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kesalahan ada
hoekoemannja.

Tiap~tiap

,,Api ! Api ! Api !" teriak orang didafam
kampoeng. Taboeh dan ketoek-ketoek (tongtong) poen berboenjilah disana sini, seakanakan petjah boemi dan langit rasanja. Orang
banjakpoen berlarian kian kemari tiada berketentoean toedjoeannja. Masing-masing berta_
nja kepada sesamanja: ,,Dimana api? dimana ada kebakaran ?"
Tiba-tiba kelihatanlah awan arah sebelah
kebarat merah akan tanda disebelah sanalah
ada kebakar< n. Segala orang banjak itoe berlarianlah menoedjoe tempat itot dan dengan
tiada berapa lamanja berkeroemoenlah orang
banjak itoe pada ternpat jang ditoedjoe.
Ada jang berdiri sadja serta memangkoe
kedoea belah tangannja memandang dan
melihat dengan beriba hati, ada poela jang
tertawa gelak-gelak melihatkan orang terdjatoeh dari atas tangga waktoe ia akan toeroen
membawa barang-barang jang boleh dikeJoearkan dari roemah itoe. Setengahnja orang
mentjari tangga jang pandjang akan pemandjat roemah jang berdekatan dengan roemah
jang terbakar itoe. Setengahnja telah doedoek
diatas atap dengan sepotong tikar jang soedah
direndam didalam air serta bang de:igan
sekoeat-koeatnja dan memoedji-mo~dji nama
Allah, soepaja api djangan berpindah keroemah itoe.
Berbagai-bagailah penglihatan pada masa
itoe. Seorang perempoean doedoek dekat
seboeah peti jang besar meri ba seorcrng
.anak ketjil jang kira-kira ber'oemoersetahoen
menangis dan meratap melihatkan api mema-

HIKAJAT

Djal\a Oembaran.
Bagian IV.

( 11 )
,,Hai, orang moeda ! dari manakah ew~kau
datang ?" tanja orang itoe dengan kasar
soearanja, seraja ia berdiri tegak dihadapan
Djaka Oembaran alias pa' Setia itoe, kedoea
tangannja dimasoekkannja kedalam sakoe
badjoenja.
Boekan main herannja pa' Setia, sebab
se'oemoer hidoep beloem _pernah ia dilagaki
orang sebiadab ini. Lain dari padanja, jang
memang kera shati, tentoe mendjadi marahlah,
dan jang mcmang penakoet, tentoe gementar
atau lari ; sedang pa' Setia itoe hanja heran
sadja melihat kepongahan orang ini; akan
perkataannja tetap manis dan lemah lemboet
seperti sediakala.

