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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• oedjoeng peroepoek itoe kedalam air kajoe itoe, !aloe berkata: ,,Mengapa
•••
•a

5 Kantjil dengan boeaja.

••

:

(Tjeritera ditanah Soenda).

!

dan dilsapnjalah pangkalnja. Dengan

nenek memegang k.ajoe ini dan dimana

berbahaja.

sepotcmg kajoe . Disangkanja tjoetjoenja
tiada maoe memberi dia makanan itoe,
dan oleh karena ito~ marahlah ia pada
tjoetjoenja. Tjoetjoenjapoen marah djoega pada neneknja dan berbantahlah
kedoea binatang itoe.
Setelah habis perbantahan itoe, maka
pergilah boeaja itoe dengan amarahnja
kedarat akan mentjahari kantjil itoe .
Setelah berapa djam lamanja ia berdjalan didaratan, sampailah ia pada sebceah
padang. Ketika itoe panas sedang kentjang dan boeaja itoe hampirlah tiada
dapat bergerak Jagi, sebab kepajahan ,
kepanasan dan kelaparan. Maka tergoeling-goelinglah ia disitoe dengan
tiada berdaja lagi.

•
:• 'aka! jang demikian itoe dapatlah ia kantjil tahadi ?" Neneknja tiada pertjaja,
•• melepaskan dahaganja dengan tiada bahasajang dipegangnja itoetiadalain dari

•••••••••••••••••••••••m••••••••••••••••••n••••~••

Sebermoela maka adalah seeker boeaja diam did.a.lam seboeah soengai pada
soeatoe loeboek, jang selaloe didatangi
manoesia akan mengambil air dan sekalian binatang rimba akan melepaskan
dahaganja. Maka disitoe ia tinggal bersama-sama dengan neneknja jang telah
boeta kate~:·1aeahf~. Selama kedoea
./. 7 : .•' ,
boeaja itoe·-~(ami tempat itoe, beloemlah kekoerangan makanan dan
selaloe ia mendapat mangsanja. Hari
ini ditangkapnja seekor babi hoetan,
esoknja disambarnja poela seekor kiJjang; demikianlah penghidoepannja
sehari-hari.
Maka lama kelamaan sebab' boeaja

Akan kelakoean kantjil itoe semoeanja
dilihat oleh boeaja dan marahlah ia amat
sang at. Maka me min ta tolonglah ia kepada
seekor lebah, jartoe meminta sengatkan
kantjil itoe, djika ia datang minoem
sekali lagi.
Pada keesokan harinja datanglah
kantjil itoe ketempat itoe akan minoem.
Tatkala ia mengisap air dengan pipa
batang peroepoek itoe, tiba-tiba ia disengat oleh le bah, sahabat boeaja itoe;

Pada soeatoe hari moepakatlah sekalian

pipa itoe terlepas dari tangannja dan
iapoen djatoehlah kedalam air. ,,Aha,
sekarang mati engkau !" kata boeaja.
,. Nistjaja engkau koemakan". ,,Akan
toeankoe makankah akan hamba ini?"
djawab kantjil. ,, Lebih baik toeankoe
lepaskan sadja hamba ini, karena hamba
telah toea dan daging hamba telah keras,
tiada dapat lagi dimakan, kalau ta' dimasak". Kataboeaja:,, Engkau ta' dapattiada

isi rimba itoe akan meninggalkan tempat

koekernah;

itoe, serta mentjahari tempat minoem
jang lain. Diantara binatang jang banjak
itoe ada seekor pelandoek jang malas,
dan tiadalah ia sekali-kali soeka meninggalkan tempat jang lama itoe; maka

keras, baiklah koereboes dahoeloe". Maka
dibawanjalah kantjil itoe kepada neneknja jang boeta itoe, disoeroeh pegangnja
sebelah kaki kantjil itoe serta berkata:
,, Hai, nenek, peganglah ini tegoeh-tegoeh;

sebab malasnja pergi ketempat lain,
tinggaUah ia disitoe seorang diri.
Beberapa hari lamanja sesoedah ditinggalkan binatang jang lain itoe, tiadalah
kantjil itoe berani pergi minoem ditempat
boeaja itoe; djikalau ia dahaga, maka
ditjaharinjalah sahadja air hoedjan jang
masih ketinggalan didalam rimba itoe,
dibawah pohon-pohon jang besar.

