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Såsom en örn.* 

Såsom en örn ut/ärer sina ungar 
och sväfvar äfver dem, utbredde 
han sina vingfjädrar och tog ho
nom och bar honom på sina vingar. 

S Mos. 32: 11. 

Här talas om Israels folk. Såsom en örn fostrar 
sina ungar, då de blifvit f1y&färdiga, så har Gud 
gjort med Israel. 

Hur gör då örnen med sina ungar? 
Det är en rätt märkvärdig fostran. Örnnästet 

ligger " högt uppe på en klippa. Där är det syn
nerligen svårt för ungarna att lära flyga. Då de 
skåda ut öfver kanten på nästet, finna de under sig 
det svindlande djupet. Och förskräckta draga de 
sig tillbaka in i det skyddande nästet. 

Då måste något utomordentligt ske; annars 
skulle ungarna aldrig våga sig ut. De skulle allt
jämt blifva sittande i det trefna nästet, låta mata 
sig af de gamla och aldrig lära sig flyga. 

En dag, då ungarna bIilvit stora, förstöra för
äldrarna nästet - och kasta ned dem i djupet. 

De vtlja icke ut ur nästet, men de måste. Och 
detta är deras lycka. Blott så lära de "att upp
fara 	 med vingar såsom örnar". 

Så göra örnarna med sina ungar. Och så gör 
också Gud med sina barn. 

.. Öfvers. af den nyligen hemgångna missionsvännen, frk. 
Maria Mobrecker. 

Det var ett behagligt näste, som Abraham hade 
i Ur i Kaldeen. Men där kunde Gud ej göra ho
nom till den man, som han ville fostra honom tilL 
[ den hedniska omgifningen skulle han aldrig halva 
blifvlt"de troendes fader". Därför befallde Gud Abra
ham aH gå. till ett land, som han ville visa honom. 

Hvil.ket varmt näste hade ej Josef i sin fader 
jakobs kärlek l Men hvad hade det väl blilvit af 
honom, om han fått stanna hos sin fader, som 
skämde bort honom och föredrog honom framför 
hans bröder? 

Gud hade stora ting i beredskap för josef. 
Han skulle blilva de sinas räddare. Men detta 
kunde ej ske på annat sätt, än att han måste' ut 
ur "nästet" . Utan tvilveI kostade detta josef många 
tårar. Men sedan kom den tid, då han erkände, 
att Gud gjort allt väl: "För eder välfärds skull 
har Gud" sändt mig hit före eder." 

Alltjämt se vi, att Gud gör såsom örnen med 
sina ungar. Och det är kärlek, idel kärlek, då han 
så handlar med oss. Han vill, att du skall ölver
lämna och anförtro dig åt honom. Han vill tvinga 
dig därhän, att du skall kunna "uppfara med vingar 
såsom örnar". Han vill, att du skall rikta din flykt 
mot "det olvantill är" i stället för att söka det, 
som är på jorden. Måhända har han därför för
stört ditt "näste". Han vill din sanna lycka, din 
eviga frälsning. 

jag skulle vilja ropa till alla, Som klaga ölver 
sitt förstörda näste: Om I ej nu förstån, hvarför 
Gud handlat med eder, såsom han gjort, så kommen 
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dock till Jesus med edra sårade hjärtan! Förtron 
eder åt honom, och den stund skall komma, då l 
halven lärt att tacka äfven för nöden, då l skolen 
b.ekänna: "Gud har gjort allt väl. ,r 

• 
Men örnen förstör ej blott nästet för ungarna. 

Han gör också med dem något, som fö refaller myc
ket grymt. Han kastar ut dem i rymd en för att 
tvinga dem att bruka vingarna. Och se, det lyckas. 
l början slå de ängsligt med vingarna, men snart 
märka de, att dessa bära. dem, och att deras ängslan 
är onödig. 

Efter en stund är det dock slut med krafterna. 
De förm å icke mer, och så börja de sjunka. Men 
de gamla örnarna sväfva öfver ungarna. Och när 
de se, att en unge ej förmår mer utan är färdig att 
störla ned, då skjuter fadern eller modern blixt
snabbt ned, uppfångar den uttröttade ungen på sina 
starka vingar och bär den åter uppåt. Så får ungen 
hvila ut på den gamla örnens starka vingar. 

Och sedan den ' åter hämtat krafter, begynner 
lektionen på nytt. Han kastas åter ut i luften för 
å tt ölva sig att flyga och stärka sina krafter. Och 
när han åter blir trött, blir han på nytt uppfångad 
och buren. 

Så lära sig örnarna at! flyga, och så skola också 
vi lära det. Gud vill, att vi skola uppfara med 
vingar såsom örnar, att vi skola utveckla och bruka 
vår själs vingar för at! ställa vår flykt mot det 
himmelska målet. 

Svaga föräldrar vilja helst skona sina barn för 
allt svårt men göra dem därmed en dålig tjänst. 
Komma sedan pröfningar och svårigheter, äro barnen 
dem icke vuxna. 

Gud handlar ej såsom svaga föräldrar. Han 
gör "såsom en örn:· Han kastar ut sina barn j 

rymden, det vill säga sätter dem på prof. Han för 
dem i svåra lägen, på det de må pröfva och ölva 
sina krafter. 

Ja, men om vi icke äro vuxna dessa prof? 
tänker det försagda människohjärtat. Frukta icke! 
Örnen sväfvar ölver sina ungar och ger akt på 
dem. Han låter dem icke falla mot marken. Han 
kommer och tager dem på sina vingar. . 

Så gifver också Gud akt på, huru vi bestå 
våra prof och lösa våra uppgilter. Han låter oss 
ej fre.stas öfver förm åga ty han vet, "hvad lör ett 
v,erk vi äro j han tänker därpå, att vi äro stoft" 
(Ps. 103: ' 14). När vår kraft mattas al, när vi börja 
sjuhka och falla, tager han upp oss och bär oss 
åter ' uppåt. Så lå vi hvila ut, burna på "örna
.vingar " . 

Så komma nya prof, nya svårigheter. Men 
dem stålsättes och ölvas vår kralt alltjämt, 
vår tillit till Herren, at! han icke skall låta oss f,ll,. 
F ruktan viker lör denna tilltro till Herren. 

Så skola vi lära att bruka vår tros flygkrall. 
Men det lära vi icke i det trygga nästet. Det lär• 
vi endast i kamp mot svårighete rna, i prol och lö~ 
sakelser. 

Blott så kan vår tro ernå kralt att bära 011 

ölver världen med dess vedervärdigheter och löra 
~ss uppåt i Gudsgemenskapen; ljusa värld, i deM 
högre, renare lult. 