kan roemal! itoe dengan tidak menaroeh
kasihan padanja laksana moesoeh besar
melepaskan kasematnja.
Tiada berapa lama antaranja, maka apipoen
padamlah. Sekalian perkakas dan perabot
roemah itoe baik dan boeroek, baroe dan
oesang (toea) semoeanja bertoekar mendjadi
aboe.
,,Dari manakah asalnja api," tanja seorang
kepada seorang, ,,dibakar orangkah ?"
Semoeanja orang mengatakan bahasa
roemah itoe dibakar orang, tetapi siapa jang
membakar beloemlah dapat diketahoei.
Sekira-kira empat boelan antaranja terda'walah seorang, orang kampoeng itoe djoega.
Dahoeloe orang ini mendjadi anak semang
(boedjang) diroemah itoe. Oleh karena dia
memboeat kelakoean jang tiada patoet, dioesirlah dia dari sana dengan kata-kata jang
pedas. Roepanja dialah jang membakar
roemah itoe akan melepaskan hatinja jang
panas dan jang telah sesat itoe.
Sebeloem perkaranja diperiksa hakim,
maka dengan tiba-till:i sakitlah dia dan
doea hari antaranja melajanglah djiwanja. Setahoen kemoedian dari pada itoe, pada
soeatoe malam jang gelap goelita, toeroenlah
perempoean jang tinggal diroemah itoe akan
pergi mengambil kajoe api kebelakang
roemah.
'Tiba-tiba kelihatanlah olehnja kira-kira
10 langkah djaoehnja barang jang poetih
seperti kapas diboesoer. Besarnja ada sebesar
orang ber'oemoer 30 tahoen. Matanja terang
bernjala seperti bintang timoer.
Perempoean itoe terkedjoet dan terperandjat melihat hantoe itoe dan oleh karena
sangat takoetnja tiadalah ia dapat bergerak
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lagi, seperti patoeng jang berdiri. Akan
memekik minta tolong dan akan berteriak
memanggil teman, soearanja tidak dapat
keloear. Lellernja sebagai berikat dengan
seoetas tali.
Akan hal perempoean jang dalam ketakoelan ini diketahoei oleh hantoe, sebab
itoe dia berdiri tidak maoe Iagi mendekati
perempoean itoe. Dari djaoeh sadja ia
berkata deng;an kata jang lemah lemboet:
,,Hamba inilah anak semang toeanhamba
jang soedah meninggal doe11ia beloem berapa
lama ini. Hamba ini mengakoe, bahasa
roemah toeanhamba, hambalah jang membakar.nja. Hamba datang kemari · ini akan
mintak ampoen dengan beriboe-riboeampoen
kepada toeanham ba akan perboeatan .bam ba
jang tiada patoet dan djahat itoe, karena
tiadalah tertanggoeng dan tertahan oleh
hamba azab dan tjobaan (perasaian) didalam koeboer. Kalau ada iba dan kasihan
toeanhamba kepada hamba jang telah menanggoeng sengsara ini, haraplah hamba
akan toeanhamba perket ankan permintaan
hamba jang hina dina ini." .
Setelah perempoean itoe mendengar perkataan hantoe jang demikian itoe, hilanglah
takoetnja serta ia berkata dengan pandak:
,,Enjahlah engkau dari sini, dan segala
permintaan kamoe itoe saja kaboelkan."
Kemoedian dari pada itoe kembalilah ia
naik keatas roemah dan sekalian apa-apa
jang didengar da11 jang ditanggoengnja, semoeanja ditjeriterakannja b~laka kepada
soeaminja dan kepada segala orang jang
ada diatas roemah itoe.
,,Ja," kata soeaminja, ,,djikalau kita bersalah kepada seseorang, pastitah kita akan

,,Hamba datang dari kota, habis berdjoeal
,,Sebab ~edjak dari. s.ekarang akoelah jang
lemboe," djawabnja.
mengoeasa1 hoetan 1111, dan menarik bea
,, Bai kl ah l" kata orang itoe setengah ke- kepada barang siapa jang !aloe disini."
pada dirinja-sendiri, setengah kepada Iawan,,Hai, elok benar katamoe ! Siapakah
nja berkata-kata. ,,Banjakkah oeang jang 1oean-hamba ini ?''
kau bawa ?" tanjanja.
,,Baik Oemar, baik Oedin - engkau pe,,Delapan poeloeh roepiah," djawab pa' doeli apa akan namakoe ?"
Seti a.
,,Sebab toean telah mengharoe biroe akan
,,Delapan poeloeh roepiah ?"
hamba."
,,Saja."
,,Djadi tak maoekah engkau memberikan
,, Tidak lebih ?"
separoeh dari pada oeangmoe itoe kepada,,Tidak, inilah oeangnja," kata pa' Setia koe ?"
sambil menepoek kedoea sakoenja, gemerin,,Kalau memang perloe, mengapa tak
tjing boenji ringgit didalamnja.
maoe? Tetapi berkata benarlah dahoeloe ,
,,Kalau begitoe," kata laki-Iaki itoe poela, sia pakah toe an-ham ba ini ?"
,,serahkanlah jang empat poeloeh roepiah
,,Banjak moeloet ! beranikah engkau keitoe kepadakoe !"
padakoe ?" kata laki-Iaki itoe sambil meng,,Mengapa ?" tanja Oembaran makin ber- hoenoes ~kelewangnja, dan moekanja jang
tambah-tambah heraunja.
setengah hitam itoe beroebah mendjadi
,,Mengapa? - Ja, sebab engkau berani Iimboejoe.
melaloei tern pat ini."
,, Apatah salahn ja ?"
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(Akan disamboeng).

dapat hoekoeman; kalau tidak diatas doenia
diachiratpoen akan kita terima djoega hoekoeman itoe. Lihat sadjalah orang jang
membakar roemah kita ini.''

