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"Svenska MissioneIl' l Kina" 

Kommitteen 

o. V . FEILITZE~, /;:o mmcndö)"kaptcJ1; ordjJnllJt!: ' , 
J. HOL~'IGRE:\, s(',k}"dr:.rar~. 

K. (j. }J..\G:" usso:", in:;cniär, kassa/urvaltare. 
G. RE CTERCRO:\.\, löjtnan t . 
J. Rl i' :-l.-\:". 

hemlandet. 

:;: K. BERGl-L doktor, Tranå ~. 

II. D I Ll. i' ER. kap/m, S kell efteå. 
:i: K. F 1ZlES. j it. do!: /() )', Stockholm. 
:;: E. SA ~ DrH. ():'[, apo!c/\l i't', Jönköping. 
:;: \ V . \ V ID:'\l.-\RK. in.[/i !1liJr; Helsingbo rg-. 

,,: K OtlslI l tatl Va ledamöte r. 

På missionsfältet: 

..:\. IIAH :--.rr: , / inanssckr d c?i'arr.-', 

Jf;sn'onj~exp('diliO J1: L .Ä.ST:'IAKAR EGATA~ .10, 4 TR. 

Redovisning 
för influtna medel till "Svenska Missionen 

und el' 	nove mbel' manad. 
N:o 
652. 	 Syföreningen bland Sv. a llmogen i Fatmomakke 

gen. L. D ..................................... .......... .. 
653. Insaml. i H,arums s kolhus gen. A. B ... .. ' ........... , 

654. G. R ..................................................... . . .. . 

655. Fru 13- s sparbössa, Stockholm ....................... . 

656. ~l. P............................................... , ......... . 

657. Föreni- gen )~tissionsv5.nnerna ' , {\iorrköping, L. H. 
658. K. F. U. K., Göteborg, skolt"onden gen. J. H ...... . 
659. L. 	D., S ,ockholm ............... '" ....................... . 

660. S. 	 T., !Sörby ................... . . .................. . ....... . 

661. P. 	 J., :\[uskaregrund ......... . ................ . ... o • •••• • •• 


662. S. 	 P., lIlarklunda, OllSby .... . . •. . . .. . .. . ....... . .... •. ... 

663. E. D, !Stockholm ..... , ... '" ................. . ... . ....... . 

66~. il. D., Göteborg ............................................ . 

665. L. 	K. J. L öf"erhult, !Säby gen. K. B. ....... . . . . ... . 

666. !S.äby s): f?reno,ng gen. G. J., :-lö larp ................ . ... . 

667. h .. B., l ranas ............................................... . 

668. TIll ,S"en,ka Missionen i Kina ' ...... . ................ . 

669. Sanrihems Östra jungfruiören. gen. C. L. , ;....luIlsjij .. . 
670. Onämnds sparbössa gen. d:o ............................. . 
671 Gen F. V. B., Sund byberg ............................ . 
672 Norra Sanclsjö frifiirsaml. gen. C. J. S, Säfsjö ..... . 
673. J. 	 E., Bisserall gen. red. Svt .......................... . 

674. ,Herrens tionde" E. och J. R ....... . .......... . .. . ' " .. . 

675. 13exheda mfg gen. F. J ................ ................ .. .. . 

6 76. :\lyran gen A. A., Torsby ............................. . 

677. Skolbarnen gen. dito ..................................... . 

678. I-Iillarps mfg: Försäljning af en stor lök gen. A. P. 
679. ,Ett löfte åt Herren, (skolfonden) .................... . 

680. Vänner i Qvänslöf gen. P. A. A. . ................... . 

681. A. 	 Z., Store bro .................................... . ....... . 

682. A. 	 A. gen. E. N., l:ndersåker .......................... . 

683. Bjurbäcks jungfruförening gen. T. S.................. . 

684. ;,,1. O .................................................... 
o ••••• 

685. Gen. A. (j. W., Tjällmo ....................... , ........ . 

686. J. 	 J, Tranås gen. K. B. . ....................... . .. . .... . 

687. S. 	 C-s, Linköping ................................. . .... . 

688. StyrestacIs mfg gen. E. S., BjäIlbrunna ...... . . . .... . 
689. Sparbössemedel från S. S. , Delsbo ................... . 

690. Skärstacls Ostra arbetsförening gen. A. R ............ . 
69 I. Från en skördefest i Skärstads Norra missionshus gen, 

P. L. J .................................................. . 
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i.\[cd \"(\r[nt tack till alla gifvare . 

l' A lm !trad .ldt är odl dridcl! 1/;'<711 sij!! lir Nit skic· 
km alldelar där(~! Iii/ dOll ,"1/11 Im/J'il illld lillred! il! si\' , 
( I' JmlM dlcf{Ol är lid i;;;' "dr J/on'. "dl ('arm /(k( h r/Ful 
('ade. 0' /ri;;d / Zil"I"rCII dr cdl'r s/arkIIlI' » 

Kommitteen. Såsom af ofvanstående sy nes , har 
löjtnant G. Rmlc/"rrOl!<l ingått såsom ledamot i Kommittccn 
för ,Svenska :\Iissionen i Kina» och doktor A-. Bo;g/I, 
Tranås, kapten .1-1. .Dillllu, Ske llefteå, doktor j'(arl Fric,', 
Stockholm , apotekaren L/i'. Salll/Ni) III, Jönköping samt in
geniör Hl/Iz. JVidllwrk, Hclsingborg, antagit ka llelsen att 
såsom konsultativa ledamöter inträda uti densamma. 

Doktor H Bog, som utträdt ur Kommitteen, har där
vid ti ll kännagifvit, att det är hans afsHet och önskan att för 
all framtid efter måttet af personliga krafter och gaf\'or få 
tjäna Herrens verk i Kina, och vill Koml11ittE~ en här till ho
nom uttrycka sin hjärtliga tacksamhet för ådagalagdt intresse 
för missio nen, för lämnad hjälp i a rbetet samt för den bro
derliga kärlek 
af kommitteen. 

Anmälan 

Troende 
ropet på sidan 

han visat under den tid han varit medlem 

för nästa år se sista sidan. 

unge män bedja vi få hiim'isa till upp
12:;. Måtte det inför Herren behjärtas; 

Sista hal faret af "Siil/IIIS La/ld» finnes häftadt hos 
Redaktionen till ett pris af 5 O öre. Afven finnas några 
ex. af första hal fåret till samma pris. Vid partirekvisition 
:; 5 proc. rabatt. 

Sparbössor för »Svenska Missionen i Kina. 
erhållas gratis, då rekvisition därom insändes under missio
nens adress. 

För 1897 utlämnade sparbössor för »Svenska 
Missionen i Kina» tömmas den 6:te nästkommande· jan. 

Summa kronor 1,950. z8 
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se. j eeg bådar eder 
stor glädje, som skall veder
faras allt folket; ty i dag är 
eder född frälsaren, som är 
J\ristus, T]erren, i .j)avids stad. 

Och detta skall för eder 
vara tecknet. J skolen finna 
ett lindadt barn, liggande i en 

Krubba. Och strax yardt med ängeln en mängd 
af den himmelska härskaran, hvilken lofvade Gud 
och sade: J\ra vare Gud i höjden och frid på 
jorden, till människorna ett godt behag. 

Julens stjärna. 
( , S ljärnan gick före dem, ;. 

jlllells h elga Idoclwr ljuda, 
Klart och rellt i 7,xlrldells brus 
TOllel'lIa gli ut alt bjuda 
S~\'lIdare till HerrelIs ljus,. 
Hör, du ekot i ditt hjt'irta, 
SkYllda då rned fröjd elstad.' 
Jesu stjärna visar vägen 
An i dag till Davids stad. 

Juleljusen väl/ligt sprida 

Stn1!glalls öfver berg och dal, 

Högtidsklädda slwro.r s/~rida 


(IPP IIlOt Herrens tempelsal,' 

Hör hur dnglallören sju1/ger 

Ö(ver jordens sorl och strid.' 

».4ra varc Gud i höjden, 

Och bland mämlisko1'lla frid h> 


Barllaögats facldor brinlla, 
- Julen lir jlt barnens fest, 
Vtigell lUlU till Itrubball finna 
Banlafötterna ock belst. 
Böj rned ban/im IWll för Jesus, 
Hylla Barnet med de små, 

Ja, blif liten - det tir vägeli 
Att Guds hemlighet förstå.' 

Har du sett l/ans stjänia glimma 
Fram i tvijlets dunkel äll, 

Följ då henNcs klara strimma 

LiksOJJ'Z Österns vise män! 

Barnet, KOll 11 u!(ell , dig väntal', 

V(inlar på din hyllningsgärd ,. 

Räds ej mödan - Fade·rsögat 

Leda skall din pilgrimsfärd. 


Dröj ej i Herodes' salar 
VI/riden !<tinner ej Guds Son 

Fast dess furste huldrila talar, 

Alldas han blott hot och hån. 


Hall vill dräpa Jesuslifvet, 

Och han är på vapen rik 

Mc/ste icke Rachel gråta 

Öfver späda bal'nalik! 


Ej din tid du må förspilla 

Blalld de "Lärdes" hop till sist, 

Skriftell tolka de - men illa, 

Del de ne/~a Herrens Krist. 

Följ du stjänlan,. i dess strcile 

Skall du frälsningsv(igen sc, 

D en frdll krubball bär till korset 

Hdn förbi Gctscmane / 


Ö/~er krubban stjdrnall stamwt, 

Öf1-'er korset stjärnan står, 

Så beröm dig ej af annat 

All af Jesus och hal/S sår, 

Geuom !if till död gick vägen 

För din Frälsare doc/;: Mir, 

Att fråll död till lif du, frälsad, 

il/cilte v iJlJla krollall där.l 


Stilla dd, o hjärta, stilla, 

Lyft din blick mot stjiil'llau opp. 

Se, dct (ir ej llågOIl 'villa, 

Detta »härliglletens hopp » l 

Ifrån krubban, ifrdn korset 

GlaJ/ser Jesu Iltirle/zs ljus, 

Det skall lysa, det skall leda 

/illda hem till Salellls hus! 


Jesu, dig vi glada lofva, 

Morgonstjärna underbar, 

Stora, helga Julegåfva, 

Som all sällhet mcd sig har! 

Dyra lilla Barn i krubbm/, 

Du, som IUlUt vår sorg och strid, 

Högc Konung, dig ske äran! 

Gif åt m llJlskobarJlen - frid! 


H. M. 
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pi, min tjänarre. 
Es. 52 : 13 - 15. 

Af pastor T. LinJ"ag,;". 

Hvarie kristen känner i någon mån, hvilkct värde 
det lefvan"de hoppet har i det personliga kristendoms
lifvet. SI<Lllle vi icke litet hvar ovillkorligen duka 
under för det ofta svara trycket af synd: lidande, 
möda och svårigheter af alla slag i denna tåredal, om 
icke det lefvande hoppet bme oss igenom , hoppet om 
den tid, då inga tårar, ingen suckan, ingen värk skall 
varda mer, eller hoppet om bättre tider redan här, 
åtminstone hvad gäller segerkraft öfver elen eller den 
synden? Det är ju det lefvande hoppet, som föder 
det goda mod, som säges vara och i sanning är ett 
dagligt gästabud. 

Men är då ett lefvande hopp af mindre värde i 
arbetd på Guds olika åkerfält? -Den frågan kan sä
kerligen icke mer än på ett sätt besvaras af den män
niska, som verkligen har sitt !tjärta med i något 
stycke sådant arbete. Icke minst i dr tid, då det 
mörknar allt mer och mer, i det att syndens och 
otrons makt tränger sig fram i allt vidil.re kt etsar och 
i allt flera former för att skynda till sin mognad, är 
det af oskattbart värde, att det lefvancle hoppet om 
Kristi slutliga seger rör sig med ständigt ny styrka 
i hans egen stridande församling. 

Månne Herren har förbisett detta) F ör visso lika 
litet som han har hjärta att förbise något enda be
hof, som förefinnes i hans församling i det stora hela. 
eller hos hans enskilda lärjungar. Därfor ar ock skrif
ten full af de allra klaraste profetiska utsagor, hvilka 
såsom med ed bekräftade löften aro ägnade att nära 
och stadfästa hoppet, hvad gäller Kri sti nkes tillkom
melse. »Och vi göra väl, att vi akta därpå, såsom 
på ett ljus, som skiner i ett mörkt rum ." 

Si, mill tjänare. ropar därför Herren vår Gud 
i våra of\'an citerade ord, libsom i afsikt att draga 
ögonen frän allt annat till honom, som skall göra det. 
Si, mill tjällart·! Ingen annan än elen, pa hvi lken 
detta ord syftar, kunde ju tjäna Gud i det uppdrag, 
hvarom här är fråga, nämligen syndares frälsning. 
Icke en ängel från himmelen; det måste vara ingen 
mindre än Guds Son själf. Icke en människa, vore 
det an den bästa; ty »sin broder kan ingen förlossa 
eller gifva Gud lösepenning för honom.» En, ack en 
allena kan i detta stycke nämnas såsom Glids tjänare. 

