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Chefoo. 
Chefoo (uttalas Chifu) är namnet pil en af de traktat

hamnar, som efter Kinas krig med England är 1858 vid 
fr~suppgörelsen förklarades öppnade för europeisk han~ 
del. Stauen ligger utmed kusten i den nordvästra delen 
af provinsen Shantong, hvilken som en halfö sticker nt i 
Gula hafvet. 

Klimatet är i Chefoo synnerligen halsosamt1 h varför 
Kina Inlandmissionen hit förlagt sin undervisningsanstalt för 
missionärernas barn. Äfven för miss ionärerna har samma 
mission i -Chefoo upprattat ett större, präktigt hvilohem, 

hvilket första rummet s tä.r öppet för barnens för
llldrar. 

Det var i narheten af Chefao, som boxarerörelsen 
tog sin början för 10 år sedan. Just i samma trakter 
ha r under innevarande 5.r p5.gätt e tt det mest underbara 
Andens verk. Det berät tas frän den amerikanska pres
byterianska mission~u därstädes om hela byar och köpingar, 
ja, t. o. m. en hel stad. där så godt som hvarenda person 
aomn.lt sig som dopkandidat samt under v5.ren och för
sommaren bevistat de dop klasser, som anordnats för dem. 
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..' * En mlsslonss~n. 

1. 

Sak. 4 kapitel. 

Detta kapitel följer näst efter det, hvari det 
stora undret omtal a~. att den orene öfverstcprästen 
J osua hade fått sin orenhet b orttag en och bli/vit 
klädd i högtidskläder. 

På den synen följde I-Ienens ord till hon om, 
att han all tid skulle hafva Mlträde tdl Gztd. Och 
efter detta kom ännu ett underba rt ord, ordet om 
att han och de, som voro med honom, skulle få gli 
på jorden såsom vi ttnen om att Telning"en skulle 
komma. Hela deras lif och personlig het skulle 
vittna om denne ene, I<'ristus, som af G ud skulle 
sändas. 

Så följde ordet om stenen, den d är dyrbara 
stenen, öfver hvilken SJit ögon vakade. Och sä 
kom vi ttnesbördet Om att H erren på en enda dag 
skulle borttaga alla synder. 

Inför e n sådan syn och inför sådana ord kunna 
vi väl förstå, at t profeten föll i vanmakt. Ja, han 
föll i en sådan van makt, alt Gud själf måste väcka 
honom genom s in ä ngel. Men Herren var ange
läg en, att det icke sk ulle s tanna med denna syn 
och med de ord, som hade talats till hans tjänare. 
Han ville fö ra denne ännu läng re. 

Jag tror, att efter möten sådana som dessa 
känna vi oss må ng a gånger, såsom fölle vi i en 
vanmaktssömn, Det är icke en dödens sömn, det 
är en sådan van makt, som kommer, då man k änner: 
~Det är nästan för mycket, vi hafva fått. Huru 
skola v i kunna bära allt detta?!> Men tänk, hvad 
Gud är underbar! Han tycker aldrig, att vi få för 
mycket. Han k o mmeralltid till oss med nya skatter 
och nya rikedoma r, A nnn mer har Herren att tala 
om ock så med oss. Och med detta möter han oss 
i det fjärde k apitlet hos profeten Sakarja - rnis
sionskajnllet. 

Det fOrsta. ha n d är talar om, är ljusstaken, 
alltigenom of guld.. På gru lld af Uppb. l kapitel 
förstå vi, att med ljusstaken menas G,ltds egna här 
på jorden, och vi känna det nästan, so m vore det 
för mycket sagdt: A lltigen@m af guld! Nog kunna 
vi först ii. , att församlingen en gång skall vara allt
igenom af g uld, sedan den gått genom elden och 
blifvit renad. lYlen tänk, att den redan nu i Guds 
ögon är alltigenom af guld! 

I-Ivad Herren vill göra med dessa, som af honom 
blifvit ren ade, vill han nu saga profeten, och sa 
visar han honom en ny syn: två otjeträd, som räcka 
upp öfve r hela ljusstaken. Och midt i ljusstaken 
fann s e n behålla re, till hvilken det ständigt ran n 
ned olj a. F rån behällaren gingo rör till hvarje 
lampa och det icke enkla r ö r utan sjudubb la rör, 
och genom dem strömmade oljan från behållaren 
till hvarje särskild lampa. 

Vi förstå nog, hvad Herren vill säga med denna 
syn. Men äfven om vi veta det teoretiskt, behöfva 

to Föredrag af mi ss ionär E. Folke vid konferensen j Södertelj e 
1910. 

vi åter från början stafva cJärpå för att riktigt lära 
känna Guds underbara kärlek, som han i denna 
b ild vill framställa för vår räkning. 

D et var '!låd, när . han framställde ljusstaken 
såsom varande hel oeh hållen af g uld. Men det 
var ännu mer nåd, när ha n talade om d e båda olje
träden , som s träckte sig fram öfver lj usstaken, om 
d en stora behållaren och om de sju rören, som 
g ingo till hvarje la mpa. 

D et är särskildt tre saker, vi här skola stanna för. 
Försl se vi kältan, h varifrån kraftcn kom. Det 

var från o[jelriide-n. I dem fa nns en aldrig sinande 
källa. Herren kunde ick e för profeten uppenbara 
he la he mligheten med dessa oljeträd och den rike
dom, som fanns i dem, Men för det Nya testa
mentets b arn har han uppenbarat hemlig heten. K ällan 
ä r ha ns O1[. ttä·mHga kärlek. Från den kommer allt~ 
sammans. 

Så få vi stanna något inför /6rrcidef. Förrådet 
fanns icke i de enskilda lamporna utan i den stora 
behållaren. Det var ick e så, att hvarje lampa fiek 
en behållare för sig, utan det var en garte-nsam 
behållare för alla lamporna, och denna fick s itt till
flöde från dc rika oljeträden. T illflödet var bestän
digt. Det gafs icke någon tid, dl en kran skruf
vades till, så a tt flödet afstannade. Nej, rören vara 
öppna beständ igt, och det var ick e ett stort rör utan 
SJi, rör, det gudomliga talet. Och tillflödet var till
räcklig t, ty det var tilltaget efter g udomligt mått 

Sådan var den syn, profeten fick se. O ch när 
han hade sett den, frågade ängeln : , Förstår du, 
hvad detta betyder? , H an ville riktigt väcka honom 
till eftertanke. Och han svarade : :& Nej , min he rre.", 
_. Det är nog ick e så lätt för en människa att 
rik t ig t fatta G uds åfsi kter med de sina. Det häuder 
nog ofta afven oss, att vi stå inför de rika löften 
och t illg ångar, som Gud har g ifvit oss, oeh att vi 
se på dem nästan såsom' drömmande samt fråga: 
~Herre, hvad betyder detta?~ Ja, Herren får mången 
gång säga ä fven till oss: »Förstår du än nu ieke, 
hvad detta betyder? Ser du ieke, att j ag lägger 
fra m för dig hela min rika fullh et till fyllande af 
dina behor? .. 

H vad profeten här fick se, rörde särskildt de 
uppgifter, Israel denna tid erhållit såsom ett Gu ds 
folk, och särskildt dem, som stodo såsom ledare för 
folket, nämligen Serubbabel oeh Josua. 