akoe hendak mentjahari kajoe boeat
mereboes makanan kita ini. Kalau soedah masak, nenek koeberi sebahagian".
Soedah itoe pergilah boeaja itoe mentjahari kajoe api.
Sepeninggal boeaja itoe mentjahari
'alat pemasak mangsanja itoe, maka
kantjil selaloe mentjahari 'aka! akan
melepaskan dirinja dari tangan boeaja
jang toea itoe. Kebetoelan pada waktoe
itoe berhanjoet ditempat itoe sepotong

itoe setiap hari doedoek mengintai
mangsanja ditepi loeboek itoe, diketahoeilah oleh sekalian binatang rimba,
bahasa tempat itoe sangat berbahaja.

Sekali

peristiwa

maka

datanglah

moesim kemarau, dan sekalian air dibawah pohon-pohon kajoe itoepoen keringlah. Maka akan melepaskan dahaganja,
terpaksalah kantjil itoe pergi keloeboek
tempat boeaja itoe diam. Karena kantjil
itoe seekor binatang jang amat tjerdik,
ditjaharinjalah daja oepaja, soepajaboeaja
itoe tidak dapat menangkap dia. Maka
diambilnja sebatang peroepoek (sebangsa
roempoet jang berbatang tinggi dan
beroeas seperti boeloeh), laloe memandjat!ah ia keatas sebatang pohon ditepi
soengai itoe. Dari sitoe ditoeroenkannja

ka!au

dagingmoe soedah

kajoe. Maka disambarnjalah kajoe itoe
dengan tangannja jang sebelah lagi, !aloe
berkata: ,, Toeankoe peganglah kepala
hamba ini, karena hamba tiada soeka
lagi melihat doenia ini !" Boeaja jang
toea itoe menoeroet sapandjang perkataan kantjil itoe, dan dilepaskannja
tangan kantjil jang dipegangnja. Maka
kantjil itoe pergilah perlahan-lahan mendapatkan daratan.
Setelah boeaja jang mentjahari kajoe
api tadi poelang, maka heranlah ia
melihat neneknja memegang sepotong

Tiada berapa lamanja kemoedian dari
pada itoe, laloelah disitoe seorang manoesia mengiringkan seekor koeda beban.
Setelah dilihat oleh boeaja orang itoe
datang, berkatalah ia: ,, Hai, manoesial
kasihani apalah kiranja akan hamba ini.
Tolong antarkan hamba kesoengai
tempat hamba, tiada djaoeh dari sini.
Djika toeanhamba soedah menolong
hamba, tiadalahlagise'o emoerhidoepkoe
ini akan menangkap toeroenan Adam
lagi atau menjakiti hatinja". Mendengar
perkataan jang demikian, sangatlah
kasihan orang itoe dan dinaikkannjalah
boeaja itoe diatas belakang koedanja
serta diikatnja dengan tali koeda itoe,
!aloe berdjalan.
Serta sampai ditepi soengai, berkatalah
orang itoe: ,, Disinikah engkau akan
koelepaskan ?" Djawab boeaja:., Bawalah
hamba ketengah sedikit, karena disini
terlaloe tohor, ta' dapat akoe berenang" .
Maka orang itoe pergilah ketempat jang
dalam sedikit dan diboekanjalah ikatan
boeaja itoe. Ketika ia merasa soedah ada
diair, maka dipegangnjalah oleh boeaja
akan orang itoe serta berkata: ,,Akoe
sekarang sangat lapar, kalau engkau tiada
maoe koemakan, berikar.lah koedamoe
ini!" Djawab orang itoe: ,, Bah a roe tadi
engkau berkata tiada akan memakan
atau menjakiti ha ti toeroenan Adam".
Ketika boeaja itoe bertengkar-tengkaran dengan manoesia itoe, !aloe ditempat