Så fäst då dina ögon på hon0111 och se hans 
stora verk i profetians klara ljus! Si, mill I:/ällal'c skall 
!ta/va framgång, skall lyckas; han ha r framtiden för 
sig. Fienden, den antikristiska b~tl-skaran, synes väl 
glädja sig i hoppet om seger för sin sak; och icke 
underligt, då allt på detta område synes nå en så
dan underbar mognad och så kraftigt genomsyra 
djupa, breda lager af människosläktet. Och dock, 
antikrist, dig och din ande hör ej framtiden till. Du 
rusar mot en afgrund och med dig alla, som tagit 
ditt tecken på sin panna och på sin hand. Si, Jesus 
skall hafva framgång; honom hör framtiden till. 

Hall skall vara !tög oc/z l/ärlig oc!? mycket IIPP
Ilöjd. Redan nu tronar han, smyckad med dubbel
kronan, i det allra heligaste högt upp öfverallt, äfven 

det häftigaste böljesvall i det upproriska folkhafvet. 
»_i..nnu se vi icke allt vara honom underlagdt i\'Ien 
honom se vi for dödens lidandes skull krönt l1Jed här
lighet och ära. » Och en gång »skall han var:t stor 
intill jordens ändar » (Mik. j: 4). »På storheten af 
hans herradöme och pa friden skall ingen ände vara » 
(Es. 9: 7). Och ser du icke de löftesrika begynnel
serna reclan nu: Hundra tusenden böja dock redan 
knä för Jesus bland alla folkslag och stamiIlar och 
folk och tungom ål. 

Visst var ell gåJlg !tans utseel/de vanställdt, icke 
Akt ell mans, oc/t Ilalts skepnad icke hk Adams barns, 
och darför !täpllade mållga ö/uer IIOJlOIll, då de af 
hans egen och andras mun hörde, att han skulle vara 
Herrens Krist. Ja, på förbannel 5ens trä hängde han , 
dömd ovärdig att kfva på jorden, beröfvad, kan man 
ju säga, sina män skliga rättigheter , frånkänd sitt män
niskovärde, syndaren bland alla syndare. l\'Ien dwru 
många häpnade öfver denna underliga gestalt och 
emedan han lät sig så göras till synd för oss, skall 
Izall beställka många folk. 

Det skall komma en tid, då »Jolkm blifva honom 
hörsamma> (r Mos. 49: 10) . "H ela Israel skall varda 
frälst», och de andra folken skola genom Guds Ande 
fö lja dess föredöme och gifva en sådan hyllning å t 
den af Gud på Sion insatte konungen, att illgen upp
rorisk rörelse mera skall kunna gömma sIg inom dem. 
Jesu från syndens skuld och makt rer.ande blod skall 
likasom genomströmma dem fran elen minsta till den 
största. En underlig syn ! Anl1u är det icke kommet, 
men begynnelserna äro där, handpenningen är gifven. 
Och äfven nu galler det ju fo lken ocn stammarna, 
Afrikas, Indiens, Kinas folk och stammar. Det 1Il,'iste 
gå genom de enskildas frälsning till folkens; men dit 
syftar det dock, till utplånande af denna folkpe:,t, 
som är synden och orättfärdigheten i olika gestalter, 
till folkens genomsyrande med lif och rättf~i rdig h e t. 
Och dit icke blott syftar det. Det skall konlma ; ty 
han skall bestänka många folk Saliga näring åt ekt 
lefvande hoppet om <·ärMeJls frälsning'! 

Han skall bestänka Illånga folk, att ock kOl/ungar 
skola tillslltta sill 1/llill för 1101lom. Afven k(nungar 
äro syndare och kunna vara syndens tjänare. Och 
till hvilket fruktansvärclt hinder för Kristi rikes fram
gang kunna de då icke vara! Skall en omdaning i 
gmit syfte ske i ett folk, har den ju så mycket större 
möj ligheter till att lyckas, om rörelsen går uppifrån 
nedi\t, eftersom föredömets makt är- så stor och trvc
ket uppifrån nedät, for så vidt det annars icke ~111-
intetgör fritt val hos alia, af sa stor betydelse. Ska:l 
en familj danas till en Herrens helgedom, huru myc
ket lättare sker det icke, om dess hufvud afskiljes 
till en Herrens präst i sitt hus! Så prise och 10r-jUl-ge 
vi då Gud icke minst för detta löfte, att kOllung;u 
skola tillsluta sin mun for Jesus, och för den ui 'P
fyllelse däraf, som skett, då redan nu jordiska konung
ar kastat ned silla kronor för Jesu fötter! De skola 
tillsluta sin mun för honom, läggande den i stoftet, 
svarslösa under den rättegång han anställer med dem 
såsom enskilda och folkens styresmän, men också 
fulla af blygsel, då han förlåter dem alla deras syn
der (Hes. r6: 63). 

Arbetet i Guds rike har stora löften, alltför 
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stora för att i ett ögonbl ick på ett fullt medvetet 
sätt gripas af vår tro. Kristus har dragit ut segrande 
och för att segra. S å Hitom oss glädjas i hop pet 
och arbeta i hoppet! Låtom oss )) tjäna Herren med 
glädje och komma inför hans ansikte med fröjderop ;) . 
(Ps. lOO: 2). 

rIUllU vi fälldas i Kina, 
.-\ f August j],rg. 

:.Jatt och dag under loppet af nära på ll/~ månads 
tid har den snabbgående, väldiga oceangå ngaren fört sin 
dyrba ra last till de t stora landet i ös ter . De a f resans 
besvärligheter mer eller mindre u ttröttade resen~irerna land 
stiga så på det »Him melska rikets » kust. F:n suck af liii!
nnd drages, j a , knns ke t\·å. )iu borde vill , a tt c!ömn nI' 
na mnet på riket , nlla svårighe ter \-a ra bnkom ens rygg oc h 
fortskaffningsmedlen , jn, om icke precis vingar, så .1tminstone 
något i den stilen. 

Hur grym t bUr man ej bed rage n I Från Shangha i upp 
till She nsi, där elen som s krifl·e r dessa rader vistas, iir de t 
en \-~iglängd af 4 ,000 ki nesiska » li ,, _ För a tt t illrygga itgga 
desamma åtgå 4 5 daga r eller unge fär lik:! lång tid som 
för at t fullborda färde n emelbn Europn och Kin as kust , 
hvi lken fiirel u tgör en sträck a af 4 0,000 " Ii». 

J ag vill nu något orda om de olika for tskaffningsme
de l yj hilr under våra reso r begngna oss af. Ki na tål nog 
jämförelse i dettn styc ke med många a ndra länder, ja , \·in
ner kanske fö re träde t både hvad åkdon och sna bh het be
träffa r såviil so m bekväml ighet, men för o s curop0er, vana 
vid å nga n OCll elektl·ic iteten , sy nes a llt iinnu röra sig så sakta . 

Bilc1. j. 

Vår bild n:o l \·isar oss fö rst elen i S ha ngilai oell möj 
ligen några andra kuststäder am'ändn "fiN-rick-sltali» . Den 
Iiir vara uppfunnen a f en eu rope_ I Japan am-ä ndes den 
mycket. Jag gjorde dess förs ta belwntsknp i S ingapor, och 
ehuru snart i å r förI1u tit sccl an dess, minnes jag ä nn u de 

kiinslo r som be tog mig , då j ag satte mig upp att :'11m i 
densam ma . Det var j u så onaturligt a tt d ragas a f en 
medmänniska . Och li kvä l, de t fan ns in tet val, om jag \-ille 
komm a någonstädes, och då jag så fa n n, hurusom en klass 
a f miin niskor hade sitt uppehä lle just genom detta och de t 
ej va r endast europee rn a, som begagnade sig dä ra f, u tan 

Bil,l. ~ . 

jämväl kineserna, fa ttiga so m rika , försvunno betänkiighe
terna . 1\·la n åker bil,ie bck\·ämt och snabbt i dessa ,,·af 
miin drag nn vagnar>:, so m nam net hetyder, oc h i Sha ngha i, 
diir tielen är dyrba r och a fs U\n clen stora , kan man ej \'ara 
den fö ru tnn, för riin spå rvagn eller omni bus ko ml11 er i dess 
stäl le . De biitt re fa mi lj erna hafva sina egna vngnar och en 
särski ld kos tym, so m den till dragare hyrde få r taga u ta npå 
sina ofta tl·as iga kliide r. 

Lämna vi så kusten och begifva oss in ut i la ndet , 
mås te \· i, om vi t. ex . resa ,·iisterut mot Ha n-Ko\\', ännu 
några daga r begagna OeS a f 1l1l,({O(/t, men nu mindre och 
ej dj upgående, beroe nde pEI b ng-tsi-k iang·t1odens grund . Så 
bnge vi iiro ombord pli ,1ngbå ten , känna vi oss på ci \-il isa
tionens område, men om vi så önska från I-lan -kolV resa upp 
mot norr, Illåste vi lämna priig ladt Ill),' nt och af ån;;a dr ifna 
båta r bakom oss. 

Bilden n: o 2 visar oss en kinesisk sC::"' i 'llJ{r/, nf 
hvilke n det finn.::s mångo. variat ioner . I söd rn Ki na, diir 
kanaler och Ooder ge nomskä ra landet i alla riktn ingar, 
f1n nas millioner miinnisko r, som födas, lefnt och dö på dessa 
sina tlytande hem, end.::r den vackra å rst i.::ien, ,iii \·ädre t 
iir gynnsa mt, iir en resa med en dylik båt , skulle den ock 
riicka så Iiinge som en månad, ganska angeniim, men stun
dom, såso m då man hRr att passera vatten fall mec! under
I·a ttenskiir, hiindcr cleL ntt bil ten ta r läck, sj u nker på några 
mi nuter, och missionärerna, so m oskadda kommit ö[l'er de 
stora \'iirldsha f\·en och kanske nu \'o ro blott ni\g ra dagar 
fran sitt fj ä rra n hem, f:'t tinna sig uti a tt se aila sinn ti ll 
hö righeter ge nomdrän kta af vo.t ten , om de ock ku n no. få dem 
upp u r den o ft as t ej djupa floden, 

); iir så noden tager slLl t och vi ännu ej hunnit d \r 
bes tiimmelseo rt , [( ters t[lr oss att se hvad for tskaffn ingsmedel 
som erbjuda3 oss på »terra finn a». De varie ra betyc!!iCTI, 
beroende af i hv ilken del af la ndet man befinner sig. 
sö,i ra Kina t. ex. tI rlIlas ingn breda kön·ägnr och följ ak t

I 
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ligen inga vagnar. Riddjur och skjutkärror samt de mera 
dyrbara bärstolarna användas därför ständ ig t, under det att 
i norra Kina, där vägarna äro talrika och breda, \'agnar, 
dragna af ända till sex djur, mest nyttjas, jämtc riddjur. 

Vår bild n:o 3 visar oss Oera slags befordringsmedel, men 
vi fästa 0 55 nu särskild t \'id de tvenne i mictten, Iiäslbd· 
Farne eller !I!lt/bårar/II?, h"ilket man nu \'ill kalla dem. Här 
i Kina är det senaste namnet nog dct riittaste. 

Bild_ 0_ 

De utgöras af en större biirstoi , rörs ~U med fönster 
pi I\-enne sidor och ingiing pa <'n , tak och sittplatser för 
tvenne personer_ l-:dcr en liill 'rrc resa kunna h-en l1€ goda 
,-iinner, sittande miclt emot h\-a randra, knii 1110t kn ti, till
bringa tiden med sami<d och I(isning"_ Dessa muls tolar 
lämpa sig synnerligen \'iii för sjuka elle r s\'aga personer, 
50111 ej skulle kunna fördraga skakningen i en l-agn eller 
orka rida på e tt djur. På bottnen tillre.:les en bädd, _oeh 
den resande kan striiek~\ ut sig i s in rulla liing~1 till 11\'ila_ 
De fiistas emella n tvenne mulåsnor, som sedan sakta och 
stad ig t bära på sin börda_ i\len icke alla hat\-a rå.:l t ill 
at t begagna sig af detta ganska dyra fortskaffningsmedel, 
h\-ilket ock bäst lämpar sig för fr untimmer, som behöf,'a 
mera hvila och bekl'iimligl1et. .< le rstar oss då att s~itta oss 
upp på packmulen , hästen eller den lilln åsnan och fortsiitta 
\- å r viig. 