Toepai dengan har,mau.
Ditengah-tengah rimba jang besar adalah
sebatang poh Jn beringin jang amat besar
dan rindangnja poela. Dibawah pohon itoe
tidoerlah seekor harimau jang: besar dengan
gelisah. Diatas
pohon beringin •
itoe banjak toepai diam. Ketika
itoe mereka se- 1;:·~·~~":!.!!
dang

seekor diantara
toepai jang banjak itoe, laloe
ter djatoeh pada
harimau jang
sedang ti doer ttoe. Hari mau itoe poe n
bangkitlah berdiri, laloe menangkap toepai
itoe, seraja berkata dengan sang at amarahnja,
katanja : ,,Hai toepai, sekarang seloeroeh
badanmoe gementar, karena takoet akan
saja makan. Tahadi engkau denga11 temantemanmoe itoe hiroek pikoek diatas pohon
ini, sehingga akoe ta' tertidoer karenanja,
Akan tetapi djikalau engkau mentjeriterakan
padakoe, apa sebahnja engkau dan teman- ·
temanmoe binatang jang ketjil dan hina itoe
sang at beriang hati, nistjaja koeampoen i
akan dikau. Sedangkan saja radja segala
binatang dah berkoeasa diseloeroeh hoetan
ini, selaloe berdoeka tjita sahadja siang dan
malam.''
Djawab toepai itoe dengan sangat ketakoetan, dan ·sajoep -sajoep soearanja: ,,Ja
toeankoe sjah 'alam ! ta' dapat patik rasanja,
berkata dalam koekoe toean koe i111, karena
terlaloe amat sempitnja, sedangkan bernapas
poen ta' dapat. Patik berharap akan limpah
koernia toeankoe sjah 'alum akan melepaskan
pat1k sebentar, soepaja dapatlah patik
mengaboelkan permintaan doeli toeankoe
itoe.''
Hanmau µoen memperkenankan permintaan toepai itoe, !aloe ia melepaskannja.
Toepai merasa'i badannja soedah terlepas,
ia poen mel >mpatlah keatas pohon beringin
itoe dengan tjepatnja. Setelah sampai keatas
pohon itoe, ia poen berkata, katanja: ,,Hai,
harimau, sekarang hamba minta terima
kasih banj .. k padamoe, jang engkau telah
mengampoeni dosakoe. Meskipoen engkau
radja dari segala binatang dan berkoeasa
diseloeroeh hoetan ini, tentoe ta' 'kan pernah
engkau btrsenang hati, seperti saja dan
teman-temankoe iroe sekaltannja, karena
kekoeatan dan keberanianmoe itoe, tiada

lain dari pada mengan1aja segala binatang
jang lain-lain. Tiap-tiap hari e11gkau.memboenoehi beberapa diantara binatang jang
ketjil-ketjil jang ta' berdosa padamoe !"
Mendengar perkataan toepai itoe, harimau
poen diam karena sangat maloe perasaannja,
laloe berdjalan dari tempat itoe.
'AD IL,

m. s. Si Aboe ( Tapanoeli).

Dem ikianlah engkoe poenja perangkatan,
Piloe hatinja boekan boeatan ;
Karena bidjak lagi tjekatan,
Tiga hari sampai ketepi laoetan.
K.etepi laoetan soedahlah tentoe,
Negeri Sibolga namanja itoe;
Hawanja baik pelaboehannja satoe,
Naik kapal engkoe disitoe.

