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Z. Exc. Vice Admiraal 
J. Th. Furstner, Bevelhebber. 

der zeestrijdkrachten in Europa. 

Het deel der Kosioklijke Marine, dat 

vanuit Engeland dea vijand bestrijdt 

wordt voortdurend krachtiger. In het 

bijzonder is het de Marine-!ucbtvaart- 

dienst, die groote uitbreiding onder- 

gaat, Bij deze tak van dienst z'n on- 

langs nog, zooals op 22 Januari werd 

vermeld, een aantal Hudsonbommen- 

werpers in dienst gesteld, welk aantal 

als de voorhoede dient te worden be- 

schouwd van de versterkinger, die nog 
in aanschouw of reeds besteld zijn. 

Met krecht wordt er aan gewerkt 

om al deze luchtstrijdkrachten te be- 

manoen enthans heeft de Bevelhebber 

der Zeestrijdkrachten in Europa het 

verzoek totden Commandant der Zee- 

macht in Nederlandsch-Indi2# gericht 
Oom Zoo spoedig mogelijk onze Mari- 

ne-luchtvaartdienst in Engeland van 

een zeer groot aantal vliegtuigtelegrafis- 

ten te voorzien. 

Het Nederlandsche front in Europa 
vraagt om versterkingen! Niet om de 

geleden verliezen aan te vullen, doch 

om de nieuwe vliegtuigen te beman- 
nen, het vraagt versterkingen om 

krachtiger dan ooit op Duitschland te 

kuonen losbeuken. Het is een roep, 

die van uit Eogeland tot ons door- 

klinkt, die geheel Indig zal electriseeren, 

Hier is de kans om op korten termija 

vooraan in den strijd te kunnen staan, 

om inderdaad zich cog in oog tegen- 

over den gehaten duitscher te bevin- 

den. Indig heeft steeds getoond veelen 

gul te kunnen geven vooral als het 

om de bevrijdingsoorlog vao het Moe- 

derland ging. Thans gaat het niet meer 

om geld, doch om mavkracht! Er be- 

hoeft geen oogenblik aan te worden 

getwijfeld of de Marine-luchtvaartdienst 

zal over meer dan voldoende vliegtuig- 
telegrafisten gaan beschikken : de har- 

tewensch van Indi&: om ook metter- 

daad mee te kuonen vechten gaat door 

de Marine vervuld worden. 

Toelating Middelbaar 
Onderwijs. 

Aanmelding van examen- 

candidaten, examengelden 

enz. 

Evenals in vorige jaren zal in dit 

jaar bet examenwerk van eiken can-   
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didaat slechts beoordeeld worden voor 

toelating tot de school (klass2), waar- 

voor blijkens de aanmelding toelatiog 

wordt verzocht. 

Opmerking: 

Een candidaat voor de H.B-S., die 

afgewezen wordt en niet in het bezit 

is van een gunstige verklaring voor 

de le klas Mulo, noch toelatingsex- 

amen voor die klas gedaan heeft, komt 

derhalve niet meer in aaomerking voor 

toelating tot de le klas van de Mulo, 

Leerlingen van Europeesche scholen 

kunnen ook dee!nemen aan het examen 

voor de voork!as Mulo, 
Een candidaat kan zich hoogstens 

voor 2 examens aanmelden en wel 

voor: 

a. H.BS. (Lyceum) en le Mulo. 

b. le klas Mulo en voorklas Mulc: 
Opmerking. 

I. Da combinatie: H.B.S. 

klas Mulo is viet toegestaan. 

Il. Candidaten ia het bezit van een 

gunstige verklaricg voor de voorklas 

Mulo kunnen desgewe-scht rog deel ne- 

men aao het toelatingsexamen voor 

dat der Ie klas Mulo. 

Ill. Candidaten in het bezit van een 
gunstige verklaring voor de le. klas 

Mulo kunnen desgewenscht deelnemen 

het de 

en voor- 

aan tcelatingsexamen voor 

'H.B.S. 
Voorts wordt ten sterkste ontraden 

om deel te nemen aan het toelatirgs- 
examen voor de H.B.S., indieo ze geen 

plan hebben een school voor Middel- 
baar onderwijs te bezockeo. 

Het examengeld voor deelhame aan 
cen examen bedraagt f 5,— voor deel- 

name aan twee examens f 7,50. De 

examens voor H. B. S, en de M, M.S: 

worden voor En eXimen gerekend, 

De aanmelding der candidaten ge- 
schiedt bij de betrokken schoolhoofden 

en moet plaats hebben voor 15 Fe- 
bruari a.s. 

De Kedirische kunstkring. 

In de afgeloopen 7 maanden is het 

aantal leden van den Kedirischep kunst- 

kring, zooals te verwachten was, ge- 

daald. Het bestuur kan de motieven, 

welke tot het bedanken voor het lid- 

maatscbap bebben geleid, niet nagaan, 

maar zeker is het, dat er leden ge- 

weest zijo, die gemeend hebben dat de 

kuostkring door de huidige omstandig- 

heden niet in staat zou blijken te zijn 

om zijo werk voort te zetten. Anderen 

hebben gehandeld 
puls ia de overtuiging, 

in een eersten im- 

dat in deze 

tijdsomstandigheden ieder 

amusement vermeden moet worden. 

zorgvolle 

Voor deze eerste categorie zal het 

zien van de hieronder volgende op- 

somming van hetgeen de kunstkring in 

het afgeloopeo jaar aan de leden heeft 

aangeboden en vao bet programma, 

hetwelk voor de komende maanden 

kan worden samengesteld, wellicht een 

reden zija om op het reeds genomen 

besluitterug te keeren, terwijl de twee- 

de categorie er op mag worden ge- 

wezen, dat juist goede geestelijke af- 

leiding, welke de kunst bieden kan, de 

menschen in staat stelt om paraat te 

blijven en frisch het hoofd te bieden 
aan de nog komende moczilijkheden. 

Het bestuur doet een beroep op zijn 

leden om in eigen kring de propagan- 

da voor den kunstkring weer op te 

vatten en zoodoende niet alleen het le-   

dental weer op te voeren, doch ook 

te scheppen, dat aan de leden ditjaar 

weer meerdere voorstellingen, tentoon 

stellingen enz, kuonen worden aange- 

boden. 