Pat/wlII/m, som berilknas b~ira en last nf ::,3 O kine
siska skålpund (I 'ffi = II / S Sl-ensk t 'ffi), förses med en 
trrisadel, å hvilke:1 de lådor man för med sig fas tb indas, 
lika ty ngd på hvnrje sida, och så sätter ryttaren sig upp , 
med benen framom sadeln, på Iwa rsin sida om åsnan.'> hals, 
ty stigbyglar In-arken behöf\7as eller kunna am-ändas_ I 
norra Kina, på de stora » mandari m-iigarna ». 50111 de här 
kallas ( »kungsvägar » heta de ju därhemma), får man dag
ligen se tusentals mulåsnor, full astade med gods, färdas \-iigen 
fram _ Till dess järnvägarne !<0111ma i bruk, iiro de ound
gängliga_ En karl (mulåsnedrifvaren) har uppsikt öfver 
fyra åsnor, och om då t. ex_ några hundra åsnor, alla i 
en rad, alla försedda med blå och röcla tofsar på seltygen 
och klockor under halsen, vandra fram på en berg\'äg, där 
lju jet af klockorna ger eko i bergen, så är det ett ganska 
\-aeker t skådespel. 

Har man ej mera saker me;! sig iin jus t nä tt oell jämt 
!;å mycket man bchöfver, ~å sadlas naturligt\-is mulåsna, 
häst och åsna alla lika, med \-,ull ig sade l, forsed,i med stig
byglar_ 

L A iV D. 

Bilden n:o 
4 visar oss en 
/IIissionär lill 
Ildst oeh bilden 
n:o 5 likaledes 
1'11 JIIissiol/tlr 7'ld 

sidal/ ,ifsiII I/Sila, 

som bär ha ns 
»p 'u-kai », el_ \'_s_ 

tiicke. instoppad t 
i ett för detta 
iindamM för få r
ctiga -lt fo,lral. 
:'Ilen tro nu för 
all del ej, a tt 
hästarna i Kina 
I a biot! halrno~, 

tni l en o h 
i:1_:,;"cn sv'ans: .\tt 
så ~ er It iir fo to
"Ta r-, iletta tel s 
le! och ej dcn 
st :'\ckars h ii tens _ 
:\llli;hnlJrna äro 
em '!leni .:! de ,-iil'
dcfu llas t d.iu ren_ 
S 1\. cl a na finnas , 
so m I etinga c t 
pri-; d fl ra tu -
s n kro lor, o h Bil.l. J_ 

,kr:t~ styrka C_l 

\IthiHJighet ö f\-crgi'Lr ,'da ilii$!.:!b, »Dum som en åsna » 
det bekanta ordsiJr;'!ket - ;ll1\-iinder man ej giima i lGna, 
se,lan ma n gjort beka 1tskap med essa i.1ngörade in;!i,-ide r_ 
Lm-isa kunna dc l-ara , men dU!l1ma äro dc ej _ 

Bild_ 'J, 

i\-[en nu stiga vi ned från [,~ne - eller hästr.n;gcn OCll 

pröi\-a på en kinesisk i'il,!.,'I/. af hvilken n :o 6 ger oss 
en bild_ 

Detta är det slag, som \-anl igas t anl'ändes. då en eller 
td personer färdas längre eller kor tare ,-äg, pi besök ino m 
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de t samhälle där man bo r o , s, I' , De s tora I'agna rna , 
dragna af 3 till 6 eller S dj ur, äro för s törre laster och 
forsling af varor, och ehu ru \'i ofta mås te begagna oss af 
de m, kunna de ej i komfort och uts ty rsel jämför as med de 
mindre, :\u ha r jag läs t i rcsebes.kri fni nga r, huru pe rso
ner, som i f1ygande l1äng gjort en hall' elier hel 1';irld.'o Ill
segli ng, besk rifva dessa \'agnar SOI11 I'c rk liga torty rredskap, 
och huru so m de efte r n:'lg ra mils resa i desamma fram kom-

Bild . (j. 

mit med I'iirkande kropp , bultrtn~i c tinningar oell hastigt sl[\
ci1 Je puls , Detta iiI' öfverdr irt. :\og kan man slita OI,dt 

dem, allra he ls t 0111 ma n, såsom jag gjorde en gång, 
sitte r på \'ag nsbottnen u tan någon dyn a under sig och .len 
t:iädcrlösa I'agncn rullar fram öfver s teniga, knaggliga gator. 
Det kändes precis, som skulle alla iniilfl'orna förä ndra sit t 
läge : men för lä ngre resor fö r.ser man sig med nödiga dynor 
OC;l tiicken, De rika och f6rn:ima ha sinn I'agnar klädda 

Bild , " 

med dyrbart sidcn och pä.lsverk och gardine r samt fö rsedda 
med glasfö nster, som kunna ftillas ned och hindm storm 
och kökl att intränga , Sedan fin nes det al la möj liga ny anse r, 
beroE::lcle på ägarens tillgå ngar och smak, Fjädrar sakna 
dessa l-agnar, och sådana som vägarna tiro är det nödvtin
,' igt. De skulle ej hålla en ha lf dag, Dj uren, som draga 
vagnen , oftas t mulåsnor, men ä fven hästar, I'arie ra fran ett 
till tre till an talet och spän nas i rad, ej i j ä lll nbredd, De 
köras mera genom rop ii n genom töm ; blott en sådan finnes, 
so m efter behof kas tas från den ena sidan till den an,la r. 

L A iV D , 119 

\ -ida obekl' timare ~in vagnen ii I' SI,:jlltkiiI'1'll1l, se bild 
n:o 7, Den am'ändes i mellersta och södra Ki na, i norra !Gna 
i p rol' insen Shan-to ng och möjligen Ch'j-Ii, Den ä r fö r
sedd med ett hj u l mi ,H under och sittpin tser a ömse sidor 
för tillsa mmans tvenn e person er. En person skj uter, och 
skulle SEl behöfl'as , drager en annan, stundo m ock en åsna, 
\ 'år b ild är n f intresse, emedan den lå ter oss fii se fyra 
ge nerat ioncr, alla troende , »Farfars-fa r » med sin gamla 
hus tru si tter på kärran, sonen och sonhust ru n s tå ph hl'ar 
sin si da , sonsonen skj uter på, och sonsonssonen bäreS på 
a rmen af sin m od_er. Alla k l'innorna ha upplöst förbil.nde t 
på sina föt ter, FamlUeit heter Lang och ii I' fran Shan-tong, 
. 'ollen n:o ,] i ordni ngen , ha n till viins ter om den gam ic, 
har förut vari t vår 1l1~1j;ilpare i Uin-ch 'eng , l-l:1.ns hustru 
är en ovan ligt älsl{lig kvinna, lli?t rad af lidanden af lwarje

~ 

Bill\. ~, 

hal~da slag, Hela familjcn (nere med lemm ar än lwad kortet 
u tvisar finnas) lcfver i mycket goel t förhållande till llV ar
andra inbördes, 

Bilden 11: 0 8 lå ter oss fa en före~ tiill ning 0111 huru en 
bänlol ser ut. De användas öl\'er hela rikc!, bärns af två, 
fy ra , sex eller åt ta personer , allt beroende på dt'n resandes 

samhti llss tällning, :.\!andarinernas sto lar sål'äI S0111 kejsarens 
ski lja sig dessutom. fran hva rn ndra Då fiirgen a f de t k läde 
lwarmed de :i ro öfverd rngna - gult, blatt eller grönt: 
Blot t en person kan si tta i lwa rje stOl, och i allmän het är 
,:ietta sil tt att färdas ganska bekl'äm t. 

:\ f la/llciCII, i\Iongoliets oell T ibcts husdjUl , ha r j ag 

http:l-l:1.ns
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ingen bild att före\iisa, men han är ju belmn t för oss alla, 
V i få stundom se kamelkaravaner äfven här nere, Enligt 
regel skola de färdas blott om nätterna, emedan de skrämma 
hästar och ås nor, som de möta, men nog brytes mycket 
äf\ren mot denna lag , 

Och nu ha vi väl gått igenom listan på alla Kinas 
fo rtskaffningsmedel, som ju ä ro ganska må nga, Snart få 
vi öka den med järnvägar, Återstår lik\'äl ännu ett, det 
som Skaparen gifvit gemensa mt åt alla, .I0ltJI, Intet an
vändes väl flitigare och intet behandlas väl g rymmare än 
kvi nnofoten i Kina , Bild n:o 9 låter oss få se en förkrymp t 
dylik utan och med beklädnad, tagen eftcr verkl igheten, 
Af den trasiga skon syncs ju, att den tillhört en fattig 
kvinna, som väl fått en slant för det hon skulle låta foto 
grafera densamm::, men in trycl{et blir ej mindre grymt för 
de t, då vi besinna, att de mera förmögna sammanbinda sina 

fötter hårdare, 
Ja, ungerar so m denna fot ter sig Kina, Förkrympt 

till seder och åskådningssätt, oförmöget att kunna följa med 
sin tid, lvlå välsignelse följa de budbärarc i spåren, som 
förkunna fr id, de må nu bäras, rida eller åka, segla eller 

skj u tas på kärra! 
Då dcssa rader läsas därhemma, iir de t viii jul med 

slädföre, Yi sakna släde här , men jul hafva \'i, ja, stun
dom midt i påsk, ty: » Godt är att tacl{a Herren och a tt 
lofsjunga hans namn, den allrahögste » och att säga bland 
folken : , Herren är [{onung: » 

När Hlldson Ta)'!ol' för ett par månader sedan besökte 
Stockholm, berättade han för sitt drdfolk och en annan 
vän vid frukostbo rdet en morgon en erfarcnhet, som han 
nyligen haft, om Herrens tro fasthe t att höra bön, Han 
hade \' istats i Da\'os någo n tid för att hvila sig och stär
l,as till hälsan, som under flera månader \'arit klen , En 
dag erhöll han underrättelse från sekreteraren i London, att 
missionens inkomster under den sista tidcn varit synnerligt 
små, hvilket var så myckct mcra nedslående, som man före
tagit å tskilliga ut\' idgninga r i arbetet. Tillsammans med 
några vänner uppsiinde H, Taylor dagl igen innerliga förbö
ner till Herren, att han måtte förse för sina tjänare i Kina, 
Snart IWIl1 ett nyt t bref ifrån London, men nu med den 
glada underrättelsen, att Herren hört bön, En större gåfva 
hade gifvits till missionen - den största de någonsin fått 
cmottaga, Den var på 180 tusen kronor , och ungefär 
samtidigt erhöll han ä t\'en meddelande om a tt en donation 
till fallit Kina Inland-missionen, men huru stor denna var, 
visste han ej, Vid sin hemkomst från S':erige fiek han 
veta, att den belöpte sig till 3 1/.1 millioner kronor , Detta 
torde vara den största gåfva, som någonsin gifvits tiU någon 
mission, Huru sant är det ej, at t ingen Iwmmcr på skam, 
som förbida r Herren, 

» Om nöden clrif\'er dig att bedja, så skall bönen ct rit\'a 
bort nöden, » 11fcll7 /1/;!oil , 

Siang-Ny, en trettoncrrig mctrtyr. 

Hennes omvändelse , bröllop och död. 

Af R, B- g, 

På den bergskedja, som sträcker sig längs Gula floden 
i sydvästra delen af provinsen Shansi, norra Kina, ligger 
staden Kih,eheo , Som staden är belägen på själt\'a platån, 
belyses han tidigt af den uppgående solen, och invånarna 
få vederkvicka sig af hennes strålar, innan iinnu slä ttbyg
dens foll, hugnats med en enda glimt af hennes sken, Sam , 
ma förmån skänkes dem iifven på afto nen, då de, långt 
efter det hon upphört att lysa i dälderna, få sitta och be
undra hennes skönhet, när hon långsamt sänker sig bakom 
bergen i väster, På si tt majestätiska sät t vittnar hon för 
delta folk om ho nom, som sade: Jag är världens ljus, den 
mig följer, han skall icke vandra i mörl,reL Dock, här lil,
som på de flesta an~lra platser i Kina \'andra de stackars 
människorna i ett nästan ogenomträngligt andligt mörker, 

0, detta a rma folk I Huru länge skall de t sitta i mörk
ret' Huru länge skall Guds församling dröja, innan hon ger 
det Kristi härlighets eva ngelium, så att rättfärdighetcns sol 
med salighet i sina strålspetsar med a!l sin glans få r be
gynna skina öt\'er det. 