De människor, som i Gud. rike Iramstått så. 
som tros hjältar och ölvervinnare, halva alla bliiviI 
lostrade genom svårigheter och nöd. 

Hvilken underbar man var ej Mose, den gud,. 
mannen I Såsom en vän talar med sin vän, talade 
Gud med honom. Men hvilket Iii al arbete ocb 
möda hade han ej I Huru öfverlupen var han icke 
alla dagar! H~i1ka bördor lick han icke bära för 
Israels lolk I 

Eller se på David! Att han blel mannen " efl~ 
Guds hjärta" , kom det sig ej däral, att Saul lö, 
löljde honom såsom ett hetsadt villebråd? Hvilken 
god skola dessa svåra år voro för honom! Had. 
vi väl lått Davids psalmer, om han icke blifvit 
prölvad och lörsökt , som han blel? Till hvilk,. 
höjd al tro se vi honom ej svinga sig upp i si.. 
psalmer! Och hvad hade han att tacka för detta? 
Sitt lils svåra skola. 

Och Paulus ! Hvilken kedja al mödor och um· 
bäranden, al lidanden och förlöljelser bildade ~ 
hans lif! Men hvad verkade denna nöd? Vi lä'3 
därom i Rom. 8: 35. HHvem", utbrister han, "ska~ 
skilja 'oss från' Kristi kärlek? N~d eller trångmål 
eller lörlöljelse eller hunger eller nakenhet eller fall 
eller svärd? - Men i allt della ölvervinna vi rik· 
ligen 'genom honom, som har älskat oss." - Dir 
se vi, att Paulus lärt flyga: '(Såsom en örn", 

Vilj a vi klaga, då Gud gör på samma sätt med 
oss? . Om han lår dig i pröfningar och svårighet", 
så Irukta icke I Han låter dig ej lalla. Han svälvar 
ölver dig och ger akt på dig. Han tager dig upp 
och bär dig, då du ej förmår h,wa dig uppe. 

Ur "Hei lig dem Herrn". 

Visa tidningen för edra vänner 

bekanta och uppmana dem att prenu

merera ii densamma! 
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En' hälsning från f\nking, eller: .. ----- '---- ~ 
H\1ad är kärlek? .~Breföfdeln~ngen ~-' 

När man sllker intränga i det kinesiska språkets - --.
hemligheter, mötes alaR af såväl svårigheter som 
uppmuntran. Svårigheterna aro mångahanda, men 
sida vid sida med dem gifver Herren också upp
muntran, Ofta har jag t. ex, blifvit uppmuntrad 
genom att ge akt på något kinesiskt teckens sam
mansättning, och det är därpå, jag tänkte låta de!!na 
hälsning utgöra ett exempeL 

För någon tid sedan, då jag satt och betraktade 
tecknet för kärlek, fann jag, att detta var samman
satt af två andra tecken, Grundtecknet är helt 
naturligt ett hjärta, och dessutom ges tecknet "sheoH, 
som enligt ordboken betyder: att mottaga, att ut
härda och att lida. Detta tecken synes mig därför 
vara en -god beskrifning på hvad kärlek är. Eller 
är ej kärlek den kraft, som kommer hjärtat att mot
taga och uthärda i lidandet? 

Tänk först på i?,etydelsen: Ett hjärta som ut
härdar, som lider! Ar ej detta ofta det synliga ut
trycket för kärlek? Huru ofta förorsakar ej kärlek 
lidande I "Så älskade Gud världen, att han utgaf . , ," 
Guds kärlek förorsakade honom lidande, Herren 
Jesu kä'rlek likaså. "Såsom Jesu smärta var, aldrig 
någons varit har." Men det är ej endast ett hjärta som 
lider, det är ocbå ett hjärta som uthärdar, ty kärlek 
gifver kraft därtilL Herren Jesus kunde, trots sin 
smärta, säga: "Mitt ok är Ijulligt, och min börda 
är lätt". Han älskade , Därför kunde han uthärda 
intill döden, ja, intill korsets död, 

Huru uppmuntrande är det ej att blifva påmint 
om denna uppoffrande kärlek, i all synnerhet som 
den kan blifva vår egendom! Om vi i sanning 
kunna säga: HKristl kärlek tvingar oss(f, då äga vi 
en kraft, som hjälper oss att uthärda ocb rikligen 
öfvervinna i alla svårigheter. 

Den hufvudsak),iga betydelsen af "sheo" är 
dock att "J0t/aga. Ar ej också detta sant ifråga om 
kärlek? Afven om kärleken lider och uppoffrar 
mycket, så mottager den dock ännu mer. EUer 
finnes något så rikt som ett hjärta fullt af kärlek? 
Finnes någonting, SOm mottager så mycket? Ha 
ej de största segrarna vunnits af kärlek? 

Det var ju !-lerrens kärlek uppenbarad på Gol· 
gata, som vann dig och mig. Huru uppmuntrande 
är det ej då att tänka, att det är med hjärtan fyllda 
af denna kärlek och med ett budskap om denna 
kärlek, som Herren vill sända ut oss som arbetare 
till sin skörd l 0, att vi alla vore mer fyllda af 
denna kärlek och därför också bättre skickade att 
mottaga mer för vår älskade Mästares räkning samt 
att så vinna större segrar till hans namns förhär~ 
ligande! 

Mar/in Linden. 

Bedjen för missionärer-na! Skri/ven till 

,nissionärerlta! 

Juicheng den 20 april 1916, 

Kära missionsvänner! 

Bedjen, och I skolen få, på det att eder glädje 
må varda fullkomnad. Joh. 16: 24. 

Tack, för att I hafven bedit för den gamla kvin
nan, som har att vakta de kvinnliga fångarna på 
fängelset här, och om hvilken jag skref i mitt bref 
af den 18 januari d. å,! Jag är så glad, att Herren , 
ledt förhållandena, så att hon nu kan få tillfälle att 
gå ut ibland. En dag kom hon och talade om, huru 
hon längtat efter att få vara med på mötena, men 
ej kunnat komma ifrån. Nu var hon så lycklig att 
åter få vara med vid gudstjänsterna, Huru gladdes 
iag inte, när den gamla 76-åringen sade: " Jag har 
dagligen bedit till Gud, och mitt hjärta är ett med 
eder." 0, må hon riktigt få smaka frälsningen i 
Kristus Jesusl I går kom hon till onsdagsklassen. 
När hon kom, sade hon: jlFrun, jag kunde inte stanna 
hemma utan måste höra mer. När jag gick förbi 
uppsyningsmannens dörr, frågade han, hvart jag 
skulle gå, Jag var så rädd, att han skulle hindra 
mig, hvarför jag svarade, att jag skull e gå ut och 
köpa grönsaker." Naturligtvis förmanade jag henne 
att inte narras, ty Herren vore mäktig leda så, att 
ingen hindrade henne att komma till mötena. 

