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RÄTTFÄRDIGHETENS OCH FRIDENS VÄLDE 

BLAND FOLKEN, 

,\\" IIO\"pred , (:, 11, HcrYI/HllI , 

Tl'xl: Es , 9: 2- 1, 

I \'il), högprol'diska Il'xl ollllalas l'1l 

slor och gl'II01Jlgripallde olll\'iilnling, 

\'ilkl'll olllsider 1'11 gallg skllll(' 1,0I1I1I1a 

all ii nda dl'lI la Jlgya riga lIödl'11. \'('t!l'I' 

lII;;dall. 1)('lr~'d,1'l pa jordl' lI . siirski!l 

o('k ayskal'!'a dl' oly('ksaliga krigl'lI 

Jlll'd (It'ras IJalllldi';sa l'liilldl" odl diir

l'lIlOt uppriilla dl riiltl'iirdiglll'll'IIS o('h 

rridl~lIs \'iildl' hialId folkl'11. 1h'lIl1a 

olll\'iilnlillg liggl'!' 1111 \ ' iSSl'rligPII iin'lI 

fi ir ]lrOrl'Il'IIS hlid, i dt l'jiirrall, 1I1t'II 

hall SPI' hl'IIIIl' do('k il'kl' sasolll 1'11 

o('h l)('sl iimt. sasOlu \'on' hOIl rl't!au 

f tir hau<lell, o('h hall talar 0111 del till

kOllllHalltll' saS01l1 0111 1'11 allan'dall 

lIiiryaralldt', ~kll iiiIIIII 1I1t'I'. lian Sl'1'. 

oyiss, s\'ii\':IIHlt' tlillll,ild, Iltall klart 

atl <Il'lIl1a ol'l'hijr<la olllyiilYllillg skall 

knlllJna lill slalId iltall :1I1\'iilldning a\' 

\'iirldsliga Illa kt IIll'd l' I odl lIIiinskliga 

allslriillgllillgar, o('h :Itl hOIl i <h,tla 

hii IISt'l'lHll' skall \ 'al':l l'! t hiign' mot 

sl~'l'kl' till dl'1I sl'gl'r. W' IH11ll \'ilkl'll 

(~idt'on l'1I gallg i tidl 'lI IItan s\'iirdsbg 

Iwl'riadl' bral'l I'rall lIIidi:lIlill'l'Il:1s 

ndriigliga förtryl'l" Ch'h ]'ralllfiir :dlt. 

hall SI' I'. all grlllldl'n till d( ' III1:1 i sin tid 

liitl\'llllna 1IIl'II do!'k :I\'giiralltll ' S('gl'l' 

ii\ 'l'r tll'1I I'rllkl:IIIS\'iird:1 \ 'iirldskolll" 

"1'11. som star (~lIds 1'011;. 1'l\lOt. iiI' 

ingl'nting anllal iill t'iirll'lSI'1I :\\' d/ 

Ilarll , gayan ay ('/I S()II. sonl har 111'1'1'((

t//ill/el pil sinu (/.1'/111', d, \" s , \"ilkl'lls 

an' och l'gl't dl'! iiI' gl' II 0 111 l'lI i sjiil\':! 

haliS \'iiSl'lIdl' il1lll'])OI'IHh' riilt. l'1t 

1::11'11, t'll son , yilkt'llS 11:111111 skall riilt 

l'gt'lIt1igt yara 1'11 (~lIdk()nllllgs. ity att 

han sk:dl Ill'ta: e1It/I'1' 11111' , Ulltl. ,~/l/rI.. 