Er werden bet vorige jiar tentoon- 

steilingen georganiseerd van ,Indische 
Schilders Weerbaar”, van Blaupot ten 

Cate — Thomas Nix, vau Chineesche 
schilderinyan, van de Franscb-Holland- 

sche aguarellen en 

   

  

voorhoede, 

Voorts traden op Iynaz 
Friedmann, Lili Kraus (piavo-recital), 

het du: Kraus-Goldbera, Era Badal 

(liederenavond) Lili Kraus-Doda 

Conrad, D: tooneel-vereeniging Con- 

cordia uit Malang gaf cen opvoering 

van ,Toontje teekent cen paard” 

de Officiers 

Soerabaia van 

A.B.C.-cabaret gaf cen drietal voor: 

stellingen, de heer Hermans hield een 

van 
van foto's. 

en 

en 
Tooneeiverezniging uit 

»Roofvogels”, het 

lezing over ,,sprookjzs ia de muziek” 
en ten siotte gaf de heer Mol een 

filmavond. 

Het bestuur is er in geslaagd om 

ook voor de eerste heift van dit jaar 

een aantrekkelijk en gevarieerd pro- 

te siellen 

elck wat wils”. In Januari werd reeds 

gramma samen met ,yoor 

cen zeer interessante tentoonsteiling 

en Spaansche 

Voor 

maand staat het optredeo van Doro- 

van Russische ikonen 

teekeningen gehouden. deze 

thy Helmrich op hetprogammaeneen 

voorstelling doo- d2 O.T.V. uit Soera- 

   

  

baia van ,,De moord op de tw 

verdieping”. Verder wordt onder! 

deld over het optreden van den ce'- 
list Nicolai Varfolomeyeff, Darja Col- 

lin, de tooneelvereeniging Concordia, 
bet A.B.C.-c:bare: en het duo Crau- 

dan-Friedberg  tevens wordt nog cen 

tentoonstelling van schilderijen ver- 

wacit. 

Uit dit programma blijkt zeker wel, 
dat de kunstkring ruimschoots voldoen- 

de aanbiedt om zijn voortbestaan te 

recbtvaardigen ! 

Matrozen op bezoek. 

   
Woensdagmorgen arriveerden 8 ma- 

trozen van de ,,Van der Zaan” om 

eenigza dagen j families hier ter 
plaatse door te brengen en vervolgens 

een paar tochten door de residentie 

te makes. Zj werden per auto van 

Kertosono afgehaald, aiwaar -ij 
trein uit Soerabaia aangekomen waren, 

  

per 

Het initiatief tot het nemen van 
deze ontvanyst is uitgegaan van de 

Kedirische burgerij. Het heeft niet in 
de bedoeling gelegen een overladen 
programma stellen, doch 

vooral om den matrozen een harztelij- 

ke ontvangst ia den huiselijken kriny 

aan te bieden, Gedurende drie dagen 
blijven zij te Kediri en het einde van 

hun verblijf wordt besloten met een 

kleine feestmaaltijd van gastvrouwen, 
gastheeren en gasten in de societeit 

Brantas. Zaterdag en vo!gende dagen 
wordt eeo bezoek bracht aan de rub- 
beronderveming Soember Petoeng, aan 

het kratermeer van den Kloet en aan 
de suikerfabriek Minggiran en Poer- 

woasri. 

Dinsdag 18 Januari is het verlof 
weer afgeloopen ea wordt de tocbt 

betindigd. 
Er bestaan plannen om thans een 

Comit€ te vormen, hetwelk zich zal 

belasten met de organisatie van bet 
geregeld ontvangen van zeevarenden 
van marine en koopvaardij in Kediri 

en omgeving. 

samen te   

Ciandestiene Arakstokerij. 

D: LU en A-dienst te Kediri had 

ia het afgeloopen jaar successen behaald 

io aanhalingen van clandestiene-arak- 

stokerijen en cladestisne-arakverkoop- 

plaatseo, Ia het geheel waren er 16 
clandestieve-arakstokerijen en 13 clan- 

destiene-verkoopplaatsen achterhaald 

Eza van de grootste aanhalingen vond 

ook nog op 30 Jan. j.! ia het onder- 
district Ngantroe, dicht bij Toeloeng- 

agosng ten huize van een zekere K.K.Y, 

aldaar. 

Tegen 5 had de L U. 
A-dienst in samenwerking met de As- 

uu en 

sistent Wedana van Ngantroe een inval 

gedaan ten huize van bovengenoemde 
Chinees, waarbij een ijzeren distilleer- 

ketel, reeds gevuld met plus minus 70 

  liter beslag, werd gevonder, een k 

bij 
plan had om te stoken, 
wijs, dat dienzelfden avond het 

Bij nauwkeurig onderzoek werd vog 

io zija pad gevonden onder de stee- 
nen vlber een gemetselde martavaan, 

waaria zich 160 liter beslay bevond, 

welke aan het oog onttrokken werd 

dooreen groot stapel brandhout. Ver- 
der werd ook nog cen martava 

  

met 

  

een inhoud van 40 I. beslag gevor 
welkein de binnenkamer ia een gece- 

menteerde kuil werd begraven. De 

sterkte van de 3 flesschen en de stop- 

  

   

  

fles arak, welke een inboud had van 

4 liter, was 569/, en deze soort arak 

bchoort tot de beste kwaliteit 

De bewuste persoon was dien 

dag uitstedia, terwijl de vr voi- 

mondig ontkende, doch bij ver- 
der onderzoek, we door de AW, 

van Ngantroe geleid werd, bekende 
zij alles 

RICHE THEATER. 

Heden t/m Zaterdag 8 Februari. 
Metro's meer dan schitterende filmsebla- 

ger 
TAKE THIS WOMAN" 

(Die vrouw beboort mjj) 

met de eminente sterren, Spencer 

Tracy en Hady Lamarr in de hoofd- 
tollea bijgsstaan door Verree T 

  

dale Kent Taylore.a. bekende art 
Zi 

getelijk liefdesdrama van 

  

      cr! sen aangrijpend en or 

een becld- 

schoon society - meisje en cen dokter, 

    

die niets bezat dan een groote li 

voor het menschdom. 

MAXIM THEATER. 

Heden t/m Dinsdag 11 Februari. 
Tan's film Coy bosiende film van 

  

schoonhbeid, romantiek en avo 

»SORGA KATOEDJOE” 

(Zevende hemel) met de bekende 

Roekia — Kartolo — 

Aonie Landouw — Titing e. a. 

  

ur 

Indische sterren, 

Een uitstekende film over ee pak- 

kende geschiedenis . .... . . zij heeft 
schoonheid, variatis, sensatie en boven- 

dien ontbreekt het dramatische element 

Abonnements 

   

  

advertentie gereduceerd tarisf. 

  

LOSSE ADVERTENTIEN BIJ VOORUITBETALING. 