I\:ih,cheo äger dock sedan några år till baka et t Jesu 
Kristi \'ittne , Genom en ung bro,iers arbete hafva ieke så 
få kommi t till tro på Herren Jesus oeh begynt vandringen 
i ljuset. Det omgif\1lnde mörkret är likväl förfärligt. Fa
de rn till Siang-).'y, som är förem åle t för dr berät telse, \'ar 
en af de första, som här blet\'o omvända , Hans namn iir 
Liu, oeh han iiI' en af stadens lärare , GellOm evangelium 
själf lyckliggjord sökte han ock att bringa det glada bud
skapet till andra, begynnande enligt l\Iiistarens bud med 
»de sina», 

Siang-Nys omvändelse, 

Det är mig ej beka: t, c m hcrr Liu hade flera barn, 
men \'id sin om\'ändelse ägde han blott lilla Siang-).'y i 
hemmet. Henne ville han nu uppfostra i den kristna för
samlingens skola, I Kih-cheo fanns emellertid ej någon 
!1ickskola, enär inga kvinnliga missionärel' funnos där, )H'ar

fö r han efter erhållen tillåtelse sände sin dotter till staden 
Ta,ning, sex eller sju sv, mii från hemmet. 

Lilla Siang-l\"y hälsades naturl ig tvis hjärtligt viilkom
men i skolan, för hvilken hon dock till en början hade föga 
intresse , Det \'isade sig ock snart, alt hon \'ar en allt 
annat än väluppfostrad och snäll flicka, Lärarinnorna funno 
det i början oerhörd t svårt att handleda henne, och då hel a 
skolan syntes lida af he nnes dåliga uppförande, \'ur det för 
en tid starkt ifrågasa tt att bortvisa henne därifrån, 

Slutligen ledde Herre n dem att genom utomordentlig 
kärlek och \'iil\-ilja söka \'inna henne för Jesus, Detta me
del \' isade sig oeksil. \'erksamt. Snart sken sanningens ljus 
in i lilla Siang-l\"ys sj~il, och öf\'crtygad om sin synd, sågs 
hon nu ligga \'id Jesu {ötter, ropande om nåd, 

Lilla Siang-)iys ånger öf\'er sin synd \'ar djup oeh 
\'erklig, Hennes glädje och frid blcfvo diirför iif\'en örver
flödande, Hon bier i sanning en ny sl,apelse i Kt'istus 
Jesus oeh sina liirarinnor till stOl' glädje:; dessa önskade nu 
gärna få behålla henne, men sld lsmässan var likviii nära 
förestående , 
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Siang-Nys bröllop. 

Likt de flesta af de kinesiska flicl<ebarnen hade lilla 
Sing-Ny redan vid 3 il 4 års ålder blifvit förlofvad i en 
hednisk familj, De blifvande svärföräldrarna voro mycket 
missbelåtna med att hon bortsändts till en kristen skola, 
i\lörkret kan icke älska ljuset. Deras missnöje stegrades 
ännu mera, då de hörde om Sia ng-Nys omvändelse och att 
hon omedelbart härefter tagit a f sitt fotbandage, vrån den 
stunden började de ifrigt umgås med planer att få henne 
bort från skolan, 

En plan var snart uttänkt och sattes i verket. Svär
fadern \'änder sig till herr Liu med bön om att få hämta 
dottcrn till sitt hem för några dagar för att tillsammans 
med hela släkten högtidlighålla en för få miljen betydelse
full dag. 

Som det är en ortens sed, att sönernas trolofvade efter
sändas \'id dylika tillfällen, anade ej fadern oråd utan gaf 
sitt bifall. 

Staclmrs lilla Siang-0.'y I Kommen till sin trolofvadcs 
hem, finner hon, att den omtalade dagen var bestämd att 
blifva hennes bröllopsdag och att släkt och vänner infunnit 
sig för att välkomna och lyckönska hl:nnc. 

Bruddräkt och smycken, som enligt kinesisk etikett 
bruden eljest medför från hemmet, jämte allt örrigt, som er
fordras för ett ordentligt bl'öllop, \'ar anskaffadt, så att 
lilla Siang-:\.l omedelbart eftcr ankomsten ombads att ikläda 
sig bruddräkten, hvill{et var det enda som återstod för bröl
lopets firande, 

Härtill sade hon emellertid ett bestämdt nej, emedan 
hon hört det framställas såsom synd, att nickor siwile gifta 
sig vid så unga år, samt på grund af deras hemliga till
vägagående, då enligt ortens urgamla seJ brudens föräldrar 
bestiimma tid och dag för bröllopet. 

Svärföräldrarnas vrede upptändes nu, och dcras bön 
förvandlades till sträng befallning ; men icke heller denna 
åtlydde S iang-.\'y. Då försökte de med hotelser, den ena 
grufligare än den andra, men till allt s\'arade hon blott: 
Intill den tijcn kommer, då min fader meligifvit och bestämt 
bröllopsdagen, kommer jag icke att smycka mig till brud, 

Då grep henne sviirfadern, biträdd af några män, och 
hon ikläddes med vald bruddräkten . Därpå befalldes hon 
att tillsammans med brudgummen genomgå bröllopscere
monierna. lwilka bestå uti att nedfalla och tillbedja famil
jens stan;tatla, familjens äldsta medlemmar, några af hus
gudarna samt himmelen och jorden m, m. 

Efter att under deras stormande hotelser haf\'a tigit 
stilla fijr en stum! svarade slutligen den snyftande Siang-Ny: 
»Om I än plågen mig till döds, så kommer dct inte att 
hända, att jag i något af dessa stycken syndar emot Gud. » 

Crsinnigt grepo henne nu svärfadern och några andra 
upphetsade miin, lwilka med did under hugg och slag 
förde henne igeno m alla ceremonier, hvarefter de förklarade 
henne \'igd och lämnade henne utmattad åt sig själf för en 
stun,i. 

Siang-Nys död. 

:\är lilla Siang-1\Y därefter icke \-ille erkänna sig gift 
och följaktligen höll sig pit afstitn.:l från brudgummen samt 
nekade att utföra med bröllopet förenade ceremonier, fortforo 

.. Sildnna clog~r äro 35:le och loo:de dagen efter en äldre 
medlems i familjen bortgång m. Il, 

brudgum, s\'ärföräldrar och släktingar att plåga henne un
der tlera dagar. Då hon cmellertid trots hotelser och miss
handel orubbligt vidblef sitt beslut, förklarade svärfadern ota
ligt, att han ej ville hat\'a något me,i en dylik sonhustru 
att skaffa, och befallde sonen att ofördröjligen eskortera henne 
tillbaka till hennes fader. 

Denna befallning innefattade dock någonting mer, h\'il
ket ock sonen förstod. Snart hade han åsnan sadlad. och 
lilla Siang-.\'y satte sig med klappande hjärta upp , i hopp 
om att snart få kasta sig i sin älskade moders armar. 

Emeilertid, då de kommit i närheten af hennes hem, 
till en plats där, \'ägen går alldeles utmed branten at' en 
hög klippa , hvarunder en nod tlyter fram, stanna de han 
åsnan, drog henne ned af denna, förde henne fram till 
branten af afgrunden, framtog ett paket opium och sade: 
».\'u har du att välja mellan dessa två, att taga opium 
eller störtas härutför. Välj fort! ty vid första anblicken af 
en människa störtar jag dig i djupet.,) 

Stackars lilla Siang-1\Y ! Hon stod nu ansikte mot ansikte 
med dö,ien. H\' ilket hon iln valde, skulle det göra slut på 
hennes iif. )) _-\ck Gud, Iwad skall jag göra», suckar ho n . 
Då går med ens ett ljus upp för henne: »Missionär Shind
ler , som bor så nära hemmet har utan tvifvel motgift att 
gif".-a mig », och hängan,ie öt\'cr bra nten ropar hon därför: 
»S kona tnig~ Skona lnig! Jag tar opiunl ! » 

Drl hennes egen brudgum tvingat henne att taga giftet, 
lät han henne gå. Hon hastar då åstad mot hemmet, som 
ligger endast 10 minuters \'äg från stället. Snart är hon 
dilr Dock, vid sjiilfva inträdet förlorar hon sansen. :\f 
hennes maner förstå föräldrarna , att hon tagi t opium, 
hvarför de skynda till missionsstationen, Där fanns för till
fä lle t en fröken Broom hall från London, ditkommen )) lik
som af en händelse ,) eller rättare »ditsänd af Hem'en .)) 
Ögonblickligen fattar hon en tlaska moto-ift och hastar bort 
till Siang-:\iy. Sedan de hällt medicin i j-,enne, förena de de när
\"arande ; ig i bön om Guds välsignelse däröfver. 

Lilla Siang-:-.iy slår då upp ögonen, igenkänner sin 
lärarinna och blir öfv crl11åitan glad samt börjar prisa Gud 
för sin befrielse. 

Hon berättar diirpå noggrant allt, lwad hon genomg~ltt, 
från det hon lämnade Ta-ning och hemmet, tills hon kom 
tillbaka, särskildt betonande, att Gud under allt gifvit henne 
att äga inre frid S[llllt sin' ii l unclel' det hon misshand lades 
som efteråt borttagit s\'edan af de slag hon fått. 

Efter att hafva afgifvit en klar och redig berättelse om 
ll\"ad hon genomgått, sade hon till de närvarande : "Låtol11 
oss tacka och lof\'a HelTen tillsammans! " De knäböjde clå, 
och lilla Siang-:\y bad en mycket innerlig, ja niistan un
derbar bön, Fröken Broomhall bad c!iircfter. Innan hon 
slutade, hade Siang-:\'ys ande obemiirkt gått hem tiU Jesus 
för att i hans rike lysa sf,som himmelens sken samt för 
evigt fröjdas med outsäglig och föd1ärligad gliidje. 

Slut, 

Att liila Siang-.\'.y efter fröken B:s ankomst kunde ta la 
så obesväradt samt bedja och prisa Herren så sansadt och 
innerligt låter sig ej naturligen förklaras , utan måste be
traktas som ett ytterligare bevis på elen kraft, som så här
ligt \-erkade i henne, git\'ande henne nåd att triumferande 
segra öfver djäfntlens makt och u nder jubel anträda färden 
mot hemmet därofvan, diil' hon skall bära segerluanscn, eme
dan hon öfvervunnit fö r Lammets blods sl<ull och för sitt 
\-ittnesbörd skull. 
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i\led delade känslo r hafven I måhända lrist ofl'anstå
ende, På samma gång som 1" käJlllen ett innerligt medli
dande mcd lilla Siang-:\'y, vill nog ock en känsla af ha rm 
bemäktiga sig eder ,'id tanken på det s ätt hl'arpå de hjärt
lösa männen behandlade en så oskyldig liten varelse: och 
gärna skullen I måhända se dem grund ligt tuktade dä r fö r, 
Dock, »kommen ihåg Jesus Kristus: » Höra I'i ej hans bön 
från korset ljuda i l'ilra hjärta n och öron: )~ Fade r, för bi t 
dem de t, ty de I'cta ick e, IlI'ad de gö r<t , » 

Borcle ej en liknancle kii nsla besjilla oss rid tanken pfl 
dem,. för s :'t vidt I' i äro h<tns sa nna liirjul1gar, Dc ve ta 
icke bättre, De känn<t ej Jesus, oc h därför hata och fö r
följa de hans bekänn<tre, 

L åtom oss ock tän ka efter , om icke I'i t illä fl'C'n t;.' rs 
hafl'a nagon del i dc ras okunn ighet. Har icke Guds för
samling försu mmat att gifl'<t dem cI'<tng eliul11, som upplyser, 
omska par och fri iisar d cm' 0, måttc I'i I'alma un ' llI' I, th 

slu m mcI' och spiinn<t hl'arjc nerv rö r uppfyllandct a f Jesu 
befallning, Hans s/J/a be fa ll n ing I » G IIII 11/ / 1;'l'I" Tär/dill 
och. /;ijr Ol alla fi!lk till Id,jIfJl,f;l7r h > 

Ljus i mörr1\rre:t 

.J1ij rker ii Il Il U ijf,.-cr rliupell In'iLar, 

ljusets rike dröj er dll i filil'rall , 
//l en igel/o//l tiJc!Olell hilirtat ilar, 
sklldar !jus i Ordet ifrdll Herm.II . 

Ordet, genom böl/. och 11'0 upptaget 

i;;!ll't h/lir/a, g/fver /..:raft at! /ulmpa, 

mod att löpa uPPllvt'ir.(iebanall., 
JU/d att l.:ättets lif In ed alidells r/(impll, 

O, så grilf uli dess r ika scllal..:ter, 

t ills du fil/Iler s ka!lell os/mttbara, 

ströfva genom profetia ilS fra/.:/er , 

tills dig lyser Jforgolls~iärlll11l !dam! 

L ägg ej af dill rustning, i sill slida 

liit ej st){lrdet fn.'ila, bed och 'vaka t 

Hastigt sviJllla I'I/örlw Jlaltells 'di/der, 
lJlorgoll gryr - dt! fdr dl! /t-;; i la Il slI/aka. 