Serubbabel giek i Jerusalem omkring bland 
ruinerna. Templet var i ruiner, s taden var i ruiner, 
mllrarna voro i ruiner. Han hade löften och äfven 
till e n del löften as fullb ordan , därigenom att han 
och hans folk hade blifvit förd a tillbaka. Men i 
Jerusalem sågo de bara r uiner. Och hvad hade 
varit naturligare, än att dc inför dessa ruiner, in tör 
dessa omöjligheter, släppt alltsammans och förklarat: 
, Det är omöjligt? » Men hur gör Ser ubbabel ? Han 
tager upp murareiodeti går omkring bland ruinerna 
och säger: »1 Herren S ebaots nam n skall ett 
tempel här resas t ill hans ä ra. ' Och nu /är han 
från Herren d etta budskap: , D u g år icke ensam 
till detta verk, Serubbabel. Du går icke utan kraft 
in i detta verk, fast d et är många, som säga till 
dig: 'Det är omöjligt. Hur skall du k unna taga 
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dig fram och föra igenom allt detta, som du har 
på ditt hjärta?' .Nej', säger Herren till Serubbabel, 
,mina oljeträd flöda alltid för din räkning. Min 
behållare är för din räkning-. R öj'en, som skola 
tillJöra dig kraft, äro insatta af mig för din räkning, 
och du behöfver icke räkna på, hur stark din arm 
är, hur stor din makt är. Icke med makt och icke 
med kraft, men med min /11lde. 'P ]oJag har», vill 
Herren Sebaot säga, "beredt å t dig allt, hvad du 
behöfver för det stora verket., 

För Serll bbabel och de andra var det en ringa 
begynnelsens dag. Men Gud mötte Serubbabel, 
när han var frestad titt missmod, med att säga : 
•Förakta icke den ringa begynnelsens dag' Det 
är en begynnelse till något stort, hur ringa det än 
är, ty här, på detta rum, skall han stå, som jag 
har lafvat att sända. Här skall hans härlighet 
uppenbaras. 1> 

I Nehemias och Esras bok läsa vi om stora, 
som det tycktes, oöfverstigliga hinder, hvilka reste 
sig som berg för SerubbabeL Men H erren säger 
till honom: ,När du ser ett. sådant berg, får du 
säga: 'Hvad vill du, stora berg, som reser dig mot 
Serubbabel? Till s lättmark skall du varda.' , Sä 
skulle han få svara den dag, då han gick med 
murareIodet i sin hand bland ruinern'a, där allting 
syntes så omöjligt, och när rykten därtill komma 
om mäktiga män från andra sidan om Eufrates och 
äfven på samma sida om floden mäktiga ståthållare, 
som stämplade emot honom och inom sig själfva 
besll1tat att tillintetgöra honom. Det är ett profe
tiskt ord detta, som erinrar om, hvad Jesus Själf 
sade: »Den som har tro som ett senapskorn och 
som säger till detta berg: Häf dig upp och kasta 
dig i hafvet, honom skall ske, hvad han säger.> 

Men till Serubbabel k ommer ännu ett ord ifrån 
Herren. Han säger: ~ Serubbabel skall en dag föra 
fram slutstmcn.' Det skall icke blifva så, vill 
Herren säga, alt murarna skola resa sig endast till 
hälften. Det skall icke blifva blott en god början. 
Nej, Serllbbabel ska ll fä föra fram också slutstenen. 
- Och när detta sker, skola de, som se del, icke 
ropa: , Se, hvad Serubbabel har gjort" utan: »Det 
är nåd, nåd, som hvilar öfver denna s lutsten., De 
skola gifva ära åt Iler:ren, som bevisat denna nåd. 

Och sa säger Herren ännu en sak : »Det är 
sju, som f Olja Serubbabel mycket noga, som vaka 
öfver honom och äro rädda om honom, och det är 
de sju Guds ögon, som öfverfara hela jorden.» 
Människor kritiserade, männ iskor spådde, att Serub
babel skulle blifva till intet. Men de misstaga sig, 
fl1llk om ligt. Dc sj u, de fröjdades, ty de sfigo hän 
mot den dag, då verket sk ulle vara fullbordad t. 
De sju hade fa rit öfver hela jorden och i Serubbabel 
funnit en person, hvilken Gud kunde få använda 
sitt namn till ära, tiU att bygga hans tempel. Och 
därför stannade de vid honom, denne man, som 
andra ringaktade och ansågo för intet. Dessa sju 
voro, det för stå vi nog, frerren Själf, verkande genom 
sin A,nde. 

Ett taCK! 
ICä1'lekt1s, som aldrig upphör: 

Nya j "uhter &Ier bunt. 

VäflSkapen, SOtlt alltid grö1tSkar, 

Nya lagt 'ar åter skurit. 


Äll efl gång jrån jtJsterlalzdd 

K olllfltit jultgåjvor kiira, 

Vi ha känt, hu.r härltksbatldet 

Dragit oss huaraml räii tJära, 


Tack är allt, vi humla Kl/va. 
Tag emoJ titt, vämur kära! 
Utan 1h z skall tiet t;' blzjvaJ 

Som är gjordt till JtSIt ära! 
Sändebude!l. 

Min sista. missIonsresa und.er det 
gamla året. 

Ar August Berg. 

I. 

Ledarekonferen5en i Yuncheng var öfver. Alla hade 
ätervändt till sina stationer, och förberedelser för höstens 
möten vidtogos, Till följd af den starka nederbörden 
har mycket arbete i är kommit i gäng senare, än hvad 
an nars brukar vara fallet, och har det ena och det andra 
ofta :okört ihop». 

Alldenstund jag ägnade vären ä t vära stationer i 
H onan, var det· nu min plikt att agDa höstresorna åt 
arbetet i Shansi och Shensi. 

Den 14:de oktober redo därför min hustru och jag 
fistad till HaichO'UI för att öfvervara höstmötet d~r. Vi 
framkomma vid middagstiden, och under dagens lopp 
anlande den ena lilla skaran efter den andra, Som ingen 
missionär f. n. finnes, som kan ägna sig fit kvinnorna, 
var min hustms besök både behöftigt och v:ilkommet. 

Broder Verner Wester har mänga järn i elden, men 
Herren gifver hjalp, så att hittills intet af dem »brants" 
Mötet pågick under tvenne dagar, och det kandes godt 
att tala till dem, som kommit. Vårt kapell ~' Haicho1v 
är alldeles for litet. Vz' våga ej t'1tbjmta htdm"tg.arlla, 
Guds husfolk, för hvilka mötet hufvudsakligast är ämnadt, 
upptager alla lediga platser. 

T vfi. kvinnor och en man upptogos genom dopet i 
församlingen. 

Efter mötets slut stannade min hustru och jag :innu 
tre dagar. En dag ägnades åt skolan, där mllnadsexamen 
hölls, som gick mycket bra och afslöts med ett litet sam~ 
kväm, då ungdomarne bjödos pä extra förplagning i form 
af fiask. 

