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en Juweel uit bet Slij ~-
Een Tropee van het Leger des Heils in A ustralie. 

Samuel Jewell (de naam ,,Jewel" 
beteekent ,,juweel;') werd acht en 
zeventig jaar geleden te Stratton 
in Cornwallis geboren. Zijn vader 
was zondagsschool-onderwijzer en 
zijn moeder eveneens een god
vruchtige vrouw; maar ondanks 
hct goede voorbceld zijner ouders 
gaf de jonge Sam al vroegtijdig 
blijk, dat hij den verkeerden weg 
op wi e. Toen hij veertien jaar 
oud was, Iiep hij van huis weg en 
nam dienst bij de Britsche marine 
voor den tijd van vijf jaar. In dien 
tijd ontwikk Iden zi h bij .llem al
lerlei ondeugden: hij leerde vech
ten, vloeken, drinken en wat dies 
meer zij. Na afloop van zijn dienst
tijd bij de marine, nam hij dienst op 
de ,,Bitera'', een schip van de kust
wacht, uat bij h0t eiland Wight 
g~ ~e~'\vas. Daarop diende 
hij ~ ~ jaren en Jeidde ge-
durende al _dien tijd het !even van 
een loszinnigen, dronken, onver
schilligen zeebonk. 

Toen zijn tijd op de ,,Bitera" om 
s n e wee c n-

der~n zich te verbergen aan boord 
van een schip, dat naar Australie 
voer, om op die wijze naar de nieu
we wereld te komen. Hun plan 
gelukte, en ze kwamen pas te voor
schijn, toen het schip al eenige da
gen in zee was. De bootsman 
ctreigde hen in de boeien te slaan 
en hen in Australie aan 't gerecht 
over te leveren. Maar toen zij voor 
den kapitein werden gebracht, zei 
deze, dat ze hun overtocht met 
werken konden verdienen, wat ze 
dan ook dcden, tot voldoening van 
den kapitein en tot ergernis van den 
bootsman. 

Toen zij in Australie aankwamen, 
was daar werk genoeg te vinden. 
Het eerste baantje, d'.lt Sam Jewell 
vond, was dat van stalknecht in 
een deftige stalhouderij; maar hij 
vond bet te saai en besloot, maar 
weer te gaart varen. Hij nam qus 
dienst op de ,,Victoria", een schip 
van de kustwacht. Toen op zekeren 
dag de ,,Victoria" in de Hobsons
baai lag, gingen een aantal van de 
jantjes aan wal. Eenigen hunner 
ber.Taven zich naar de ,,Little Bour-

b . 

ke" straat, waar zij den boel damg 
opschepten, vooral bij de Chinee
zen, die in die buurt wonen. Jewell 
was er ditmaal niet bij, maar later 
op den dag ging hij ook naar die 
buurt, zonder te weten, hO"e zijn 
kamera<.len daar huisgehouden had
den. Bij zijn aankomst waren de 
Chineesche winkelicrs bezig Iuiken 
v66r hun vensterramen te zetten. 
Plotseling krecg Jewell van een 
hunner een verraderlijken slag met 
een ijzeren staaf op den schouder. 
Hij was er de man niet naar om 
zich zoo maar te laten slaan, vooral 
niet do0r een Chinees; hij rukte 
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dezen dus de staaf uit de hand e11 
gaf er hem een slag mee op het 
hoofd, W?-ardoor de Chinees ter 
aarde vie!. Hij keek rond om tc 
ontdekken, of er nog meer waren, 
op wie hij zijn toorn kon koelen, en 
zag achter een winkelraam een an
deren Chinees, die grijnslachend 
naar hem keek. In bet volgend 
oogenblik vloog de staaf door de 
Jucht en verbrijzelde de winkelruit. 

ontkomen naar een welbekende 
schuilplaats te Collingwood, waar 
hij tot den ·avond bleef. Toen ging 
hij met den trein naar Sandridge 
(thans , Williamstown), maakte 
daar een bootje los en roeide naar 
de ,,Victoria", waar hij zich den 
volgenden morgen had te verant
woorden over zi.in Jang wegblijven 
van boord, om daarna zijn gerechte 
straf te ondergaan. 

Na allerlei omzwervingen en Op het geluid van de rinkelende · 
glasscherven kwam een politie
agent toesnellen. Jewell vond, dat 
het nu tijd werd, zich uit de voeten 
te maken; hij liep dus hard weg, 
rnaar de agent zat hem dicht op de 
hielcn. Toen hij merkte, dat de 
agent dichtbij was, keerde Jewell 
zich eensklaps om, grcep den agent 
plotseling bij de heupen, gaf hem 
met zijn hoofd een stomp tegen de 
maag, en wierp hem daarna over 
zijn schouders hecn, zoodat de die
naar der wet als 't ware een salto 
mortale maa.kte. Gebruik makendc 
van de verwarring, wist Jewell te 

avonturen kwam Jewell eindelijk in 
Zuid-Australic tcrccht. Hier vond 
hij werk op een grootc ,,farm" 
(boerderij) en begon na verloop 
van tijd de dochter van den boer 
het hof te maken. Dit bevicl den 
boer niet, omdat Jewell dronk en 
nog andere slechte cigenschappen 
had; r.rnar laatstgenoemde wist hct 
rneisje te bewegen, in 't geheim 
net he;n te trouwcn. 

r
' lntusschen zon de vadcr op een 
rniddel om Jewell kwljt tc raken. 
flij reed np zckeren dag naar ccn 
farm op vijftig kilometer afstands 

---

om daar werk voor hem te vinden. 
Bij zijn thuiskomst ?-ei hij tot 
Jewell: 

,,Ik heb cen mooie betrekking 
voor jc gevondcn te . . . . . . . .. . . als 
opzichter op een farm." 

,,Zoo," zei Jewell, ,,waar ligt dat 
zoowat?" 