Hon hade bedt om tillåtelse, att jag skulle få 
besöka fängelset, och därtill fått ett jakande svar. 
Så kom hon i går och hämtade mig och bibelkvinnan. 
Det kvinnliga fängelset består af ett eländigt ruc
kel på en af lamens gårdar och utgöres af ett mörkt 
litet rum med en kang, där alla fångarna solva , 
För öfrigt finns där blott en liten lers pis, där de 
själfva laga sin mat, ett bord och en bänk, Ingen 
särskild bostad finns för den gamla vaktkvinnan, 
utan hon måste tillbringa natt och dag inne hos 
fångarna. För närvarande äro där tre fångar, två af 
dem ullga kvinnor mellan 20-30 år. Den ena, SOm 
hade järnkedja om fötterna, hade sin femåriga gosse 
hos sig. Båda dessa kvinnor äro tillika med sina 
män anklagade för mord. De komma antagligen att 
dömas till döden. , Den tredje var en gammal kvinna, 
Som påstås vara oskyldigt anklagad för mord. Hon 
och en af de unga pekade på vaktkvinnan, gamla 
fru Chang, och sade: " Hon beder med oss hvarje 
kväW'. Må Herren få öppna dessa arma kvinnors 
hjärtan för sanningen och välsigna vår gamla vän 
ibland dem! Gud hör bön! 

När l bedjen för fru Chang, så frambären äfven 
våra församlingsmedlemmars hustrur och barn, af 
hvilka de flesta ännu äro hedningar! 

Ruicheng har ännu endast fem kvinnliga för
samlingsmedlemmar. Förstån I, hvad mitt hjärta 
känner för de många kvinnor, vi komma i beröring 
med, och som tid efter annan hör4 evangelium, men 
ej hafva mod att taga korset på och följa Jesus? 
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Mitt hjärta ropar: "Herre, gif oss din Helige 
Ande, som öppnar människornas hjärtan och hjälper 
oss att tala så, att människorna vilja tro och följa 
Jesus!" Bedjen med oss! 

Jag har varit i tillfälle att tillsammans med 
bibelkvinnan besöka ej så få byar i vår, För någon 
tid sedan voro vi fem dagar i församlingsmedlem
men langs hem . Hans hustru var med en vecka 
här i mars på bibelläsning med kvinnorna, Det var 
så roligt se, huru ifrig hon varit med att repetera 
och behålla i minnet, hvad hon läst Detsamma 
hade hon älven lärt sin lilla bliIvan de sonhustru, 
Må det sådda bära frukt i deras hjärtan! 

En af denna familjs döttrar har gått i skola hos 
fröken Hallin och där lärt att älska Jesus, Hon är , sedan flera år tillbaka gift med en hedning i samma 
by, där föräldrarna bo, Hennes fötter ha varit lösta 
två gånger, men hon har blifvit tvingad att binda 
dem igen. Hennes svärmor och man tillbedja af
gudar, och hon har i sanning ej lätt, då hon pro
testerar emot att följa deras sed, Mannen har ett 
par gånger rifvit sönder hennes Testamente. "Nu 
gömmer jag det, när han kommer hem", sade hon. 
Mannen är långa tider borta på arbete. Hon var 
så flitigt med på de morgon- och aftonrnöten, jag 
hade i hennes föräldrahem, Hon bad äfven varmt 
och godt till Gud, så det kändes att den låga, som 
blifvit tänd i hennes hjärta, ej hade slocknat 

Efter morgonbönen gingo vi dagligen ut till 
närgränsande byar, Kvinnorna slogo sig ned rundt 
omkring oss; männen stodo längre bort Under bön 
så vi ut den ädla säden , Nog blir man modlös 
ibland, då man ser, huru förlärligt likgiltiga många 
äro om sin själs frälsning, men alltid finnes det någon 
efter frälsning längtande själ. Man ser, huru stilla 
och begärligt en sådan lyssnar, och finner med 
glädje, att hon då och då afbryter med ett utrop 
eller en fråga, Traktater utdelade vi, och evangelie
delar såldes till läskunniga män och barn. 

Det är ej lätt att lämna arbetet hemma på sta
tionen och vara länge borta, ty då både bibelkvinnan 
och jag äro ute, finnes ingen hemma, som kan taga 
emot besökande kvinnor; onsdagsklassen måste in· 
ställas, och till söndagarna måste vi hem för att taga 
emot de kvinnor, som då komma, leda mötet med 
dem samt söndagsskolan för flickor, 

Vi behöfva en bibelkvinna till för arbetet Her
ren säger: "Bedjen, och I skolen få." 

Min man förenar sig i hjärtliga hälsningar, 

Eder i Herren tillgilna 
Gerda Car/en, 

• 
Chiehchow Sha, North China, via Sibirien, den 

6 maj 1916, 

Kära missions vänner l' 

Än en gång vilja vi tillropa hvarandra vår egen 
älskade Mästares afskedsord: "Mig är gifven all 
makt i himmelen och på jorden. Gån fördenskull 
ut och gören alla folk till lärjungar, döpande dem 
till Faderns och Sonens och den Helige Andes namn, 

lärande dem att hålla aUt det jag har befallt eder, 
Och se, jag är med eder alla dagar intill världens 
ände." Matt. 28: 18- 20. 

Uppdraget är så stort, men resurserna äro od. 
stora, Och så detta outsägligt trösterika: "Se, jag
är med eder alla dagar." Ja, alla dagar, de mulna 
och kulna, då stormen hviner och mörkret förskräcker, 
såväl som de soliga och varma. . 