24e Jaargang 

  

t, zoodat zij alle eigenschappe 

heefr, die het publiek van film 

verlangt ! 

"Sorga Katoedjoe” is ce: film, die 

om haar bi rekkelijkheid    

    

   

  

schoon 

  

sneeprod 
op de markt k 
publiek enthousias 
deeld! 

   

       

  

    

  

   

le S 
diefstal vz 
10,50 
   

waarde va 

    
het erf van de 
darloor) was gepiaz 

irah doet 
sing van contanter 

  

  

ijaran doet aangifte 
rijwiel ter waar 

k onbeheerd op 
akelschool (Ringins 

  

         
was geplaatst. 

ddo. 2 
9 uu l 
te Kedi 
de 5 jarige jongen, 
tonogedong pl 
door persorenauto 
aangereden, 
Hierby werd 
opgeloopen. 

   
DRUKWERK ? 

De Kedirische Snel- 
pers Drukkerij drukt 
immers beter, neiter en 

goedkooper. 
Vraagt offerte bij de Ked 

, Snelpersdrukkerij ! 

U verbindt zich 
tot niets ! 

AAN SAN @ 2 
VENDU- & COMMISSIEKANTOOR VH BRANTAS 

J.G.W. DEKKERS KEDIRI — Telefoon 250 
  

Emballeeren 
(Ook voor Europa en de buitengewesten) 

Transporteeren, 
Handel in Nieuw- en 

Tweedehandsch Meubilair. 

Meubelmakerij 

Agentschap : 
Java Koelkasten. 

 



        

  

pet TEA TER — 
  

DALE e.a. 
   

    

Asnvany: 7.15unm precies 

Uaiversai's uitstekende 

    

  

goed verh 

en Oordeelt ! 

Attentiei Zaterdagmidag 3.30 u 

aderen ten meer dan Genos 

Nog slechs Heden en Morgenavond 

Donderdg 6 tm Zaterdag 8 Febr. 
METRO grootsche en ceweldiae 

sl TAKE THIS WOMAN we covw brtoort m1) 
Mzi de eminente srerren van het witte doek SPENCER TRACY— HEDY LAMARR— VERREE TEAS- 

aangrijpeod en onvergetelijk liefdesdrama van een beeldscboon Scciety-meisje en 
cen dokter, die nie t dan e liefde voor bet menscidom! Een film die wij U warm aavbe- 
v ! Op alle plaatser, waar deze film vertoond, werd boekte zij enorme successer, Komt vroeg voor de beste 
plaatsen! Exa Atsractie | 

Het nisuwste Oorlogsnieuws 

fimschiager 

en groote 

M 
en Yu 45 o.m. 

    
o 

iken avond! 
aal, w 

  

Extra Voorstelling ! 
Zondag 9 en Maandag IO Febr. 

fimschaoer 

“THERE, S ALWAYS TO-MORRON “vas. « »ix ae) 
e BINNIE BARNES—-FRANK MORGAN— e.v.a, 

gerwijfeld in ceo smaak zal vallen. 
vosraa: staande arii En uit- 

     
TAN'S FILM COY modis   Met de bekenge Ind, 

IE Indische filo, die op alic 

N.B! 

  

  

Zaterdagmiddag 43Ou 
Zondasmorgen 

MAXIM THEATER 
Vanaf Heden t/m Dinsdag Il Febr. 

T disere film, 

.SORGD KA TOEDJOE", 
sterren ROEKIA—KARIOLO—M SS TITING.- 'ANNIE LAN OUW e.v,a. 

plaarseo waar vertoond encrm succes borkte 

Extra Voorstelling! 1cu 

  

H- me) 

  

De waterdoop, een zin- 

nebeeld van den doop 

met den heiligen 

geest, 

»Waarom mosten wij gedoopt wor- 

den? Wij zija als kind resds grdoop:”. 

Dit woord vernemen wij vaak uit den 

  

    

mond van cbristeneo, die bij een of 

andere ker 2sloten. 

Ees ar op deze vraag is 

n—imen moet 

  

en om Gods Woord be- 

  

reffsvde deze, 2x00 hooyst gewici 
lenker 

  

  yak erastig te ove 

  

       
    

De (Nisuwtestamentische) Water- 

d en instelling van den Heere 

J . Wjj lezen dat is Matth. 

28:19 en laten hier der 2 verta- 
ling sekus 10:15 volgen: ,Gaar 
heen in de geheele wereld, verkondig 
h aan de gansche schepp'     

  

ooftenzich laat doo- 

iouden worden maar wic 

2roordeeld worden”. 

  

ruir, dar het geloof voor- 

Doop, anders      
   

  

   
   

      

15 daarop volgde bet 

geloof, en t de Doop. 

bh H 2: men: ,Be- 

k r u, co 1 U wor- 

3 opt van Je- 

us Ch , jer z00- 

Gees v De. bekeering 

wo kd en Doop ge- 

nozsmd—e 5 41 getwgt ons: Die 

dan zijja e aan- 

namen, ". Jonge kin- 

   deren kunne ekeeren, noch    
“34 telt ons van (4 

macedonig die 

sche gezin tot dev 

dat Pau 

    las bun Le 

Het res van deze tocspraak aa      

    

  

    

  

was, dat ,allen, die ia zija huis wareu 

het geloof aannamen” (vers 34) en dus 

ucdoopt kondeo worden. Daar kan 

gen zuigeling onder geweest zijn, want 

een baby kan niet welbewust bet ge- 

loof aannemen 

Wij zien dus 1 de ,kinderdoop"” 

of ,besprenkel : kerkelijke cere- 
ordering van God- 

  

D2 Doop bzhoort t2 yescai2den aan 
die 

zich het eigendom van Christus weten 

volwassenen, of oudere kinderen, 

en bereid zijs Hem te volgeo. 
Hst geloof is de bes'issende factor 

in het christelijk leven. Z »nder geloof- 

is het onmogeliik Gode te behagen 
(H- br. 11:6). 

Is welken Naam moeten 

    

  

wij gedoopt worden? 
Wanneer wij ons houden aan Jezus' 

uitspraak kunnen wij nimmer falen. Hij 

spr »Dopt hen in den Naam des 

Vadeis, des Zoons «n des Hulige 
Gsesres". De Apostelen doopten ook 
wei inden Naam des Heeren Jezus al- 

Hst maakt o. i. geen verschil. De 

  

   mm van Jezus omvat die van den 
Vader en Heiligeo Geest — men kan 

      dus in den Naam der H Drie-eeoheid 

gsdoopt worden Of in den Naam des 
Heeren alleen. Hoofdzaak is: de eer- 

lijke overgave van het bart in dat heilig 
moment, , De Hsere ziet het hart au”. 