Toen de baas het hem uitgelegd 
had, recd Jewell er heen om met 
zijn toekomstigen patroon ov..er 
loon, cnz. te prnten. Toen hij teru.g
kwam, zci hij tot den boer: 

,,Ik heb de bctrckking aange
nomen." 

,,Daar ben ik blij om. Hoeveef 
loon zul jc krijgcn?" 

,,Negen gulden in de week, en de 
kost voor twee personen." 

,,Twee pcrsoncn ! Waarom 
twee?" vroeg de bocr vcrbaasd. 

,.Wei, voor mijzclf en voor mijn 
vrouw," was het antwoord. 

,, En wic is Jc vrouw?" vroeg de 
bocr weer. 

Ve1 volg op pag. 4 kol. I. 
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OFFICIEELE Oordeel niet; 
vergist 

misschien de Majoor houdt zich aanJ;>evolen 
voor bijdragen. Haar adres 1s_: Ma
joor G. Salet; Tambak BaJan 8, 
Soerabaia . 

M EDEDEELINGEN. 

A a n s t e l 1 i n g e n. 

Kapiteine E Stapleton naar Medan, 
Kinderhuis. 

•• g•J *"'* Adjudante Kruschwitz. Het zal 

Een treffende geschiedenis van zelfverloochening. 

Kapiteine K Whur naar Bandoeng, 
Kinderhuis. 

Luiten<int A. Stolpe r aar Red
dingshuis S,..m;-irang 

Kadet-Luitenant Ph. Nelwan naar 
Kantewoe. 

Bandoeng. 9 September, 1920. 

Een Strijdkreet koopen? 0, ik 
heb over dat vocl me-er hooren 
praten; laat me eens kijken, waar 
het wel op lijkt!" 

En de eenvoudige heilsbood
schapper, Soldaat van het Leger 
des Heils uit een volksbuurt, ver
kocht aan de cynische journaliste 
een exemplaar van het blad, waar
van hij zooveel hield. 

daarom een plannetje. Zij zou hem 
over de post wat geld zenden en 
dan den volgenden avond de bij
eenkomst bezoeken, om te zien, of 
hij - en in dat gcval, hoe hij -
over die geldzending zou spreken. 
Dat zou haar meteen de gelegen
heid verschaffen om de andere 
Heilssoldaten te zien. 

onzen vrienden en makkers genoe
gen doen te vernemen, dat ~e laat
ste berichten omtrent de AdJudante 
van bevredigenden aard waren, en 
er een groote vooruitgang in haar 
toesfa.nd viel waar te nemen. 

*"'* Mevrouw Engsign Strandlund 
heeft gelukkig het ziekenhuis mo
gen verlaten en vertoeft thans een 
tijdje te Dj kja om haar krachten 
gehcel te herwinnen. 

Moge de rust en de verandering 
van klimaat onze makker veel goed 
doen en haar spoedig in staat stel
len haar man wcder bij te staan in 
zijn arbeid ! 

Deze joarnaliste had voor enkele 
dagen een paar kamers geh1;1_urd in 
dit stadsgedeelte, omdat ztJ per
soonlijk wilde onder.~oeken, hoe <;le 
armen leefden; en•z1J dacht, dat m 

Zwaar gesluierd kwam zij de 
kleinc Legerzaal binnen. De Kapi
teine en ook broeder ,,Zoo en zoo" 
waren aanwezig, maar niemand 
kon haar herkennen. 

Terntoriaal Kommandant. dezen Legerman, die nu v66r haar 

VAN DEN LESSENAAR 
van den 

CHEF-SECRETARIS. 

stand, misschien we! wat ,,copie" 
voor haar zou zitten. 

,,Kunt u mij ook raad geven?" 
vroeg zij kalm aan den Heilssol
daat, nadat ze een Strijdkreet van 
hem had gekocht; ,,ik ben heel ziek 

15 September 1920. geweest; ja, ik dacht, dat ik sterven 
zou, en ik geloof niet in God. Kunt 

In het begin der maand heeft de ge mij wellicht helpen?" 
Territoriale Leider een befoek ge- ,,Wei" zei de man, en zijn ant 
l:>racht aan den Oosthoek van Java, woord klonk eenvoudig, maar zoo 
waar hij de Officieren in de ve~- vol vertrouwen, dat het indruk 
schillende posten bezocht en m maakte op de jonge daine, ,,ik kan 
voile actie aantrof. niet veel doen; maar ik kan u we! 

In Solo leidde dl~ Kolonel ook een vertellen, wat God voor mij gedaan 
samenkomst die uitstekend be- heeft; ik kan u mi-jn getuigenis ge
zocht werd' en waarin 12 zielen ven en met u bidden." 
verlossing zochten. ,,0, als u met mij wilt bidden, 

*** kom dan maar binnen,'' zei zij 
Op den verjaardag van H. M. de vroolijk, daar zij schik in het geval 

Koningen zond de Kolonel, namens began te krijgen. 
de Officieren en Soldaten van het Zij gingen naar binnen, en de 
LeO'er des Heils, een telegram van Heilssoldaat verteldc aan de ver
gehtkwensching aan den Land- wonderde journaliste, hoe hij voor
voogd, waarop een tele~rafi~ch heen een dronkaard was geweest, 
a.ntwoord ~ls dankbetuigmg m- maar door Gods kracht geheel ver-

Na eenigen tijd ·vroeg de Kapi
teine eenige getuigenissen en een 
der eerste sprekers was broeder 
,,Zoo en zoo". ,,Makkers," zei hij, 
niet zonder aandoening, ,,ik heb er 
zoo dikwijls naar vcrlangd, wat 
meer aan God te kunnen geven; en 
&ommigen uwer hebben .zich mis
schien we! eens afgevraagd, waar
om ik niet meer in de kollekte gaf. 
Maar ge wist misschien niet, dat 
ik vcfn mijn kleine loon ook nog een 
oude moeder moest onderhouden 
en ook mijn zuster, die ziek is. Als 
aan het eind van de week dat geld 
verzonden was, bleef er altijd maar 
weinig over voor de kollekte. Maar 
de Heer heeft mij niet verge ten! Hij 
weet, waar ik woon. Gisteren zond 
Hij mij wat gel~ en (zijn f?elaat 
glom van vo!doenrng) nu zal 1k bet 
Hern teruggeven. Ik ben zoo blij, 
dat ik nu iets heb om te geven." 