Pertjeraian dengan goeroe ..
Kapa! berlajar ketengah laoet,
Angin poen tenan!t tiadalah riboet;
Pelaboehan banjak soedah ditoeroet,
Kenegeri Pelembang tiadalah takoet.
Alkissah terseboet soeatoe peri,
Doedoek hamba seorang diri ;
Diambil kertas !aloe dipikiri,
Dengan segera kalam menari.
Kalam menari kesisi ker!as,
Sengadja boekan bidjak dan pantas;
Masih djoega enggan melintas,
Karena oeraian terlaloe ringkas.
Dengar kiranja adoehai S3udara,
Di-Panjaboengan nama negar,a ;
Seorang goeroe bidjak mesra,
Memakai gelaran Marah Bandahara.
Empat tahoen soedah lamanja,
Oi-Panjaboengan engkoe tinggalnja;
Memegang pangkat dengan soenggoehnja,
Selamat 'afiat ·dengan isterinja.
Goeroe njata mendapat perintah,
Directeur van 0. en E. empoenja titah;
Kenegeri Pelembang mesti berpindah,
Tidaklah dapat lagi dibantah.
Kesekolah tiga engkoe pindahnja,
Sekolah II djoega namanja;
Sangatlah girang didalam hatinja,
Karena negeri sangat ramainja.
Goeroe berpindah njatalah terang,
Tentoe dilaloei laoet seberang;
Hati poen girang boekan sebarang,
Segera di!elang harta dan barang.
Senang hatinja tiadalah ragoe,
Penjakit poen tak datang mengganggoe ;
Perangkatan engkoe tidak bertanggoe,
Tiga November tepat diminggoe.
Goeroe berangkat diwaktoe pagi,
Poekoel toedjoeh njata berboenji ;
Orang mengantar banjaklah lagi,
Kaoem kerabat dari sana sini.
Datanglah kaoem berperi-peri,
Mengantar engkoe kehoedjoeng negeri ;
Masing-masing salam memberi,
Berdjalanlah goeroe selamatlah diri.
Engkoe berangkat naik kereta,
Anak dan bini semoeanja rata;
Beroelang-oelang engkoe berkata,
Tinggallah saudara semoeanja rata.
Tinggallah sekalian handai dan tolan,
Tinggal sahabat dengan polan ;
Batjalah do'a djangan ketinggalan,
Moedah-moedahan selamat kami berdjalan.

Kapal berlajar sampailah soedah,
Negeri Pelembang soedah didadah;
Senang hatinja tiadalah goendah,
Sedikit waswas poen beloem menggodah
Wahai sekalian handai dan kawan,
Soedah berpindah goeroe setiawan ;
Penoelis tinggal berhati rewan,
Seoempama boelan dilindoengi awan.
Djika dipikir diinzat-ingati,
Makin bertambah njatalah pasti ;
Goendah goelana boekan seperti,
Rasakan hantjoer djantoeng dan hati.
Djika dipikir dikenang-kenang,
Air mata djatoeh berlinang ;
Hati koesoet sebagai benang.
Laoetan dalam hendak direnang.
Semasa goeroe soedah berpindah,
Hati penoelis sangatlah goendah;
Makin dikenang makin bertambah.
Selama diboedjoek baharoelah soedah.
Penoetoep karangan dengan tjerita,
Hormat dan tabik dari pada beta;
Sekiranja penoelis salah mewarta,
Ampoen dan ma'af berilah serta.
Koee terletak diatas baki,
Baki Djepoen soedahlah habis ;
Penoelis bernama MARAH ZOEKI,
, Serta mempoenja'i marga Loebis.
di-Panjamboengan ( Tapanoeli ).

Orang bodoh.
Apabila ditanjakan: ,,Orang bodoh itoe
orang bagaimanakah ?"
Tentoe didjawab: ,,Orang bodoh ialah
orang jang tiada berpengetahoean; jang
gelap 'akalnja; singkat pikirannja; koerang
bahasanja dan lain-lain sebagainja."
Siapa dalam antara kawan-kawan seboeat soeka mendjadi orang jang demikian?
Apa bi la ditanjakan kepada I00 orang soal
ini, ta · satoe jang mendjawab: ,,saja toean."
Tentoe ta' ada manoesia, jang soeka tinggal didalam kebodohan, karena ma'loemlah
kita, bahwa halnja orang bodoh itoe 'ibarat
orang mengantoek disorongkan bantal, laloe
tidoer njenjak dengan tiada sadarkan diri.
,,Seperti kerbau ditjotjok hidoeng." Demikianlah orang bodoh menoeroet kata orang
lain dengan tiada berpikir lagi wala1-1poen