Så inföllo ett par högtidsdagar under vår vistelse 
där, nämligen v.5.r bröllopsdag Gch broder Verner Westers 
födelsedag. Kocken, som före sin anställning hos ut
lanningarna var sockerbagare, har nu lärt sig baka ut
landska kakorIoch på bröllopsdagen preslerade han å 
sin husbondes vägnar en vacker sockerka ka, vederbörligen 
glacerad och försedd med inskriptionen: , I man, älskell 
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edra hustrur.» J ag har anledning tro, att han ej var 
ombedd utva!ja just det spräket, men jag vill väl upp
taga förmaningens ord, säri;kild t ett sä dyrbart som detta, 
och som växa kinesiska bröder nog ofta fä höra frän oss. 
Broder Verners födelsedag inträfTade samma dag, vi skulle 
afresa frän Haichow. Jag hade tillsagt alla eleverna i 
skolan, la.rarne och evangelistema, att samlas utanlor hans 
fönster kl. 1/2 6 på morgonen för att afsjunga n§gra 
sänger. Emellertid befa nns det, att kockens klocka, som 
skulle visa tiden, »dött}) under natten, som kinesen sager, 
och 51 kommer han och väcker oss kl. 1/2 4 ! Vi voro 
51 mänga, att det ej var lönt resonera, allrahelst som vi 
sofvo pK olika lokaler. Emellertid gick tiden, och sK 
samlades vi kl. 5 i st. för 1/26 och sjöngo vid ljussken 
n[gra sänger 1. den tid iga morgonstunden. Efted\.t gratu
lerades under många bugningar. Sedan blef det tedrick
ning och kakä tning, di lIsockerhagaren:.. äter var framme 
med goda förmaningar och välönskningar, som bokstaf
Iigen »slukades » af oförfalskade barnamaga r ! 103 :e psal. 
men och gemensam bön afslutade vår samvaro och bör
j ade den nya arbetsdagen. 

Min hustru anträdde nu hemfården till Yuncheng 
för a tt ägna sig åt arbetet i byarna mndt omkring) 
nnder det att broder Verner Wester och jag fortsatte 
västerut till Puchowfu, hvarest äfven stormöte skulle hällas. 
Vi framkommo efter mörkrets inbrott. Päföljande dag, 
som var samlingsdag, anlände mötesbesökarna. Litet hvar 
hade brädt med förberedelser till högtiden. Det var en 
glädje fi nna det nya huset, som i sig inrymmer mottag
ningsrum för besökande, bostad för evangelisterna och sofrum 
för mötesbesökare, fullt färdigt. Det var en treflig loka l. 

Kapellet ar fortfarande för litet oc.:h blir för hvarje 
år alltmer otillfredsstallande, alldenstund församlingen ökas. 
Jag minns, hurusom för några ~r sedan vära sys trar här 
voro ledsna öfver att så fä kvinnor kommo till mötena. 
Nu är kvinnosidan alldeles fullsatt af kvinnor, de aUra 
flesta troende och döpta. Vårt arbete fär sm lön. Trohet 
och uthällighet vinna seger. Det är svårast i början och 
svärt att va.nta efter den dyrbara frukten, men om vi äro 
.totäJiga:o och »styrka vära hjärtan" (Jak. 5: 8), skall den 
ej uteblifva. Tio män och tvä kvinnor npptogos vid 
detta möte i församlingen. Det var en härlig söndags
förmiddag, dopakten ägde rum. Innanför stadsmuren 
ligger en liten insjö. D en Jäg där nu sä spegelblank, 
och oktobersolen sken så varm) med sina s trilar belysande 
en stor människoskara, som samlats för att bevittna dop
akten. Bland dem som döptes befunno Sig män och 
kvinnor af olika äldrar, frän den adertonäriga till den 
sjuttioäriga. 

J ag undrar, om vi nägonsin rätt kunna fatta, hvad 
det innebär för en hednakr isten att offentligt bekänna. 
Kristus. Vi tyclm kanske ofta, att det bör väl ej vara 
så. svärt, men alt af hjärtat kunna sjunga: 

lDen korsmärkta dräkten med gla.dje jag ta'r, 
Om ingen i slakten det namnet dock han , 

:ir nog icke alltid så lätt. Och dock ar det, hvad vära 
k!tra kd:;;tna kineser göra. Hedningen ser i dem pers 0

nc,r,.. som at orena bevekelsegrunder slutit sig till utlän
ningeo, men sj:.t1f\'a veta de med sig, att de räkna allt 
sotl1 förlust, p& det de m@. varda funna i Kristus. En 
himmelsvid ätskiUnad t Hvarje dop föregås af pröfning 
inför församlingen, da kandidaterna, en och en, förhöras. 

.A"~""~~~~~~"""~~~~~-"""_~._~ 

Gamle diakonen Chong (nu vald till äldste) kom nästan 
till hvar och en med den frågan: »Nä, om det skulle 
blifva ett ny tt boxaruppror, skulle du vara villig att då 
låta döda dig, dH.rför att du h or pä Jesns? )) Och svaret 
blef alltid ungefär detsamma: »Låt dem döda mig! De 
knnna väl döda kroppen men ej själen. '> 

Sjalfva mötet var afven mycket godt, men den af
lidne diakonen 5ith saknades. Det var dock 8ft kärt 
Ilta ögat hvila p§. ha ns tvenne barn, vuxna skolbarn, och 
bäda verkligt troende. De vandra i sin faders fotspär. 
Vid församlingsmötet valdes trenne bröder till d iakoner, 
och komma de aU vid nästa möte därtill a,fskiljas. Sä 
var da detta möte slut, och jag skulle begiIva mig in i 
Shensiprovinsen . Vid femtiden pä mändags e. m. var 
iag pil andra sidan af Gula floden. Till snUskap hade 
jag bland andra en kinesisk topograf, som skulle opp· 
mäta och kartlägga fästn ingen Tungkwan. Han var en 
reformman, som längtade efter a tt fä klippa af sig sin 
fläta. I Tungkwan ha vi en utstation, hvarest jag läg 
öfver natten. Broder Hugo Linder hade nyss besökt 
densamma och haft mö te med de i evangelium intre.,,
serade. 

Päföljande morgon var det att begifva sig i väg 
ig~n, nu llled staden Huachow som mäl. Vägen, Som 
leder dit, är stora, breda »Kungs::.- (mandarin) vägen, 
den på hvilken det flyktande kejsarhofvet färdades §,r [ 900. 

Det myckna regnandet i är har farit illa med den, men 
när man rider, tar man sjg lätt fram, äfven om nägra 
små missöden d[ och dä skulle inträffa. Efter ett par 
mils rid t framkomm o jag och min hästskötare ti ll en be
ryktad tempel. och marknadsplats, Hua ifl miau kallad. 
Vi s lmJle där fodra djuren och ~lta middag. Framkomna 
till det första värdshuset befanns det hafvCl rasat under 
regnet. N :o l var npptaget af mulor och hästar, n:o 
3 och 4 likaså och n:o 5 - ja, eU sädant existerade 
ej! Dä värdshusvärden pä n:o 4 fick höra, att vi ej 
skulle stanna öfv er natten, beredde han rum ät oss. Men 
ack) hvilka värdshus ! I vanliga fall äro dessa vä rdshus 
tillhäll för däliga kvinnor. Nu voro hundra mulor och 
hästar tillika med äfver trettio soldater inkvarterade här 
på obestä md tid, pä grund af att barackerna i ett när
beläget soldatiäger rasat, och hur här såg ut, later sig ej 
beskrifvas. Öfverallt i spiltor, utanför rummen och på 
gärden, stod O djur bundna, och man måste kryssa sig 
fram , icke vetande, af hvilket mCln kunde vänta sig en 
spark! Gödseln Hig i ljocka lager öfvera llt, och i dörr
öppningarna sutta unga nickor eller lägo och rökte opium 
tillsammans med soldaterna ! J a, det var ett Sodom. 