tera jang masjhoer namanja didalam ,,Ja, toeankoe ! adapoen patik ini dahoekeradjaan itoe sebab tjerdiknja. Pada loenja radja ditanah Sirie, tetapi sebab
soeatoe hari baginda telah mengoerni- patik telah melakoekan kelakoean jang
aka n kepada poetera itoe emas dan tiada setoedjoe dengan ra'iat patik,
perak jang amat banjak serta berkata: maka sekarang patik telah ditoeroenkan
,,Sekalian emas dan perak jang ajahanda dari tachta keradjaan serta dib')eang
berikan ini bolehlah anakanda boeat keloear negeri".
dengan sekehendak anakanda". Maka
Setelah didengar oleh poetera radja
sekalian isi istana jang mengetahoei akan perkataan orang itoe, segeralah
akan hal itoe soedah diberi baginda ia mengambil harta be;ida hadiah batahoe, tiada sekali-kali akan mengadjar ginda itoe, !aloe diberikannja kepada
poetera baginda itoe.
radja jang melarat itoe.
jang salah ".
Pada waktoe itoe djoega kelihatan , Sekali peristiwa berdirilah poetera
Akan ha! ini diketahoeilah oleh
disltoe kantjil datang hendak pergi mi- baginda itoe dihadapan istana serta sekalian isi istana. Sekalian orang
noem. Maka berkatalah orang itoe: ,, Hai, memandang kedjalan raja. Kebetoelan besar-besar didalam istana itoe selaloe
kantjil ! engkau telah masjhoer sangat pada wa ktoe itoe !aloe disitoe doe a mempertjakapkan kelakoean poetera
tjerdik, tolonglah poetoeskan perkara orang moesafar jang memakai pakaian baginda jang sangat soeka membokami ini ". ,,Apa?", djawab kantjil. ,,Akoe jang amat berlainan dengan pakaian , roskan harta benda itoe. Radjapoen
ini telah toea, tiada kedengaran olehkoe orang negeri itoe.
/ telah · ma'loem djoega akan hal ini;
apa jang engkau katakan itoe . Marilah
Demi dilihat poetera baginda akan maka disoeroehnjalah panggil poetera
kedarat, boleh koetimbang perkara itoe orang moesafar jang doea itoe, maka baginda itoe datang menghadap.
dengan 'adil ". Mendengar perkataan inginlah ia akan mengetahoei, siapa
Setelah sampai dihadapan baginda,
itoe pergilah kedoeanja kedarat menda- orang itoe dan dari negeri mana konon maka baginda menjoeroeh poeteranja
patkan kantjil itoe, ]aloe mentjeriterakan datangnja. Maka disoeroehnjalah panggil . mentjeriterakan dengan landjoet akan
hal ihwalnja dari awalnja sampai kepada oleh hoeloebalangnja akan kedoea moe- I jang telah terdjadi itoo.. Sesoedah didesafar itoe.
ngarnja sekalian perkataan poeteranja
a chirnja.
,,Jal", kata kantjil kepada boeaja.
Setelah sampai dihadapan i.stana, itoe, berkatalah baginda: ,,Apakah sebab,, Kalau ditilik begitoe, tentoelah tiada segeralah mereka itoe memberi hormat nja maka sekalian harta benda itoe
patoet engkau memakan manoesia ini kepada poetera bt-lginda itoe. Seorang anakanda berikan kepada seorang sadja
atau koedanja. Tetapi pada pikir hamba, jang kelihatan berani dan berpakaian diantara mereka itoe? Dan tiadakar.
barangkali engkau tadi terlaloe keras bagoes dari mereka itoe segeralah terboeka hati anakanda akan memberi
diikatkannja pada koedanja. Djikalau I berdjalan m~dj~e kemoeka, mendapatkan saudagar itoe, sebab dia sangat radjin
begitoe tentoelah ia bersalah besar pada poetera radJa itoe, serta berkata: ,, Am- serta oesaha ?''
engkau". ,,Sebenarnjalah itoe, kantjil'', poen toeankoe, apakah gerangan makOjawab poeteranja: ,,Ja, ajahanda!
kata boeaja itoe . ,, Tahadi hamba telah di- soed toeankoe memanggil kedoea patik sebetoelnja boekanlah harta benda itoe
ikatnja am at keras, sehingga serasa akan ini datang?" Poetera radja itoe berta- anakanda berikan kepada radja jang
patah toelang roesoek hamba!" ,,Kalau njalah dengan perkataan jang lemah terboeang itoe, melainkan em as dan perak
begitoe baiklah engkau oelang mengikat lemboet, siapa mereka itoe dan dari itoe ialah pembajar n 1slhat jang telah
boeaja ini pada koedamoe, soepaja koe- negeri mana datangnja. Orang jang anakanda terima dari padanja. Pada
lihat berapa keras engkau telah mengikat berpakaian bagoes itoe segeralah me- pendapat anakanda beloemlah ternilai
dial" kata kantjil itoe pada orang itoe . njahoet: ,,Adapoen patik ini seorang oleh emas dan perak itoe akan pengaMaka orang itoepoen laloe mengikatkan saudagar dari negeri !tali; maka adalah djaran jang telah anakanda terima itoe.
boeajaitoe dibelakang koedanja.,, Adakah patik ini mempoenja! kekajaan jang Maka saudagar jang kaja itoe tiadal:ih
setegoeh ini engkau tahadi diikatnja ?" sempoerna; dan kekajaan itoe boekannja sekali-kali memberi per.gadjaran kepada
itoe seekor harimau. Harimau berteriak:
"Apa jang kamoe bantahkan itoe ?"
Maka ditjeriterakanlah oleh orang itoe
apa jang telah terdjadi antara dia dengan
boeaja itoe serta meminta pertolongan
boeat memoetoeskan perkara itoe. Adapoen harimau itoe tiada berani memoetoeskan perkara itoe, karena siapa akan
dimenangkannja. Harimau berkata: ,, Pada pikirankoe lebih baik kamoe berdoea
berkelahi didarat dan siapa kalah itoelah