*** Mevrouw Lebbink zag zich ver-
plicht naar Semarang te gaan met 
haar kinderen, daar de doktcr een 
verandering van klimaat noodz~
kelijk achtte voor haar zoontJe 
Francis. 

*** De Kapitcins jahman van het 
Ooglijdershospitaal berichtten_ or:s 
de aankomst van een zoontJe m 
hun woning. De kleine bleek wat 
zwak tc: wczen, maar de verwach
ting onzer makkers is op de Heer, 
die lcven en gezondheid in Zijn 
Hand heeft en al!es tot ons welzijn 
bcschikt. 

*** 
Op 1') Se~ mber oop ik, .ver-

gezcld van Ensign Hiorth, Rembang 
te bezoeken en den volgenden dag 
Koedocs. 

Daarna komt cen bezoek aan 
Ambarawa en Magelang op het 
prograrnma, in het begin van 
October. 

kwarri. anderd en nu een nieuw mensch 
* *"' was geworden. Toen knielde hij 

Cheribon. Op Zondag 5 Sep- neer en bad ernstig en vol geloof 
tember bezocht ik dit korps, en trof tot God. 
Kapitein Tanihatu en Luitenant De journaliste kon dat eenvQ 

Toen broeder ,,Zoo en zoo" ging 
zitten, was het een oogenblik heel 
stil in de zaal; als er op dat oogen
blik een vreemdeling was binnen
gekomen, zou hij verwonderd ge
weest zijn, vele mannen en vrou
wen te zien weenen. Wat gevoe!de 
de Kapiteine zich beschaamd ! en 
de Soldaten ook! En hoe verrukt 

*"'* De Territoriale Leider heeft in 
den Kandidaten-Raad besloten een 
aantal Kandidaten, waaronder een 
gchuwd paar, aan te nemen a_ls 

· Kadetten, om te worden opgele1d 
tot Officieren in het Leger des 

~·7m"'ar•g~t..'l..af'~~.-s.u•<>J. r? ~ dlge ge ed nooit vergeten; zij nam 
Officieren hebben de zaken zich voor om iets meer van <lien, 

a-oed in handen en zijn er van door- naar haar meening zonderlingen, 
drongen dat in deze stad een goed man te weten te komen. 
werk d~or het Leger verricht kan Een paar dagen later belde zij 
worden. aan bij de Kapiteine van het korps 

Behalve met het houden van en vroeg, of zij .l\tleneer ,,Zoo en 
samcnkomsien is de Kapitein ook zoo" kende, die Strijdkreten op 
begonnen met een dagschool, met straat verkocht, 0, ja, de Kapiteine 
behulp van twee onderwijzers. lk kende broeder ,,Zoo en zoo" heel 
bezocht de school Maandagsmor- goed. Toen vertelde de jonge dame 
gens en bemerkte tot m!jn voldoe- van zijn bezoek aan haar huis en 
ning, hoe ijverig de kmderen de van zijn gebed. Nadat zij nog een 
lessen volgden. poosje gesproken hadden, zei de 

Ve I en dezer kinderer.i had ik ook journaliste: ,,Die broeder ,,Zoo en 
opgemerkt in de Zondags~chool. zoo" is zeker een goed man, niet 
Door het biibelgedeelte, dat ik met waar?" ]a, daar stemde de Kapi
hen behandelde, ontdekte ik tot teine mee in; het eenige gebrek, 
rnijn groote vrt;ugd_e, dat de kin- dat zij in hem opgemerkt had, was 
deren dit goed m z1ch hadden op- dat hij een beetje gierig scheen te 
genomen en den geest er van blijk- zijn; ook zijn makkers in het korps 
baar goed begrepen. Een groat beschouwden hem als zoodanig, 
aantal kinderen gaf zich over om Maar overigens was hij een goed 
den Heer jezus lief te hebben en te mensch. 
dienen. · Dejonge dame was niet voldaan. 

De Kapitein bepaalt zich in De Kapiteine en de Soldaten ver
hoofdzaak tot den arbeid onder gisten zich zeker; een zelfzuchtig 
javanen en Chineezen, maar is bo- mensch zou niet hebben kunnen 
v.endien ook in volkomen contact bidden zooals hij ha<l gedaan, zei 
met de Europeanen en de meer ze bij zichzelf. Zij besloot er achter 
gegoede Chincezen te Cheribon, die te zulJen komen. Ze beraamde 
den arbeid van het Leger des Heils 
zeer waardeeren. 

*** 
Poerworedjo. Na Cheribon be-

2ocht ik, nu vergezeld van Adju
dant Bakker, Poerworedjo en Sa
poeran. 

'Zaterdagmiddag 11 September 
verwelkomden Ensigne Cornelius 
en Kapitein Priddle ons te Koeto
ardjo en geleidden ons verder naar 
Poerworedjo. 

menkomst hadden in de zaal. Twee 
rekruten werden ingezegend tot 
Soldaat en een ziel, voor wic Jang 
gebedcn was, kwam tot verlossing. 

In Sapoeran ontmoetten wij Ka
pitein Sariman en zijn vrouw, met 
een aantal der oude makkers, die 
dit eerste Korps van het Leger op 
Java vormen. Al deze samenkom
sten waren zeer gezegend. 

_ was de journalistel 
brt aaarop zongen alien samen: 

Zoo 't gansche aardrijk 't mijne 
waar, 

Dat zou een gift zijn, veel te 
klein. 

Voor Zijne liefde, wonderbaar, 
.Wil 'k eeuwig gansch de Zijne 

zijn. 