Nyligen ha vi firat högtid både i Osiang och 
Chiehchow. UHögtid", säger du, "ha Ni någonsin 
högtid i Kina 7 44 Ja, prisadt vare Herrens namn, 
han bereder åt oss ett bord midt i öknen, han 
smörjer vårt hufvud ~ed olja och låter vår bägare 
flöda öfver. Den 14 april på morgonen begåfvo 
vi oss af till den förstnämnda staden, Gladt och 
och kvickt ordnades allt för resan. Evangelisten 
packar in kapellets hä'lglampa _. de ha ingen där
borta - och fyll er ett krus med fotogen, Kocken 
lagar i ordning matsäcken. Han gräddar plättar 
nog för en hel vecka (vi gåfvo det mesta till kines
barnen), häller nysilad uppkokt mjölk på flaskor, 
lägger ned hirs gryn i en påse m. m. Henrik förser 
sig med böcker och penningar etc,; jag lägger in 
våra sängkläder, oc~ de andra hjälpa till, hvar och 
en på sitt sätt, Andtligen är allt klar!. Bibel
kvinnan kryper in i vagnen, medan evangelisten och 
Henrik . sätta sig frampå den , Jag, sta.ckare, tål ej 
åka i en skakande kärra utan bäres på en' vanlig 
karmstol 

Själfva resan stärker och vederkvicker oss, Den 
nyvaknade naturen smeker öga och sinne och pre
dikar om Iilvets underbara krafter. Frampå e. m. 
äro vi vid målet. Missionsstationen ligger där så 
treflig och inbjudande, just lik en oas, Och så 
komma alla dessa glada och vänliga människor och 
taga hand om oss, H enrik och jag klättra uppför 
en brant trappa till pastors bostället på öfre våningen, 
två små, små rum. 0, så skönt att ha en sådan 
liten vrå! 

På kvällen är det välkomstmöte men endast 
få närvarande. Först nästa morgon vid 8-tiden 
komma mötesbesökarna, den ena stora, öppna kärran 
efter den andra fullastad med kvinnor och barn, 
de unga med ruskor af blommande vildpäron i 
händerna. Tankarna foro pilsnabbt tillbaka till 
barnaåren, då jag var en söndagsskolflicka och åkte 
i löfvad vagn till sommarlesten. Hågkomsten grep 
mitt hjärta och ökade högtidsstämningen, Kapellet, 
som nyligen utvidgats ej så litet, var snart fullsatt 
af människor, däraf ett 40-tal kvinnor, nästan alla 
Irån landet. Flera ibland dem voro med för första 
gången, Jag kan nu ej i minnet återgifva de många 
och goda predikningar, vi fingo höra under de två 
mötes daga me, Det är ej heller af nöden för eder 
skull. På mornarna hölls först bönemöte. Det för
undrade mig att se, huru ifriga de troende voro att 
tillkännagilva böneämnen, . Flera ropade ut sådana 
på en gång, och sedan bådo de enhälligt. Några 
af våra skolgossar voro med och sjöngo af hjärtans 
lust till stor glädje för de äldre, som ej i regel 
kunn~ sjunga en enda melodi rätt 

Aldste Ching's gamla moder, 83 år, har länge 
varit klen och vårdats i sitt hem, Ett par män 
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bura henne sista dagen i min stol till staden. Hon 
var .så lycklig att få vara med och lofvade Gud högt i 
en innerlig bön, då nattvarden firades. 

Söndags e. m. hölls bibelklass öfver 2 Kor. 
3: 18. Gud gifve, att några åtminstone finge mer 
lust att skåda efter H errens härlighet i ordets spegel 
för att såmedels varda förvandlade till hans afbild! 

Enligt beslut skall hvarje gäst betala sin egen 
mat under mötet. l trots af församlingens klena 
kassa - de ha haft stora utgifter sista tiden 
blefvo vi fyra från Chiehchow bjudna på fri kost. 
Det gjorde hjärtat godt, mest för kärlekens skull, 
men ock för den rikliga frukten för deras räkning, 
ty Jesus glömmer ej ens en bägare kallt vatten, gifven 

hans namn. Fyra af bröderna erbjödo sig tillika 
att utan betalning bära mig den långa vägen, 2'/, 
svensk mil, tillbaka till Chiehchow. Detta gjorde 
resan så mycket billigare. Gud lön e dem i rikt 
mått! 

En vecka därefter samlades Chiehehow-kretsen 
till missionsmöte. Långfred. f. m. talades om vår 
Frälsares död. På kvällen började det regna och 
fortsatte äfven nästa dag, så att många förhindrades 
att komma. Detta störde dock ej glädjen. F ast
mer prisade vi Herren af allt hjärta, att han hört 
vårt ropande och nu vattnade den törstande jorden. 

Påskdagen ingick med sol och blå himmel, och 
våra vänner kommo nu mangrant. Herrens ord för
kunnades rikligen, och, som jag hoppas, i Andens 
och kraftens bevisning. Litet störande var det ju, 
att alldeles som min man börjat sin predikan, kom 
begäran från en moder, at! han skulle rädda hennes 
son, som intagit gift. Henrik gick genast med henne, 
och den nästa talaren tog hans plats. Den unge 
mannen, som begått den förtvinade gärningen på 
grund af att han spelat och förlorat, blef hulpen till 
lifvet. 

Efter förmiddagens möten döptes tvenne kvinnor. 
Dopakten skedde i sjön utanför staden. Vår gamla 
dopbassäng är nämligen förstörd, och vi ha ej velat 
mura en annan, förrän vi få göra det i det nya ka
pellet. Men den dagen synes ännu så afiägsen. 
Den Högstes h§gra hand kan dock allt förvandla. 

Alltsedan Usiang-resan har min bibelkvinna 
varit sängliggande till följd af en mycket svår kar
bunkel i bakhufvudet. Jag har nu hopp om att 
hennes lif skall sparas. Den store Läkaren är alltid 
när, den kärleksfulle Jesus. 0, så stort, att han 
kan vara hos oss alla på en gång! 

Hjärtliga hälsningar. 

Eder i Herren tillgifna 
Hilma Tjäder. 

!\xp[ock från fältet 
F rån Puchowfu skrifver missionär Wester den 

1 maj: 

• Arbete är det fullt upp af på aUa håll. Flera 
bröder äro flitiga att förkunna frälsningen i Kristus 
f6r skaror, som besöka de stora marknaderna rundt 
omkring i distriktet denna tid. En af församlingen 

i höstas öppnad utstation 35 Ii från staden synas vi 
komma att få glädje af. F röken Nylin har just varit 
där några dagar och är full af förhoppning om 
evangelii ingång på denna plats. Villigheten att 
lyssna till ordets predikan var ovanlig både hos män 
och kvinnor. Evangelisten Tsao utför där ett godt 
arbete, tidvis tillsammans med en af församlingen 
underhållen man . 

• 
F rån Sinan skrifver frk. Maria Pettersson den 

23 april: 

Det är ganska oroligt i landet till följd af regerings
ärendena. Här fasttogos och afrättades ledaren och 
ett par andra af samma sällskap, som hade makten 
vid boxarerörelsen. D e hade annat namn nu, men 
deras syfte och hjärtelag är detsamma som då. 