J

J

kata kantji l kepada boeaja.
,,0, djaoeh lebih keras'', djawab boeaja. Maka disoeroehlah oleh kantj il orang
itoe menegoehi ikatan itoe, sehingga
boeaja itoe hampir tiada dapat berkata
lagi. Ia berteriak kesakitan serta berkata :
,, Tjoekoep, setegoeh inilah tadi !"
Kantjil berkata pada orang itoe: ,, Hai,
manoesia ! tjoba engkau tegoehkan lagi
ikatan itoe !" Maka boeaja itoe makin
tegoeh diikat oleh orang itoe, sehingga
kedengaran bo enji toelang roesoeknja
patah, dan soedah itoe melajanglah
njawanja.

.•..........••........ , ...........••••.........
••
•
Seorang poetera jang ••
•••

tjerdik.

•
•••
•••••••• •m•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Sepandjang tjeritera orang adalah
dahoeloe kala seorang radja ditanah
Griekenland mempoenjai seorang poe-

patik peroleh sebab mendapat poesaka
dari nenek atau ajah patik, melainkan
semata-mata patik peroleh dengan ichtiar dan oepaja patik sendiri".
Poetera radja itoe memoetar moekanja
kepada moesafar jang kedoea. Maka
dilihatnja moesafar ini ada beroepa kemaloe-maloean, karena selaloe ia melindoengkan moekanja dibalik belakang
saudagar jang kaja itoe. Warna moekanja
poetjat dan kaki tangannja menggeletar
seperti orang ketakoetan. Tetapi soenggoehpoen demikian dapat djoe~a diketahoei oleh poetera radja itoe dengan
firasatnja, bahasa orang itoe asal radjaradja djoega. Maka bertanjalah poetera
baginda itoe: ,, Toean ini siapa dan
datang dari negeri rnana ?" Orang itoe
!aloe madjoe kemoeka dengan langkah
jang berat seperti orang sedang didalam
doekatjita. Maka berkatalah ia dengan
soeara jang hampir tiada kedengaran:

I

anakanda, dan oleh karena itoe tiadalah
anakanda berhoetang kepadanja". Baginda sangat bersoekatjita mendengar
perkataan poetera itoe. Demikian djoegal ah sekalian orang besar-besar, perdana menteri dan hoeloebalang. Kitapoen
telah ma'loem djoega akan maksoed nja
tjeritera ini.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
i•
Toean ,,Kan niet
5
•
••

:

i

verstaan".

••
••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Pada

Zdman dahoeloe kala maka adalah

seorang-orang tanah

Hindia jang kaja, pergi

kenegeri Belanda akan meloeaskan pemandangannja. Adapoen ia tiada mengerti bahasa
Belanda

sepatah djoega. Setelah ia sampai

kenegeri Belanda, maka tertjengang-tjenganglah
ia

melihat roemah

besar.besar dan permai

dan lain-lainnja dikota Amsterdam, iang tiada
pernah dilihatnja dinegerinja.

