekan ra'jat
jang disoeroeh berlaloe. Ma!ah
laoet dikeringkan, soepaja ra'jat
mendapat tanah.
Memang lain, kalau tanah d~a
djahan !
Koerang Iman.
S. tadinja koeli dari pabrik
papan ,,Yamada", (di Medan?)
soedah toekarkan bajinja 'oemoer
10 hari dengan oeang £20. - Apa
jang mendjadi sebab baji itoe
sampai ditoekarkan dengan oeang
f 20, tidak lain lantaran pengaroeh meleset.
S. tidak bisa kerdja, karena
kesehatannja tergoda. Selama ini
sebagai isteri S. masih bertenaga,
dia ini bekerdja sebagai baboe,
oentoek penghidoepannja. Setelah
keadaan toeboehnja bertambah
berat ia poen berhenti bekerdja
sebagai baboe. Lantaran itoe kehidoepannja terantjam.
Dalam itoe sibaji poen lahir
poela. Sesoedahnja sibaji itoe lahir, roepanja timboel ingatan si
bapak, akan kasihkan sadja baji
itoe pada lain orang. Seorang
toekang pangkas (coiffeur) jang
soedah lama kepingin poenja
anak, lantas terima dengan senang hati pemberian itoe. Boeat
balas pemberian itoe, sitoekang
pangkas beri pada S. f 20. Demikianlah matjam-matjam hal k:J.
kedjadian lantaran malaise !
Sampai disini berita dalam Pew.
D. Alangkah tidak sedapnja mendengar berita beg1t6e didalam
negeri Islam, jang biarpoen tidak
sempoerna tapi masih ada ,,rac.ljanja". Zakat poen ada dipoengoet disitoe. Kemana perginja ?
,,Oentoeng. baik",
Djarang kita dengar ada bangsa kita jang mempoenjai karakter
sebagai marhoem Hadji Marasad.
Riwajat hidoepnja kita oeraikan
dibawah ini:
Tadi pagi (2 Mei) poekoel 8
ia meninggal doenia diroemahnja
di Geloegoer (Sumatra), tjoekoep
oemoer 65 tahoen.
Diantara bangsa kita jang da~
tang merantau ke Deli ini, marhoem inilah Jang paling terkenal
namanja. Moelanja marhoem H.
Marasad datang ka Deli, jaitoe
40 tahoen jang telah laloe, de~
ngan djalan bersakit-sakit, seba~
gai kebanjakan orang perantau,
Zonder membawa harta soeatoe
apa sehingga achirnja ia dapat
mengoempoelkan harta jang boe~
kan sedikit. Moela-moela ia mem~
boeka kebon di Geloegoer. Di sitoe ia bertanam saoeh; itoe saoeh
masih terlaloe mahal harganja di
kota ini.
Dalam sehari dari pendjoealan
saoeh itoe sadja, ia dapat 20~
30 ringgit, clan oeang pentjahariannja itoe ia himatkan, sehingga
achirn}a telah terkoempoel berapa
banjak oeang.
Mandiang H. Marasad itoe
mempoenJal politiek berniaga
jang patoet ditiroe oleh bangsa
kita. Dengan kehimatan dan ke~

BERGANTITAHOEN
1349 -1350
1861 ,_ 1862

Hari ini 1 hariboelan Moeharram, permoelaan tahoen 1350
perhitoengan Islam, 1862 perhitoengan Djawa (Adji Saka).
Maka dengan kepoetoesan ra'iat sebangsa hari ini didjadikan
hari besar. Dan bagi memoeliakan kepoetoesan itoe pada hari ini
kita terbitkan .,mustika" satoe lembar sadja.
lnipoen karena soedah telandjoer mengerdjakan dia ; dan mengingat kepentingan s.k. harian djangan tertinggal.
Adapoen djika kita orang Islam hendak memikirkan jang djadi
peringatan pada kita, ialah Hidjrah Nabi kita Moehammad (:a/la
'llahoe 'alaihi wa sallama, dari Mekkah.
Dalam tahoen pertama itoe ia memisahkan diri, memoetoeskan
tali perhoeboengan dengan kaoemnja clan kaloearganja, jang tidak
hendak menoeroetkan toentoenan Allah pada djalan agama kesedjahteraan clan keoetamaan. Tanah-airpoen ditinggalkannja sebab
ta' dapat disitoe membangoenk<in oemmat kesedjahteraan clan
keoetamaan itoe.
Dan dalam tahoen pertama itoe dinegeri Madinah moelai
dibangoenkan pergaoelan oemmat teratoer atas asas agama Islam,
pertjaja, harap clan menjerah kepada ALLAH jang mendjadikan,
mengatoer dan me ngoeasai sekalian 'alam. Teratoer dalam pergaoelan sesama Muslimin, teratoer dalam pergaoelan dengan pihak
loear Islam.
!nilah jang djadi peringatan kita.
Selamat Hidjrah kepada Muslimin !
Selamat Tahoen Baroe kepada kawan-kawan sebangsa-setanah air!