(1 Sam, 16:7 b). 

Wanncer men eznmaal als geloovige, 
door onderdompeling, in den Naam 

des Vaders, des Zoons en dzs Heiligsn 
Geestes gedoopt geworden, moet 

  

men zch nimmer ! h overdoopen. 

Ondergeteekende is eenmeal gedoopt 

geworden door cen Broeder van de 

Z 

was 

dedagsbaptisten gemeerte—dat 

  

weibewuste 

  

an hare zijde een 

geloofsdaad waar zij vooit berouw van 

hi 

na laten overdooper. 

jehad —oimmer heeft zij zich daar- 
Hetwas ee 

verdere 

h    
nfait 

accompli" voor haar geheele 
leven —zij kon met blijiscbap getui- 

gen: Jszus is mijo en ik ben Zijo. 

Eeo 

Naam van Jezus was gebeel 

God heeft haar aangenomen op 

dn 
overbo- 

overdoop uitsluitend in 

dig. 
grond van Zijn eigen Woord. 

Moet men door onder- 

dompe'ing gedoopt 

worden? 

Zooder iwijfel. Er zija kerken of 
  

  

| die volwassenen dcopen door 
miidei van voorbocfisprenkeling met 
water—maar deze handelwijze druktin 
' geheel de bedoeling van den Doop 
niet uit, Wattoch wil de Heilige Doop 

zeagen? 

Romeinen 6:1-14 toont ons dat 

zeer duidelijk aao. Wij laten hier de 

Nieuwe vertaling door het Neder- 

landsch Bijbeloenootschap van deze 

woorden volgen: 
»Wat zu!'en wij dan zegg »? Mo-   gen wij bijde zonde blijven, opdat de 

  

  

genade tocneme? Volstrekt niet! Im- 

mers, boe zullen wij, die der zonde 

rog leven ? Of 

die in Chris- 

, in Zijnen dood 
gedoopt zijn ? Wij zijn dan met Hem 

» dood, 

geliik Christus uit de dooden 

Opgewekt is door de 

gestorven zijr, daarin 
weet gij niet, dat wij allep, 

  

     tus Jezus gedoopt zi 

begraven door den doop in de 
opdat, 

majesteit des Va- 
ders, z00 ook wij in nicuwheid des le- 

Want indien 

wij samengegroeid zija met hetgeen ge- 

vens zouden wandelen. 

lijkis aan Zijn dood, zulleo wij het 

ook zijn met hetgsen gelijk is aan 
Zijne opstandinyy dit weten wij immers, 

dat onze oude mensch medegekruisigd 
is, opdat aan het lichaam der zonde 

zija kracht zou ontnomen worden en 

  

Wij pict langer saven der zonde z0u 
Zijn, want wie gestorven is, is rechtens 

vrij van de zonde. 

Indien wij dan met Christus gestor- 

ven zijn, gelooveo wij, dat wij ook 

met Hem zullen leven, daar 

nu Hj uit dz 

opgewekr, niet meer sterft: 

wij weten, 

doodeo is 

de dosd 

Want 

Hi voor 

da: Christus, 

heescht over Hem niet meer. 

wat Zijn dood berreft, is 

de zonde eers voor a'tijd gestorverj 
betrefr, 

t bet ook voor u vast- 

wat Zijn levea Hjj ieeft voor 

God. 

staar, dat « 

     Zo0 mv 
dood voor de 

God io 

zonde 
ik 

lichaam, z00-at gij aan zijoe begserten 

wei zijt 

  

levend voor 

Laat dan de 

oiet langer regeeren in uw sterf 

zonde, maar 

Christus Jezus, 

  

zoudt gehoorzamen, en srelt uwe leden 

niet langer als wapenen der ongerech- 

tigheid 

maar stelt u ten dienste van God, alis 

ten dieaste vao de zonde, 

levenden en niet meer dooden, en stelt 

uwe leden als wapenen der gerech- 

tigheid t:n dienste van God. 

de zonde zal over 

Immers, 

Uu niet beerschen, 

want gij zijt niet onder de wet, maar 

onder de yenade”, 
Schooner defisitie van den Water- 

doop kan niet Het 

in het watergraf duidt 

gegeven worden. 

nederleggen 

zondej— en 

op- 

aar, het sierven aan de 

de verrijzenis uit het water, de 

standiog tot een nieuw leven, 

Gelijk Cbristus in het graf 
nederlegd, 166 worden wij in 

werd 

Zijo 

en zooals Hij uit de 

dooden is opgewekt, 266 ook zullen 

wi wandelen 
Hem, ia nieuwheid des levens. 

Daarom is het symbool van den wa- 

dood gedoopr, 

voortaan io en met 

terdoop bij onderdompeling, z00 wor- 

derschoon. 

Ooss oude Isven wordt met Christus 

begraven in bet watergraf, en met Hem   

staan wij op toteen nieuw leven, Het 

oude is voorbijgegaan, ziet het is alles 

Dieuw geworden. 

De mensch, die de enge poort der 

wedergeboorte is doorgegaan, en het 

oude leven achter zich gelaten heeft, 

beboort daarvan een uitwendig getui- 
genis af te leggen door middel 

den waterdoop. Het is een waarachtig 

van 

openlijk teeken aan alle menschen, dar 

daar een ziel is overgegaan uit den 

dood tot het leven. 

Io welk opzicht staat de 

Waterdoop betrekking 
tot den Geestesdoop?! 

Dit groote helsieheim wordt ver- 
klaard door Rom. 6:3 ,W#4 zijn in 

Ziio dood gedoopt” en Ga 
3:27 ,Want z0o0ovelen alsg 

Christus sedoop zjji, hebt 

gii Chritus aangedaan” 
De waterdoop is dus atet alleen 

in 

ten     

een 
uitwendige handeling van symbo!i-che 
beteekenis,—neer, hij wil zeggen dat 
wij waarlijk met Christus gestorven 

en oppewekt Zijjn,—wij tooren door 

onze duad, dat wij ons werkelijk ge- 
4 Huslans, en 

io Hem tot een vieuw leven ziju op- 
gestaan, 

krwmsigd acbten met o 

  

lerd, 
Wij hebben Cnristus aangedaa 

Er is jonerlijk iets io ons veran   

   ', 
en uiets kan ons voortaan van Hem 

scheideo, gelijk Pauius het z00 heer- 

«Want ik ben verzekerd, 

h en 

en, noch macuten, 

Nik ui jubelt: 
da: 

selen, noch over 

noch dood, noch I-ves,     

  

noch tegeawoordige, ooch toekomeo- 

de dingen, noch hoogte, noch dizpte, 

noch eenig ander schepsel ovs zal 
ilefde Gods, 

welke is in Chbristus Jezus, onzen Hee- 

re”, Rom. 8:38, 39. 