Tiada

berapa

Jamanja maka terpandanglah kepadanjaseboeah

Dalam 700 tahoen sadja maka desa jang ketjil

roemah bertingkat banjak dan terlaloe besar,

tadi mendjadi seboeah negeri jang sama banjak

maka berhentilah ia dihadapannja sambil ter-

isinja dengan isi kelima boeah negeri jang

boeka moeloetnja, menandakan keheranannja

teroetarna dipoelau Djawa ! Soenggoeh 'adjaib

melihatkan roemah sebesar itoe. Maka bertanjalah ia kepada .)rangjang !aloe disitoe, katanja:

negeri Amsterdam itoe. Letak tanahnja lebih
rendah dari moeka laoet, sehingga haroes dibela

,,Siapukah gerangan jang empoenja roemah

dengan bendoengan (pematang) jang tinggi-tinggi

besar

itoe ?" Dari

sebab

ia

bertanja

itoe

djawabnja. Setelah ia mendengar sahoet jang

roemah-roemah haroes dialas dengan tonggak-

demikian itoe, maka pada persangkaannja
roemah itoe kepoenjaan seorang toean jang

tonggak jang pandjang. Tamasja kota Amster-

bernama Kan niet verstaan.
Setelah berfikir demikian, maka berdjalan-

(1648-'55) diatas 13659 boeah
tonggak. Gedoeng itoe 80 M. pandjang, 63 M.

Jah poela ia meneroeskan perdjalanannja; tiada

lebar dan 33 M. tinggi. Tiadakah benar, kalau

beberapa

dinjanjikan oleh anak moeda Belanda:

dam, istana Radja, didirikan oleh Jacob van
Campen

gercdja (kerk) jang besar. Maka berhentilah ia
dihadapannja memandang geredja itoe dengan

benarlah toean Kan niet verstaan itoe. Roemah
jang koelihattahadi itoe, djoegakepoenjaan toean

ia kesana, dilihatnja bermatjam-matjam bina-

ia dan soeka sekali kepada doenia, sehingga

tang

bertanja kepada orang jang mendjaga keboen

loepa akan sjara' agama. Ketika Kan9d!eng
Soenan Lepen, jaltoe seorang Walioe'llah

itoe, katanja: ,,Keboen siapakah ini ?" Djawab

mendengar chabar itoe, maka ia meroepakan

orang

dirinja sebagai seorang fakir meminta-minta,

tempatnja

bertanja

dirinja, !aloe

itoe:

ia

,,Kan niet

verstaan!" Mendengar djawab jang demikian

doedoek dihalaman roemah Boepati itoe.

herannja

Tatkala itoe Boepati itoe sedang minoem air

memikirkan kekajaan toean jang disangkanja

kahwa, dihadap segala hamba sahajanja. Ketika
dilihatnja seorang miskin datang meminta-minta,

itoe,

maka

bertambah-tambahlah

itoe; soedah itoe iapoen
poelang

keroemah

berdjalanlah akan

tempatnja

menoempang

maka bersabdalah ia, bahwa ia akan menga-

serta mengenang-ngenang kekajaan toean Kan

boelkan barang apa jang akan diminta simiskin

niet verstaan itoe. Tiada beberapa lama ia
berdjalan itoe, bersoealah ia dengan kereta

itoe. Fakir itoe mendjawab, bahwa ia tiada
akan meminta barang sesoeatoe benda, karena

mati (lijkkoets) di!ringkan orang banjak; maka

ia pandai memboeat emas. Serta didengarnja

bertanjalah ia kepada orang jang mengantarkan

oleh

itoe, katanja: ,,Siapakah jang meninggal itoe?"

heranlah ia, !aloe berdiri menghampiri fakir

Boepctti

akan

perkataan

sifakir

itoe dan menjoeroeh dia memboeat apa jang

Setelah ia mendengar sahoet itoe, maka berfikir-

telah dikatakannja itoe. Maka fakir itoepoen

Jah ia sam bil menggdeng-gelf!ngkan kepalanja:

meminta seboeah tjangkoel; serta diterimanja,

,.Kasihan benarlah toean Kan niet verstaan

maka ditjangkoelkannjalah kedalam tanah. Maka

orang kaja raj a itoe ! Siapakah jang akan dapat

goempal tanah itoe mendjadi emas belaka.

orang

poesakanja ??"

itoe:

Maka

,, Kan niet

teroeslah

ia

poelang

Maka Boepati itoe bertambah poelalah herannja,

keroemah tempatnja menoempang.
Maka setelah ia soedah memoeaskan peman-

emas.

melihat tanah itoe beroebah mendjadi
Semendjak

itoe tahoelah ia,

bahwa

dangannja di-Amsterdam, maka berlajarlah ia

sifakir itoe boekan sem barang orang, mela-

poelang ketanah Hindia. Demikianlah tjeritera

inkan ialah seorang Walioe 'llah djoea adanja.