Päföljande dag på förm iddagen var jag i Huachow, 
där vi ha utstation. Lille gubben Glien gick vid min 
ankomst och pysslade med sina krysantemumblommor 
ute pä gården. Vi äro gamla, goda vänner, han och 
jag. Jag har set t honom taga de första ste-gen på lifvets 
väg; nu är han en af pelame inom sin församling. Som 
vanligt hade han sina patienter, som han behandlade, an 
medelst punktuering, än medelst koppning. 

I Huachowdis triktet fi nnas ganska mänga, som äro 
intresserade i evangelium, och ej sä fä döpta. De fle."ta 
medlemmarna i Tuogchow-fu församling äro härifrån. All 
denstund höstmötet i Tungchow inträffade denna vecka, 
måste vi, Chen och jag, redan påföljande dag bryta upp. 
Till oss sällade sig tvä andra, afven de intresserade i 
evangelium. 
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Pä kvällen lägo vi i köpingen H sio-I, hvarest vi ha 
utstation och kristna: Här stötte fl era till, som med oss 
skulle fira högt id i Tungehow, och glada drogo vi nästa 
dag fuitad j den tid iga morgonstunden . Kineserna ~ro 

minnesgoda, men jag trodde dock, att de nu skulle börjat 
glömma mig. Det är ju öfver sex ä r sedan jag reste 
omkring i distr iktet. Men nej J Än här och lln där ut· 
e fter vägarnej vid färjor och värdshus, trä ffad e jag per
soner, som vänligt hä lsade mig och fr!'gade efter vära 
gossar. I bland blef jag ju tagen r a tt va ra Hugo L in
der eller Na thanae1 Högman, som efter mig verkat här, 
men de t I!l tsas man ej om. ~ H varför rider ni ej pft er 
velociped i dag ?~ frägade flera mig. ~Emecla n jag a ld rig 
äg t och troligen a ldrig kommer a tt aga nngon ., borde 
ju nu ha varit det rälla svaret. I stldana fa ll togo de 
mig fOr at t vara n§gon af de ofvannämncle bröderna. 

Anking, China den 6 november 1910. 

Herren tänkte pB. ett härligt sätt pfi. oss nnder 
resan, i det han i nästan hvarje hamn sände nägon, som 
gaf oss vederkvickelse och uppmuntran . .. 

I Singapore hade vi en dyrbar stund i en lokal 
tillhöran de Plymouthbröderna. En om vand kines talade 
där pä ett h~lnförande sä tt om hur vi ha att utföra Guds 
verk med h<lns medel och pK hans tid. I sanning ett 
budskap för vär tid !. .. Nfven i Hanglcong hade vi 
vänner, som välkomnade o::;s. De togo oss med till en 
troende underofficer vid de i H onkong förlagda engelska 
trupperna. Den kvällen förstod jag säsom aldrig förr, 
hvilken underbar föreningslänk kärleken till Herren Jesus 
ar. Där sulto vi, ehum blott nägra timmar förut för 
hvarandra oleända, i den största trefnacl, s5.som hade vi 
i åratal kant hvarandra, Hur var detta möjligt? Vi 
i,i lskade alla samme Jesus. I karleken till honom ligger 
hemligheten till ett världsomfattande broderskal). 

. " Jag nämnde i förra brefvet, att vi s!l. innerligt 
önskade, a tt Herren redan under utresan ville bm lw oss 
till frälsning för nägon eller nägra :iFilar. Till vUr glHdje 
fingo vi höra, att mer nn en af de ombord varande 
fattat beslut att Jnmna sig ät Herren . U nderbarast var 
det med en gammal sjökapten, som jag och lva ,lUdra 
delade hytt med. Som gammal sjöman var han h!ird 
och shä f samt gaf, närhelst han kunde, ett stickande ord. 
Men Guds Ande hade verkat på ha ns hj:i rta, och sista 
morgone n var h~n helt förändrad . Jag skall ald rig glömma 
den syn, jag s~g. Efter !itskiIl ig tvekan böjde han, den 
gamle syndaren, kn :.! för att bedja Gud' om n5.d. 0, hur 
lycklig jag var alt med en kam rat fä böja mig vid hans 
sida och förena mig med ho nom i bön om ljus och 
fr ihet! Det var i sanning ett ljust minne. 

I Shanghai, di t vi anlände den 2 1 okt., v3.1kom nades 
vi hjartligt. Fdl.n den första stunden, jag landade i Kina, 
ha r jag erfarit e n underbar hemkänsla. Ja, jag mäste 
saga, att jag under hela utresan ej en enda minut hade 
känsla af alt jag for bort. Hvad kineserna ang3r, för" 
st3r jag ej sädana uttryck, som jag hört, ~a tt man hoppas 

bli. i ständ att ä lska dem t> . För min egen del kanner 
jag, att jag älska r kineserna och tackar Gud därför. 

Vi tillbringade jämt en vecka pfi. Kina lnlandmis
manens hem j Shanghai för att fullborda vär utrustning 
samt m vira kinesiska d räkte:r färd iga. Lurdagsnatten 
bodde jag pli. Skandinaviska sjömanshemmet, d~\r jag pre
dikade pä söndag förmiddag. Det va r en ej riuga veder
kvickelse att blifva inbjuden till broder Rydberg, som ä r 
föreståndare tör hemmet, och att fä trärra de mänga 
skandinaverna där. Detta hem är af ofantlig betydelse 
för vära nordiska sjöma.n. Men en sak verkade ned
släende - del är ännu skuld pi byggnaden, Jag näm
ner d etta med afsikt, i händelse nägon lasare af dessa 
rader vill hjalpa till att göra del skuldfritt. 

Mändagen den 3 J var den stora dagen. Kl. 4 e. m. 
blefvo vi rakade. Kineserna använda ej lv~1 fOr rakning 
utan ingnida hnfvuclet med nära pä skäll he tt vatten. I 
hast fin go vi pä oss vära kinesiska kl:1der, och d~rmed 
voro vi fitrdiga att fortsatta inät landet. Vid midnatts· 
tiden lämnade vi Shanghai, och torsdagsmorgonen kl. 4 
voro vi i Anki ng. Mr Bland var _oss till mötes ute pä 
floden med en större bli t, som förde oss uch vlira saker 
i land. Kl. 6 öppnades stadsportarna, och sä fortsa tle 
vi till spräkskolan. Redan' nästa dag började vi våra 
studier. 