D~ kollektc was dien avond bij
zonder goed. 

Wij weten_niet, wat de gevolgen 
van dit getuigenis voor het korps 
waren; maar wat de jonge dame 
betreft, zij was niet langer een an
gel oovige, spottende vrouw; zij 
werd bekeerd. ,,Ik kan het niet ver
klaren", zci zij later; ,,maar terwijl 
die ongeletterde Heilssoldaat <lien 
dag met mij bad, werd ik geheel 
veranderd. Somrnigen gelooven 
niet, dat zoo iets mogelijk is; maar 
ik weet dat het zoo is." 

Haar verdere levensloop bewees, 
dat zij het ernstig meende. Zij werd 
later Officier in het Leger des Heils, 
en in de Leger-literatuur kan men 
vcel mooie artikelen van haar pen 
vinden. 

Officieren ten voile te waardeeren. 
Hun kansen zijn dan ook bij

zonder groot, om de Boodschap 
des Heils tc brengen aan de talloo
zen van velerlei nationaliteit, die 
den Naam en de Kracht van den 
Heiland nog niet kenncn en hun 
daardoor het wezenlijk ,,Levens
geluk" <lat alleen in jezus Christus 
te vinden is, deelachtig te doen De Ensigne had schikkingen ge

troffen voor een gehcele reeks van 
samenkomsten, waarvan d~ eerste 
plaats had op Zaterdag,m1ddag 5 
uur op de pasar, waar aan. een aan
'dachtige schare de Boodschap des 
1-leils kon warden gebracht. 

Poerworedjo is een prachtige 
tuinstad doorsneden van schoone, *** 
breede lanen en wegen. Soerabaia. Het doct mij genoc-

w0rden. 

Zondagmorgen kwamen achter
eenvolgens de inlandsche gevan
genis en hct ziekenhuis aan de 
beurt. In beide samcnkomsten ga
ven een groat aantal pfrsonen blijk 
door hct opsteken var2 de rechter
hand, dat zij jezus Christus wen
schen te dienen. 

Des avonds kon de regen niet 
verhinderen, dat wij een goede sa-

Napoleon staat bekend voor de gen te kunnen mclden, dat de plan
uitstekende wegen, die hij heeft nen voor de nieuwe Vrouwcn- e.n 
laten aanleggen in Europa. Maar Kinderkliniek steeds vaster vorm 
in Poerworedjo vindt men eveneens aannemen. 
de sporen van een groat genie in Majoor Salet heeft het zeer druk 
het aanteggen van we gen,· namelij gehad met hct inzamclcn van gel-
van den Gouvcrneur-Generaa. den, welke voor den bouw bijeen-
Daendels. gebracht moeten warden. Hierbij 

De rechte, breede lancn, naar zijn ondcrvond zij 01le mogclijke steun 
model den grooten postweg aan- van eenigc dames tc Soerabaia, wic 
gelegd, doen deze tuinstad op het wij ten zcerste dankbaar zijn. 
voofdceligst uitkomen. _..__,.._ ~r ontbreekt cchter nc)g een zeer 

De bevolking is uiterma_te ricrl-, Bet.a rijk bectrag aan de totaal 
delijk en weet den arbetd on:zer> w.,~gr Ji bouw benoodigdc som en 

Mage de Heer deze makkers al
ien tot grooten zegen stellen ! 

*** 
De Iaatste dagen van Augustus 

en het begin van September waren 
zware dagen voor onze kollektan
ten. De regcn daalde menigmaal in 
stroomen neer en maakte de reizen 
van onze makkers op Sumatra's 
Oostkust en in Java's Oosthoek tot I al!es behalve een plezierreis. 

r Uit de correspondentie blijkt 
echter, met hoeveel toewijding en 
blijdschap zij zich van hun moei
lijke taak kwijten, en dat God hun 
pogingen zegent, zoowel in geeste
Iijken a!s in finaucieelen zin. 

Kapitein Glover heeft op een van 
zijn tochten een klein o:igeval met 
zijn motor gehad en z1ch nog al 
bczeerd. Na een paar dagen rust 
en behandeling heeft de Kapitein 
zijn arbeid echtcr weer kunnen 
voortzetten. Zeker willen al onzc 
makkers en vrienden onze kame
raden wel gedenken in hun ge
beden. 

* * * Adjudant Pedersen van Ban-
doeng heeft de vorige maand Staf
kapitein Scheffer te Djokja gehol
pen met de Z. V. Aanvrage. De 
Heer hceft ook zijn gang rijkelijk 
gezegend. De Adjudant is thans 
weer te Bandoeng terug om daar 
zijn werk voort te zettcn. 

*** 
Er korncn uit verschillende dis

tricten van Celebes voortdurend 
goede berichten binnen. 

Adjudant 'Noodward schrcef ons, 
dat cen flink aantal jongens van de 
Kolonie zich aan den Heer hebben 
gegeven en dat hij tot zijn groote 
vreugcle heeft mogen . opmerken, 
hoe in het !even van velen een 
merkbarc verandering ten goede is 
gekomen. 

*** Kapitein Rollfs was zoo gctrof-
fcn door hct verslag over het we_l
geslaagdc jongeliedcn-jaarfcest m 
Bandocng, dat hij op hct guede 
ucnkbceld kwam ook ccn J. L. dag 
tc organisccren in zi.in di~~rict. Als 
oprecht Hollander gree~ hIJ daartoe 
de kans aan op den vcqaardag van 

!col. J 

l 
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INTERNATIONAAL 

NIEUWS. 