Vi hålla på att bygga" upp en ny mur omkring 
stationsområdet österut. Annu arbetas med grun
den. Hoppas, att Gud bevarar oss från öfverfall 
nu, då vi själfva tagit bort aUa yttre hinder för dem 
som ha i sinnet att ta af andras. Vi ha köpt tre 
små gårdar, sedan jag kom från Sverige. Dessa äro 
gränshus till en liten bigata, så . vi få det nog nu 
snyggt och bra, alldeles som vi under år som gått 
i tankarna planerat och byggt luftslott. T ror där
för, att Herren vill ]åta oss bo på j/fridens mark och 
i lugna hyddor". "Det som blifvit oss skänkt af 
Gud", kunna vi med skäl säga äfven om detta sist 
inköpta hus. Allt är betaldt med särskilda för ända
målet gifna gåfvor. 

I går gladde mig tre person er med sin närvaro 
i kapellet. Den förste sade: "Min hustru är bättre." 
Den andre: "Min sons ögon äro betydligt bättre, 
sedan jag var här och fi ck hvad ni gaf oss." Och 
den tredje, hvars hustru varit idiot flera år, påstod, 
att allt det dumma var borta, och att hon blifvit 
nästan alldeles frisk. Det är ett under. 

Så innerligt roligt för oss, att det kommit in så 
mycket medel till "Barnhemmet"! "Bedjen, och eder 
skall varda gifvet." Så gärna jag ville tacka hvarje 
enskild person, som skänkt till denna vår lilla bygg
nad, som visserligen ännu till det yttre är blott ett 
tankefoster, men som jag hoppas en dag kunna 
sända eder en afbildning af. Vi kunna ju börja med 
det vi nu ha och sedan, om Gud så vill, utvidga våra 
gränser. 

• 
Från [shih skrifver fru Anna Hahne den 11 maj: 

Vi ha haft det lugnt hela våren och fått arbeta 
i frid och ro. Axel har i år haft två bibelkurser 
för män, som båda voro väl besökta. Deltagarna 
vara mycket belåtna. Jag tror Herren fick värma 
deras hjärtan till iner ifver för andras frälsning. 

Det har varit es oerhörd torka i vår, och ännu 
har här ej fallit nog regn, så att de kunna så sin 
bomull m. m. Det kom ett litet regn för omkring 
14 dagar sedan, som gjorde, att hvetet ej torkade 
bort, men det var ej nog, för att de skulle kunna 
så. Kineserna (hedningarna) ha en lång tid haft 
regnprocessio ner men utan resultat. Vi ha också 
bedit mycket om regn, men det ser ut, som vil1e 
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Herren låta oss vänta. Allting är så dyrt, och det 
är så svårt för det fattiga folket. 

Just nu kom en skara barn. En liten gosse 
ville ha sitt finger omlagdt, och 'då passade de andra 
på att följa med in. Jag har i år genom Guds sär
skilda nåd lyckats få till stånd en liten söndagsskola. 
Barnen äro ölverlörtjusta att få komma in och vilja, 
att det skall vara möte hvarje dag. Häromdagen 
skulle en flicka få följa med sina anhöriga på teatern. 
Men när hon fick höra, att det var möte hos oss, 
försakade hon teatern och kom i stället ,hit. Må Gud 
få välsigna, hvad som sås i dessa små barnahjärtan I 

* •• 
F rån Pucheng skrifver fru Maria Linder: 

Hemkommen från en del husbesök tillsammans 
med mina två bibelkvinnor, sades mig, att en fru 
Ken' ·hade kommit med en present. Jag svarar, att 
jag icke känner någon fru Ken. Men inkommen i 
gästrummet finner jag en kvinna, hvilkens _gosse 
bevisades en kärlekstjänst förliden vinter. Under 
samtalet, då jag frågar henne, om hon tror på Gud 
och beder till honom, svarar hon: "Ja, alltsedan 
den gången i vintras, då vi fin go hjälp, har jag ej 
haft med· afgudarna att göra utan beder till den 
lefvande Guden. Men jag törs ej göra det öppet 
ännu, utan då alla lagt sig och lampan släckts, faller 
jag på knä och beder." 

Under det vi samtala, ropar någon, att evan
gelisten: Han har kommit, och som min man ej är 
hemma, 'får jag gå in och taga emot hans rapport. 
Han är evangelist på en utstation, som blef öppnad 
förliden vår. Han hade stationens söndagsbok med 
sig, hvari nedtecknas alla på den platsen, som regel
bundet besöka mötena, läsa den för dopkandidater 
bestämda kursen samt lära sig bibelspråk utantill. 
Där voro antecknade 28 personer, som bestämt sig 
för att följa Jesus. Pris ske Gud! Bedjen, att aUa 
dessa måtte bli frälsta och ljus i hedendomens mör
ker! Af dessa 28- ansåg han, att ellv·" nu kunde 
mottaga dopet. Många af dem äro en frukt af de 
tältmöten, som i höstas höllos på den platsen. 

Evangeliska Fosterlandsstiftelsens 
utlä.ndska mission. 

Missionen i Osta/rika har deUa år fått fira sitt 
50-årsjubileum, och till högtidlighållande däraf har 
en jubileumsfond bildats till utbildande a/ infödda 
missionsarbetare i A/rika och upprättande al mis
sionsstationer i Galla. 

På grund af det förhärjande världskriget ha 
ganska stora ruboningar. i arbetet förorsakats, och 
p.,ostförbindelsen var en tid så godt som af bruten. 
Afven har dyrtid på grund af kriget råd på de 
skilda missionsområdena. 

Från dessa ingå för öfrigt uppmuntrande med
delanden om stor beredvilligliet bland befolkningen 

att höra Guds ord och bland de infödda troende 
att börja understödja arbetet. Från ett distrikt 
skrifves: Hö/dingar och hela byar bedja om lå'rare. 

På det ostafrikanska missionsfältet funnos vid 
slutet af förlidet verksamhetsår 45 svenska arbetare, 
20 män, af dem 15 ordinerade, och 25 kvinnor, af 
dem 12 gifta, samt 106 infödda, 88 män, af dem 4 
ordinerade, och 18 kvinnor, 2,492 församlingsmed
lemmar, af dem 1,093 nattvardsberättigade, 65 skolor 
med 1,286 lärjungar, 773 manliga och 513 kvinnliga, 
4 barnhem med tillsammans 108 barn samt 100 
söndagsskolbarn. Under året hafva 137 upptagits 
genom dop och 91 genom konfirmation. 41 halva 
aflidit och 5 uteslutits . 

På missio_nsfältet i Indien har arbetet ostördt 
fått fortgå. Men då inga missionärer på grund af 
kriget sistlidne höst kunde utsändas, har bristen på 
personliga krafter gjort sig starkt gällande. 