Nar jag nu ser tillbaka pfi. den tid, som gätt, sedan 
jag lämnade Sverige, huru underbart har ej Herren be
varat, led t och vtllsigJlat! 0, att hela mitt lif kunde bli 
ett enda tack till H erren för allt, hvad han varit och är! 
Men jag ville ocksfl. sända ett inn erligt tack till alla, som 
varit med oss i bön till Gud. Att allt gä tt sä lyckligt, 
beror ' säkert pä mängas trogna förböner. Ju,t i gär kväll 
tänkte jag, när inhämtanclet a f kinesiskan föreföll att gå 
bra, a tt jag nog har bed.Ja1lde vänner där hemma. Ja, 
mä jag och vi alla här på skolan i fortsättningen fä 
vara inneslutna i vännernas förbön. D!l.ri ligger hemlig
heten till framgäng. 

Eder för ldnesernas frälsning utsände 
Josef Em. Olss01l . 

• 
Haichow den 22 november 1 9 10 . 

Lo/vad 'l1Ot't Iien't'lll Dag efter da.g bär flaU v/Jra 
bördor l 

Sft san t detta ~I.r! Om icke s3 vore, skulle de t för 
lange sedan ha vari t ute med oss. Ty bördor ha vi 
b!l.de stora och tunga, allde les för stora och tunga att 
bara själfva. Men, lofvad vare Herren, han b:1r både 
oss och vära bördor! 

H vad tänka vära friska) starka och för H erren nit
ä lska nde unga vänner där hemma på? Hvad tänken I 
pä? H varför åro icke vära mis.<:ionskommittt:er öf"erl llpna 
af ansökningar frSn eder om at(fä_ tjäna _Herren p3 mis
sionsfä ltet ? Jag ö nskar, l baden varit närvarande den 
sis ta morgone n vid vär kinesiska konferens i är. Tre 
ledande kinesiska bröder frän vira tre provinser pä fältet 
stodo samtidigt upp och b§do a tt rn. säga ett ord. Utan 
att föru t ha talats vid därom uppmanade de alla de när
varande alt göra till ett dagligt böneamne, nit Gud lIlJlte 
sä1lda lut jlere missio11ärer! De voro sft ifriga, a tt de 
ta lade på en gäng. , Viljen I, bröder», frägade de, 
~v ilj e n I? » »Ja, vi vi lja », svarade alla, under det d e res te 
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sig och st räckte händerna mot himlen) liksom tagande 
Gud till vittne. Och sä tillkom det bref till hemförsam
lingen, sonl val redan varit syn ligt i v§.r tidning "') 
clt verkligt Iljärfe.rop jrått dert kinesiska församli1lgen. 
Hvem lyssnar til! detta rop? Hvem säger: ~ Herre, här 
är jag, sänd mig?., E ller skola de härute bedja, hoppas, 
vänta och fräga efter eder fö rgäfves? 

• 
H östens fyra stormöten i Haichow distrikt äro nu 

Ofver. Vid tvä förekomma dop, dä tillsammans 15 per
soner i äldern mellan 14 och 68 är upptagas i försam
lingen, af dem 4 skolgossar och 2 skolflickor. Hvilken 
gl:tdje att se de unga komma samt att höra deras fri
modiga vittll esbörd vid dopförhöret om vissheten, att de 
ha barnaskap hos Gud! Det räuframmaste kom frän en 
18-firig yngling) som är fullk omligt blind. Han förklarade, 
att han hade det vissa hoppet att en gling kunna se 
se Jesus i all hans bärlighet! Han vittnar ock i sin enfald 
inför andra om SiD Fraisare . 

Vid vfir- och höstmötena i är ha inalles insamlats 
öfver 400 kr. i peng"dr och spannmlil. Vidare ha af de 
troende tecknats omkring 10 mänader!\ predikotjänst, 
hviIket arbete skalt ntföras före ny§.ret på platser, där 
evangel ium är föga eller intet kändt. 

• 
Vi ha sä mycket att glädjas öfver i missionsarbetet. 

Men det är detta, fienden ej kan lida - att se Guds 
barn glada - nej! Ofta griper han därför in, där vi 
minst vanta det. SIwian här, med i höst 38 gossar, är 
ett stort glädjeämne, om än under fruktan och bMvan. 
Hvilk~t ansvar att ha en s§dan skara lämnad i sin värd 
större delen af äre t, i all synnerhet dft man ~ir ensam 
på slatiönen samt måste vara borta mer tin halfva tiden! 
Flere a f gossarna äro ulan tvifvel Jesu sanna lärjungar. 
Sex ~I ro döpta. Dessa jämte nllgra andra samlas hvarje 
IIliddag till ett litet bönemöte. H:ir -- pa. detta dera!) 
heligaste omrlide _ . just hUr ville satan komma in. 
Förslagen, som han ar, lyckades det honom ock öfver 
förväntan. En kväll i fön'a veckan, då jag kom hem 
efter en 120 Ii ,!t ng, ytterst tröttsam och besvärlig rid t 
öfver berget, kom den troende läraren och sade, att hall, 
de dagar jag varit borta, kommit till insikt om alt det 
står mycket illa till i skolan, sv§rare, än vi kunnat ana. 
Efter bön och noggranna undersökningar m5sle tvft af 
de större gossarna relegeras. Det var med svidande 
hjärta, jag gick att i skolan offenll igt delgifva delta. Den 
ene af gossarne, son till troende föräldrar, blef aHcleles 
förkrossad. Han fIck ock komma tillbaka redan följande 
dag. Den andre gjorde äfven kraftiga försök att fä stanna 
men mäste gä för alt id,e fä komma igen. 

Sft är det -- ljus och mörker strida om väldet. 
Ibland sy nes det, som vore ljuset borta, besegradt, men 
sli lyser solen fram klarare än förut, och det blir §.ter 
ljust och gtadt, och sa. kan man af fu llas te hjärta t~cka 
den käre himmelske Fadern för allt. 

:I: '"• 
Helt nyligen begrofs en gammal blind gumma här i 

staden, kris ten sedan mänga är . Hon följdes till grafven 

af en stor skara troende jamte hirarne och eleverna frän 
skolan. Det var en läng, imponerande procession, som 
ock tilldrog' sig mycken uppmärksamhet. Denna kvinna 
hade fätt lida mycket för sin tro och det af sin egen 
dotter, hos hvilken hon bodde. Nu har hon hugnad 
- nu är hon ej längre blind - :tfven hOll ser Jesus. 
»Att få se hOt/om! ., vore hennes sista' ord. 

Det är sä m[nga af våra kinesiska vänner) som 
detta är ffitt lägga ned sin vandriQgsstaf. Det ar riktigt 
vemodigt alt då och dä i minnet nita dem passera revy. 
Snart kan det vara din och min tur att förenas med 
dem. Lätom oss därRir verka, medan dagen är! Natten 
kommer. 

* ,., • 

Till sist - må den ständiga bönen aldrig slappas! 
Må vi aUtid få vara inneslutna i edra böner J Arbetet 
här ar så ~tort, sä kräfvande och så mångsidigt! Dlir 
man dtl. lämnad ensam och ulan hopp om snar hj:tlp, 
är man ofla Hlrdig att kasta sin yxa i sjön. 

Men nu till sånglektion i skolan! I dag skola vi 
öfva: ,re lai chi su bsii ch'in lao:') = Verka, ty natten 
kommer. 

Kara hälsningar! 
I Herren til.lgifne 

V. Wester. 

oför våra sma. 
Vad en 50-öring uträttade. 