Hoe ditjeriterakan oleh teman saja kepadakoe.

Dan Kangdjeng Soenan Lepenpoen

menga~

koelah, bahwa ia seorang Wali. Maka Boepatipoen diberi oleh Wali itoe nasihat jang banjak,

(I) Tiada mengerti.

dan
OJOJONEGORO,
Sampang.

.••
••

harta

doenia

itoe disoeroehnja

berikan kepada fakir dan miskin.
Maka terkenanglah Boepati kepada Toehan
jang esa, !aloe menoeroet akan pengadjaran

.••

•.•...................................•.••.•••..

:•

segala

Kota Amsterdam.

:•

Kangdjeng Soenan Lepen, clan sekalian hartanjapoen

diberikannja kepada segala fakir

dan miskin adanja.

Sebagai pembatja ketahoei, kota Amsterdam
itoelah iboe kota keradjaan Belanda. Letaknja
Ja'ni d1moeara soengai ketjil jang bernama

v.
Bantoe membantoe dalam kesoesahan,
Pikiran ta' baik haroes ditahan;
Semoeanja serahkan kepada Toehan,
Djanganlah bebal serta bantahan.

VI.
Poelau Panggoeng tanah Semenda,
Soedah terdiri sekolah renda;
Dapatlah sedikit kepandaian dalam dada,
Semoea disimpan dilalaikan tiada.

VII.
Baik dan boeroek hamba karangkan.
Kalau tersalah min ta ma'afkan;
Hormat clan ta'zim hamba seroekan,
Kalau ta' senonoh tolong oebahkan.

Vlll.
Tolong oebahkan akan kalimatnja,
Kalau tersalah hoeroef dan soesoennja:
Berilah ampoen hamba kiranja,
Karena hamba amat bebalnja.

IX.
Serahkan pada Toehan hamba semoeanja,
Harap terdjaoeh dari pada bahalanja;
Senang sentosa akan goeroenja,
Sehat koearasan semoea moeridnja.

X.
Inilah sja'ir hamba oeraikan,
Sekolah Semenda soedah didirikan;
Soedah 3 tahoen sekolah didjadikan,
Kepada Toehan goeroe kami serahkan.

XI.
Poedji berkata Alhamdoel'illah,
Kedalam Soeloeh moela bermoela;

••

···················~····························

Lenjaplah pikiran djadi begitoe,

itoe,

verstaan !"

Djawab

Doengoe dan bebal njatalah tentoe,

Sebarang kerdja ban toe mem ban toe.

I

Boepati dengan Wali.

binatang jang bernama ,,Artis". Serta sampai
mengherankan

Karena hamba amat bodohnja.

:................................................
.
:

i

Kjai: Ageng Pandan Aran; maka teramat kajalah

jang

Berilah am po en ha:n ba kiranja,

'Akal koerang pikiranpoen moetoe;

ia poela ::i.kan melihat keboen

berdj~lanlah

Ataupoen hoeroef dan kaiimatnja;

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
:•
:

Pada zaman dahoeloe kala adalah seorang
pegawai, jaltoe Boepati Semarang jang bernama

Maka

Kalau ada salah bentoeknja,

IV.

Kan niet verstaan. Selama hidoepkoe beloem
koedengar orang kaja sebagai dia".

11.

AMIR.

,_ada disitoe. Maka sahoetnja orang itoe: ,, Kan niet
<lalam hatinja dengan keheranannja; ,, Wah, kaja

Berilah ma'af djika tersalah.

Beladjar 'ilmoe beloemlah lama.

orang jang kebetoelan

verstaan!" Setelah didengarnja, berfikirlah ia

1

Di-Poelau-Panggoel\; tinggallah lama,

Siapa kiranja akan membajar? !

demikian. .. Siapakah poenja geredja sebagoes

pernah

Bismi'llah awal bermoela,
Dikarangkan sja'ir moeda terala;

Datang kemedan bersama-sama,
'Abdoe\ Seman poenja gerangan nama;

Kalau kota tenggelam dan roesak,

tjengang, sebab beloem pernah dilihatnja jang
ini ?", tanjanja pada

I.