På det indiska fältet funnos vid verksamhets
årets slut 47 svenska arbetare, 16 män, af dem 13 
ordinerade, och 31 kvinnor, af dem 13 gifta, samt 
168 infödda, 102 män, af dem 1 ordinerad, och 66 
kvinnor, 1,696 församlingsmedlemmar, af dem 820 
nattvardsberättigade, 1 barnhem med 154 barn, 2 
industrianstalter med 25 manliga och 54 kvinnliga 
elever, 41 skolor med 1,492 lärjungar, 994 manliga 
och 498 kvinnliga, samt 1,360 söndagsskolbarn. Un
der året ha 119 upptagits genom dop. 

Sjömansmission bedrifves i Liverpool, Boston, 
Marseille, Grimsby, .Hamburg, Liibeck, Melbourne 
och Bremerhafen-Bremen. 

Inkomster och utgifter för den utländska mis
sionen, sjömans missionen inbegripen, omfattar en 
summa af kr. 511,851: 80. 

För in- och utländska missionen sammanlagdt 
utgöra utgifterna kr. 699,424: 30, inkomsterna kr. 
697,886: 79. 

Svenska Missionsförbundets ut
Iä.ndska mission 

under dess 38:e verksamhetsår. 

Missionsfälten äro såsom förut Kongo, Centrar 
kina, Ost-Turkestan, Ryssland och Kaukasien . . Vi
dare bedrifves sjömansmission i Sunderland och 
Seaham Harbour. 

I Kongo finnas 8 hufvudstationer, 163 utsta
tioner, 64 svenska missionsarbetare (af dem ha 28 
sista verksamhetsåret vistats i hemlandet), 196 man
liga infödda medhjälpare. Under året ha 597 dop 
ägt rum. Församlingsmeqlemmarnas antal var vid 
förra årets slut 2,653. Antalet skolor är 174. I 
dagskolorna ha undervisats 4,407 barn och i sön
dagsskolorna 5,406. Genom kollekt ha bland de 
infödda insamlats kr, 1,943, 

Trots de svåra tiderna har missionsarbetet i 
Kongo gått stadigt framåt. Församlingarna ha till
växt betydligt, ehuru åtskilliga uteslutningar måst 
företagas, Bland befolkningen utbytes alltmer det 
gamla hedniska lifvet mot ett civilisera d t sådant, 
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och förtroendet för missionen och missionärerna 
växer. 

I Centra/kina har missionen fått fira sitt 25
årsjubileum. Verksamhetsåret har varit jämförelsevis 
lugnt. Inga yttre stormar ha rasat. Men å andra 
sidan 	 har det icke heller varit någon större andlig 
Iifaktighet. l återblicken på det gångna kvartseklet 
heter 	det: "Genom Guds nåd och i hans kralt har 
vår mission fått vara ett medel till att under denna 
tid bringa frälsningens budskap och evangeIii ljus 
till stora skaror af Hupehprovinsens befolkning och 
att grunda stora församlingar, i hvilka Andens frukter 
nu växa i kärlek och tro. 

Hufvudstationerna äro f. n. 7, utstationerna 35, 
de svenska missionärerna 44 (af dem vistades 10 
förlidet år i hemlandet). Manliga evangelister och 
medhjälpare 43, bibelkvinnor 8, infödda lärare och 
lärarinnor 53. Under året ha 101 vuxna erhållit 
dopet. Vid 1915 års slut uppgick församlingsmed
lemmarnas antal till 1,495. Skolorna äro 39, be
sökta 	 af 630 gossar och 488 flickor. Sjuka, som 
behandlats förlidet år: 9,754. Inkomster af denna 
verksamhet: kr. 1,655. Församlingens gåfvomedel: 
kr. 2,419. 

I Ost-Turkestan äro stationerna 4, missionärerna 
23 (10 manliga och 13 kvinnliga), de infödda med
hjälparne 6, församlingsmedlemmarne 17, skolorna 3, 
skolbarnen 100. 

Världskriget tyckes icke ha halt någon inverkan 
på de allmänna förhållandena i Ost-Turkestan, utan 
allt har gått sin vanliga gång. 

l Ryssland (Petrograd) verka 4 svenska mlS
sionsarbetare och 2 evangelister. 

I Kaukasien arbeta 2 kvinnliga missionärer och 
en armenisk broder. 

Redogörelse för verksamheten har icke kunnat 
ingå från dessa två fält. 

Sjömansmissionen har på sina två stationer 4 
missionsarbetare. 

Inkomster och utgifter för såväl den inre som 
yttre 	 missionen balansera med ett belopp af kr. 
767,760: 56. Inkomsterna öfverstiga utgilterna med 
kr. 21,347: 90. 

Redovisning 

för medel influtna till :. Svenska Missionen Kina, 
under juni månad 1916. 

Allmänna missionsmedel. 

N:o Kr. Ö. 

9 1 4-. :.Tobaksslau ta r. ... .. ................. .. 9: 9 1 
. 915. L . S: 
9[ 6. Björllö Jllngfru(örcning, till M. Hult

kranl z umlerh . .. 100: 

1)1 7· E . O. H ., Sthlm ........................ 5: 

9 2 1. ..L . H :s sista hälsn ing. ............. S; 

9 22 . .Syster L . A .. ........ .. ................. 5: 

9 23. _Tackoffer till H erren IO r maj . ...... I : 75 
9 24. Kristdala mfg. . ......... .......... 240: 


Transport '3i-;-:66 


-


N:o 
T ransport 

9 2$. 	 H . R :s söndagsskolbarn, Norrköpi ng, 
lm barnen i Killa ................. . 

9 26. Kollek t i Myrhult gm H. L , ÄlgarAs 
92 7. »Offerkuvel'b gm d:o ...... .. ..... . 

929. Tillskott 	till offcrf!sten i Hassic mis· 

sionshus 14" .af oo5.mnd. , till H. 
Anderssons underh ........... .. . . 

930 . •Tacl;:offer för hjälp i sjukdom och 
arbete. . .. .. ... .. .. . 


93 J. C. L. , Norrköping ............. . 

93 2 . J. 	 J., Essgärdet ........... .. 

934. Kers tads Olfg, resebidrag ........ , ..... . 

935. 	E. B., Naglarp, .ett tacltoffera, till M. 

Lindens uoderhitl 
936. E. 	och A. C., S lyrsu 
937 . • Offcrlw vcrL t , Öreb ro 

9J8. E . E., Säfsjö ................... . 

93 9. Bara sy förening ..... .... .. .. .... .. 