En gäng berättade ~n missionär för barnen i en 
skola nägot om sitt arbete ' i Australien och om den stora 
nöd, som b~lrskade där. När han slutat, gick en liten 
fli cka .helt blygt fram, räckte honom en 50~öring, de enda 
pengar, hon kunde kalla för sina, och bad missiontiren 
använda dem till något »särskilt ». 

Den vänlige missionären tacltade och lovade att full, 
göra den lilla flicka ns uppdrag. In nan han for tillbaka 
till Al!stralien, köpte han för 50-öringen en god, kristlig 
bok och log den med sig. 

Flere mänader_hade f0rgä.tt efte r hans besök i skola n, 
och han predikade !iter för första gängen i Australien. 
Han säg en ung flicka, som tydligen var en frä mling, 
komma in i kyrkan. Efterät talade han med hen ne 
och hörde, att hon som tjänarinna simlle resa inät landet 
till en plats, dit sällan nllgon missionär kom . Han gav 
henne dä den bok, som han köpt för den lilla flickans 
pengar. 

Flere veckor efteråt kom en bonde en dag till missio
n:iren oc.:1I frågad e, om det var han, som i kyrk<Jn en 
söndag had e givit hans tjänarinna en liten bok med den 
och den rubriken. Hans hustru hade, sade han) ltl.st 
boken och gripits av en sådan Hingtan all få hör~ mer 
om FraIsaren. 

Ehuru det var läng väg till mannens hem, reste 
missionären med honom och fick sä. tala med <ien djupt 
bekymrade kvinnan om Herren Jesus, som icke kastar ut 
nägon, som till honom kommer, som 3.lskar alla och fraisar 
var och en, som bär fram sin synd till honom och an
förlrOt" sig ät honom. 

Efter nägra veckor kom bonden tillbaka. Nu hade 
.. Kinamissionstidnil1gen l deeembe'· 1910. han själv läst boken och sedan länat den åt sina grannar. 
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alla Transpo rt 3,055: 48 
10 22. S. S., Lycki\s' glrd, rabatt pA H . S. Ö. 2: SO 

De voro enkla nybyggare, som borta i urskogen brutit 
sig mark och hittills fr5.ga t endast efter det, som jorden 

1024. Spa rbössemedel från onämnd ........ . 8: 14

tillhör. Men Gud hade talat till deras hjartan genom T0 2 7 · Gm H. K, Brunnsvik, Öskeviksby 10: 
den lilla boken, och nu förklarade de, att de sjä lva vi ll e r029· ~ Tackoffer» ...... .. ............... . 6J: 
bygga en kyrka, om bara missionären ibland ville komma r031. 10S:lInl. vid en fest gm F. F' Strand, T 

Sundsvall ...................... .. . 30; 15
till dem och hälla gudstjänst. Han lovade med gladje 
rO}2. J. 1\., Nyvn;:, gIn d:o .. . ............. .. 5:


a lt göra detta, och en liten enkel kyrka blev uppförd. 1033· K. F., S thlm, tilt M. Riogbergs uno 
Se, allt detta var en (rukt av den 50-öring, som en uerhäll gm G. E . P . .... ......... .. 5°: 

liten flicka hade givit av kärlek till sin Frälsare. 1034. Insamliog under !lret i Klöfverdala 
missionshus gm J. L .. "" ....... . 26: IS 

10 49. Onämnd, Habo ........... .. 25: 
För S. M . K:s missions- och bönekretsar. 105 r. M. S., 1-10ra ... .. . .... . .... ... . 30 : 

105 2 • A. P ., Madängsholm 10: 

Tacksägtlse: rör all Herrens trofasthet och nid under 1053. F. P., Björldiuge ................... ... .. 5: 50 
det förflutna ~re t, särskildt hans afllja lpande af det eko 10 54 . _Herrens de}, af en gåfva på A. & 

F. D _i; silfverbröllopsdag ... .. 20:nomiska betrycket under oktober månad; fö r att Herrens 
1055· :1L K .. As'k arsmlla, MisterhIllt .... .. 5: 25

verk gÖll framät öfver hela S. M. K:s fält; för 3 nya 1056. I. A . gm r.. H ., N orrköping .... .. 50: 
missionsarbetare; [ör de infödda kristnas tillv:ixt i n5.den 1057. 1-1. O. gtn d:o ....... " ............... .. 5: 
och ökade missionssinne; fö r uthällig kärlek hos missions 10 58. Kina. korl gm d:o 5: 

1059. H. H., Åsbo, Öfi.~jö ... ... .... .. 25:v:1nnerna j hemlandet och för nya sådana. 
1060 . L. R ., Filipstad ....... .. ....... .. ... .. 10:


Bö,, : för alla S. M. K:s arbetare bMe ute pä fal · 1061. Mariestatls mfg gm A. H............ . 90: 
tet och i hemlandet liksom för dem p~ hem vag stadda j 1062. Syr6reningen i R ök gm A. G. W. 50: 
Olll 1~ya arbetare (se sid. 13-14); för de infödda med 1063. H, B., Sirho, Åtorp .. .. .......... ... . 20: 

1064. A. H., Köping, mbaU p!l H . S. O. 5: 94arbetarna och alla de under äret döpta, s.." rskildt de i 
1065. :M. R, Vl1sterls, (\:o d:o 3: ;6

denna tidning nämnda (sid. II-IZ, 14) ; om rymligare 1066. "Ur Marias sparbössa» 15m S. L., 
kapell i Haichow och Puchow-fu (sid. 1 I, 12). 'Ystad ............ ................... . 25: 

1067. S. L., Ystad, rabatt p& H . S. O.. .. 3: 13 
1068. K . S., Norrköping, d:o d:o 12: 06 

1069. N. N., Sparfboe t, Bollnäs ..... . .. . . ..Redovisning 
1070. Kollekt i K arl sborg gm A. D" .... . I "I: 2 l 

för influtna medel till " Svenska Missionen i Kina" 107 1. D:o i Tibl'o gm O. C. . ... ........ .. 40 : 
under december månad 1910. 1O]:Z. A. K., Djörkcryd. Hvetlandn , rabatt 

pl H. S. Ö.... ..... .. . . ......... . 4: 69 
N:o K •. o. KL o. 1°73 , Boda mfg gm J. P., OfvanJllym 26: 80 
99 2 • M51n lyclte missioosvunner, gm H. Z. 10: 1074· M. P., Ange ............ ......... ..... . 5: 
99J · 1\1 •• . •... .............. .. 5: IOi6. l -A ................................ . ..... . 5° : 
994· ~MyrorlH\) i Svartorp gm S. H., 1077· Gm K. A., Å kcr So: 

Svartorp ............... . J5: 1078. Kollekt af skolbal'llen, Gräsbo. gm 

995· Missionsföreningen i Svartorp gm d:o 50: O. A. U., Östct\'.Ma .......... .... . 2: 


996. J. W ., Slhlm. .. ............ .... .... .. 60: 10 79. Ur sparbössan p~ e:tpcditionen cm d:o J: BJ 
99i· A. N . W., Korsoäs 100: r080. K ollekt vid begrafoin g gm d:o .. .... i: 27 
998. E. W., Karlstad, rabatt pi\. H. S. Ö . 7: 19 10S r. E . P" Bj: la, ~Ill d:o ....... . 3: 


1000. Sparbössemedel fr. M. B .• Umeå, gm t082. B. H. M .• Mockfj5rd .... ....... . .... .. 50: 

A. B. .. .......... .. 7: 59 l u83 · 1nsamL af skolbarn i SpAoarp, Darkc· 


100 1. Edshergs syforeuing gm G. W., Eds· ryds församling, gm J. 1-I.. ........ 48: 75 

ber-g .... 1084· KrislianstadS' arbetsförening gm A. 