Stave. 

tiPP110P till un~e !1}.&11, 

»Kom ö/ve!' , , , och Itjiilp oss", 

Huru ofta hafva icke de ord, som Paulus hörde 
från den macedoniske man , han såg i synen om nat
ten, då han i Troas bidade på sin Herres ledning, 
fatt tjäna 50111 väckelse rop till Guds barn, när Anden 
velat väcka dem upp tiil syn på hednavärldens behof 
af hjälp och på deras plikt att ej blott för egen del 
»äta h vad fett är och dricka hvad sött än utan att 
äfven skicka andelar till dem som intet ha fva tillredt 

för sig, Och gäller det · icke i dag mera an någon, 
sin att aktgifl'a på vår härliggjorde :\Iä stares sju gånger 
förnyade maning, »Den som har öra, han höre, 
hvad Anden säger försam ling arna », eller är det icke 
ett tecken, att en ny dag börjat inbryta, att h varbelst 
i den vida världen finnes något , so m i Herrens ögon 
har en ringa likhet med en »gyllene ljusstake », där 
har man börjat lyssna till och något förstå denna 
bön: "Kom öfver - och hjä lp oss ». 

Och märk väl, d e t är ej nu en röst i en nattlig 
syn, som vi höra - nej, våra egna bröder och syst
rar i Kina ropa i hvarj e bref: " k0111 öfver och hjälp 
oss» , 

>: Ordets dörr )\ står på I'id gafvel i Kina, och 
ropet efter arbetare i den myckna skörden år star
ka re iln niigonsin. Skall det nå cllg, u nge man, som 
smakat och sett huru god H erre n hr och som borjat 
stafva på de orden: "Den som misler sitt lif föl' !l~in 
skull, han skal! finna det ») Skall du, li kt fordom Da
vid s tjänare, då J erusalem fÖl'kastat si n rättmätige 
konung, kun na i ditt hjärta s:iga: »Till allt hVClci min 
herre ko nungen täckes ~i r d in tj ä nare villig » : _-'\fven 
din ko nung är af denn a vä rlde n förkastad och utstött, 
skall du taga ha ns ~ l11äleJ.;: och följa honom h vart 
ban går: 

Kom ih åg, att le fl'a för Kri st us är det s ali gas~e 
och heligaste lif vi kunna lefva, det lifvet gör hl'arJe 
börda t ill en välsig nelse och hva rj e kors til l en krona, 
Kanske väntar du på Her rens ledning r - Se , Paulus 
kom tiil Troas , väntande at t .\nden skul le L:ppenbara 
för honom C~-lIds plall, Ha r du, unge 111:1 n, likt Pau
lus, upphört att fullfö lja dina egna mål och börjat 
göra Guds m ål till ditt - månne du icke då är en, 
foJ' hv iikcn detta macedoniska rop om hjälp skall 
blifva en hel ig kallelse till , att tjäna Herrcn i Kina) 
K ina behöfl'er un ge m ä n, som kunna taga emot detta 
löfte: »se , jag är nä r eder 'lila dagar intill vhrldens 
il nde " , d ä rfö r att de gjorts vi lliga att predika evan
ge liul11 för h varje fo lk , Kina behöfver män, som för 
Herrens räkning kunna intaga landet, som ligg'er öppet; 
och ställer icke Anden i dag på nytt till Guds fo lk 
den fr åga , med h vilken Josua mötte Israels barn i 
Silo: »Fl ul'll lange vilj en I försumma att intaga det 
landet Herren har gifvit eder i » " Här äro mänga plat
ser att se ti lh, skref nyl igen broder Folke, »och vi 
äro endast 8 bröder », Ja, »af landet står ännu myc
ket å ter, so m skall intagas », » H 'Ue!/l ska!1jag siinda », 
säger Herren, och »/t'iIC'llZ ,i l'!! ',!ara vårt budskap?» 
J'h'flll »har ö ra att höra, h vad Anden säger försam, 
lingarna " ) .fluem skall svara: ),Häl' iiI' jag, siind mig»; 

K0l11l11itt6en fö r »Si 'el/ska 111issionoz i I(iJla,) 
önskar gärna träda i underhandling med unge män, 
som Herren må mana att gå ut på missionsfältet. 

»Jesu kärlek är den mäktigaste \:raft i u niv'e rsul11, 
Det enda pa jorden, som i någon mån kan tydliggörr, den
samma, ~I' solljuset , Iwilket genomtränger hela v~rlden med 
sina s tralar och söker strömma ir. genom hvarje öppn ing,» 

Alldrew iv!i()'ray. 
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Ick;e oss själf1ta. 
2 Kor. S: 15· Jak. 2: 15. 16. 

J\ jir dll II/Iikr I!f ~J'(Ra!ls sIlailita slrim/, 


m/lI!!s dl!, al! ai/!/ra liu'a.c 


",\,il" 1{li'c! fiil" di~' är liRt .li-id!lIl! Jr{ill! , 


iIIillIIS 11'11 , all andril strida.C 


Al" dilf I!/lir/i/ ,'d iif}d .Id!" Il!lika,i lliiJc 


Ar 11'11 (·illl:'· a/i gl/i'll CII illlllilIl slijd, 


dl(/" II/f"(!' dil /ii!'!1 Fr di.r sjiit!.' 


Flkl" RimsR" dl! rd j, ll('atT lida til", 

; 'd tf. /ii'ad /lät/i'/II Sl~rl!'-

d,r (J'(Ril ll .iill l"I";~(lsli' sRat! ('i'sRär, 

t/ illla iii!'!! 

__ If//I 'z 'dl/, dct ji/1ils i)/(tll,~r(,ll , S{I;'I! sa!:J/dr al/I, 

/ii'ers hOi! (l';- SI! odl iilii/'kt NI! /.:alit. 

I iii dlf kl/i 'il 01 .wt/aIi ilin hjdl}.C 

./-Ia/' dll ,idl, 1/111"(1 slld.:andc I)/'ils/et Iit!/' . 

ln'dllila lit/r> It?rtll /"'ros.ids) 


d'l SO!;!.,'"t.'ll ; !Ij;'ladols rällllill<.~[ l 'dl,' , 

('tiJi't'i{ z' d(;a~'!l !ossas. 


,Ifi'lil ddlll är I/i)i/ ; di! Ra Ii lindra dOI 

mo! 1'11 ord, IIIN! 01 Mi(R, !!lo! 1"11 oiill; IIiiII ('lin, 

hi/r dl! 1..·lirlt-R alt .r;-iira dc! NR.c 

.11:11 det Jt !/i"'S (// lIiit! 11!I(b't siiiI"I'<' äl! 


liillil:~"(/ br/jo/, SI;lgOI, 


J)d silRmliil'l; är ilf i'dr IJäs!!' 'i'äl/, 


lYall) SO/l! /ir /i-idols /;01;$(11. 

Jiilr till c~/ä/f hOI/UIII fW/ltd, !Id :7i'cmS ä!", 

SI! IJddI/Y, I/I!/'II iil/,;'·.dwl äi/ Ilh/I/[,'OI Idr, 

i!'(// dll A'lflll/ill bllJi! IWlls ji-id.' 

Jr!, till fridms uldbtl!"an: /;å/"i'illl, !/iiI' 


11(/"1'i'1/ Ilill' cwlt d,' Sil/il. 


l.ilil ,~'rdf i fil!1 liin/o/ dOll Slil"il här, 

~rCS1(," ltd s!iJrrt' fiila. 

0, Sli. drii/ /rh.' Sk)"l/dl! dl:,' i Tir/m Rlwl, 


liR slIiI/;/;as/( Ii/I/RI' ilar III;;"!. 


D ti'ljiir 'i'ld/1iI "dl Z'(FRa iJ(h Iloi l 


Dit (}(R lIItlllsklf!lS Ilii!! IIli h~'I/J' J,"i'slal! 

/i1l1l11 d! ilppct II/'ädil l 

T'ir!' oi'redd till 17ft lir/if, alf {lJ}i-a a/II, 

lilldrallde ({!/liras slII/irla l 

D,! sRal1 R!irlckcm red: / trä (J (/;. 0011 

OlllsidCI" fi! 1!Iollllga 11I1;/lg kl/, 

"dl Jes/ls fd ärillZ fiil" all!. 
Carl Blom. 

~T!ef. 

Cin-ch'eng Ctug. 9 1S97. 

Kät'C broder Herren ! 

Kommer just nu från ett besök på en utstation till 
Hai-cheo, p'u-cheo-fu. Herren gal' mig den nåden att få 
\'ara ti lls ammans med bröder, som på s in kropp buro Jesu 
Kristi märken. 

:--Jågra af våra kinesiska troende d:ir hade gjort ett för
sök att fö ra c\-angelium till e n. bergshy. Första dagen de 
predikcde på byns gata hotades de. Ih de dock åter vi
sade sig följande dag i sa mma syfte, ringde en af Renderna 
i by templets stora kloek!l för att s a mmanka llJ. ai b samhäl
lets mecllemmo.r. Dessa började nu gå o.nfails\-is li ll \'ägJ. 
mot \-åw bröder. De stormo.de mot dem, stenarno. hagl::ldc 
och kii ppilJ' no. aJ1\' iindcs i1iti gt. S dan de s å en stund 
miss han d!ats , hundos de med rep och fastsurrades vid pe
lame i templet. Där !1 ng o dc h:i nga, försmiiktandc af törst, 
en hel J::g . :--Jagn af by ns :ild rc 111;1:1 sy ntes eiock blif,ra 
rörda \-ici asy ne n af -lem. » \- i skola gå oc h bind a dem 
h i'lrdare». sade dc, men i s til Uct lossade de eiera s band 
hemli;:;-cn. Slutligen packade de dem alla (5 personer) på 
en kiirra, OCi1 u ncler bc\-akning a f 10 personer fördes de 
till sta~len P·u-eheo-fu. Pa vägen pl [lga des de mycket i 
sommarhe tL1I1. och inge n \' iin lig hand räckte dcm hjiilp. 
F örarn e hanaJc blott: >Bed nu till del. d iir Jesu s, att han 
löscr cder. I tron ju pa honom. l\l li han nu hjälpa der.» 
Framkon1l1a fördes GC till råeihuset men lössläpptcs där af 
l11an;1aril1en. 

Vi fingo bud om saken, och Tjider och jag reste ge
nast dit. Jag blcf myckct uppmuntrad af att sc dcm glada 
och frimod iga i tron, trots deras kroppar buro mä rken eftcr 
stenarna och tågen. \'iircien och en a nnan troende stäm
des af motståndarna, emcdJ.n dc skulle hyst tjufvar i sitt 
hem. Vi m3.ste dil t'för göra drt bästa att hjiilpa dem emot 
deras ank lagare. Vi hafva ett s vagt hopp, alt iimbctsmän
nen skola beskydda dem. På \-iigcn hem i dag förekom 
det mig så stort, att dessa nyföd da barn i tron kunnat 
ge n.omgå ett så svårt prof. Jag kände det också som en 
riktig förödmjukelse för oss. Mina älskadc brider. gifven 
eder ingen ro och gifven Herren ingen ro, förr än Guds 
Jerusalem är byggd t i detta land. IIl å Herren därtill få rum 
att am'ända IwiJken !clll hall "i/! af sill A'ro}p. - - 

Jag kom i dag i sällskap med tvenne män, som gjort 
en \'J.llfiird till ett heligt berg för att f~l s,'{ndernas förlåtelse. 
De \' isste ingen annan \'äg till frälsn ing - arn,J. folk J -

Hvem har hjärta att undanhållJ. dem lifvets ord: 0, att 
jag kunde nå eder med dcnn.a min gamlJ. bön: Låt oss få 
evangelium hit. - - - Glöm ej, at t millioner dö här i 
sin.a synder af brist på kunskap om Jesus. - - - I 
lördags hi:ilade jag i ett litet viirdshus \-id \-ägen. En. gam
mal gumma, som var öf\'er 60 år, var värdinna där. Jag 
frågade henne: »Tror ni. att ni kan få komma till himmc
len?» » J ag», sade hon, »huru skulle en sådan som j ag 
kunna hoppas få komma till himmelen:' - »r\" il, lwad 
har ni för hopp då?" frågade jag. »Att krypa ned i jorden», 
s\-aradc hon. AIskade bröder, o, att jag kllnde få tala 
med eder, då skulle jag ej släppa eder, förr än I med 
helJ. edert hjärta satt eder till att söka Israels Gud och ut
bedja räddare åt dessJ. arma, att de åtminstone fa veta, att 
\-ägen till himmelen står öppen för dem. Vi skola nog ej 
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hinna mer än gifva dem detta budskap, förr än konungen 
kommer. - - - Folket här är så talrikt, att jag är 
rädd för att vi ej hinna nå dem alla med det första fräls
ningsropet, förr än Jesus är här.~ 

Med fridens hälsning från eder ringe medbroder 
E. Folke. 