94 0 . •Miss ionsv~inner i K umla. , ti ll missio· 

n11. rCl'\13S ultde rh. 
94 1. :.O Ll il.mnd., W, Kl. 
942. :.Onämnd., Ekenil,sj6n 
943 . •Onäm nd. 

945.•Oni4mll(1l ." .... , .. "", ....... 

946. Sld lli oga ryds KristI. Ungd .. f6 rb...... . 
94 i . A. C., S thl m, isHi lle t for blommor 

till Svea W ibells bål' " ........ 
948. Slllh kolcball1en i Ersm:nk gt.n K . E. 
949. J. och A. S., till E. Sjös iröms nnderh. 
9S0. . O tTerkuverl », Sltellcfteå 
95 I. E rsmnrk 
954. -n, Fi lirp· 4: 19 .. 
955. E. W ., Gtbg. 

956, . T ad:olfen ......... .... . 

957. Kollek t vid ungdolU smö le i Bagge· 

torp 211r... .. .. .. ...... . 
96 1.• Nya pengar och andra pe ngar. 
96:. II . A " Flishy.•ett tackoffen .... . .. .. 
963 . • Onämn ch , T ranås, gm K. B. 
966. 	DDgg rYll ingen j K . fI'f. A" till E , 

Bergs underl1 . 
967. lEtt tack . 
968. C. 	 A., Gtbe .. ' ... . ....... . 

973. A. 	 E., K rylbo, . tacko ffer till Herren. 
974. A. 	B. , Sthlm, I till frakt för jull!dorna. 
975. Missionsvänllcr i KlilluD~c o. Valls tena 
976. D:o till H. L inders Iludcrb. 
971.•Eo liten skärf åt missionärerna,. 

5 M·3 1 : 6 ... .. .................... .. 
978. A . L., Örebro, .Offerkuvcrt ........ .. 

979, L. J, \V., Sthlm ........ " ..... .. 

980. K inak retscns sparbössa, NOlTköping 
981. r. 	A., Norrlröping, »frakt fOr jull5.don 
98 : . M. 	L - n gm L. H ., Norrköping 
983. _Eli litet tackoffer. ......... 

984. D. 	H. F ., AshamOlar. Hagmuren 
991. L. P., ] ordberga .. .... ...... . 

993. A. C., Sth lm, sparb.-mcdel .. 
995. G. T ., Ul riceham n ...... . 
996. A. 	P. L ., Fjtillsjösil. 
997 . •Onäm nd:., Ps. 46: 8 
999. 1. B. och M. F................ . 

1,000.•Två vä ODer i EngcJ hohn. 
1,00 1. .Onämnd . gm A . G., Myresjö 
1,006...Ur elevernas vid Dibcl iostitu tet 

sp.·trbössa f6 r yttre missionen,. 
1,007. E. och J. R ., till R . A nderssons 

underh . ...... .. 
1,008. L . L.. R amsberg 
1,009 . • Tackoffer . . .. 
J ,0 1O. _ Tachoffer från tvän ne lyck liga makar 

gm S. S. .. . ................ . 
1,0 11. .EuCrosyne. 
1,0( 2. J. S. G" Ullden1is 
J ,O (4. K , E., K nutby 

Transport 

K r. Ö. 


37 I: 66 


3: 	 • 
9: JJ 
J: 65 

S, 

100: 

': 


10; 
20: 

>' 
SO: 
13: 75 
S: 

25: 

•7S: 
100: 

S' 
I S: 

" So. 

5: 
l a; 

l a; 


16: 
8: 

30: 

So: 

I S0: 


10: 

J7: 08 
100: 

10: 

600: 
10: 

TO; 


10: 

25: 
2Q : 

20: 

" la: 

200: 

25: 
S: 

10; 

So: 

SO: 


S, 

II : 75 

100: 
10: 

bo: 
S, 


5°: 

J, 


20: 

600: 
[ o: 

3' 

' S: 
.10: 

JO; 


20: 
3,398~--22 
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N:o 	 Kr. O. N :o K r . O. 
Transport 3.398: 22 Transport 4 ,674 : 80 

1,0 17. E . Å" Linköping . .. 1,000: 1,0 29. A. R, Sl,ellertel, till underh . rör 
1 ,0 18 . S. H . A, Veroamo 8· Bergliugs evang. K ao . ... .. 50: 
1,0 19· A . F " Södertälje.. S: 1,°30. .Slora oeh sml vänner i In nervilt .., 
1, 0 2 2. S. V .• Inllcrvik 2 : 3S ti ll J. OJsso1;ls verksamhet ...... 35: 
1,0 23. , Stora och smli vI nner i Innervik " 1,0 3 8. M . O., t ill M. Pettersson fOr ioköp af 

till E. Sjöströms underh. 3°: fö rbandsartik lar, gm J. S. , Mal mö to: 
,'o1 ,0 2 4. M . O.• lllnervi!c, t ill d:o 5' I )O~ I. J. och J., Mönsterå.-;, för kapellbygg. 

1,025. Ersmark, .Qfferknverh ..... 8: nad på V. 'Vesters station ...... 50: 
1,0 2 6 . . Onämnd . , [oDen 'ik .. ,.", .. 5 : ' ,°42. N. N., Torteryd, . tackoffer .. till hus· 
I ,02 i. • F örsåldt drnperh, till E . Sjöströms byggnad i Kina .... . ...... .. 25 : 

un derh. . ... . .. o • • •••• • • •• • • 78: So 1,°43 · M. och K. E. j S., för e vangelis tv. IS: 
1,0 28. Medle mfg ~m L. J. M. , 5' 1,°44· D:o fö r Bibelsprid ning .. , .. .. .. ... 2. 0 : 
' ,03 I. S. M. K :s :mktioD i Malmö ° /4 l O 1,°5 r. Sk5rst3ds n. gummeförening, mr TS30.m J. S............. .. .... . 499' Chi· tao i Sinan .... .. ~ 75: 
1,°32· ,Ofverslwtt !I. sy föreningsböss.:l.Il och 1 ,061. 1-1. T ., Lin l,öping, (Or Fuhsius underh. 15: 

ranta' c m J. S. 103: 13 1,063. H . T . och E. R , rör evang. Ch31lg . 
1,033· . GMNmedel fr~ n S);råmlr5sb gm 	 Y uncheng _.~.:...= 5,0 19: 80A. G.. ... ....... .. . ... ... ... ... . 65: 

1,°34· H , S .• Vänoiis, . t iLl det heliga Itricet Missionshemmen : 

i KiDa '> . ...... ... . .. . . . ..... ... . 2 5: 1,054. . Onämnd., till Barnens Hem 1,000:  1,000: .
1,°3 5· J. T . A " L inköp ing . .. ... .... . . ..... . 5: 
1,03 6 . :tDlnnka pengar och e ttöri ngar i Jesu Nödhjä lpsmedei : 

v5.lsignade namn_ af O. och H . 