De Generaat is van zijn eerste 
wereld-reis behouden teruggekeerd 
in Engeland. Na een wekenlangen 
Veldtocht in Australie en Nieuw
Zeeland (waarover wij een en an
der meedeelden in de vorige num
mers van · dit blad) keerde de 
Generaal via Amerika naar Europa 
terug en volbracht alzoo een reis 
van niet minder dan vijf- en dertig
duizcnd Engelsche mijlen. Op 2 Au
gustus landde de Generaal in Liver
pool, waar hij werd verwelkomd 
door Mevrouw Booth, di e juist was 
teruggekeerd van haar campagne 
in Noord-Europa, en door den Chef 
van den Staf. Op Dinsdag 10 Au
gustus zou, volgens de laatst ont
vangen ,,War Cry" de groote wel
komst-meeting in Westminster 
Central Hall, Londen, plaats heb
ben. 

Mevrouw Generaal Booth. In de 
eerste gepubliceerde lijst van vrou
welijke magistraatspersonen voor 
Engeland komen de namen voor 
van Mevrouw Generaal Booth en 
Mevrouw Commissioner Lamb. 

Bij de officieele aankondiging 
van deze benoemingen wordt ge
zegd, dat al de vrouwelijke ,,Justi
ces of the Peace" (Vrederechters) 
gekozen zijn, omdat ze zich heb~en 
onderscheiden door belangn3ke 
diensten, aan de gemeenschap be
wczen. 

Gehecl af~escheiden van haar 
hooge positie als de echtgenoote 
van den Generaal van 't Leger des 
Heils en van de thans door haar 
bekle'ede positie van Territoriaal 
Leidster in Groot-Brittannie, wordt 
Mevrouw Booth buiten de grenzen 
onzer organisatic erkend als een 
eerste autoriteit op het gcbied van 
maatschappelijke kwesties, meer in 
't bijzonder vrouwen en kinderen 
betreffende. Haar medewerking 
wordt gezocht door regeerings
departementen en koninklijke com
missies; zij heeft lezingen gehouden 
voor ontwikkelde en vertegenwoor
digende lichamen; talrijl~e artikelen 
van haar hand over sociale o.nder
werpen zijn in de Pers verschenen, 
en op andere wijzen heeft zij ge
toond een expert te zijn in het bc
hahdelen van sociale kwesties. 

Mevrouw Commissioner Lamb, 
die evenals haar echtgcnoot lid is 
van den Voogdijraa~. te Roc~ford, 
is ook cen toegew1Jd arbe1dster 
onder armen en verdrukten. Zij is 
benoemd tot Vrederechter voor 
Southend on Sea. 

Commissioner en Mevr. De Groot 
zijn op hun welkom-tournee .~n 
Zwitserland overal zecr hartel1Jk 
ontvangen, zoowel door Officieren 

·-en Soldaten, als door het publiek 
in 't · algemeen. In vele plaatsen 
droegen de welkom-meetings het 
karakter van bijzondere demon
straties, waardoor groote indruk 
werd gemaakt. Op andere pla~tsen 
waren het verlossings-meetmgs; 
een groot aantal zielen kwamen in 
deze samenkomsten tot God. 

Nederland. De tent-campagnes, 
die dezen zomer in Rotterdam, 
Amsterdam, Den Haag, en Utrecht 
werdcn gehouden, alsmede het 
Divisie-congres te Groning~1 ,alle 
geleid <;loor den Territorialcn Lei
der, Lt. Commissioner Howard, 
zijn prachtig geslaagd. Enorme 
scharen bezochten de meetings en 
honderden zielen werden gewonnen 
voor Gods koninkrijk. 

Te Amsterdam hadden de Heils
soldaten het bijzondere voorrecht, 
Commissioner en Mevrouw Estill, 
vrocgere Leiders, die door· de Ne
derlandsche Heilssoldaten nimmer 
vergeten zullcn worden, voor een 
J:aterdag en Zondag als !eiders van 
GC tent-samenkomsten te hebben. 

Kotonel Odvaars, die zooals men 
weet door den Generaal werd aan-

esteld om den Leger des Heils
~rbeid in Servie te beginnen, meldde in een schrijven naar Nederland, 
dnt hij reeds een aantal menschen 
~d ontmoet, met wie hij kennis 

h•. gemaakt, toen hij ·tijdens den 
og in Scrvic was om het opder
ningswerk van het Leger des 
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Waak over de Kinderen. 
Door wijlen Mevrouw Kolonel Brengle. 

En die knecht zeide tot hem: 
Misschien .zal die vrouw mij 
niet will en vol gen in dit land; 
zal ik dan uwen zoon moeten 
wederbrengen in dat land, 
waar gij uitgetogen zijt? 

En Abraham zeide tot hem: 
,,Wacht u, dat gij mijnen zoon 
niet weder daarheen brengt!" 

(Genesis 24:5 en 6). 

Abraham deed al het mogelijke 
om zijn zoon te beschermen, door 
hem weg te houden van den invloed 
der wereld, waarvan hij de dooden
de uitwerking in zijn eigen jeugd 
en jongeli'ngsjaren had gekend. Is 
dit de weg, die algemeen wordt 
gevolgd door god~?ienstige n:en
schen in onzen tiJd? Somm1gen 
doen het; moge God het aantal 
derzulken vermenigvuldigen ! 

Er was in Abrahams tijd geen 
godsdienstig genootschap buiten 
zijn eigen tenten; daarom zorgde 
hij er voor, dat Izaak in het land 
bleef en liet niet toe, dat deze 
vriendschappelijke betrekkingen 
aanknoopte met alle mogelijke 
buren; en toen voor hem de tijd 
kwam om te huwen, zag Abraham 
uit naar een vrouw, die Izaak zou 
helpen om God te dienen. 

De vrees van de moeder werd ein
delijk zoo groot, dat zij besloot 
ronduit met hem hierover te spre
ken. 

,,Ik zei tot hem," vertelde zij mij, 
,,dat ontwikkeling heel beg;eerlijk 
was, en dat een vrouw, die zoo 
bekwaam was in de muziek, een 
groote hulp voor hem kon zijn bij 
zijn werk; maar dat ik liever zou 
zien, dat hij een vrouw nam, die 
niet kon lezen of schrijven, dan een, 
die niet volkomen gered was. H'ij 
stelde mij echter gerust door te zeg
gen dat hij nooit van een andere 
ged~1chte geweest was; dat hij God 
te zeer liefhad, da.n dat hij gelukkig 
zou kunnen zijn met een vrouw, die 
niet geheel aan Hem was toege
wij d." 