(;IIt/. ('piy Fm/I'l'. Fritls/III'S/I' . \11'11 

dock. S:I lIliillllisko])al'll h:11I iiI' . skall 

11:111 ic 'kl' hiinl dl' 11:11111\(' 11 S:lSOI11 1,0111 

ma titlar. I'iirgii\'('s, 1It:1II till glldsri 

kds, dl'! hilliIls sa rillga och oallSI'II

liga, syaga, 111)(It'l'tl·~' I · kt:1. riir:lldadl' 

gl1dsrikl'ts ill),(' Ill'l'iistalldl' pa ofiil'stiir

1>:lra grUlI(h':dar fIl'h dl'ss \'idgalldl' 

litat till dt ulIi\'l'l'sah'iiltll' . som i sig 

upptagl'r :1I!:1 jOl'dl'lIs rolk o('h l'IJaI' 
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dem under Sions fridsiilla riksspira, 
eller såsom det på profetens spr{tk he
ter: På det hans herradöme skall stort 
varda och på friden ingen ändc, pil 
Davids säte över iJans rike, alt han det 
bereda och stlirka skall med dom och 
rättfärdighet ifrån 1111 allt intill evighet. 

Men i vad förhillIande, mrt vi dock 
tillå ta oss fnlga, shlr \'iil det "erk, som 
0111 Kristusbamet iiI' förutsagt, till det 
Iiige, varuti för nän'arandc vii riden i 
stort och vi var för sig i sin stad be
finlla oss? Visst har det miinskliga 
livets villkor oheskrivligen mycket för
hiitlrats genom de allm:'inna in\'l~rk

ningarna av kristendomen, dc'Ua iiI' 
obestridligt. Visserligen htwa folken 
genom .Tesu Kristi eyangeliulIl i sedC'r 
och tiinkC'siitt, lagar och ordningar, 
likasolll ock i sitt inbördes förhållande 
till varandra mU en insats, S~ISOIJ1 av 
ingenting anllat, dettn kan ieke förne
kas. "MC'n id~(~ dess mindre, huru hiirs
kar icke allt fortfarande mitt 'i l!PI1JIa 

kristenhet, likasom ock ptl den iinign 
delen av jorden, sil övermltttnn myc
ket mörker och villfarelse, jiimmer, 
nöd, c1iinclp, laster och hrott! Hul'll 
hotar icke just här en allmiin seder
nas och tiinkesiiltens fön'ildning, dt 
sönderspriingande nv nlla hand, de 
gudomliga s:1 \'iil som de miinskliga, 
\'iillSkapPlls. familjens, samhiHIeIs! Xn
nu en gilng, huru milnde nllt della. 
som för ögonen iiI', stfl tillsamman 
med det fridstillstand pil jorden, som 
profetian skildrar SilS01l1 en följd uv 
Krislusbarnels födelse? SIHllle d;"1 de 
hf'liga f>i:Jl"lW h:l\"a JlIisstagit sig 0-Her 

gjort sig skyldiga till poetiska över
drifter i sin framstiillning? Eller hal' 
kanske della verket icke hliyit nId dd 
i Guds nid ynr ~illlllat till? Bort ddta, 

det ena som det andra. Men såsom 
aposteln säger: Kristus offrades en 
gång för att borttaga mångas synder, 
men skall [iir andra gånge11 låta se sig 
IItan synd, till frälsni1lg för dem, som 
förbida 110110111, d. v, s. tiII förvand
lande av deras lekamlighet och hela 
tillst:lnd, så att det yttre m[ltte kommn 
aU llloLs\'flra dd inre, blinI ett uttryck 
och ilterspegling därav. 

Saken iir alltst., s[tsom vi av detta 
och mangn andra apostoliskn oreJ 1\.1111

na \'eta, denna: Kristi stora frälsnre
y('rk, som i överenssli.immelse med 
dess sanna natur sktldades av pro
fetian s:isom ett enda osöndrat helt, 
dl't har nu av Jesu Kristi för oss upp
slagna enHlgeliulll visats vara ett till 
sitt historiska förlopp ttIdelat "erk, 
K I'istus , skall en g,ing, i en tid, som 
uu mera icke kan \'ara långt borta, 
komma i hiirlighet för att med det 
s\'iircJ, det maktewj ord, som g,'h- av 
IWl1s 111 Ull, li.igga sina fiender till sina 
fö ttl'r, nedslii all självhöghet, bryta 
allt motstånd, och llppriitla siU stora 
fridsrike på en med nya, himmelska 
lual'tl'r Yiilsignad jord och åt den 
I-lögstps heliga folk, dessa »saktmo
cJig:u, "ilka hennes hesiltning iiI' ut
10\'[\(1, överliil1ln:1 makten o('h vi,ildct. 
.lIen till denna sin underbara makt
giiming mask han först i det inre liig
gn den ('viga grunden, Och elet var 
liIl d<'lla, den inre grundliiggningens 
\'erk, han kom i och med sin llppen
harelse i köttet, d~i han genom födelse 