K ., Luod ...... .. ......... : . .. . t 7: 75 
 950. ,På Herren!> altare, ffir ~le nödli · 

1,03i. Väroa syröreniug 6 2; 50 d ::mde i Kim!.> S: 

' :°46. J. A. F" L5.mobult .. . .. .. ,. 959 · A. G., Vän ersborg, ~ti l1 den nöd· 

Ip 47· ~ Skolb Ol.ro i Lämnhult _ ... . l; 34 lidande befolk ningen i Kin:lI S: 
' ,(;48. J Kioamissionens vänner i R ogslösa. q60. E. N ., J\-Iaspelösa, ,. till hjälp för 

~m A . J . .. ...... ... .. . 15: 25: Dödens barn i K ina.. .. .... .. 

1,0 5 2 . - ,.On!imndu J gm S. H., S"artorp 100: 969. . Okänd gill'are, föl' de nöd lidande I 

D. L., Gtbg 10 : 	 K ina . .. ...... .. . .... .. .. . ... .. S,
1,°53· 
1,°55· ,.l\.-JjssiOllsv!i nDer i B jö rJm.., gm G. G., 970. L F., .. t ill lind rande af nöden i K ina_ 150: 

Motala .. 97 1. . En syster i Sjövik ... ti ll d ito 10:3°; 
1,056. A . J., Bi.ickersboda ..... . 5: 988 F l., B I. och G. D., Brottskär, till d :o I S: 
1.°57· C. "V. C., Leksberg . . .. 5: 9119. ,Svenslca P oste ns lä;;arinna o, ti ll d:o 5: 
1,°5 8 . J. E. A., Lerd ala , ,. tncltOJTeu S: 990. S. S .• Delsbo , til! d:o 5: 
1,062. ~. D, Alingsåi> .. . .. .. . 500: 99'· J. N.) till d :o . 12 :6 ,01 5: i9 

99 .J· O. S., S tlt ltn , till d:o So: 
Särsk ild a ändamål : 99 8. M . K ., U lricehamn, . till de arm a 

k ineseroao . 
9 18. K. F . U . M:s mi ss ionsluels, Gtbg, ti li 	

10 : 
[ ,00 2. H. P ., Hvetlanda, ,.lill de oödli· 

K. F . U. M:s verl! s, i Y uncheng 100 : dande i Kina. 	 10: 
K . F . U. M:s missionskre ls G lbg, 9 19. 	 1,003 · A . J. A .• Gtbg, till d: o 10: 

till d:o i Tungchowlu 18 2: 80 1,00,. . E. K. , Rimforsa, till d: o . S: Erstorp.~ 	 nngdomsföreo. för eV3 0g.9 20. 	 1,0 13 . ,Väoner i T äro!>jä. , ti ll d' t o : 

F eoR Shih - h'ueo 100: 
 t ,OlS · L. E ., S lhlm, till d :o 5'9,8. . Tre vännen , för Ma· ta·!iao gm H . S . 9°: 1,0 16 . l . och E . H - m, till d:o . 5: 


933- 1,°39. A. K ., H öreda. till d;o 25:
P. E . 'V., Sthlm, rör Chang Hsio·hai 2 0: 


..Lin:! Senapskornets .. ,'n nner i K um la, 
944· 	 1,04°. J. oeh J ., Mönslerås, till d:o 10 : 
iOS3mL B/u t ill lcnpellbyggnllden 1,04 5 · M. oeh K . E . i S., ti ll d:o . I S:
i P uchowfu ... ". 3 10 : 1,049· C. K ., . till de hungrande i Killa . S: S. 	!-l ., Skelleftd , till R. Anderssons 95 2 . 1°5°· M . L., E rvalla, " till de nöd lidande 

ve rks.. " .... .. 2): i N . K ina_ 
 6,

S . N. , S kellerte!i, ti ll J. Olssons verk s. 2 5: 953· 	 1,059. O . A., Glarva, _t ill dc nöd lidande j
Skolbarn i Hvetbnda, rör Ho·Reu.ai 10: 964. 	 Ki na, .. ..... ...... So: 

D aggryningen 	 i K . M. A ., 1,060. L. Ålderdomshem, till d:o ___ 1.:..... 457: 

till nickskolan i Ishih 500: 
' Summa -Zmder j ltn i min-a(fk~2 : 59D:o i Hoyan g .. 500: 

D:o i p llchow ru 5<.'0: 965. 	 Med varml lack till hvarje girvare ! 
D;o i H0113nfu . 500: 
D :o l'dienchih 500: -	 "Vi lacka dig, Herre Gud, du allsvåldige, du 
D:o i P llchenc . .. 250: - 2,7 50: som iir och som var". Upp. 11: 17 . 

9i 2. • Ytterlig:lre fLAn ScnallskOl';et- i 

K umln J, till knpellet i Pucho wfu 3°: 


985. Vitnner vid G:la Adol f Frcdriks iolk· Gåfv or in natura till Robertslund. 

sko la, lill F. l'h Hia , att am'. i 
 J an - juli 1916. henncs ve rks. d tcl' god lf. 2~: 

986. )Onälllnd , t ill A . Bergs gatultapellv . 5: 	 Pot<ll ismjöl o. Amör fr. fr u re. H., Bodasjögle; Torkad fruk t 
987. .Oniimnd . d :o ........ o: rr. fru H ., Vadstena. gm Ch. A.; I soffa fr. Fr. L., S tockholm ; 

1,°°5· A. A., Glasbcrga, )-t itl biblar At Ost rr. fru M. A., K loekclund j PAskägg rr. vän ner i Björkeryd o . ,. kincserna , .... : . ... A ndel'Storpi Rabarber o . torkad frukt fr. T h. L., H ve tl!l.n da j I leg. 
1,0 20. E. O.. Hcls iogborg, tör \o:apeUe t i \.:an"e rr. J. G., Vadstena; ~ Den goda hv etekaknn, hvarj e söndag 

Chiehcbow .. .. ... . . ....... .... . .. . . 500: fr. A . o. H . L., Ösby. 
1,0 2 J. E. O. , Hchiugborg, ti ll a lt öppna 

Med varm t t."\Ck för h\":l.rjc kärlekens gåfva ! gosskola hos CClrlcns 500: 

( i 4· 	 Iuez Bölli1lg. 

Stocll:holm , SveDsk:a Tryckcri:aktt tbobe;ct, 1916 . 
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