1002 . J. S., Södertelje, till M. Ringbergs G.) Krisli:mstad ................... . 

un derh åll . . ............. .. 5°: 1085. Trenne gifv;tre gm d:o ........... .... .. 


l aO}. Vid syfö reningen den 1~/ 1I hos S., 1086. A. G., K rist ianstad, ö rverbet. ptl. H. 
Sldirrilw, gm E. G .. 10 : 50 S. o... ............. ........... .... . r: 06 

1004. E. G., Sollefte~. rab. på H. S. O. 4: 69 108 7. C. A. , Vadstena, rabatt pi d:o ... . 6: 63 
1005· losnml. af skolbarn i Långaså gm 1089. Dagg-rYllingen i K. M. A 'I halars· 

M. L., F orserum .. .. 35: 50 underhåll för F. Prytz .......... .. 600: 

Jo06. D. H., Sth lm, till M. Ringl>ergs 10 9 2 . E . E., Hedetllora, gm O. Ö......... . JOO; 


underho.n gm G. E. P . .... . 25: r0 93· R. A. A., O!lmundsl>e['~, Klirfsåseo JO : 

10°7. A. M., till d:o, gm d:o ... ........ . .. 5: 1094· E. G., till M. Ringbergs U1HlerMlI 
1008. H . S., liII d:o, gm d:o ...... ........ . 5: gm G. E . P ...................... . 10: 
1010. A. A ., Bellehem, Kristinehamn, 1095· 1f. A " Sthlm .. ......... ..... .. ...... .. 10: 


•TaekoB'cr , . ... .. ..... ..... .. .... . . . .. J: 44 1096. E. R., Umeå ... .. .............. . 15 : 
10 11 . Fr. afl idn a Frida PeLtc~son, Östraby, J097 · A. G., Emmaboda 10: 

gm C. V. N ., F lishy ............. .. 100: 1098. Sparbössemcdel fr. E. S" 1deboå.c;, 

101 2. Tahors mfg, Sandseryd,Jönköping, gm ~,r !llerds . . ..... . ......... .. ...... . .. . 18: .}2 


J. F. J. . .......... ...... . 150: 1099· A . D ., Alfvesta JO: 

101 4. Syförcn ingeos rör S. M. K . fö rslllj. 11 00. O. G. K., Mösseberg, , Ett löfte !It 
niog, S th lm .. ........... .. .. ... .. . 2,053: 57 Henen" .... . ...................... . . 10: 

J O I S· A. H ., K a.lmar ........... .. 40 : 110 I. Böneföreoingen, Helsingborg. . EIl 
lot6. K. F. U. K .. Vänersborg, grn K L. 100; liten efterskörd frän offerda.gen. 
1@17· E. L ., Kullen, N:issnndet ........... . 40: gIn A. L . . .... ... .. ...... . 26: 50 

101 8 . M. F. , Hrosäter, Nilssunde t 10: 11 01.. M. P:s sparbössa g!ll,K. E. n., Gö te· 

101 9. P. G. P .• Er ilt!:lhiIJ, Bor!Ls .... .. roo; - bo'g ... ....... ...... .. ...... .... ...... 5: 

J02 0. C. S., Södcrlelje .......... .. la; - 1l06. .Ett litet !ör, fr. E . N., Ystad 23: 10 

1021 . S. S: S' spartx$ss3 .............. . 8: - - 1107· K . E., Benncbol, Koutby'-'-.c.:.:.:.:.:='-__'~9,,:_'5
-.,.._. 

Trausport 3,055: 48 TraDsport 4, 870: 47 
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J r08. 
11 °9· 
l J JO. 

I Il I. 

, f (3 . 

111 4· 

1115· 
1116. 
111 8. 

II '9. 
J I ZO. 

t I Z l . 

n .22. 
1 1 23. 
112 4.• 
J 125. 
11 26. 

I 12 7. 

l1Z8, 
1'3°· 
tt31. 
J 13z, 

1133 · 
1134 , 
1135· 
1136. 
113 7, 
lI38, 
1139, 

114°, 
1141. 

114 Z' 

1143, 

11 44· 
1145 · 
114-7 · 

1149· 
115°· 

Il 51. 
1152. 

I l 53. 

11 54. 
!lSS· 
r 156. 

1157 · 
1160. 
1161. 

1162. 

11 64. 
1165. 
11 66 . 
11 67 . 

1168. 

Tmnsport 

Sl<obo syroren ing gm L. P . 0 .0 •••• 

A. R. gm J. S., Malmö ......... . 
T h. H., gm d:o ... " .. . ........... . 
T h. I. gm d:o .............. . 
UngdolUs föreoingcn i Forss;, gm K. 

A., Björneberg, Katrineholm., .... 
St. Mölarps öresforeuing gm E, O., 

Tra n1\..,> ............ . 
S3.by arbetsfi)rcning gm d:o 
E. O., S thlm, gm H . D ., Karlsbo~ 
Björka mil;sionskrets gm A . G., 

Björka. Motala verkstad 
K. S" Bornholm, gm C. \V., R önne 
• Söodagsskolba ro i Flisby gm C. J. 

J., Solv ik . ..... .................... .. 
Hamrångc K vinnoR>rcoiug gm A. L., 

J3erghy ....................... ,... ,.... • 
Eo missionsvän gm d:o 
Sparhössemeoel fr. A. S" Lidköping 
lUr sitlenpAs.lr:t cm d:o """"" r " 

L. & M, G., UpP!I.lla"" ............. . 
Sparbössemcocl fr. AJev.ld gm F. M ., 

Glemruiogebro ....... ",,_., "." .. 
K. F. U, M:s mi ssionsle,rets, Göte

borg. till Andrew Ericsons un
dcrh1l.11 gm p, E, """ .......... .. 

Ulma mfg gm V, Ö., Dansvik, Storsjö 
N. O., }Jusuvarna " 
L. n. gm N, O., Hosk"~mHl. ...... 
• Ett J!ifvet löfte. fr, J. S" Steusbolm, 

Huskvaroa ............ ... "", 
Jr. P., Sthlm, försålda kllsh .... . 
Dito försl!da hacddukar",. 
.M. n., Syssleooek ,.... .. 
L. H , L., Visby ..... , .. .. 
MissiousfOrcniogeo i Odcosvi gm E . B, 
. Sveos i Perstorp sista gMva . gm d:o 
Syföreningen i Korsvägen gm A. W. 