jang membawanja kepada keroegian, kesoesahan dan lain-lainnja.
Ta' dapat tiada kawan-kawan dan pembatja-pembatja sekalian telah berdjoempa
djoega dengan orang-orang bodoh, baik
dalam tjeritera-tjeritera jang dibatjai'., baik
janJ dilihat dengan mata sendiri. Ma'loemlah kita akan halnja, betapa boeroek
dipandang dai1 betapa besar 'aibnja. Kata
goeroe kami: orang bodohl biasa digelari
<>leh orang Belanda ,,ezelskop" artinja
,,kepala keledai." Lihatlah betapa besar
•aib itoe, sehingga boleh disamakan dengan
seekor binatang ! Soedikah kawan-kaw an
rnendapat gelaran itoe. Orang bodoh pada
mata orang pandai sebagai keledai pada
ma ta manoesia.
Orang bodoh ta' tjakap mentjahari nafakahnja atas djalan jang moedah dan senang.
la mendjadi hamba orang lain [orang pand.ai],
melakoekan pekerdjaan jang berat-berat.
Djadilah orang bodoh terhisab kepada orang
jang malang nasibnja.
Apa pangkalnja bodoh? Pangkalnja bodoh ma/as.
Sedjak lagi moeda orang malas mengoendjoengi sekolah, ja'ni malas mengasah otaknja dan menadjamkan pikirannja, 'ibarat
parang atau mata badjak jang disimpan
dikolong balai-balai, roesak dimakan karat.
Disekolah otak dan pikiran kita diasah, dikikir dan digesek tiap-tiap hari sehingga
berkilat-kilat sebagai intan dan tadjam seperti kerempagi I pisau tjoekoer]. Saja1\g
amat, banjak manoesia tiada bersangka
demikian, maka lalailah ia pada masa
moedanja, tiada beroesaha akan mengilatkan dan menadjamkan alat jang amat penting
itoe, jang kelak menolong dia dalam mentjahari penghidoepannja.
Ojika seorang mendjadi orang jang bodoh,
ikesalahan siapakah? Tentoelah salahnja
:sendiri, karena lalainja.
Benarkah ?-Perhatikanlah !

Roesa itoe senanglah hatinja sebab disangkanja pemboeroe
soedah tidak ada dekat
disitoe, laloe dimakannja roempoet tempat ia
menjemboenjikan dirinja itoe, sebab ia telah lapar. Maka ketahoeanlah oleh pemboeroe bahwa roesa itoe
masih ada disitoe, karena roempoetnja kelihata11 bergoentjang-goentjang. Laloe roesa
itoe diboeroe poelalah, sehingga tertangkap.
M -\S KARNASOEWITA.
Kweekeling Tangerang.

Boeroeng Tioeng dengan
Pelandoek.