Från Hai-cheo missionsstation. 

Opiumasylen. Skolan. De första dopen. 

Befria de till döden fällda och rädda 
dem som stappla fram till bödelsl>linken! 
Ty om du säger: • Si, vi visste in'gen~ 

ting åärolll> , skall icke ha n, som pröfvar 
hjärtan. märka sådant , och han snm be
varar dilt lif, vela del' Och han veder
gäller människan efler hennes gärningar. 

Ord'pr. 24: II , 12. 

Den 2:dra nov. i fjol öppnades en opiumasyl för 
män i Hai cheo. Herren gaf oss förliden dr såsom svar 
på bön ett rymligt och ändamålsenligt hus för denna 
verksamhet. Där halva nu under den gångna vintern 
afvants mellan 60 och 70 personer. Alla dessa halva 
dagligen blifvit undervisade i Guds ord under Je tre eller 
fyra veckol s tid de tillbringat i asylen. - 11ånga för
böner ha uppsänc!ls för dem, och hvar och en har fått 
några goda skrifter med sig, då han återvänd t hem. 
»Att på allt sätt frälsa några, bör vara vårt oaAåtliga 
syfte. Hmu dyrbar är icke hvarje människosjäl ~ Broder 
och syster, tillåt mig göra dig tvenne frågor: Hum dyr
bar anser du din egen själ: 

Anser du hedningens lika dyrbar? 

Den 8 mars i år började vi en goss-skola i Hai·cheo. 
Den är inrymd i samma hus som asylen. Läraren iir 
från grannstaden Lin·kilt och tyckes vara duglig för sitt 
kall Han är dock ej frälst, bedjen för honom I :\'lin 
hustru undervisar också gossarna, nio till antalet, en 
timme om dagen i biblisk historia, geografi, räkning och 
sång. Den 3 I:sta maj på f. m. hade vi examen med 
barnen. På e. m. hade vi en liten fest för dem i ka.
pellet, hvilket vi för tillfallet prydt med löf och krukväxter. 
Sedan vi sjungit ett par sånger, läst något ur Guds ord 
och omtalat berättelser, serverades te med dopp, aprikoser, 
konfekt etc. De små ansiktena strålade af fröjd. Herren 
välsigne och främje våra händers verk, sitt namn till evig 
berömmelse och ära! 

Under cle iörsta månaclerna af det nya kinesiska 
året var vårt kapell söndag efter söndag till trängsel 
fylldt med lyssnande åhörare Det är trösteligt att veta, 
att utsädet skall bära frukt i sin tid. 

Nu något om arbetet i P'u-cheo-distriktet. 

Där finnes en kristen vid namn Uan/:, döpt af fram
lidne pastor Hsi. I dras skulle man reparera templet 
och haf,"a teater i broder Vangs by och fordrade, att han 
skulle hjälpa till med både pengar och dagsverken. Han 
sade sig ej för samvetets skull kunna bifalla deras be
gäran, emedan det vore att synda mot den sanne Guden, 
tilläggande at t kejsaren dessutom fritagit Jestt efterföljare 

från tempel- och teater-utskylder. j\,'len byns hufvudmän 
ville ej höra därpå, utan sade, att om han ej betr..lade 
sin andel, kunde han ej längre få bo kvar i byn, utan 
de skulle drifva ut honom. (En sak som ofta upprepas 
härute under sanningens strid mot lögnen.) Vi, som 
ryktesvis hört detta, lade vår broder Vangs sak inför 
Herren i särskild bÖD, och om några dagar kom han 
själf till Hai-cheo för att tala med oss om saken, Vi 
hade redan samma dag bestämt oss för att fara till 
P'u-cheo, och påföljande dag voro vi på väg. Genom 
Herrens hjälp 

vann vår evangelist Uang ynnest inför byns 
styresmän, 

och dessa lofvade att ej vidare förfölja vår broder. Men 
som man i Kina oftast »lofvar rundt och håller tunt», 
och folket i dessa distrikt ej sett någon officiell prok la
mation, som fritager de kristna från tempelafgif[er, beslöto 
vi att hos öf"erheten anhålla om en sådan. Det var ej 
det lättaste, ty mandarinen \'ar emot oss. Slutligen erhöll 
jag dock företräde och löfte om en proklamation, h\'ilken 
också utfärdades efter tvenne dagar. l~nder denna resa 
besökte vi också köpingen Hallialll?-c!wl, där broder .!(ollg 
har opium-asyl, samt tlera byar söder om de stora bergen, 
Här fingo vi predika evangelium för rätt många intres
serade. Särdeles fäste vi oss vid en ung bondson vid 
namn Uallg-kii-ping. Han visade stort nit för Glid och 
vittnar emellanat offentligt om Herren på marknader och 
vid andra tillfällen. Bedjen för honorIl, att han ej ma 
dragas ifrån vägen af åtskilliga släktingar, som äro korsets 
fiender. Vi utfärdade också inbjudning till de för evan
gelium intresserade att till 

Påskdagen infinna sig i Hai-cheo på det blifvande 
missionsmötet. 

Efter omkring tio d;lgars borto,'aro hemkommo \'i 
den 3:dje april för att vidtaga förberedelser till mötet. 
Det första som måste göras var att ställa i ordning en 
c10pbassäng och vidare resterande bänkar till kapellet. 
Dessa arbeten voro snart utförda, och hade vi sedan 
blott att utbedja oss texter fr~lll Herren och att hans 
Ande måtte komma öfver oss i kraft. Lördagen den 
17 :de anlände vännerna. Samma dag på k vällen ,"ar 
välkomstmöte, led t af Uang. Påskdagsmorgonen talade 
först jag öfver Jesu uppståndelse, och sedan predikade 
broder Hahne och U ang . Sedan vi intagit gemensam 
kinesisk middag och h\'ilat en stund, hade broder Linder 
sångöfning i kapellet. Samtidigt hölls förhör med dop
kandidaterna i ett annat rum. ::\iista dag på f. m. pre
dikade åter Vang och jag, och därpå följde dop och 
nattvardsgång. - Fyra män odt tz'!'t klJimwr skulle be
grafvas med Kristus genom dopet till döden. En rätt 

stor människoskara hade samlats för att åse 
dophandlingen, 

som inleddes med af.~jungandet af sången: »Siilla dag, 
Sälla dag » o. s. v. En högtidlig stillhet rådde hela 
tiden. 

Huru dyrbart, att Herren af dessa stenar kan göra 
barn åt .\braham, och huru stort att få vara " Glids med



arbetare» i detta härliga verk! Vi hade sedan en välsig
nad stund vid Herrens bord, ihågkommande hans död. 
Ett härligt bönemöte följde därpå, öfver hvilket säkert 
änglarna i himmelen gladdes. På eftermiddagen hölls 
vittnesbördsIllöte. flera berättade OIll, huru de under 
Qpiumafvänjningsknren genom broder Kong kommit i 
beröring med evangelium och att de nu voro beslutna 
att följa Jesus. Några af vittnesbörden voro mycket in· 
tressanta, och jag skulle önska, att missionsvännerna \'a rit 
härute och sett och hört våra gul hvade vänner då de 
den ene efter den andre trädde upp' på predikst;len, för
täljande oss huru de först fått höra denna nya lära och 
h\'ilket intryck den gjort på dem, samt huru' de genom 
tro på Herren kunnat öfl-'ervinna synder etc. etc. . Ej 
minst uppfriskande var det att lyssna till den kraftiga 
sången, som med korta mellanrlIm uppstämdes under 
ledning af evangelisten. Båda mötesdagarna på kvällen 
förevisades bibliska taflor medelst en laterna magica, lånad 
af en engelsk missionär. 

Tillåt mig nu få presentera de nydöpta för eder. 

L i-tclIg-iiin, 

Go år, f. d. jordbrukare, blind på högra ögat och döf 
på vänstra örat, äger en liten gård här i staden, idkar 
fårskötsel i mindre skala. Hörde först evangelium vid 
tältpredikan i dec. 1893 och trodde. Hall är en mycket 
enfaldig själ med uppriktig barnatro på Jesus. Hans 
båda söner och sonhustrur äro otrogna och förfölja honom. 
Fastän mycket slö till minnet, kommer han nästan dag
ligen till oss för att få lära s3nger och bi bdverser. 

Kong-s lillen-lao, 

36 år, f. d. solda t och stark opiumrökare , fick medan 
h:1I1 var anställd som betjänt hos en mandarin i P'u cheo, 
höra e \'angelii glada budskap på \'åren r895, under den 
stora examen därstädes. Han trodde det, lade med 
Herrens hjälp bort opiumpipan och bedrifver llll opium
asylverksamhet. Han har redan fått vara ett medel i 
Herrens iland till att intressera andra personer för san · 
ningen, och de tjugo fran P'u-cheo-distrikte t, som vid 
sista stormötet besökte Hai-cheo, äro till stor del en frukt 
af hans arbete. Hans öfver 70-åriga moder har sedan 
dess äfven kommit till tron på Herren och bortlagt opium
pipan. Halleluja l 

K1to-la-c1/eJ/~, 

f. d. barberare i P'ucheo-fu och opiumrökare, 3i år, 
hörde e\'angelium vid samma tillfälle som Kong, trodde 
och fick nåd att lämna opielasten. Han har sedan dess 
haft anställning hos oss och visa r stor läraktighet i 
Guds ord. 

R~uo-rll-/ill , 

f. d. aktör, numera landtbrukare, 40 år, hörde om Guds 
nåd i Kristus för flera å r tillbaka i Kiaog-cheo .distriktet 
(ro sv. mil norr ut) genom vår evangelist Uang och 
flyttade sedan öf\'er till 1"u-cheo, där han nu är bosatt 
med familj. Denne "år broder är i mycket fattiga om
ständigheter. 

Jallg-la-sao, 

fru lang, änka med trenne oförsörjda barnbarn, 60 år 
gammal, i små omständigheter, hörde först evangelium i 
Hai-cheo våren 1894 genom syster S. Storhaug (nll fru 
Sandberg) . Hon har sedan dess allt mer förändrats genom 
Guds Andes inflytande och bekänner nu Herrens namn, 
när helst tillfälle erbjudes. 

Ki-Ia-sao, 

(uttalas Tji-ta-sao) madam Tji, vår tjänarinna, 46 år, kom 
först till kännedom om Herren g<::nom syste r Hallin i 
Din-ch 'eng för omkring sex å r sedan, ::vIin hustru har 
sedan afvant henne från opium i Hai ·cheo , och genom 
Guds nåd har hon på senare tiden öfver\'llDnit mycket 
af sitt häftiga lynne. 

Vilja nu de kära missionsvännerna i sina böner 
ihågkomma dessa sex -- först/illgs-käljvarlla i Guds 
församling i Hai-c1uo/ 

Bedjen, att de må blifva brinnande och skinande 
ljus i detta natts\-arta mörker och användas af Herren 
till mänga, mänga själars frälsnin g. :-lin hustru hälsar 
hjärtligt alla de kära vänner, som bedja för oss och 
älska Herrens rikssak . 

Allas eder förbundne 
C. l'.fwril.: I}c'idcr. 

Frrån ilårra rresenärrerr. 

Den l6:te oktober anlände vara systrar till l3asel, dät· 
de togo in på Baselmissionens hem. Om. vistelsen i l3asel 
berättar fröken Engström: Vi blefl-o mycket hjärtligt emot
tagna af husmodern, och på söndagen omhändertagas vi af 
några af de i mi ssionsskolan studerande unge männen, 11\-ilka 
I'isade oss skol ans lokaler och ä l'ven staden. De måtte 
\-ara mycket musikaliska på denna anstalt ty i alla rum
men funnos orglar och pianon . Eleverna ~1I1~iervisas i mu
sik tre år, innan de utgå på missions fä ltet . 

Vi sjöngo fö r dem »0 hur saligt ' att få vandra» samt 
en engelsk; sång, och sedan sammankallade sin kör och 
sjöngo någ~'a tyska sånger för oss. Det \-ar rätt egendom
ligt att vara gäster i ett hus , där inga damer fi nnas. Där 
voro nämligen l l 3 unge män, men ingen enda k\'innlig 
missionär, och husmodern sågo \-i ej mera än vid måltiderna, 
men vi kunde ej haf\'a bättre \'ärdskap än vi had". 

På aftonen inbjödos \'i till supe i sekreterarens hem, 
där vi sedan hade ett litet bönemöte, innan vi gingo till 
tåget. 