Op deze wondervolle ervaring moet 

kuoneo scheiden van de 

als vanzelfsprekend de Doop met den 

Hsiligen Gzest volgen. Deze is 

lijk &€n met deo waterdoop, es word 

ook vaak gelijktijdig ervaren. 

feite- 

  

  

Zooals onzen Heere onmiddelliik 

na Zijn doop in dea Jordaan, de ver 

zegeling des Geestes ontving door 

middel van de Duif, z00 moeten ook 

wij ons den waterdoop beslist 

Uitstrekken nar den Geestesdoop. 

Bekeert u, en een iegelijk van u 

worde gedoopt ia den naam van Je- 

zus Cbristus, tot vergeving der zonden: 

en gij de gave des Heiligen 

G-estes ontvangen. Hand. 2:38. 

zult 

De wedergeborene, de met water 

en Geest gedoopte christen, leeft nu 

voortaao in de beiligmaking. Van 

oogenblik tot oogenblik wordt bij ge- 

Izid door den Troosier den Heiligen 

Gzest, Di» o-s in al de waarheid 

L ide. (Job. 16:13). 
s andingsleven van Christus openbacrt. 

Deze bij 
ovze bekeering en zet zich tot 

zal 

en ons het op- 

eiding viag reeds aan 

voort 

over de grenzen der eeuwigheid. Oo- 

afscbeidelijk is onze ziel met Christus, 

Die door Zijn  Geest leeft, 

verbonden. Over bergen en door da- 

len voert Hij de ziel door dit moeilijk 

ia ons 

leven. Sms vertorft Hij met haar op 
den top van dea Thabor, ia voelbare 

ea ge'ukzaliis gemeenschapj dan weer 
de myrten groe'en 

tranea tot bzekjes worden, 

in her dal waar 

en onze 

die zich uitstorten in den oceaan van 

Gods ontferming. 
O, ho» groot is het goed dat Hij 

waggcl gd heeft voor degenen, die Hem 

vreezen. (Psalm. 30:20). 

Eerst komt bet water tot aan de 

enkelen, dan tot de lendenen, en ten 

slotte kan de voet geen grond meer 

vinden, dan moeten wij ons laten dra- 

gen door de gerade alleen. (Ezech. 

47:5). Dat is het voilmaakte leven in 

den Geest. 

En ou, wat verlangt God van ons? 

Hij eischt: gehoorzaambeid aan Zija 

Woord, 

  

Afdeeling Radio 

Fa. van WINGEN, 

Uw Radio Defect? 

Bel op Kediri 13! 

Radio van WINGEN. 
Ons reparatieatelier is ultramodern ingerichr. Hier- 

door zijn wij in staat om radiotoestellen op de- 

zelfde dag, dat ze bij U thuis (Kotta) worden 

weggehaald, onder garantie gerepareerd op te le- 

veren. 

Buiten KEDIRI binnen 2 dagen. Uw toestel is 

dan tevens zoowel electrisch als mechanisch ge- 

controleerd. 

an   

  

. Radioluisteraars, 
wordt lid van den Bond van Radioluiste- 

raars in Nederlandsch-Indis (B.O.R.A.N.I.) 
U dient daarmede Uw eigen en het 

algemeen belang. 

Inlichtingen bij den Secretaris, 

  

J.P. Coenweg 27. 
Batavia - C. 
 



  

PROTESTANTSCHE KERK 5 

Hollandsche Kerkdiensten. 

9 Febr. Madioen 9 uur v.m. 
: Ds. Sikken. 

Ngawi 40.45 o.m. 
Ds. Sikken, 

16 Pebr, Kediri 9 uur v.m 
Ds. Sikken 

Blitar 9 uur v.m. 
Hr. W, v.d. Vlugt.a 

T.- Agoerg 5 uur 0. m! 
Hr. W. v.d. Viugt 

Paree 6 uur n.m, 
Ds. Sikken. 

23 Febr. Madioen 9 uur vm. 
Ds. Sikken, 

Kertosono 5 uur am 
Ds. Sikken 

2 Maart Kediri 9 uut v.m 
Ds Sikkeo. 

Blitar 6 vur nm. 
Ds. Sikken. 

  

Malaische Kerkdiensten, 

H, B. Matulessy. 

  

Pebr. " ediri uv, Grijp de gelegenheid, waarop z00- Pee Pepae La 
velen hebben gewacht: zelf te kun- 16 Pebr. "41 Trenggalek 9 u. v.m. 

  

T.-Ag 4 uv. 0.m. 

23 Febr, "41 Madioen 10.30u 
nen meevechten ter bevrijding van 
het Moederland. En nog wel als 
Vliegtuig-telegrafist in de machtige, 26 Bebr. 
nieuwe Hudson-bommenwerpers der . 
Koninklijke Marine. De eischen om ——— 
tot de opleiding te worden toege- OOST - JAVAANSCHE KERK 
laten zijn: Nederlander, minstens PAN AANSCHE DIENSTEN 
18 jaar oud, einddiploma Mulo gaeren Londag, uur Vm. 

bezitten of daarmee gelijk te 
achten schoolonderricht heb- 2 Paten 7 30 uu 

  

m 

4 uu... 

6.30 u. ».m 

    

Kediri (Baloewertist:       

   

  

ben genoten. e Vraagt : K " ——— 
inlichtingen op onder- 1 ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zonda 
staande coupon. te Kei Ie H. M 

KONINKLIKE PAMPN Aku 
MARINE Mam JUN) 

MAX FACTOR artikelen 
Thans compleet 

verkrijgbaar bij de 

agent: 

Toko ..MILADY“ 
Aloon-aloon-str.— 15 

KEDIRI. 

        

  AN Papa Il 
AN MEI 

pan Plant Isk | ontvangen over de aanneming en opleiding tot vliegtuig-telegrafist TENG NONG Ti ANG 
een briefkaart plak- . l l : 

NN Ty era lelet or 

Peluk ha Naam : 

bij de Koninklijke Marine. VENDUHOUDER — COMMISS 
| Mus 

  

  

TRANSPORT 
nee Genoten onderwijs : KEDIRI — Kantoran . 