Adalah seekor boeroeng Tioeng bersarang
diatas sepohon kajoe. Maka kemoedian
beberapa lamanja datanglah seekor Pelandoek memboeat loebang dibawah pohon
itoe. Pada soeatoe hari dilihat oleh boeroeng Tioeng itoe, maka katanja: ,,Siapakah memberi izin akan e11gkau diam dibawah pohon ini? Karena telah b~berapa
zaman akoe diam diatas kajoe ini." Maka
djawab Pelandoek: ,,Hai boeroeng Tioeng !
Empat perkara, jang tiada boleh diperintah
o!eh manoesia; pertama : hoetan; kedoea:
kolam; ketiga: djalan raja; keempat: tempa t
wakaf. Maka keempat perkara itoelah
tiada haroes meminta izin." Maka kedoea
binatang. itoepoen berkelahilah. Kata Pelandoek : ,, Apalah goenanja kita berkelahi ?
Baiklah kil.i pergi bertanjakan kepada orang
toea -toea. Maka barang apa ketentoeannja,
itoelah boleh kita dengar." Kelakian kedoea binatang itoe poen berdjalanlah hingga sampailah ke.tepi soengai. Disana adalah seekor koetjing doedoek mengedjam~an
matanja sambil berdjemoer.
Maka kata Pelandoek: ,,Hai Tioeng, inilah orang jang betoel lagi bertapa. MariHELENA, AUGUSTINA, HOBERTINA,
lah kita bertanja kepadanja !"
W1LMIJNTJI dan LEONORA,
Djawab Tioeng: ,,Gilakah engkau? OjiM. m. perempoean klas IV di-Haria
kalau kita pergi mendapatkan dia, nistjaja
[Saparoea}.
dimakannjalah kita." Maka kata Pelandoek :
Kebaikan dibalas dengan ,,Djikalau tiada pertjaja akan dia, biarlah
kedjahatan.
dari djaoeh sadja kita bertjakap.'' Laloe
dihampirilah oleh kedoea binatang itoe akan
Adalah seorang pemboeroe pergi kehoe- koetjing itoe; maka dilihatnja djanggoet dan
tan hendak mentjahari roesa. Tiba-tiba di- mis~inja. Maka kata kedoeanja itoe: ,,Setengah hoetan bertesoenggoehnja ini orang besar!" Laloe datangmoelah ia dengan selah kedoeanja menjembah serta dengan
ekor roesa, !aloe dihormatnja. Maka koetjing itoepoen poerclboeroenja. Maka roesa
poera memboekakan matanja, seraja beritoe larilah ia menjcmkata : ,,Siapakah engkau kedoeanja ini, dan
boenjikan dirinja didari manakah kamoe datang? Bagaimanaroempoet jang tinggikah engkau boleh mengenal akan dakoe?
tinggi, sehingga tidak
Marilah dekat-dekat, karena telingakoe
·ke!Jhatan oleh si pe111tiada mendengar ! Apakah kamoe takoet
boeroe itoe.
M:1ka
dekat kemari? Tahoekah engkau apa sepemboeroe itoe kesalbab akoe bertapa ini? Adapoen sebab akoe
lah hatinja, laloe ia
bertapa ini, atas tiga perkara. Pertamadoedoek dibawah potama : sekali-kali tiada maoe mengambil
bon jang tiada djaoeh
njawa orang; kedoca: djanganlah ada me·dari t~m pat itoe.
narneh amarah sekali-kali; ketiga: djangan-

lah memboeat aniaja kepada orang. Apakah engkau takoetkan, berkata-kata dari
djaoeh? Marilah engkau dekat-dekat. Jang
mana benar, akoe benarkan dan jang mana
salah, akoe salahkan." Apabila didengar
oleh kedoea binatang itoe kata koetjing
itoe, maka pertjajalah ia, !aloe datanglah
mengham pi ri.
Maka direnoeng-renoeng oleh koetjing
akan binatang itoe; !aloe diterkamnja serta
ditekankannja dengan tangannja. Maka matilah kedoeanja.
Demikianlah hal orang jang pertjaja akan
moesoehnja.
'ABDOEL MANTI.
m. sek. klas V di-S. Penoeh.
Pertanjaan:

Apa tjerita ini tiada terpetik dari

kitab ,,Kalilah dan Daminah ?"-Lain kali, kalau
memetik karangan dari kitab lain, hendaklah diterangkan dan diseboetkan nama kitab itoe.

P.

Tjeritera doea orang pentjoeri.
Pada seboeah negeri adalah seorang bangsa Belanda, terlaloe amat kajanja, dan segala isi roem.ihnja poen banjaklah jang
indah-indah.
Pada soeatoe hari adalah doea orang pentjoeri bermoefakat dengan temannja hendak
pergi mentjo~ri. Kata jang seorang: ,,Hai
sahabatkoe, marilah kita pergi mentjoeri kek_ota, karena kemarin akoe lihat ada seorang
Belanda, jang terlaloe amat kaja." Sahoet
temannja: ,,Baiklah sahabatkoe." Setelah
soedah b~rtegoeh-tegoehan djandji kedoea
mereka itoe, masing ·masing poelanglah keroemahnja.
Apabila sampai djandjinja kedoea mereka itoe, berdjalanlah kedoeanja pergi kekota .. Tengah malam mereka itoepoen mendekati roemah Belanda itoe. Tatkala sampai
berkatalah jang seorang, katanja: ,,Akoe
hendak masoek kedalam, dan engkau mendjaga diloear sahadja." Sahoet temannja itoe:
,,Baiklah sahabatkoe." Maka jang seorang
masoeklah kedalam roemah. Apabila sampai didalam, lampoe poen masi terang tjahajanja, maka terlihatlah olehnja sehelai
tjelana poetih dan sehelai djas poetih, jang
masih tersangkoet pada tiang roemah itoe.
Maka berpikirlah ia: ,,Baiklah koepakai
pakaian ini, soepaja berhasil perdjalanankoe
ini." Setelah soedah berpikir demikian itoe
di pakainjalah pakaian jang tersangkoet itoe,
!aloe masoek kedalam bilik hendak mengambil barang-barang.
Tatkala ia memboeka pintoe bilik, terkedjoetlah ia karena melihat roepanja didalam
tjermin jang tergantoeng pada dinding itoe,
disangkanja orang jang empoenja roemah
bangoen dari tidoernja. Maka ia poen tiada berpikir Iagi, lari keloear dari dalam
roemah, hendak pergi kepada temannja,
jang menoenggoe diloear pagar. Akan tetapi setelah sampai keloear, temannja itoe
larilah poela dengan ketakoetan, karena
pada sangkanja orang jang empoenja roemah mengedjar dia. Begitoe djoega pen-