av kvinna ikliidde sig "iiI' naturs hela 
s\'aghel. för alt uppLaga väJ' strid och 

ii allas dra vägnar genomföra den till 
seger inför Gud gCllOlll att, sjiilv vor
den fulJii IIcJad, utgiva sitt liv i en blo
dig offerdöd till fiirsoning för oss, Han 
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kom (b, sa Guds Son han yar, till den 
arma, fiirnedradp miillsldiglll'tl'n , IIlcn 
icke nu Illera i gC'stalh'n :ty ('Il ulanför 
IIPnnp sl;\pllde förhundsiingel, nian sa, 
alt hall gPIIOIll mandomsam'IllIl11'lse 
inlemmadl' sig i h(,l1Ill's slora orga
nism, 11an skulle si. i sig sjiily Il"Olm'a 
sig, fiisla sil! i ('yigl fiirhlInd med den 
församling, som - sasom kött ;1\' . 

halis kött och l)('1I ay hans hCII 
skulle hi Ida sig ur miillsklighl'lclls 
skiite, köpa hPIIIH' fri frall syndclIs o('h 
satans lriildom genom sitt blod, tya 
hellIII' n'n i valtnets 1C'\'aIH!P bad gl'
nom ortld o('h medels gil\'an :1\' An
den hpreda och smycka h<'lIl1p för eld 
tillkommall(\p hil11l1wlska hröllopl'l. 

)[en sasom hiirllll'd nll friilsningl'n 
i Kristus Yisnr sig l)('sta :ty t\'('nne in
nerligen tillhopa hörande ml'lI doek 
till tiden yitt friin yarandra {.tskilda 
delar, s;, blir ock profl'lialls ord om 
den stora onl\'iilyningcn gl'nom }\ris
tushamets födelse U1HIPrkaslat en h 'il
fnldig tilliimpning. 

Hiinl'öra vi förutsiigl>lsen enligt dess 
ordalydelse till den föreshiendl' yttre 
omdaningen ny det niin'a randp Yiirlds
skicket, d:. maste Yi silga , all ordet 
om okets, gisslets, den pf.drinmde sta
vells sönderbrytande av den him
melske Gideon iinnu \'iintar sin upp
fyllelse, Si"tledes måste iiwll den ny
testamC'nUiga församlingen, den efter 
anden redan trolovade bruden, ännu 
likasom fordom det g;lInmnltestament
liga Sion, blicka ut i den djupa \'iirIds
natten med ett efter profetians full
bordan Slickande: Väl"arf', /1ml lider 
nallcn? - m~hte ännu, SflSOl11 Israel 
fOl'dom, vandra i en omgivning av 
mörker och vistas i ett dödsskuggans 
land, men dock med löfte att plölsligt , 

i Herrens tillkoml1wlsl', ra se f'tt stort 
ljus och ön'rslralas a\' dagens klara 
skl'n , 

IIiillföra vi ah'r prof<'lians ord till 
<1<'1, SOI\l IIlgiir sjii Iva grundvillkoret 
oeh I'örutsiitlningen fiir (\c'nna tillgens 
nya ordning pa jorden, niimIigen Guds 
rikl's IIppriillancle i dd inrI', dl'ss till
komnll'lse Stls01l1 cn andlig wrkliglH't, 
en ny livsrC'alitel. da maste vi siiga, 
alt IIppfylll'lsPIl liingl~ spdan iiI' kom
men i Yiirldl'll och iinnll alltjiiml. iiI' i 
konunan(\p genom .T1'SU Kristi l'\'an
geliul11, Ty evar detta dyra budskap 
i hotfiinliglwt blivitiroii och allamma\. 
diir far ock l\Iiillllisknn i Sil101l1 tid e\'
fara , all syndabördans ok , eld Iryc
kande, tunga, oavlyfll'liga, od. det on
da, oroliga sam\'l'lets gissl'lspö, SOI\1 