Ill.

Amsterdam itoe kota jang besar,
Konon terdiri diatas tonggak;

tiada mengedjapkan matanja sam bi! tertjengang-

DOERJAT,

Banjoedana (Solo).

Poelau Panggoeng doesoen jang lelah,
Soedah terdiri seboeah sekolah.

XII.

Amstel. Dahoeloe kala, tahoen 1200, negeri

Berkat oesaha goeroe-goeroe bi='ta,

besar itoe masih kampoeng ketjil, didiami oleh

Doesoen jang soenji ramailah serta;

nelajan. Namanja pada ketika itoe Amstel.
redamme, artinja: bendoengan soengai Amstel.

•
••

i•

Ditoelis dengan tangan sebelah,

Tanah kota itoe amat tjairnja, sehingga segala

seboeah

Sekolah Semenda.

••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

mengalirkan air jang tiada bergoena.

tempatnja bertanja itoe. ,, Kan niet verstaan !" ( 1),

dilihatnjalah poela

•
!•
••

serta dengan 60 boeah soengai galian, jang

dalam bahasa Melajoe, tiadalah mengerti orang

lama

................................................

••

Terang tjoeatja bagai dipeta.
Ajoehai moerid marilah kita.

XIII.
Sekolah kami 4 biliknja,
Tiap bilik 2 tangganja;
Pintoe ditoetoep dengan katjanja,

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•
•••
••
Peringatan bagi moerid- ~
E
Teka-teki.
E
••
••
•................................................•
moerid ja:ig hendak

mengirim karangan.

I.

Dinding ditjap bermatjam warnanja.

·······················••t••·······~··········

Akoe masoek bangsa tanaman,
Pohonkoe ada tiada berdahan; •
Lazat boeahkoe boekan boeatan,
Seboet namakoe ajoehai teman.

XIV.
Ketika koe!ihat zaman sekarang,

I.
Barang siapa hendak mengmm karangan

Lampoe jang gelap mendjadi terang;

jang akan ditjetak dalam ,,Soeloeh Peladjar"

Pikiran dihati terang benderang,

II.

hendaklah menoeliskan karangan itoe pada

Haraplah ramai masa sekarang.
Adalah sematjam nama boenji-boenjian terdjadi dari 7 hoeroef; kalau diboeang hoeroef
jang ketiga dari awal, mendjad1 nama sifat.

xv.
Doesoen hamba tanah bergoenoeng,
Kedengaran moesiek siamang serta boeroeng;

Boenji-boenjian apakah itoe?

Selamatlah doesoen si Poelau-Panggoeng,
Doesoen jang kotor terkepoeng-kepoeng.

Jang memerintah dinegeri hamba,

Adalah seboeah negeri dipoelau Sumatera

Ill.
Sekalian karangan-karangan clan djawab
pertanjaan atau penerka jang akan dikirimkan
kepada pengarang s. k. ini, hendaklah diboeng-

Neg-eri manakah itoe?

Kepalanja ialah seorang Pesirah,
Menaroeh seorang djoeroetoelis marga.

koes seperti orang mengirim soerat kabar,
atau bersilang sebagaimana gam bar ini:

IV.
XVII.

soerat kabar lain, hendaklah diseboetkan dibawah karangan itoe.

hoeroef a dan diboeang poela 2 hoeroef dari
achir, mendjadi nama boeah-boeahan.

Hanja Pembarab serta Penggawa;

II.
Kalau karangan itoe dipetik dari kitab atau-

III.

terdjadi dari 8 hoeroef; kalau diboeang hoeroef jang kedoea dari awal, diganti dengan

XVI.

satoe moeka kertas (djangan timbal-balik) dan
edjaannja mesti menoeroet kitab Logat MeJajoe.

nama seboeah soengai dipoelau
Sumatera terdjadi dari 8 hoeroef; kalau diboeang 2 hoeroef dari awal, mendjadi nama
Ad al ah

Hingga ini sja'ir koehentikan,
Ke moedian hari boleh diteroeskan;
Memberi kabar sadja koesja'irkan,

er.>

Kertas pem-

Soeng-ai manakah itoe?