joeri j 1g berpa aim itoe, apabfla melihat temannja jang menoenggoe diloear pagar itoe lari, ia poen berlanlah djoega stkoeat-koeatnia, sambil m nged1ar temannja,
karena disangkanja orang jang empoenja
roemah mencredjar dibe ak 1 g. Maka berlar -Iar· nlah kedoea mereka itoe, sehingga
b
nja lemah dan Jes e, laloe terantoek
kaku Ja kepada batoe, ehingga matilah kedoea mereka itoe
em1kianlah t1en era doea orang pentj1Jen 1toe adanja.
SAMA LO EDIN.
Magang-Goeroe sek. kl. II
W nos 1rt ( Be~oeki).

Pengadjaran.

VII.
Kebaikan orang djangan dibalas dengan
kedjahatan. Kalau kita dapat pertolongan
dan kebaikan dari orang Jain, djangan dibalas
dengan kedjahatan. Kalau k1 a balas dengan
kedjahatan akan pertol rngan dan kebaikan
orang itoe, achirnjn k1ta dapat tjelaka
djoega.
1 er1 et1k dart S. R. oleh
SOETAN [\\AFJMOED,

g. p. di-K. B. (N. Hari).

PenSertian menShiboerkan hati.
Prop (

2.

Masoekkanlah te oer m ntah kedalam
botol ja11g semp1t Jobangnja; te!oer
itoe direndam dahoeloe de1 gan air tjoeka belanda _4 jam lamanja; tentoe
teloer tadi djadi lembek dan dapat
d1ma oekkan kedalam botol. Kalau telah
mas k diis1 de ran a r di11g·n 1 maka
teloer itoe mendj d1 k ras po la.

I.

Djanganlah kita membesarkan diri kita
dan meninggikan hati, apabila mendapat
Qentoeng atau kemenangan, karena kebesaran dan ketinggian hati itoe kerapkali
mernbinasakan orang.

II.
Djanganlah k'ta mentJela. Kebanjakan
orang apahila d1a melihat kesalahan orang
banjak, diberinJa
toe orang itoe. Itoe
tidak baik sek I T
lah kita f1k'r k lau
kita salah d bo at
d1hadapan oran~
banjak, baga a ra a h ti ktta?
"

3.

Ill

kHa, maka ktfa tmagalkan
sadja, k'ta tjahari jang lain.
F1kir itoe pelita h ti. Djanganlah kita
meno r et bitjara orang lain, sebeloem kita
fikir dan dit1rnbang d1hati kita, benarkah
perkata n orang itoe, atau tiadakah, ka ena
fikir 1toe pelita hati. Sebab keb nj kan
perkataan orang jang mar1is seperm madoe
itoe kerapkali membinasakan d1ri orang.

v.

Ambillah tanah an tawas d1ijampoer
dengan lijm ikan !aloe d1r boes, taroeh
t1oeka dan saboer 11djau sedikit. Maka
kalau tjampoeran itoe digosokkan ketangan atau kaki, maka tangan atau
kaki itoe boleh diperbo at memegang
atau mengindjak bara api, tiada merasa
as.
Tjoetjilah sapoe t· ng n !aloe diperac;,
soed h itoe citjeloepk n kedalam air
sp1ritus, maka kalau sapoetangan itoe
dibakar, ttada akan menjala.

a

IV.

e nbat b JtPI) Jang beratnja 1
kati, tar.oeh dalam air, koeat dinaiki
anak boedjang, tiada tenggelam.