förföljde hl'lIIU: sasom \·0n' det f-öI' 

alltid 0(')1 evigt fasl \'lIxet vid hellll('S 
skuldra och plugarens stav, (kn i hl'n
Hes l'gl'l samvete triilbindande, ankla
gande oeh fördömande Ingpn, sa lille\'
ligen iiro sönderbrutna i Kristus, och 
dt:tla med den kraft och verl~an, alt 
de OCkSl' i henne I)]'istn och bliva till 
intet för d(,11 riiltfiirdiggörande san
ningens ord, just sasom \la Midians 
dag 15]';\('15 ficnder föllo <'Iler försking
rades vid fiiltropet > Herrens och Gi
deons svä re!», Hon fiir i sitt hjiirtn er
fara, alt tröslJöshetens och hopplös
hetens natt förvandlas till den klara 

dag, som heter förl lltclse och frid och 
fröjd i den helige Ande, 0(')1 delta ge
nom trOll till det stora ljus, som i och 
med Kristusbarnets födelse allra först 
IIppgick för viidden. Ty sedan detta 
pli korset nedgatt i blod, frumstralmle 
det f:(l'nom förklaring liter och för 
alltid i den helige Ande såsom rättfär
dighetens fulländade sol med salighet 
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under sina vingul' - mitt i d('nnu 
ök('nviirld, detta dödsskuggans land, 
och över denna arma, av törne OI'h 
tish'l övcrvuxlHI jord.° vilket hiirligt gliidjebud, vilket 
nadefullt entngeliulll! Kunde vi sit 
visst upplata vara arma hjiirlan föl' 
dess osynliga, himnwlska skatIpr, vil
ken oulsiiglig lycka och cvig vinning 
simlle delta ej vara föl' oss! Armod 
och rikedom, ödemarl( och paradis, 
kors och gliidje skulle da 1wfinnas tl'i
vas tills:nnman just s:lsom Kristus
barnet och stall('t med dpn slritfyllda 
krubhan. 

0 , att den Herrpn Sehnols nitälska n, 
av vilken hpUchemslllldret, likasolll 
hela nlr diirifran ulgaendc :\terlös
nillg, iiI' en frukt, (lcksa fillge upp
viicka i v:lra hjiirlan l'lI glödande nit
iiIskan emot vtlr otros försofflling, en 
hrinnandc atr"" l'fll'r den tro, som flyt
tar det höglll'liga undret l11ed himmel 
och lovsjungande iinglar in i syndares 
hjiirtan! .Ja, vare ddla v[lrt fasta, fiir
hlivande uppsat, och varom fiirvissa
(k att Herren hos dl' u'ppriktiga skall 
kröna det mel1 viilsignelse, ifran mi 
0('11 i cvight't. Amcn. 

(Ur Kristliga Föredrag.) 

V I D J E S U K R U B B A. 

Ett litet barn i modersfamn, Dit kommer <'.i Gud.~ löftes/olk, 

han har ej glans, han har ej namn, ej profetialls liirde tolk, 

ej viirldellS gods att bjuda. c} jariseers skam. 

Jlcn vill du himmelriket se, J)e sitta fjärmIl, Mngt ifrån 
med barnens skara dig bege vad veta dc 0111 Davids son, 

till Betlehcm i J lida! om stjiirncglallsell klara! 


Diir strålar över ringa tjiill Ett litet barn i modersfamn, 

en stjärnas glans i jlllekväll: lIall vilar utall glans och 1I0mn, 

det första juleljuset. SOI1l lockar viirldclls store. 

Där tystnar jordens kiv och larm, Till krubban, Slig, vem skulle gu, 

och änglars fridssång tonar [Jorm vem skulle julens fröjd /iirstd, 

till [J(lIldrarlle i grLlset. om icke barnelI vore? 