Ik wist, da t deze moeder haar 
zoon zijn geheele !even lang voor 
God had opgevoed; dat hij de leuze 
,,God eerst" met zijn vroegste ge~ 
dachten in zich had opgenomen. 
Toen hij dus den leeftijd had be
reikt, waarop zijn moeder hem Ios 
moest laten om op eigen wieken te 
drijven, wilde hij uit eigen bewe
ging niet anders dan ,,God eerst". 

Bewaar de kinderen voor het 
kw a de, terwijl het in uw macht is! 
Zoek voor hen dezelfde kemelsche 
zegeningen, die gij voor uzelf 
zoekt ! Wijs ook voor uw kinderen, 

LICHT. 
De zon dook neer in 't Westen, 

en aan den overkant 
vlogen van al de huizen 

de ruiten in rooden brand. 

Die alledaagsche ruiten 
van nuchter, kleurloos glas, 

ze lichtten en laaiden, alsof er 
een eigen zon in was. 

Ze stonden zoo rijk te pralen, 
al was het huis ook arm; 

in toover.ende stralen 
leek 't al zoo schoon en warm. 

Maar dieper dook de zonne, 
stil-aan verglom de glans, 

om ganschlijk te verdwijnen 
met het licht aan 's hemels 

trans ........ . 

Niets schooners dan de ziele, 
"vaarin Uw lief de straalt ! 

Niets droevers dan de ,ziele, 
w<iaraan die liefde faalt .. I;.::;;::::;;=~ 

o Leven van mijn !even, 
o mijner ziele Licht, 

wil mij toch niet verbergen 
Uw stralend Aangezichtt 

Wil mij toch nooit doen derven 
Uw lieven, lichten schijn, 

Opdat ik weer voor anderen 
een leidend licht moog' zijn ! 

, 

Eliezer bezat klaarblijkelijk niet 
zoovcel geloof als zijn meester, en 
wilde ,,een achterdeurtje openho~
den" in den vorm van een he1-
densche vrouw, voor 't geval, dq.t 
hij er niet in zou plagen een vrouw 
van de rechte soort voor Izaak te 
vinden. Maar Abraham beveelt hem 
tot tweemaal toe ten strengste: 
Wacht u dat gij mijnen zoon niet 
~eder d~arheen brengt." Beter 
heelemaal geen vrouw dan een 
wereldsche. juist zoo, Abraham! -
Veel beter! 

Let eens op de groote tnenigte 
mannen, die van een hoog stand
punt van vroomheid en het .~oeken 
van zielen naar beneden Z!Jl1 ge
trokken door een eerzuchfrge, 
wereldschgezindc vrouw. Wij kun
nen onze kinderen heden ten dage 
niet regeeren, of zelfs Iciden, tot zij 
den leeftijd hebben bereikt van 
Izaak toen God hem Rebekka tot 
vrou~ gaf. Maar wat wij wel kun
nen doen is, hun te leeren, God 
zooveel meer lief te hebben dan 
eenig schepscl, dat zij er nooit toe 
zullen komen iemand boven Hem te 
stellen en er dus nooit toe zullen 
ovcrg~an iemand te trr.,..~ven, die 
hun zou hinderen in pl n hel
pen in hun wandcl 

Een moeder, die 
vertelde mij, dat 
van hart was r-
twee hoogc:'" 
later in 07
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Inv· 

N. v. K. 

met beslistheid de verzoekingen tot 
het kwade van de hand, die ge zelf 
mijdt! De lof en de bewondering 
der wereld brachten u nooit anders 
dan teteurstelling en ergernis; 
waarom zoudt ge ze dan wenschen 
voor uw kinderen? 

Gij hebt de mode der wereld voor 
uzelf opgegeven als onchristelijk en 
schadelijk voor uw ziel; is het niet 
het toppunt van dwaze tegenstrij
digheid, om ze toe te laten voor uw 
kinderen? Gij hebt de vermaken en 
het kla tergoud der were Id van u 
moeten doen als snelwerkend vergif 
voor uw geestelijk leven; hoe durft 
ge toelaten, dat uw kinderen ze 
lceren liefhebben? 

Gij hebt ondervonden, dat al de 
wegen der wereld bitter en wegen 
des doods voor uzelf waren, en toch 
laat ge toe, dat uw kinderen er 
zachtjesaan inkomen! Denkt gij, 
dat de doornen zullen ophouden te 
groeien, dat de duivel niet meer zal 
verzoeken, dat de wet Gods voor 
hen zal veranderen? Neen, zij zullen 
zeggen in de toekomst, zooals gij 
het zeidet in het verleden: ,, Wee 
mij, dat ik dien gemakkelijken weg 
betrad !" Hoe bitter was hij, toen 
wij wilden terugkeeren ! En het is 

ogelijk, dat zij nooit de genade 
ullen vinden, die gij vondt, om 
icn hellenden weg, <lie naar de hel 
oert, te verlaten ! 

Als gij een Christen zijt, dan zijt 
gij iemand, die zich van de wereld 
heeft afgewend; en Abraham, de 
vriend van God, roept door alle 
ecuwen heen dezulken toe: ,,Wacht 

ni t:-_______________ _.., u, dat ge uwen zoon niet weder 
kl aarheen brengt !" 

HET VIOOLTJE 

- en Legende. 
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Er was eens een koning, die een 
mooien tuin had. Op zekeren dag, 
toen hij daarin wandelde, zag hij, 
dat alle bloemen en planten er ver
welkt uitzagen; alle bloemen lieten 
de kopjes hangen. 