W., Bohult ............ , ............. . 
S. N., SkclJefteil, rabatl på 1-1. S. Ö. 
Onihnnd gm A. B., Um eft ......... . .. 
E. W" Sthlm, lill M, Ringbergs 

underhåll gm G. E. P ........ 
Fran en vän i Amerika gm G. G., 

Uppsal.l . . .. . .... ", ... , .. .. . ...... . . 
E . A ., Uppsala, gm d:o, ..... ...... .. . 
- d, UppsaL'\ ...... . . . , .... . .. . ........ . 
SkeftesfaIls .lrbetsföreuing, Ö. K ors

berg.1, gm K. A. K . .............. . 
H. F., Kum!;!., rabatt pA H. S. Ö. 
SparlXSssemedel fr. familjen J.J Näve

källa, gm S. A . .. . . .. .. ......... , 
F örsäIda hsh gm E. B., Sthlm ." 
V.5.nga Olissionsfårsamliug gm A . J. 

A., VAnga ........ ........... ....... . 
Styres tads mfg gm 1'. A., Ms>.lm, 

Stvrestao ..... .... . , ..... . .. .. ........ . 
A. ri., Ofvanmyrn, rabatt: på H . S. Ö. 
K. G. K., SUlld~vall, d:o d:o ...... 
J öll köping~1tretsens kristliga ullgdoms

Cöl'bund, till H. Linders nnderh aH 
gnl K. N. :........... ......... ... " 

Banlteryd~ mellersta m(g gm d:o .. . 
E. S" K lllnla ................ .. ..... " .. 
Missionss>.slcmedel Jr, Tralläs och om· 

Il ejd gm K. B.... ,.......... " ..... .. 
A. T-r ..................... , . . ....... , . 
lO Tillkomme din rike~ .. " ............. . 
Spnrbössemedel {råll T orarp gm C. T. 
M. R " Dlilldskolan, V!Lxiö 
Sv. Llirl\fnes Mis.~i oDsföreniug, till D. 

Laorlios unde rhåll, gm K . L. H'J 

Göteborg ... "., . .. , . .. . .. ... .. ,. ~ 
Sparbössemedel från Fullösa sönrlags. 

skola gm F. L Gössiiter .... ; .... 

4,870: 47 

IS: 
5°: 
lO; 
z

4: 35 

5°: 
45: 
'5: 

60: 
10: 

19: 50 

20: 
JO: 

5: 
5: H 

120; 

10: 

I SO; 

25: 
S: 25 
3: 

10: 
12: 

5: 
J: 2; 
5: 

20: 
10: 

10: 
4: 69 
2: -

10: 

36: 87 
5: 

10: 

4°: 
4: 45 

17: 85 
10: 

SO: 

75: 
I: 88 
4: 38 

1)000: 
S°: 
40 : -

105: 45 
5: 

25: 
4°: 
4°: 

675 : 

7: 72 7,848: 55 

Traosporl 7,848: SS 

N:o 

999

1°°9· 

10 13. 

J023 · 

10:25· 

10 26. 
102:8. 

1°3°· 

1°35· 

1036. 

1°37. 

1038. 
1°39· 
1° 4°· 
1° 4 1. 
1° '12 . 
1043. 
1°44· 
1045, 
1046. 
1°47, 
1048. 
105°, 
1075· 
1088. 

1°9°· 

1091. 
11°3. 

11 ° 4· 
11 °5· 

l , l 2. 

I J 17. 

1129. 

1146. 

11 48.' 
lJs8. 

I1 59. 

1163. 

Särskilda ändamål: 

E. \V., K arlstad, till blifv. sommar
hemmet ............... . .. , 

Kretsen p:\ '::;öder, Sthlm, haUl rsafgift 
fö r Emma Aooerssous privata hi · 

belltviunA gm S. S. 
Från H . till H sie Pau Chais under

M.1l 
Sp.tt l·bössa frnn Malmberget ti ll blifv. 

sommarhemmet ..... 
E. U., Stbl m, till Chi :Ming-Kos' 

undel'blU ......... . ........... . 
J. H ., Matteröd, till skolfo nden 
T re sparbössor, till blifv, sommar

hemmet, gm I. F ..... .. .. 
Vllnner fr, Malmö, till Liu huai·fohs 

underhfIl gm :E:. T" Malmö. 
Gm K, W., Borls, till underhåll af 

en bibelkl.lss Iör kinesisk ungdom 
Redber~slicls syförening, Göteborg, 

till Uangs tlllderh. gm n. J, S. N. 
J, H., till blifv. sommarhemmet gm 

B_ J. S. N. 
A. A. , till d:o gin d:o 
R., till d:o gm d:o .... 
A. S., till <1:0 gm d:o .......... " ... 
C, B., ti ll d:o ~rn d:o 
P., Lill d :o gm d:o . 
O., tili d:o gm d:o ..... 
A. K" lill d:o gm d;o 
E. E ., till d:o gm d:o 
C. N ., till d:o gm d:o 
J. Ö., ·lill d:o gm d:o . 
A. L ., tHl d:o gm d:o 
H. R., S thhn, Ull <1:0 
A. K ., Björkeryd, Hvetlallda, till d: o 
C. K" lill traklalsprid ning gm C, A., 

Varlstena. 
Daggryningen i K. M. A.) årsbidmg 

till skolan i Yiincbeng . 
Gm O. B. till blifv. sommarhemmet 
E:!S & O,s sparbössor, till d:o gm K . 

E. B., Göteborg ... 
Gm A . L., Helsingborg, till d;o 
YugHnganfdeluiugcll i K. F, U . .M., 

tHl Han-fn-Hos underhåll gm K. 
E. B., Göteborg .......... . . 

A . R ., till Linders station gm J. S. , 
Malmö ....... . 

A , O., Lialle , Holmedals~Bergerud , 

till bMv. sommarhemmet 
Erstorps ungdomsförening, till Feng 

Shi-tsilins underh111 gm A. L., 
\Viggestorp, Finspong 

--d, Uppsala) till blifv. sommar
hemmet 

Ur trenne sparbössor gm M. n., Sthlm 
J önköpingskretsens kristliga ungdoms

förbund, till l, Anderssons bibel· 
kVLnna ~m K. N, 

G. B.) till blif". sommarhemmet gm 
K. N ___ o ...... ___ • __ .. _. ___ • ____ _ ._ 

Bellebenlskyrkans bacnmissionsf<he
ni ng, Slhlm, liJl fym gossars under
hall gm L, H ................. .. 

K,. ö . Kr. Ö. 

18: z5 

53: 50 

5: 

6: 29 

5°: 
5 : 

45 : 

So: 

22: 

200: 

zs: 
5: 
5: 
2: 12 
1: 40 
3: 21 

J: 60 
l: 
I: _ 

9: 15 
35: 52: 

5 ' 
S: 28 
7: J3 

4 : 

5°0: 
4,000: 

l J: 29 
7: 

3°: 

50: 

10: 

70 : 

JO: 
38: 73 

13° : 

2: 

200: - 5,645: 67 

Summa kr. under dee. m~ad 13,494: 22 

Under jan. nov. mAnade!" 1. r. 66,855: 10 

Under jan.-dec. mAnader kr. 80,349: 3z 
Med varmt tack till hvarje gifvare. 

Allt härinfill har Herren. jmlpit oss! I Sam. 7: 12. 

Transport 7,848: 55 

Svenska Bokt!}'okeri-Aktiebolaget, Stookholm, HHJ 