Sa giv oss barnasinne, Gud, 
att också vi i lIelig skrud 
till Bet/dIem må ila! 
Ack, alla stå /Ii långt ifrån, 
men endast 1I0s Marius son 
värt IIjärta kan få vila. 

UR DIKTER AV ASTER. 



322 S I N I M S L A N D. 15 December 1920. 

E N J U l H Ö G T I D I Y U N C H E N G *. 
;\ v Gerda Ol/ell. 

Det iir jula flon, och yi befinna oss · 
på den sycnska missionssLationen i 
Yunclll'ng. Vi ha rör inte liillge sedan 
tillhringat flera dagar -lite pi\ lie dam
miga landsvägarna och i de smutsiga 
Yiirclsllllsen, och nu iiro Yi bland Ytin
ner och kiiunn' oss försaLLa i en atmos
fär, sr. ljus och mild, att vi omsusas 
av yiinliga minnen frflJl Yårt pget hem 
horta i fjärran land. Det iir jul. Och 
det iir, som om allt omkring oss yore 
ägnat aH stiimma oss till yeka dröm
mar. Jag miirkte, att iin iir barnet ej 
dött inom mig - barnet, som gripes 
och förtrollas av julens sagostiimning, 
barnet; för vilket varje detalj i julfi
randet, »dopp i grytan », gran, jul
s,lng('r, stri'tlande ljus, julgiiyor etc., iir 
som toner i en juhlande, stiimnings, 
miittad melodi - harnet, som an
daktsfullt höjer knä im'id krubhan i 
BeLlchcm., inri>r Honom, den rike, 
som !lIe" fattig för vitr skull ... 

Det iiI' julnfton. Efter frukostf'll 
tillkiillnagin>r yilr vii nI, m issioniir A uf{ . 
Berg, den hlide, men dock sil kraftigt' 
mannen med den ljusa hlieken och 
den humoristiskn hlinkningen i sinn 

* Förf.. som ycrk ,lI' som IIljssioniir i 1\-1on, 
goliet, meddelar i Sv. ]\f :s julnummCf 1916 fiilj . 
intryck frun ett julIJesök på S, M. 1\:: s hU\'lltl
s tatjon i YUllcheng. 

ögon, att det i dag serveras elvakaffe, 
högtiden till iira . . Men innan dess iiI' 
sil mycket att göra ... Julrim sl,all 
skrinIs. julklappar slås in oeh la ckas, 
de b,ida cypress-julgranarna klädas, 
ljus skall siittas i grenljusstakarnn , 
ljuskronan. av cypress hängas upp i 
förmaket, rena dukar liiggas Pll alla 
bord m . m. Värdfolket och deras unga 
brorsdotlpr, fl'. Ester Berg, försvillnn, 
och vi Iiinmas att hegagna tiden efter 
behag. 

Elvakaffet med det hl'mbnkade 
sycnska julbrödet smakade förtriiff
ligt. Vi iakltogo, att förmaket nu hör
jat {'ii en mycket festlig priigel. Bor
det pryddes av ett stort bibdspråks
kort, varp,1 var textat i rött: . Sä äls
kade Gud viirlden » eLc. Julgranen var 
kl~icld och naturligh'is m ycket vacker 
- pn julgran kan v~i l egenlligcn knap
past ,","Ira annat iin vackcr - :ltmin
stonc om den 1H'lraktas med hal'llels 
ögoll. Och i dag var dl' t barnct iilOm 
oss. som ICYlle... .Jag salt diir och 
liinkte pa , hurusom diirlwmma yj 

hal'll rör varje jul brukat siiga: »Ä, 
"ad gmnen iiI' "ackel' j ::11' - mycket 
nIckrare iin förra ill'et! En s,1 vacker 
gran ha vi aldrig haft förr... . Jag 
log inom mig vid detta hemvarma, 
ljusa minne. Så underligt - i dag 
sviiva de omkring mig, minnenn fråTl 
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hcmmd, och. fran c\PIl Iy('kliga Lid. da 
plldast barnet inom mig ICHh'.. . . 