Departement - der: Marine Adres : 
Ella Nationalitet 

  

  

Adres voor: 

Mode: 

Staalmeubels 

  

  

2 en an   ver- 

  

chroomd of 

Tweedehar 

Emballeeren en transporteeren, 

2 meubels 

  

een mooie tennisbaan voor Dinsda 

Woensdag en Zaterdag, ge 

achter Snelpersdrukkerij p.m. 

f 6,— 

  

     ege   
  

      
      
  

   
  

  

        

Zijt gij beheerd? Zoolaat u doopen, mn 2 Oo: —— — ——— ——— 5. 1 
Se /“. 

Zijt gy bekeerd en gedoopt? Zoo Ka | Bi 
bidt om den Doop met den Heiligen 8 | 
Geest. Deze drie behooren onafschei- Bloemenhandel ” esoeki | 

delijk bij elkander. . No. 97. | $ 
sa over aan den Heere Jezus, AON Tere Beveiligt U tijdig !! 

Oom met Hem gekruisigd te worden aan - Wij leveren : 
uzelven, aan uw oude leven, en sta T Steeds versche bloe 5 
als overwinnaar over den ouden menscb, i d, be- 
voortaan levende in Christus, deelheb- ME IN YODITAA Vv E R B A N D K I Ss T E N 
bende aan Ziju opstandigskrachten en stelling van bloem- . 

Peni stukken, kransen etc. in verschillende grootten en prijzen, voor auto, gezin en bedrijf. 

»Hetgeen bet oog niet heeft gezien, ca”het Oor ni € heeft gehoord, en in Beleefd aanheveend. RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 
het hart des menschen niet is opge- 
klommen, hetgeen God bereid heeft | En | TELEFOON No. 52. 
dier, die H-m liefhebben.” | Kor. 2:9, aa semat Bi sa aa Pr 

 



  

  

  

     
Buitenlandsch overzicht overgenomen uit het Soer. Hbid. 

DE JAPANSCHE ASPIRATIES. 

Voorzitter van Japanschen plannenraad 
verklaarde, dat Japans economische 

levensader in het Zuiden ligt. 
  

Tokio, 6 Februari (Domei), Japans 
economische ,,levensader” ligt in het 
Zuiden, Naoki Hoshiso, 

voorzitter van den plannenraad van 
de Jap.nsche regeering en minister 
zonder portefeuille, 
een commissie van het Lagerhuis, toen 

bij het doel van Jipans nieuwe natio- 
nale economische structuur uiteenzette, 

verklaarde 

hedenmiddag san 

Hochino zeide vac meening te zijn, 

dat de voorgestelde sfeer van gemeeu- 

schappelijke oiet tot stand 

kan gebracht, te nhet 

Oostelijke deei van het Zuidzee-3ebiet" 
daarin wordt opgenomen. 

welvaart, 

worden 

  

Amerika's vloot uitgevaren. 

New York, 6 Februari (Reuter). De 
Amerikaansch2 Pacific-vloot is in he 

gehcel voor het houden 
van manoruvres, 

r 

  

uitgevaren 

Het offensief in Afrika vordert 

Cairo, 6 Februari (Reuter). Het 

Britsche offensief, dat thaos io Afrika 
za ts vindt, verloopt 

  

vijf konten pla 

overal bevredigend. 
   

Het commusigu& van heden meldt, 
dat ia Lyb& de opwarsch ia de 

richting van Benghazi voortduurt. 

In Eryibrea sluiteo de Britten thans 

de krachtig verdedigde Italiaansche 

stellingen rond Keren in. 

Meer Zuidwaarts worden de Italiaar.- 
sche strijdkrachter, die uit Barentu in 

Oostelijke richtiug terugtrekken, krach- 
tgacbtervolgd in hetgebid van Tole. 

Tot dusver werden 1500 gevangenen 
gemaakt, voor het me. rendeel Italiaven, 

terwijl nog meer militair materiaal van 

allerlei soort werd buitgemaakt. 

Ia AbessiniZ maakt de Britsche op- 
marsch langs den weg naar Gondar 
goeden voortgang, ondanks de talrijke 

mijnenvelden, die den vijand 
werden gelegd om den terugtocht te 
dekken, 

In Jtaliaansch Somalilaod wordt de 
Bsitsche 

over de vijandelijke 
dieper, 

door 

pevetratie ia alle sectoren 

grens dagelijks 

Tot dusver leed de vijand verliezen, 
die niet in verhouding totde Britscbe 
verliezen staanj deze laatste kunceo 

worden verwaarloosd, 

Het leger in onbezet Frankrijk. 

Londen, 6 Februari (Reuter). De 
radio-stations io het onbezette deei 
von Prankrijk drongea er heden, na 
de uitzending van de nieuwsberichten 
op aan, dat de jorge Franschen in 
het leger zullen dienstnemen. 

  

De strijd in Afrika 

Italiaansche mededeeling 
over Erythrea 

Londen, 6 Februari (Reuter). In een 
Ikaliaansch communigu& wordt toege- 

  

geven, dat ged ce dea geheelan 

Woensdag fel is gevochten in den sector 

van Keren, in Erytbrea. Voorts 

meldi dit communigue, dat aan beide 

  

2n de luchistrijikrachten aan de 
opsraries declnamen en dat Italiaansche 
vliegtuigeo drie Blenhsim-bommenwer- 

pers omlaag zoudeo hebb-o 

  

gescbor 

Na herovering van Kassala 

Londen, 6 Febr. (Reuter). Om de 

herovering van Kassa'a op de Italiane 

den en de verdrijving van vijand uit 

    

    

2 regee- 

190.000 pond 
sterling aan den Britscben minisier van 

Oor'og gezonden, ter erkenring van de 

nauwe simenwerking tusschen de Brit- 
sche imperiale troepen ca de stijd 

    

n Sbedan, de onvangst 

jift erkennend, 

Britsche mioister van oorlog kapr. 

verklaarde     

  

   
  

Margesson, dat de Britsche imperiale 
troepen er irotsch op zijn tezame 

met de dappere Svedaneesche sirijd- 

krachten de behaa'd te 

bebben. Deze gif is de tweede van 
100.000 pond sterling. De eerste gift 

was b voor den aarkoop van     
egtuigso. 

  

Wie volgt Lord Lloyd op? 

Londen, 6 Febr. (Reutei). Vernomen 
wordt, dat Butler, de piv, minister van 

Buitenlandsche Zikeo, niet tot minister 

van Kolor'&s za! 
doch aan het 

worden benosmd, 
ministerie van Buiten- 

landsche Zaken verbonden zal blijven. 

   
Gslijk rseds gisteren werd ver klaard, 
zal de vacature, ontstaan door den 

dood van Lord Lloyd, door een , peer” 

worden vervuld 

Griekenland. 