1.

5.

Koeda jang loeka badannja, sehingga loeka it')e dihinggapi oelat (singgat), maka moedahlah akan mengoesir
oelat itoe. Ambilah getah nangka (tjempedak) dan getah itoe ditaroeh dioenjengoenjengan kepala koeda ja11g sakit tadi,
seketika itoe djoe.ga berlontjatanlah
oelat itoe dari pada loeka.
M. Moestapa m.g.
Abdoel[fa/ar m.M.

I.

D1poelau Soematera ada soeatoe negeri,
jang disinggahi kapal. Djikalau diboeang
sat o
hoeroef, jang diachir perkataan
itoe, mendjadi nama pohon. Negeri manakah itoe?

jang

II.

ipermainkan.
Ujawa dan Madoera,
Dtloear
i pa tiada soeka diperm n
re idenan. Apabiia diboeang
ada soeat
orang, djanganlah orang toe
jang diachir perkataan
diperma
Barang siapa t1.ida s eka it e mend1ad1 1 ama soeatoe barang, jan~
dip m nkan orang, djanganlah ia mem- dip r oel!a oraug. Reside1 an manakah
per amkan orang lain. Karena ingatlah itoe?
pepat 1hnja : Kalau kita pa Joe oran m tJ ja
II I.
dipa oe orang poela akan kita.
I I Dipoeu Soematera ada soeatoe kam-

poeng, tempat sekolah Goebernenien kelas
II. Djika diboeang sat o e hoeroef jang
diachir perkataan itoe mendjadi nama
bahagian badan jang teroetama. l<ampoeng
manakah itoe ?
IV.
Ada sepatah kata; hoeroefnja de I a pan.
Kalau diboeang sat o e hoeroef jang diawal dan ti g a hoeroef jang diachir, perkataan itoe tinggal e n am. Mana perkataan itoe?
ABOE

SJAMAR.

B. n. D.

Peringatan bagi moerid-moerid
jang hendak mengirim
karangan.

Barang siapa hendak 111eng1nm karangan jang akan ditjetak dalam ,,Soeloeh
Pe!adjar", hendaklah menoeliskan karangan
itoe pada satoe moeka kertas (djangan
timbal balik) dan edjaannja mesti menoeroet
kitab Logat Melajoe.
II. Kalau karanga11 itoe dipetik dari kitab
atau soerat kabar lain, hendaklah diseboetkan dibawah karangall itoe.
111. Sekalian karangan-karangan da11 djawab pertanjaan atau penerka jang akan dikirimkan kepada pengarang s. k. ini, hendaklah diboengkoes seperti orang mengirim
soerat kabar, atau bersilang sebagaimana,
gambar ini:
I.
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Karangan itoe boleh djoega dimasoekkan
dalam boengkoes soerat, tetapi lUongan direkat, hanja dikebat sadja dengan benang.
JV. Djikalau kiriman itoe koerang dari
250 gram beratnja, hendaklah diboeboehi
dengan kepala radja (postzegel) 5 sen, serta
ditoeliskan pada 'alamatnja perkataan ,,Document."
V. Jngat ! bia Document semoerah-rnoerahnja tiada boleh koerang dari 5 sen.
VI. Kata j rarzko sekali-kali djangan di~
toelis diatas kepala radja itoe.

ADVERT ENT I E.

--=

Mocrid-moflrid !
Tolong ma'loemkan,

bahwa di-Betawi.

soedah terbit s. tj.

,,T JAJA HI HD I A"
Pembatjaan da11 Pemimpin Anak negeri.
Terbit doea kali seboelan.

Dibiasi dengan gam1Jar--gambar:
Harga \angganan f 7.50 setahoen,
BA]t\RANNJA LEBll I IJOELOE !
Bo/eh pesan pada :
Administrateur: A. MOESlAFA,
MEESTER CORNEUS HALT!~ KLENDER,.