,, Wat is dat?" riep de koning uit, 
,,heeft de tuinman verzuimd de 
bloemen te begieten?" Maar toen 
hij zag, dat ook de boomen hun 
bladen lieten hangen, begreep hij, 
dat het niet de schuld van den 
tuinman kon zijn. 

Toen ging de koning naar den 
wijnstok en vroeg: ,,Wat scheelt u 
toch? En wat is er met de andere 
bloemen en planten gebeurd?" 

,,Ach," zuchtte de wijnstok, ,,er 
is iemand hier geweest, die tegen 
elk van ons iets gefluisterd heeft. 
Tegen mij zei hij: ,,Wat ben je 
zwak en krom ! Kijk nu eens naar 
de den, hoe hoog en slank en 
prachtig die groeit ! Zoo moest jij 
ook groeien." En nu heb ik dat 
geprobeerd, maar ik kan het niet. 
Ik ben het !even moe; ik deug toch 
nergens toe!" 

De koning ging verder naar de 
den en vroeg: ,,En wat scheelt u 
dan?" 

En de den klaagde: ,,Ik heb be
merkt, dat ik geen mooie vruchten 
draag zooals de appelboom. Ik 
deug nergens toe; daarom heb ik 
ook geen lust om !anger te 
groeien." 

En toen de koning zich tot den 
appelboom wendde, zuchtte deze: 
,,Wat zijn mijn bloemcn toch kleine, 
onbeduidende dingen ! Zie toch 
eens naar de roos! Die is zoo mooi; 
alien prijzen haar om het hardst; 
ik k.an he_t niet langer uithouden." 

Daarop hievcn alle bloemen en 
planten eenstemmig een klaaglied 
aan en jarnmerden, dat de vreugde 
van te !even voor altij d voor hen 
voorbij was. 

Toen boog de koning bedroe 
het hoofd; tegelijkertijd viel zijn 
oog op een klein viooltje, dat bij 
zijn voeten groeide. Het viooltje 
keek veq;enoegd naar den koning 
op en verspreidde haar heerlijken 
geur. 

,,Viooltje," zei de koning, ,,gij 
schijnt de eenige in den tuin te zijn, 
die vergenoegd is en aan de alge
meene ontevredenheid is ontkomen. 
Hoe moet ik dat verklaren?" 

,,Wei," antwoordde het viooltje, 
,,ik heb het gefluister we! gehoord 
in den tuin, dat ten doel had ons 
allen ontevreden te maken met ons 
lot. Maar ik dacht bij mijzelf, ,,Mijn 
koninklijke heer heeft zelf het zaad 
gezaaid, waaruit ik ben opgegroeid, 
en hij wist wel, wat hij deed. Hij 
heeft niet gewenscht, dat ik een 
wijnstok of een den of een appel
boom of een roos zou worden, maar 
eenvoudig een viooltje. Daarom wil 
ik tevreden zijn met wat ik ben, en 
alleen trachten een zoo goed viool
tje te zijn, als ik kan. Dan zal ik 
zeker mijn heer behagen." 

Dat antwoord verheugde het hart 
van den koning en hij zeide: ,,Ge 
hebt volkomen gelijk." 

Daarna keerde hij zich om en 
bracht het antwoord van het viool
tje over aan al haar groote broers 
en zusters in den tuin. Toen zagen 
deze hun dwaasheid in en schaam
den zich, dat zij in den strik van 
afgunst en hoogmoed waren ge
vallen. 

Een frissche wind blies door den 
hof en vaagde alle ontevredenheid 
weg; en alle boomen en planten 
richtten zich weer op en verblijd
den zich weer als te voren, dat zij 
elk in staat waren te groeien voI
gens hun eigen aard, en hun Schep
per te prijzen, doordat zij Zijn heer
lijkheid openbaarden op de wijze, 
die Hij voor elk hunner h~d be
stcmd; en dat zij Hem aldtTs allen 
kond<>n behagen en verheerlijken, 
van den grootste tot den kleinste. 
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,,Daar zit ze," zei Jewell en wees 
op de dochter van den boer. ,,Je 
kunt nu je ring wet voor den dag 
krijgen, Suzanna," ging hij voort, 
tot zijn vrouw gewcnd, ,,en aan je 
vader la ten zien, dat het in orde is". 

Het tooneel, dat nu volgde, Jaat 
zich beter denken, dan beschrijven. 
Maar weldra bedaarde de boosheid 
van den boer en h ij liet het paar 
met zijn zegen vertrekken. 

In den loop des tijds verhuisde 
Jewell met zijn gezin naar Mount 
Gambier, en daar kwamen zij in 
aanraking met het Leger des Heils. 
Kapiteine Charlesworth, (thans 
Mevrouw Lt. Kolonel Albiston) was 
daar destijds Bevelvoerend Officier. 
Het duurde geruimen tijd, eer 
Jewell te bewegen was om met zijn 
vrouw en kinderen mee te gaan; 
terwijl dezen in de samenkomsten 
waren, liep hij gewoonlijk buiten 
rond. Maar op zekeren avond, na
dat hij aardig wat gedronken ·had, 
vatte hij moed en ging naar binnen. 
Na dien tijd ging hij meermalen, 
en het duurde niet tang, of hij werd 
bekeerd. Oat gebeurde ruim vier 
en dertig jaren geleden en broeder 
Jewell is sinds <lien tijd gestadig 
voortgegaan; hij is nog altijd een 
vurig strijder voor de z.aak des 
Heeren. Hoewel reeds achter in de 
zeventig, is zijn geest nog helder 
en onverzwakt, en neemt hij ijverig 
deel aan den arbeid in het L. d. H 
korps te Wagga, de plaats, waar 
hij thans woont. 

Vervolg vun pag. 2 kol 1. 

H. M. de Koningin en verbond aan 
zijn J. L.-demonstratie ook volks-
" Volgens het programma beloofde 
het een welslagend feest te zullen 
warden. 