Basel var en mycket vacker stad. Det är 3 bryggor 
ö[\-er Rhen, och från dessa är det den mest förtjusande ut
sikt ö[\'er noden och omnejd. På en utaf dem är ett torn 
byggdt, hvilket utvisar gränsen emellan Tyskland och Schweiz. 
De unge männen i missionsskolan talade om huru många 
gånger i veckan de gingo till Tyskland och hade möten. 
Kursen i missionsskolan är 6 år, hvarunder de läsa latin, 
grekiska, hebreiska m. m. samt studera medicin under 2 
år. De tyckas få en mycket grundlig utbildning. 

Vid afresan på söndagsaftonen voro flere nere vid tå
get, och där sjöngo \'i »Like a ri\'er glorious » vid tågets 
afgång. 



Opium och ~ineserrna 
Af IJugo l.iJld,.,.. 

Forts, fr, föreg. n :r. 

Opiets utbredning i Kina. 

Syskonen i vårt distrikt ha också alla insett behof\'et 
af att något göres för opiumslafva rna, och så småningom 
ha därför på IlVar station, utom en, öppnats asyler, där nu 
många både män och kvinnor blifl'it afl'anda frEtn lasten 
och såsom aldrig förut kommit i beröring med evangelium. 
Arbetsplanen är dock nu en helt annan än den , som all
mänt följes utaf kineserna själfva, Enligt denna utsände 
pastorn sina (\'anligen af honom) med medicin försedda 
medhjälpare till olika platser för att öppna asyler , hvilkas 
föreståndare dessa medhjälpare också blefvo, 

Var asylförestandaren ej direkt beroende af den vinst, 
som mdicinhandel n lämnade, stod han dock ständigt utsatt 
för den för en kines så farliga fr estelsen att \'id försälj
ningen af medicinen på ett eller annat sätt söka skaffa sig 
själf en förtjänst. linder sådana förhållanden I'ar det omöj
ligt att förel,omllw missbruk af det slag, som bl'. Folke i 
Sinims Land (mars l) 7, sid. 29) påpekar. Den princip, 
som d.ra missionärer nu följa, är a tt ej öppIla asyler på 
andra st~illcn än ptl 111issionsstationcrna, 1'1Icr liiir I11 a n 

själf vistas, då den utländske missioniiren båd e utde
lar medicinen och mottager asylafgiften, och de kine
siska medarbetarna hjälpa til! hu fntdsakligen i det andliga 
arbetet. På det sättet har arbetet också kun nat uppvisa de 
af bl'. Folke omtalade välsignelserna utan att I'ara besvä
radt genom de af honom tecknade skuggorna. _-\sylerna 
bli visserligen färre till antal: mcn ett mindre arbete med 
en solid grund är dock mera \'ärdt än ett, som för ögat 
ser stort ut, men som för med sig en mängd oordentlighe
ter och kanske t. o. m. lägger snaror för mångens fot. 

Det är allas vår önskan att få öppna en god asyl på 
lwarje station, så snart krafterna bli tillriickliga, l asylen 
i Hai-Cheo, där jag en tid arbetet, har jag haft rikliga 
tillfällen att sc, huru genom det dagliga umgänget med oss 
förbehållsamheten och fördomarna förSl'inna, och huru ,'äg 
därigenom bereclts för Guds ord inträde i hjärtat, Af de 
omkring 7 O patientel', som dcnna I'inter genomgått asylen, 
hafva vi hopp om, att å tminstone tre börjat ett nytt lif: ej få 
af dem komma till våra möten, då de ha ärende till staden, 
och andra hälsa på oss för nöjes skull. Just nu har jag 
haft besök af en f. d. patient, som nu strålar af hälsa. 
Han är inne på marknaden och berättade nu, huru han 
talat godt om oss och läran i sin · by, där han är den ende, 
som kOl1l1nit i närmare beröring med utländingarna. Afven 
om omvändelserna i asylerna ä ro få och fast :nan måste 
beräkna, alt de flesta, som afvant sig, förr eller senare 
återfalla i lasten, är det dock lätt att förstå, h\'i!ken stor 
betydelse för missionsarbetet i sin helhet det måste harva, 
att så många få tillfälle att grundligt lära känna oss och 
alt därigenom fördomar bli skingrade, att tron på de gamla 
vidskepelserna blir rubbad, och att Guds ord och andra 
andliga skrifter, blottande synd och villfarelse, med de åter
vändande bli spridda i hundratals hem. 

En af våra gamla patienter kommer dagligen till våra 
aftonmöten ; vi ha hopp om att han har lifvet i Gud. Första 
tiden af sin vistelse i asylen visade han t:,'dlig likgiltighet 
för andliga ting. j\'!en så blef han sjuk i lunginflammation, 
som visade sig så allvarsam, att vi trodde han skulle dö. 

Slwl!e han dö i asylen, visste vi, at t \'i nog skulle få begrafva 

honom: och som dd i Kina är en ej liten affär, besläto vi 
att sända honom till sin bostad, Jag sa~le honom detta, men 
han ville ej hem. »Sänder ni mig hem», sad.; han, "så dör jag 
alldeles säkert, ty in ga pen ningar har jag och ingen män
niska, som ser efter mig. Jag lof\'ade att besöka honom 
tre gånger om dagen och girl'a honom medicin, men han 
bad ändå att få stanna. Vi kunde då ej sända honom 
bort, utan bthio rör honom och skötte honom !Jå bästa sitl t. 
Småningom tillfrisk nade ha n och \'ille nu höra Herren till, eme
dan han var säker på.. att det va r \'ar Guet. som hört våra 
böner oe ll räddat hans lif. En dag då jag- ta laje med 
honom om bekiinnandet af synd och frågade, om h~:t1 ha 'le 
någl'a synder a tt bedja om förl åtelse fö r, s':a:'adc ha n: »Ja, 
visst har jag det. >, d-Jvilka då; » frågade jag, do , j etg 
har liil11nat Honan (hans hem land) och kommit hit. " »Har 
ni ingen mer synd:» - »:\ej , inte som jag I'et. " - Jag 
började nu fråga ut honom och fann, a tt han lef\'at mycl<ct 
illa. !-Ian fick nu iimne tiil bön OCi1 syntes up priktig. Han 
arbetar som ha neltlanga re ute i staJen, men 0 111 söndaffarnet 
håller han sig tillsammCl ns med ! troende . Bcdjen Gud 
för honom. !-Ian heter C'wo, - En annan al' pa tienterna 
gifte sig vid l + års [lider; efter l ~ år förlo rade han sin 
hustl'U och sitt enda bar I. !-Ian g ifte d" om si f{ , ll1.;n efter 
ett är dog ärven denna hus tru. :\u bÖljade ha n röka opium. 
och föde sedan under nEt6 ra år ett oregelb unde t Iii'; ibl and 
hade han tält u ppslaget på marknaden oeh u pptriU de där 
som yrkesspelare. Om honom hörde .iag i Jag, att han 
0111 aftnarna har bön tillsammans mcd t\'å af sina grannar, 
som äfl'cn afva nts i asylen. Hans far iiI' så glad öfl'er 
förändringen, som skett med sonen, att han siiger : » Orkar 
du arbeta någo t, si är det bra , 11\-~d'om inte, så får du 
I'ara hemma och hvila dig hela [tre \, om så skull.; vara, 
blott du ej röker opium. " \'i bedja Gtd, att hela denna 
familj må bli intresserad för el-angeliull1 . 

Missionsvännerna och opiumfrågan, 

~[cd den na lång t ifrån uttömmande skild ring har min 
afsikt nu varit att \-iicka alla. kinamissioncns I'iinner till 
insikt om \'idden af jet onda, som opium åstadkommit i 
detta land , och om det ans\-'ar I'i, silsom hörande till »de 
kristna », haf\'a dän'id, och \rill jag allvarligt bedja, at t i 
edra böner detta ämne ej blir förbigånget. Jag har sökt 
\'isa, till hvilken förbannels.; opium är ibland kineserna, 
men liksom Herren använde hungersnöden i Kanaan för att 
kalla Jakobs hus tii! Egypten och dill' göra de t till ett stort 
folk, sil har ha n låtit iif\'CIl detta onda få tjäna till sina 
planers befriimjande. Det är faktiskt opium, som öppnat 
Ki na föl' missionsvän nerna, och det iiI' elen nöd, hl'ari opi
um har bragt millioner af dess folk, som gör, att missio
närens budskap blir mera välkommet, iin annars skulle varit 
fallet. 

Opiumasykerl{samheten är i behof af eder hjälp. Tänk 
på hvilken börda , som ligger på en asyiförcståndare, då han 
har huset fullt af patienter, som måste vaktas nästan som 
fångar. Han måste dagligen bel'ittna deras lidanden och 
råda bot för deras många kriimpor. Se, där sitter en, 
oupphörligt gäspande och gapande och sträckande sig, oeh 
ger med högljudda stönanden sin olustighet tillkänna. En 
annan går fram och tillbal<a och slår med armarna och 
klagar öfver brännande, surrande och ryckande l<iinslor strax 
under huden i armar och ben och öfver viirk i lederna och 
benen i hela kroppen. En tredj e sitter där ett rof för sina 
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dys tra tankar och sina sjä lsl idan.len ; på i1cra nä tter ha r 
ha n ej kunnat sofva: när måltiden kom mer, har han ingen 
ap tit , och den minsta sak gör hono m förtre t. Han har nu 
uthii rda t de tta i i1era dagar ; »skall de t hiir hålla p:1 läng" " , 
knota l' han, »då uthärdar inte jag.» Och så passar han 
på ti llfiiIle att smyga sig ut , eller också smuggla sig till litet 
opium a f någon besökande. e ha. beta lt sin medicinafgift , 
tycka. de, och då \'ilja de ha bo t. 

Dedjen Gud om dugliga. , guJt'ruk tiga kinesiska medar, 
beta re fö r denna l'erksa. l11het, såda.na som kunna predika 
full fl'ihe t för de få ngna och med sit t exempel I'isa sina 
bröder frä lsn ingens kraft. 

:\ i ku nna ii fven hjiilpa oss med a nskaffa lhk af 1l1edi, 
ci n. :-,,[jssionärcrna ha h itti lls \' ari t nöjsakade att anskaffa 
,ien nöd iga. asy lmcJi ci nen på egen bekostna,i : men ,i et l][lr 
med sig sdrighete l', h\·a.rför eder hjälp skulle bii mycket 
värdefu ll. 

»Befria de ti ll dö,len fäll,ia, och riicicla ,iem som sta.ppla 
fram till bödels bän ken : Ty om du säger : 'Si, I' i \'isste 
ingenting dii l'om', skall icke han, so m prö[l'ar hjäl·tan, 
märka s li.dan t, och han, som be\'ara r di tt lir ve ta de t : 
Och han vedergälle r människan efter hennes gärn inga. I·. » 

Ordspr. 24 : I l, l :: . 

För de unga. 
l'di n innel'ligt iilskade 1'1(n: ' 

J ag blef sa glad att erh?dl a dit t brer. Dot \'ar, S0111 

0 111 I' i trittTa ts. Fas tän \'i icke kcmna va ra. på sa. mma plats, 
kunna vi dock bedja och tacka '.'å r allsmäk tige Gud för 
Iwara ndra. Han ha r g if\'i t oss dy rbara lö ft en, som göra, 
a.1t vi få hoppas pa ett möte, niimi igen da Jesus kom mer 
igen. De, som tro på Jes us. skola alla få si n belön il lg. 
Då skola I'i alla vara ti llsam mans och fröjda.s sa mt l, tisa 
den him melske f adern . J a.g älska r Jes us mycket och li'i ng ' 
ta r efter hans an komst. Jag iilskG r också min dyra. vä n. 
:-'[å Guds nåd, Jesu hjii lp oc h den Hel ige ,-\ ndes dela.kt ighet 
a ll tid vara med dig. Fas tä n vi icke ku nna se hl'arandra 
och tala med h l'arandra, kunna vi dock bedja den ena för 
den andra . \'år him melske F ader I'et allt ing, och efter sitt 
behag--- vi Il ha n gi fl'a oss d ra bö ner. 

f örra åre t togo fyra a f fli clwrIla i skolan af sitt fot, 
ba ndage, dä ri bland en frå n min by. Vi äro nu nio , a.ll a. 
med stora föt ter, :-' lå nga a. f mina. vän ner skra. tta åt mig , 
emedan jag tagi t af fo tba ndage t, men mi tt hjä rta. ä r ändå 
fu llt a.f fröjd och frid . ty ja.g tä nker på, huru Jesus kom 
till j orden, led, blef bespottad och slutligen dog på korse t. 
Han blef vå r ö fvers tepräs t, på de t vi må vin na int räde i 
himmele n. Han blef fatt ig, på de t alla må bli fva lyckliga . 
Tyvärr älska må nga människor i världen icke el'ig salighet , 
ut a.n i stäl let den nän'ara nde fröj den . \'i, som tidigt tro 
pli. Herren , ä ro i san ni ng lyckl iga . Sk ri ften säger : ), )iu är 
den behagliga tiden , nu ä r salighetens dag,). Om \'i 
icke taga ti ll fället i akt , kunna vi icke kom ma in i him, 
melen. Det bli r fö r sent a tt bättra sig. Då lI Ioses fö rde 
Israe ls barn ut ur Egypten in i J(a. nans land, försyndade 
de sig på vägen emot den sa nne Guden, och efteråt begick 
Moses också synd, så a.tt inge n af dem kunde inkomma, 

" Bref ti ll en fab ri ksA icka i S tockhol m frn n en af iröken Frid" 
Pry l z' sko iAlckor i Gin-ch 'eng. 

enjast dera.s barn tinga gå in. Med \'å r va. n,iring till 
him melen förhål ler de t sig också på sa mm a sä tt. Om vi 
s teg för steg fö lj a. Herren, skall ha.n säkcrl ige n leda oss i 
lj uset och hj älpa oss att ö fl.'e rd nna fiendern a. 