-=
=

=

==
=
=

boengkoes.

=="""'"
=
=

v.

'ABD. SEMAN BIN TOESAN,

Adalah nama sematjam perkakas toekang
kajoe terdjadi dari 5 hoeroef; kalau diboeang

(Moeara Enim).

~

=
s

sematjam warna.

Kalau ta' senonoh tolcng oebahkan.

m. kl. IV, sek. kl. II Poelau-Pang-g-oent

-

hoeroef jang pertama dari awal clan diganti
dengan hoeroef jang lain, mendjadi
seboeah negeri dipoelau Sumatera.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

nama

Apakah itoe?

Bintang.

Karangan itoe boleh djoega dimasoekkani
dalam boengkoes soerat, tetapi D JANGANDIREKAT, hanja dikebat sadja dengan benang.

IV .
Djikalau kiriman itoe koerang dari 250 gram

(Pertjakapan antara seorang
bapa dengan anaknja).

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Anak: ,,Hamba beringin benarhendakmenge-

VI.

beratnja, hendaklah diboeboehi dengan kepala

Adalah seboeah goenoeng dipoelau Djawa
terdjadi dari 8 hoeroef; kalau dibo:;ang 3hoeroef

radja (postzegel) 5 sen, serta ditoeliskan pada·
'alamatnja perkataan ,,Document".

dari awal clan diganti dengan 2 hoeroef jang

v.

lain, mendjadi nama binatang.
Goenoent manakah itoe?

tahoei, berapa banjak bintang dilangit. Sanggoepkah bapa memberi djawab ?"

VII.

Bapa: ,,Tjobalah terka olehmoe!"
A: .,Seriboe djoeta?"
B: ,,Djaoeh lebih sedikit."

VI.

Adalah sebangsa binatang terdjadi dari 6
hoeroef; kalau diboeang 3 hoeroef dari achir

A: ,,Barangkali seratoes djoeta ?"

clan diganti dengan ar, mendjadi nama barang.

B: ,,Ha, ha! Mari koetolon g sedikit. Koerang
dari sedjoeta !"
A: ,,Mana boleh."

Kalau

Ingat ! biaja Document semoerah-moerahnja
tiada boleh koerang dari 5 sen.

Kata franco sekali-kali djangan ditoelis diatas kepala radja itoe.

diboeang hoeroef jang pertama dari

achir, mendjadi nama seboeah negeri dipoelau

ADVERT ENT IE.

Sumatera.

B: ,,Kamoe tiada pertjaja? Tjobalah hitoeng

Binatant apakah itoe?

olehmoe segala bintang jang tampak dengan
matamoe. Kira-kira ... l 6000banjaknjatjoema."
A: ,, Moestahil. Mengapa kata orang: banjak
bintang tiada berhingga."
B: ,,Dengarkanlah baik-baik. Sepandjangkata
orang pandai-pandai, kalau tiada dipakai katja
pembesarkan, nistjaja tampak kira-kira 16000.
Dengan

Soeloeh Peladjar

VIII.
Ada sebangsa pohon, daoennja sebesar daoen
asam,

boeahnja seloeas pedang clan boleh

tahoen V dan VI

dimakan.
Pohon apakah itoe?

soedah didjilid.

pertolongan sebesar-besar teropong,

maka tampaklah 300000 boeah bintang. Itoe
boekan sedikit. Tetapi itoe hanja banjak bintang
jang dapat dilihat manoesia. Berapa banjaknja
bintang-bintang

IX.
Berkoekoe dikepala; bertandoek dikaki.
Apakah itoe?

Harganja sedjilid tjoema f 2.25!
Lekaslah pesan dan kirim oeangnja kepada

jang tiada tampak. 300000

boeah itoe masih setitik air dari laoetan bintang
jang ada dilangit itoe. Dalam berapa waktoe
dapat kita tiba dibintang jang sedekat-dekatnja,
kalau kita terbang 30 K. M. dalam 1 detik?

SOETAN TOEMENGGOENG, Kramat 75,

x.
Perkataannja empat, artinja satoe.
Apakah itoe?

Tjobalah pikir: dalam 86300 tahoen !"
AHMAD,
AMIR.

m. kl. V, sek. kl. ff Te fok-Betont .

Weltevreden,