*** Er is thans definitief bericht g~-
komen, dat Adjudant en Mevrouw 
Loois den 21 Augustus van Am
sterdam zijn vertrokken met bet 
stoomschip" Johan de Witt". 

. *** 
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LIEDEREll. 

NIET MIJZELF. (140). 

Wijze: Dierbre Heiland, 
mijn Verlosser. 

Niet mijzelf behoor 'k, maar 
J.:zus, 

Die mij vrijkocht met Zijn 
bloed. 

Blijde heb 'k Zijn dienst geko
zen, 

Ats mijn Meester Hem begroet. 

KOOR. 

jezus, jezus, dierbre Jezus, 
. Gij zijt alles mij in al. 

Niet mijzelf, H~m wil 'k vertrou
wen, 

Hem gelooven, Hem alleen ! 
In mijzelf te vaak bedrogen, 

Vlied ik nu tot jezus been. 

Niet mijzelf; het ,,ik" er onder; 
. Jez us de eerste, hoe 't ook ga ! 

V66r het blijde opstandingsleven 
Eerst het pijnlijk Golgotha. 

Nooit mijnszelfs, maar steeds des 
Heeren, 

Tot het eind der pelgrimsreis. 
Dra zal 'k met Hem triomfeeren 

En Hem zien in 't Paradijs. 

Dezer dagen kregen wij een brief 
uit M., waarin ons werd rneege
deeld, dat bij een heer, vader van 
zeven kinderen, door een genees
kundige commissie lepra was ge
constateerd. Nu was de vraag, wat 
het Leger des Heils voor dezen beer 
kon doen. 

Wij konden gelukkig dezen Iijder 
een plaatsje aanbieden op onze 
kolonie voor lepra-lijders te Pe
lantoengan, waar hem in een heer
lijk klimaat een liefdevolle verzor
ging wacht, en alles gedaan zat 
warden wat mogelijk is tot ve•-
7!.lrhtin<Y v::in .,.;;,.., trP11rirr IA+ 

* * * Van Sumatra's Oostkust kwam 
een andere roepstem. In een der 
c~ntrale hospitalen overleden spoe
d1g na elkander een Javaan en zijn 
vrouw, een jeugdig kindje nalaten
de. Zoo lang mogelijk werd <lit 
kind1e liefderijk verzorgd in dit 
ziekenhuis, maar nu moest een an
dere verblijfplaats gevonden wor-

BLIJHEII). 

(Een lied voor de kinderen.) 

Wijze: Blij als het vlindertje op 
't veld. 

Wie· is "t gelukkigste kind? 
't Kind, dat den Heiland mint. 

Zou ik begeeren 
Geld, mooie kleeren? 

Neetl, maar een hartje rein! 
'k Zal dan gelukkig zijn. 

KOOR: Blijheid, blijheid 
Komt van den Heer. 

Arm moog' ons huisje dan zijn, 
't Bedje niet zacht en fijn, 

'k Leef hier beneden 
Blij en tevreden; 

'k Ben een gelukkig kind, 
Want 'k word door God be

mind. 

'k Zing heel den lieven dag tang 
Blij als der vooglen zang; 

'k Liet Jezus binnen, 
'k Leerde Hem minnen, 

En in zijn hemel rein 
Zal 'k eenmaal bij Hem zijn. 

den. Wederom wendde men zich 
tot het Leger des Heils; en ook 
voor dit weesje konden wij schik
kingen maken voor de opname in 
het kinderhuis te Djokja. 

,,Zelfs vindt de musch een huis, 
en de zwaluw een nest voor zich 
bij Uwe alt;::rpdl, Heere der heer
scharen,.,vxfn Koning en mijn God". 
(~? .. '114:4). 
r· ,' * * * Is er wellicht iemand onder onze 
vrienden, die ons kan helpen aan 
een ziekewagentje? Een arme man 
in Soerabaia, die Iang ziek is ge
wees t, en niet in staat is te Ioopen, 
wordt reeds sedert maanden op zijn 
bed naar de samenkomsten ge
bracht. Wij zouden dus heel dank
baar zijn, als iemand ons ecn wa
gentje voor hem wilde zenden. 

1 0 

Ve1·volg pa.g. 8 kol 1. 

Heils aldaar te leiden. Velen dezer 
personen drukten hun blijdschap 
uit, dat het Leger nu voor goed 
zijn arbeid in Servie zou beginnen. 

Op reis naar Servie bracht de 
Kolonel enkele dagen door in 
Praag, de hoofdstad van Tsjecho
Slowakie, waar het Leger des Heils 
ongeveer een jaar gelcden zijn 
arbeid began. Wat hij daar zag 
van den vooruitgang, in dat eenl"' 
jaar gemaakt, was een groote aan
moediging voor den Kolonel. Voor
afgegaan door een muziekkorps, 
voor een aroot deel uit vrouwen 
bestaande, gingen zij naar een 
openlucht-sarnenkomst op een der 
groote pleinen. Vele Soldaten wa
ren in uniform. Flinke getuigenissen 
werden gegeven. In de Zondag
a vond-samenkom st, door den Ko
lonel geleid, kwamen twaalf zielen 
uit om verlossing te zoeken. 

V R I E N DE L IJ K D A N K. 

voor de gift van f 20.- ten be
hoeve van ons werk, onsgezonden 
door iernand, die zich teekent : 
,,Een schuldig Christen", en voor 
een van f 5 - van een onbekende. 

PELA~iTO NG AN. I 

Wie helpt" ons? 

Wij zoude.n zoo heel dankbaar 
zijn, als een onzer vrienden ons 

wilde helpen aan een 

PIAllO 
voor deze inrichting. Ook Oei"l

lustreerde Maandbladen (niet te 

peesche patienten zijn te allen 

tijde uiterst welkom. 

Men adresseere Jaatstgenoemde 
' s. v. p. aan 

Adjudant B. Meijer, Leprozerie 

Pelantoengan, Soekoredjo, Kendal. 
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