Dagang
PA.SAR INI HARI.
Semarang, 16Mei.lnihari
dibikin perlombc>an koeda, maka
banjak kantoor-kantoor dagang
ditoetoep. Kita poenja speciale
pembantoe tidak kirim pemandangan pasar maka ini hari
tjoekoep dibikin setjara ringkes
sadja.
Goe 1a. Keadaannja beleh dibilang tidak berobah banjak.
B er a s. Dengan beras poen
bisa dikata keadaannja sepi sadja.
K e d e 1e . Kemarin soedah
kcdjadian dengcin harga f 5,25.
D j ago en g. Tidak ada perobahan.
Lomb o k k er in g, Orang
tawarkan kwaliteit lama f 15.tapi tidak ada jang beli. sedang
jang bagoes harganja antara
f 14.50- f 15~.
W i d j e n . Tida ada perobahan.
K a p o e k. Keadaannja seperti
kemarin.
T e p o e n g g a p I e k. Keadaannja tida berobah.
K a t j a n g m e rah, Harganja
f 3.30, katjang koepasan harganja
f 9.0 jag o en g. Tida ada perobahan.
M i n j a k k e 1 a p a. Keadaannja tetap seperti kemarin.
Kem i r i. Jang anterQ dari
Bima harganja f 1.25 - f 4.50,

tjerdikannja. maka dapatlah ia
membeli beberapa bidang tanah
di Mandailing. T anah itoe ia
tanami dengan rubber, sehingga
namanja terkenal sebagai radja
getah. Koetika harga rubber mahal setiap boelan boekan sedildt
pendapatannja. Terlebih poela
dikampoengnja
sendiri,
Sor
Main tj at, Kota Nopan, disana
tidak koerang <lari 5000 bouw
kebon paranja. Di Deli namanja
bertambah populair lagi, climana~
mana mendjadi seboetan orang.
B-erpoeloeh-poeloeh petak roemah
sewanja dikota Medan ini, &i
Tebing Tinggi, Pematang Siantar tidakpoen koerang. Penghasilan dari roemah sewa itoe sadja
saban boelan sekira ada f 8000.0rang jang begini pandainja
dan tinggi politieknja boekanlah
seorang keloearan sekolah. la
beloem tahoe mengindiak roemah sekolah sedjak ketjilnja. Te~
tapi kemaoeannja oentoek beroesaha tidak terbanding. Sesoe~
dah ia beroeang, baroelah ia
panggil goeroe oentoek mengadjari menoelis clan membatja.

jang koepasan f 9. Pasarnja sepi.
Keto em bar. Ada harga
f 14.50, tapi barangnja kosong.
Kertas courant, Harganja £ 9barang sedia, sedang jang levering.
J uni boelan tengah harganja
f 8.75.
Br am bang. Harganja f 10.50.
Bawa n g. Jang pait Pingsiang f 37.50, Tiongsiang f 36.50
dan jang Tiongteng f 35.50.

FAlLLISSEMENT.
Dengan vonnis dari Raad van
Jus ti tie di Semarang tanggal 15
Mei soedah dir.jatakan failliet:
1. Kho Ing Bo, soedagar (kleermaker) di Ojokja ;
2. Lie Kie Tjoen, soedagar di
Jojca;
3. George Heuvelman, Hoofdagent dari Veldpolitie di Pemalang;
4:. Kwik Djioe Lim, soedagar
di Koedoes;
Oiberentikan oleh Accord Ho
mologatie pada tanggal 24 April
'31;
Tee Hien (Hiem) Lian, sodagar
di Pati.
Diberentikan oleh Penjaboetan
dengan poetoesan pada t ggal
15 Mei '31:
Tan Kiem Ling, soedagar di
Jocja.
L.J. Sanders, tida poenja pekerdjaan di Selll.':lrang (Mlaten
Gang. B. No. 25).

Seminggoe jang Ialoe marhoem
H. Marasad telah dapat vergunning dari Gemeente oentoek mendirikan seboeah masdjid di Geloegoer. Masdjid itoe didirikan
dengan modal £25,000. Poen di
Sinntar beloem selang lama ini
telah diteeken contract dengan
aannemer oentoek mendirikan
25 roemah sewa lagi.
Mandiang 101 meninggalkan
beberapa anak laki-laki clan perempoean antaranja jang soeloeng
ialah H. Hasan clan Zainal Poesaka jang ditinggalkan tidak koerang dari setengah millioen roepiah. Dalam tahoen 1928 harta
itoe dimasoekkan dalam stichting,
toelis P.O.
Soenggoeh bagoes oentoengnja. Mendapati Deli dalam masa
hoedjan emas. Mendapati getah
moesim naik. Tjoekoep poela
Iman dan lslamnja akan berboeat
baik pada djalan agama ; tidak
memboroskan oeang pada djalan
ma'siat. Sampai meninggalkan
anak jang <;alih insja Allah.
R<:1hmatoellahi 'alaihi.
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penjakit mata.
Terima recept segala Dokter mata di Djokja special Dr. YAP.
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