Jag hörde ät\.'en , at t dina föräldrar icke tro pli. Jesus. 
Om du älskar Herren, kan du I"ara en liten sol , som lyser 
dem och fröjdar dera.s hjä rta. n, och så smån ingom kan du 
leda ,ii n faclel' och moder till bättring och tro på F riilsaren. 
J ag beder ocl,så mycket fö r dem , a tt \'år hi mmelske Facle r 
må verka på dCrJS hjärtan . Jesus säger: » Om I bedjen 
0111 nilgot. hvaj hels t ~!e t vara må, och liten pEt Herrens 
namn , skall den h immelske Fadern gifl'a cder det. » Afven 
a tt kas ta berg i ha.fl·et skall icke va.ra omöj lig t. lIIen a.ck , 
vi ha f\'a icke denna tro. De som älska .I esus iiro i san , 
ning dy rbara , ty Jesus skall bevara dem, såsom bergen be, 
sk:'dda Jerusalem och såsom en sköld. 

Hjitr tligt tack för ditt brer samt fö r det kap itel i bi
beln du ga.f mig och för kol'te t. Då j ag ser det , fröjdas 
jag och titnker på ,iet lidande JeSliS uts tod. Det va r a llt 
fö r oss , han kunde icke u thiirda , a tt a lla sk u lle lidu. Nu 
har Herren redan utgj uti t sitt blod för att dä ruti två oss 
h'.· ita siisoll1 snö. Jesus har också lo fva t oss och sa.g t: 
» Ja~ sk!!!l va.ra !, ;t r ecler alla dagar in till \"iirk!ens ände.» 
På den dagen s kall d r medlare sj ii iI' sä tta en k rona af 
rent guld på vå rt hurl'ud och kliida oss u ti snöhvita klii , 
der. ,-\11:1, som tro pa Jesus, skola diir fröjdas för cI'i g t 
och skola aldrig ski lj :ls at. Jag lä ngta. r mycke t efte r mitt 
hem, himmelen, särskildt a tt få se Herren Jesu ansik te. 

J .'g tror Kina iir större iin alla andra ri!<cn, och dess 
il1\·ana.re äro mikga. lwarför ocks:1 afgucladyrkarn a äro 
talrika. J ag \'ill så gä rna göra n.lgo t för Jesus, men ja.g 
ä r för ung. Jag lä ngtar efter at t sna. rt bl ifva s tO l', sit at t 
jag kan få uppmana många tiil oml·ändelse . Ehuru vi ä ro 
små barn och nu icke kunna ut föra några stora. verk fö r 
Herren, har ha.n et t litet arbe te, som I' i få göra för honom . 
Vi ku nna bedja för dessa , som icke t ro på Herren, a tt den 
Helige ,-\nclc må verka pil de ras hj ärta n. Sorgligt nog 
kunna dc tles ta a f Kinas ](I' in nor icke läsa och vilj a där, 
för icke helle r, a tt ,ieras döt tra r skola lära sig. E medan 
de icke kunna läsa sin bibel, hafl' a de svårt a tt tro . Bed
jcn för dessa . a.t t GLId om möji ig t må få omväncia dem och 
de lämna det falska och vända sig til l sannin gen . Jag tacb r 
Frälsaren, at t han benåda r oss och lå ter oss få läsa och lära 
känna skriftccken, 5:1 a tt I'i kunna studera. bibeln och fö rstå 
litet a f Guds or". J ag tror, att Jesus har lämna t hi mmelens 
härl ighet och kommi t till denna besm itta.de jord , a tt vi som 
tro på honom må \'a ra \'itnner icke end as t på jorden, u ta. n vi 
hoppas också i den ti llkommande I'ärlden. Vi mås te hela 
\' ägen fasthfl lla \'a rt hopp och icke kasta bort det. Herren 
är \ å r bå t. Där för mås te \'i stiga om bord på den och 
vara där, tills \'i kom ma. till den pla ts , dit vi skol a . Vi 
skola säkerl ige n möta många faror på vägen, men Herre ns 
hand hj älper, oc h \' i behö fl'a ic ke frukta . Vi ve ta, a tt 
efter de t bi ttra kommer de t sö ta . Ibla nd gifver Gud oss 
icke lycka. Om j ordens skatter ä ro många. är det lätt att 
bli fl'a u tsatt för cljäfvu lens rörsökelscr. Han vill bringa 
d r tro pli. fa ll och komma. oss att blil\'a stolta . Därför 
g if,'er Gud oss lida nde, på ,i et \' i må \' inna lycka. Jesus 
har sagt : :: Det är sdrt för de rik a. a tt ko mma. in i Guds 
rike », ty de för lita sig på sina. skatter såsom en härlighet, 
de söka. icke efter Herrens härli ghet . Jesus \'ill gifva sin 
frid åt människors barn, a.tt de so m tro på honom må få 
del däru taf. 
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Jag vill gifl'a dig ett skönt kapitel ur Guds ord, näm
ligen den 23 :dje psalmen. Jag har blifvit mycket tröstad 
af detta kapitel. Då du läser den, skall du sä kerligen fröj
das och fylla s med frid . Vi hafva en god Herde, nä mli
gen Herren Jesus, som I'ill hjälpa oss att n\l1dra på himla
vägen och med s in egen ha nd leda a lla , som tro på honom. 

Johta-sao hälsar. Hälsa din moder och dina l"iinner 
så hjärtli g t. 

Vi ä ro nu 10 i skolan, en med små fölter.· 
Ledsa mt nog ku nna I' i icke läsa hl'arandras stil , men 

få tacka vår lii ra ri nna , so m MI-ersiitter åt oss. hg hop
pas, a tt du kommer till Kina, men ske icke män niskors 
1-i1ja utan Guds. Om Gud vill, att du sl,all komma hit, 
s kall han också bereda I-ägen . Om vi icke få träffas på 
jorden, skola vi mötas i himmelen. Där iir cI'ig fröjd och 
hugsvalelse. Jesus skall också vara midt ibl and oss och 
gifva oss sin frid. Jag önskar, att Jesus kom me nu och 
toge oss till s ig i himmelen. Det blefve i sa nning en säll
hetens dag. 

i'vlil Gud, som gifver mä nni skor n åd, vara med dig. 
Amen. CIIllJlg- i );ft7l/ao. 

]YIissionens bönelist~. 
0/1/ I bedjm NI~r()1 i l/Iill 1/(//1/1/, skal! jag Kifrl1 tid. 

Joh. 14: 14. 

1. Om flere bröde r för al-be tet på fäl tet. 
~ För missio närerna, s iirskild t Teodor S andberg, 

som är klen ti il hälsan. 
3. F ör en bondson, som bro Tjiider träffat på en 

resa , och hl'ilken visar stort nit och emella nå t offentligt 
vittnar om Herren (se s id. 124). 

4. FÖl' P'u- chco-fu-dis tri ktet och byn T ien-shang, att 
genom de n forfoljelsc, som utbrutit mot de kristna där, 
Guds kraft må tte biifva mera bnd bland folket och dc tro
ende mera ro tade i Herren. 

, For lä m re och barn i gosskolan i l-Ja i-cheo, (s id . 

111 , 112 , 125) . 
6 . För de nydöpta, att dc måtte bEfn \ brinnande 

och skinande ljus. 
7. För opiumasyh'crksarnheten (se s id. 127 ). 
8 . För Chao och en kinesisk familj (se sid . 126). 
9. Om hus i Rui·cheng, 

10. För de till Kina anlän da syst ra rna. 
11. För br. Stålhammar, SOI11 är på resa. 
12. 0111 bellöfliga medel till arbetets befriimjandc. 

Tacksägelse. 

Vi /illf7'a fil Gud, (Il Gud stim I/jälpcr, tldl I-Jcrrcil , 
H"errtl/, som fr/i/sar ifrdn döden. Ps. 68: 2 l. 

13. För 12 nydöpta (6 i Hai-cheo och 6 i T'ong-cheo). 

(se sid. 111, 112, 125) . 
J4. För bönhörelse angående hus i Han·ch'eng. Her

ren har nämligen besltarat de många böner, som under 2 
års tid blifvit uppsända for denna s tad och detta d istrikt. 
Broder Bcrgling har få tt hyra tvenne hus: ett i Han-c ll 'cng 
och ett annat i byn Liu-tsi-tsuen. (se sid. 112 ). 

15. For de infödde medhjiilparne. 

.flin}]äJan. 

Sinims Land 
utkommer, V. G., äfven underr898 i början af hvarje 

- manad. Pris r kr. per år, halfår 50 öre. Postporto 
20 öre. 

»lelee mcd makt och icke med kraft, mm Jl/cd 
min A nde, säger H erren Sebaot. E/LO du är, du stora 
berg, som rescr dig' emot Zentbbabel. MI ~/ättillark 
skall dit varda.» Sak. 4: 6, 7, 

Då vi nu ut sä nda ärets sista månadsnummer af 
denna tidning och samtidigt anmäla dess 3:dje årg, 
till prenumeration, så har Herren pamint oss om of
vanstående ord, hvilka han en gång lade i sin tjäna· 
res mun under tider, då »fångenskapens barn byggde 
ett tempel åt Herren, Israels Gud ». Af\'en vårt mis
sionsarbete är ett arbete på Herren Scbaots, Guds, 
hus, och vi känna därför behofvet af att förbindel
sen med »oljeskålen ofvantill " ständigt är öppen 
må Herren gifva detta, och förvisso skola bergen varda 
till slättmark för Herrens Ande. Till missionens vän
ner känna vi oss stä i tacksamhetsskuld för deras 
hjälp i arbetet, särskildt med denna tidning;; spri
dande och för den uppmuntran de hafva skänkt oss. 
»Godt är att alltid nitälska! det goda », ty det har 
löfte med sig; lå t om os;; då bedja Herren, i Il\rars 
hand »murarlodet " är och som »gr undat detta huset » 
och hvars »händer ock skola fullända det », att han 
främjar äfven den 3:dje årgången af vår tidning, så 
att hans »väg må blifva känd på jorden, och »ibland 
alla hedningar hans salig het»_ 

Då vallner i landsorten till oss uttrvckt den öns
kan, att titelbladet måtte erh ålla samma {'tseencle, som 
det hade i den första årgången, så vidtaga vi denna 
förändring från och med nästa a rs början. 

Om prenumeranternas antal växer och det såle
des låtel' sig göra att utvidga tidningens innehåli, 
är det vår afsikt att äfven under 1898 kunna utsända 
ett dubbelnurnmer i kvartalet, det sista liksom i ar ett 
juLnummer. 

Angeläget vore, att missionsvännerna gjorde sin 
prenumeration ii postkontoren före detta års utgång 
för att därig'enom underlätta bedömandet af uppla
gans storlek. 

PrenumerantsamIare, som vi gärna önska inl~da 
brefväxling med, erhålla Infart 6te ex. gratis, då de 
insända rekvisition direkte till redaktionen. 

Profnummer sändas på begäran . 
t\dr. Lästll1akaregatan 30, 4 tr., S tockholm. 

Stockholm i dec. 1897. 
Beclakt-ionen. 

Ny bok af Moody, 
"Sådd °ch s kö rd" 

Af D. L. N/ood)' . Pris: 30 öre. Då minst 10 ex. rekvire
ras mot kontant eller pr efterkraf lämnas 33'/. proc. rabatt. 

Rekvireras hos doktor K . Dergh, Tranås eller hos red. af 
,Sinims Land " Stockholm. 

På samma stiillen kan oc k erhJ.ltas förut lugifven: 

Till verket! Till verket! 
Maningsord till kris tna af D. L. jJ/ood)'. Pris: häftad 80 öre. 
Vid partirekvisition 2; proc. rabatt. 

Stockholm, P. Palruquists Aktiebolags Boktryck.eri, 1897' 