De Grieksch-Italiaansche 
oorlog. 

Offensief wordt voortgezet. 

Athere, 5 Febr, (Unitnd Press). 
De Grie 

det de Grieken bet offensief voortzet- 

  ksche woordvoerder meldt, 

odanks bet slechte weer, 

  

tten in den middensector op 

de punt van hun bsjenet een sleutel- 

post en namen 180 Iralianen gevanger, 

o.w. officieren. Voorts werden groote 

voorraden levensmiddelen buitgemaakt, 

  

alsmede groote munitie-depots, die in- 

tact waren gebleven, en ander waar- 

devol materice!. Twce tegevaanvallen 

aan de kust werden afgeslagen. 

Belangrijke posities bezet. 

5 Febr. (Unired Press). 
Het ministerie Oosrlog gaf een 

wordt gemeld, 

Atbene, 

van 
cCommuni v€ uit, waarin 

dat belangrijke posities door de Grieken 

werden bezet, waarbij vele krijgsgevan- 

geoen werden gemaakt. 

Het ministerie van Openbare Veilig- 

heid meldr, dat in Griekenland zelf 
volkomen rust heerscht. 

Radio-Athene riep om, dat sedert den 

aanvang van den oorlog 20.000 Italiaar- 

sche krijgsgevangenen werden gemaakt. 

De woordvoerder van de regeering 

verklaarde dat Diosdag geen Italiaan- 

sche aanvallen hebben plaatsgehad. De 

Grieken consolideerenthans hun posi- 

ties tea Noorden van Klisura, 

Uit Srruga wordt gemeld, dat de 

Grieksche 

opereerden, Dorza aan den hoofdweg 

troepen, die van Zemblan 

van Valona oaar Tepeleni hebbeo her- 

overd. 

Inmidde!s bombard-erden zes Britscbe 
en Grieksche viiegtuigen Valona. 

Canada. 

Eigen vlootbasis in Engeland. 

Londen, 6 Februari (Rtr). De Cana- 

h 

werken met de Br 

deesche viooteen en, weike samen-     
sche vloot, zulien 

hun eigen basis en hoofdkwartier io 

Engeland krijgen. Commodore L. W, 

Muffey zal het be 
etab'issementen in Esgelard. 

    voeren over de 

Australit. 

Australif# acht toestand ernstig. 

M-lbourne, 6 Februari (Reuter). 
Na de bijeenkomst var den Australi- 

schen oorlogsraad gaven de plaats- 
Fadden en de 

leider Curtia de volgende 

vervangende premier 
Socialistische 

gezamenlijke verklacing uit: ,,Er bestaat 

geen twijfel ten aanzien van den erost 

ven den interratonalen toestand voor 

zoover het Australis betrefc'" 

Voorts zegt de verklaring: 

beseft de noodzakelijkheid 

mogelijke stappen te nemen 

»Deraad 

om aile 

en doet 

cen begroep op irdereen om zich tot 

bet uiterste in te spannen.” 

Mzlbouroe 6 Februari (Reuter), De 

Australische oorlogsraad kwam bijeen 

ter bespreking van de ontwikkelingen 

in het Verre Oosten. De discussie: 
werden bijgewoond door vice-admiraal 

Sir Ragner Colvin, die door de Brit- 

sche admiraliteit bij de Australische 

regserivg werd gedetacheerd als lid 
van den Australischen marineraad, a!s- 

mede air - chief - Sir Charles 

Burnett, de chef van den Australischen 

luchtstaf, 

marshal 

Roemenit. 

Het vrije Roemeensche comit€, 

Een manifest. 

Londen, 6 Februari (Reuter). Hst 

te Londen opuerichte vrije Roemeen- 

sche comi'€ gaf een uit vier ponten 

bestaand manifest uit. 

Deze ponten zijn: 

a. Bevrijding van koning M chael 
uit de hu'dige vernederende positic 
en hem in staat stellen, te regeeren 

als grondwetteliik democratisch vorst. 

ijd voor de vereeniging van 

  

bet Roemeensche volk bianer natuur- 

liike grenzen, 

c. Bevrijding van Roemenit uit de 
tijdelijke slavernij. en bet land helpen 

vrijelijk een eigen regeeringsstelsel te 

bepalen. 

d. Samenwerking in bet scheppen 

van eea nieuwe Europeesche orde, 

gebaseerd op teritoriale onafhaokelijk- 

heid met gelijke rechten voor de ver- 
schillende in tegenstelling 

met de materieele en geestelijke sla- 

verbij van het Hitlerdom. 

Londen, 6 Februari (Reuter). Het 

Roemeensche comit€, dat—zooals ge- 

volkeren, 

meld is—een manifest van vier punten 

heeft uitgegeven, heeft de volle me- 

dewerwerking van de Roemeessche 

cultuur-organisaties in Amerika en doet 

een beroep op de medewerking van 

alle Roemenen ,die zien, dat de Roe- 

m2ensche leiders ir werkelijkheid ge- 

vangenen in hun eigen land zijn”, 

Spanje 

De stemming in Spanje. 

Agressieve klanken. 

Londeo, 5 Februari (Rcuter). Ben 
dreigende toon wordt heden gebruikt 

door het Spaansche dagblad ,,Arriba" 
io een artikel, waarin de Britsche 

blokkade en ook degenen ,in binner- 
zoowel als in buitenland, die Sparje 

trachten te verlammea” worden ver- 
oordeeld. 

Het blad verklaart, dat de Span- 
jaarden tot dusverre hebben kunnen 

uitrusten van buo jongsten sirijd en 

op | 
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de vijanden, die hun vooruitgang 
hinderpalen in den weg legden, konden 

vergeven en zegt verder ,Doch voor- 
taan moeten wij eensgezind en waak- 

zaam staan rondom orze vlag. Het 

oogenblik is gekomen, dat woorden 

moeten plaatsmaken voor daden ea 

een toornig offensief in de plaats 

moet treden van een voorzichtig defen- 

sief wanneer wij ten minste willen 

bereiken, dat onze huidige omstandig- 

heden ia binnes- en buitenland zullea 

verbeteren en Spanje iets anders is 

dan een woestijo, waarin de -laatste 

hongerige groepen vav een oud ras 

van soldaten gekampeerd zijo”. 

Dit artikel op zinspelingen 

io de pers en redenveringen der laatste 

dagen, waarin de blokkade een der 

oorzaken van het tekort wordt genoemd. 

volgt 

Frankrijk 

Krijgsgevangenen uit 
Zwitserland terug 

Londen, 6 Febr. (Reuter). Radio 

Lyon meldt, dat de laatste Fransche 

krijgsgevangenen in Zwitserland uit 

Bera zijn vertrokken naar Frankrijk, 

waardoor het aantal krijysgevangenen, 

dat uit Zwitserland is teruggekeerd, is 

gebracht op 28.000. Te Toulouse zija 

800 zieke en gewonde Fransche ge- 

per treia uit Duitschland 
aangekomen. 

vangenen 

  

SCHRAUWEN” 
WATES 

PERCEEL-PAKISSADJI 

  

    

Pa 

Levert versche volle melik. 

OERDERIJE 

| 

MP 

  

  

Karnemelk, Yoghurt, 
Room en Boterolie 

Prima kwaliteit, 

Leverancier van de groote ziekenhuizen te 
Kediri en Paree en de meeste Doctoren 

ter plaatse 

Beleefd aanbevelend 

L. H. SCHRAUWEN' 
RA 

aa, 

EEN PRACTISCH, HANDIG EN KOSTBAAR 1 
WERK VOOR EEN LUTTEL BEDRAG! 

DE AUTOWEGEN -ATLAS 
van JAVA MADOERA en BALI 

« 

io 5 kleurendruk 
op stevig ivoorcarton 

1 3,25, 

met Cartonnen omslag en lirnen rug, 
op Schaal 1: 500.000 
in totaal 9 aansluitende kaarten compleet bijgewerkt, en 
waarin opgenomen: 

all berijdbare wegen 

Kilometerafstanden van plaats tot plaats 
Hcofd-Afstandstabel voor grootere afstanden 

Bergen en plaatsen met hoogte-cijters 

Spoorwegen, Vliegvelden, Ondernemings - fabrieken 
Pasanggrahans en vele aanwijzingen voor toerisme. 

3 Verkrijgbaar bij de Ked, Snelpers. 

  

FEUILLETON 
  

SPAANSCHE DUKATONS 
(Spanish Doubloors) 

Uit het Engelsch 

van 

Camilla Kenyon 

48) 

Es cu 
pracbtig scheen, 

  

z00 
zch 

het dag was en de zor 

Cookie 

  

  voide 

  

met bebuip van zijn konijnenpoot cn 

gebeden, en niet te vergeten zijn 

twee gekruiste takken, dis bij vlak 
boven zijn kook-, bak- en braadgele- 

  

id aan cen boom vastgespijkerd 

tamelijk veilig. Maar bij moest 
niet aan den nacht denken. Als bij 
aan den komenden nacbt dacht, klap- 
pertandde bij van angst! Maar io dien   tusschentijd kon hij bet niet over zija 

bact verkrijyen, om mij zonder voor- 

afgaande waarschuwing mijo verderf 
tegemoet te laten looperj wie weet, 

bisid het Wezen zicb overdag in het 

een of andre dichte kreupelboschje 

Opl... Om de waarheid 

gsloofde ik, dat de 
waarschuwing was, dat bij 

te zeggen, 

eigenlijke redea 
van zija 
mija tegenwoordigheid zeer geruststel- 

lend vond. Het 

makkelijker 
van 

is oneindig veel ge- 

om bij het verscbijoen 

een spook ja tegenwoordiyheid 

van geest te behouden alis er bij wijze 

van steun ander vleesch en bloed in 

de buurt is. 

nCookie”, zeide ik streng. ,,je bent 

jz weer te buiten gegaan aan cocos- 

melk en dat is je naar je hoofd ge- 
stegen. Je hebt niets anders gezien dan 

cen doodgewoon varker!” 

Maar 200 gemakkelijk was Cookie   als ,dooddoener” 

dat de ng 

een spookachtig witte tint bad, terwijl 

niet te Overtuigerj 

  

voerder bij aan, verse 

al onze eiland-varkens zonder €€n 

uitzondering zwart waren. 

»Dan is er toevallig een wit onder 

en dat heb jij gezien,” stelde ik hem 

gerust. 

Maar een varken in den vleeze, 
wierp Cookie hiertegen in, was een 

dik, log, onhandig beest. Es de ver- 
schijning was in haar bewegingen z00 

vlug en geruischloos als een schim. 

Ea ou hij toch het woord schim ge- 

bruikt had, w'lde hij ock rog zeggen, 

dat er z00 iets engs en z00 iets ver- 

ssbrikkelijk geheimzinnigs van uitging.." 
bij de herinoering bestierven Cookie 

de woorden op de lippen, zija oogen 

puilden van angst uit. Niets dat wer- 

kelijk 

kat van een echte heks, kon zoo ge- 

leefde, of misschien alleen de     heimzisvig verdwijoen als dit gcest- 

varken gedaan had. 
Gedureode en paar oogenblikken 

wist ik niet, Ge- 

steld dat dit eiland, evenals zoo vele 

andere, tocn zijo wilde bewoners hac? 

Maar hoe ik mija berionering ook 

nazocht, geen enkel roofdier dat wit 

was, 

wat ik doen moest. 

wilde me te binnen schieten, 

uitgezovderd dan alrijd een ijsbeer, 

dien ik als een niet zeer waarschijn- 

ljken bewoner van een eiland in de 

tropen gerust kon uitschakelen. 

Ik kwam dus tot de conclusie, dat 

Cookie's varken een doodgewoon var- 

ken van vleesch en bloed was. Door 

veel radenken overtuigde ik mezelf 

dat ik ettelijke keerea 

tegergekomen 

zwarte 

lichte varkens 

welker 

dat 't 

door een neger in een geestverschijning- 

paniek—en nu spreek ik nog vieteens 

was, varkens 

kleur zoo grijs was,   

over den mistsiwer van eiken morgen 

—best voor wit versleten kon worden. 
Of eigenlijk, werkelijik gezieo had ik 

alleen zwarte varkens, maar misschien 

waren de grijze schuwer en hielden 

z8 zich wat meer achteraf. Ik troostte 

Cookie z00 goed mogelijk met de 

belofte, dat ik elken keer als ik izts 

verdachts hoorde of zag, mija vingers 

z0u kruisen en stapte onvervaard het 

bosch in. 

Nietregenstaande mijn moedige pose 

in de tegenwoordigheid van Cookie, 
was mija lust, om een verre wande- 

ling te maken, aanmerkekijk bekoeld, 
Van mijo geliefkoosde zitplaats op 't 
strand van de baai was het me op. 
gevallen, dat de grond acbter het 
terrcin vao de aangeplante boomen 
sterk Opgiooide tot aan een miniatuur 
plateau, misschien een vierhonderd 
voet boven den zeespiegel, dat zich 
bij den voet van den berg aansloot. 

Wordt vervolgd.
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