Till middngen Hro missiolliir Sand
bergs och fr. Fredrika IIallin inbjud
na . Ocll Yi doppa i gryiall o('h iila 
skinka och glömma all,h'!es bort, ult 
Yi ini!' iiro hemma utan i ('n stad langt 
inne i det inre av Kina. ,,[cn snart 
sker uppbrott. Allt iiI' inte iinnu ord
Ilat för kviillen. 

Sakta siinkpr sig skymningen öycr 
stad och land. ])iirinnc pa missions
slationen ligga byggnaderna nwd dl' 
överskjutande taken och dc groya P('
larna redan omsvepta ay mörker. Jul
kviillen iii' il1lw. Da kallas husfolk 
oeh giistcl'. Alla samlas hiigtidsstiim
da inne i förmaket. Äh, S:I striilande 
ljust! Julgranen iir tänd och ljuskro
mm av cypress och alla grenljusclI . 
Man dricker kaffe med klpniitl'r och 
andra svenska julkakor. Sa siilter sig 
mor i huset n('d vid orgeln. N~lgra 
sakta ackord ... och tOl1f'rlla a\': "O. 
du saliga, 0, du heliga, fröjdefulla jul
högtid » ljuda ut i rummel. Alla stiill1' 
ma in. Julens ängel, fridl'n, fl'öjdclJ , 
siinker sig pfl vita vingar ned ibland 

oss. Och det ilr helgd och stillhet i 
allas hjärtan, under det dc gamla k~i
ra, Yiilkiinda julsangerna ljuda, en ef
h' !' annan. Sa Iiises jule'·;lI1geliet. Hur 
underligt gripande ljuda pj hiirute i 
hednnlancl orden: dJdl nalt skall ej 
f'örblh'a, diir miirker nu rader. Ty ett 
harn iiI' oss fött och en Son oss gi
\'t'n .. . " Det iiI' OSS, som lyssnade vi 
till 100H'rna n\' en underllHrt skön me
IOlli. som ('\'ighl'll' n igl'nom ska Il Ijnda 
och stiinuna miinniskors hjiirtan till 
juhlande la('k och lo\'. I'n melodi , som 
stiidsl' skall fiirsiilla dc innl'rstn, skii
raste hjiirtpstriingarna i dallring. Och 
niir det sedan hk,' julklappsutdelning 
och glada ulrop ol'h varma 1;H'ksiigel
SI'I' adöst" \'nrandra . lag det som en 
siiIla, \'aclHT alt'rglans i ;lIlns hliC'kar 
a\' dl'n djupa gliidjl', SOIll jUll'lls gam
la IIlI'II t'\'igt unga hlldskap \'ii('kl'r i 
dc hjiirtall, diir dd moltagl's. 

OWI' stad och lalld hn'dlk IInttf'1I 
sitt mörk!'l'. Diirilllll' )la missiollssta
tiOlll'l1 yar alll. tyst O{'\I stilla . Ljusl'n 
\'01'0 sliickla, och alla hadl' gall till 
\·ila. J\h'n det driijdl' lilllgl' , illllall jng 
kUlldl' somna. Eli dalll'alldl' alt' rglans 
rran lk stral:llldt' julljusl'lI hadt' dröjt 

» \'(jnl{oll,el och deras IlIl!Ja /,ro/'sdo/tc/' .» 
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sig kvar diil' djupast inne, och jag 
kiinde Illig lycklig SOIll dL hnrn. 

* 
0111 vi p:\ julaflOlH'n drölllt oss va

ra 1\('lllnJa i Swrigp, sil hkvo vi pil 
juldngt'n tngna ur dCIl \'illfare\scn oeh 
kraftigt överlygade' diirom, att vi 1)('
funno oss mill ihland kim'ser pil pn 
miss ionssta tion. 

Yid fl'lIltiden pa juldagslllorgOlH'n 
gick cn kines fran gard till gard pa 
dl~n stora missiollsstatiOlH'n, kraftigt 
s\'iingande en stor ringklocka. 

L A N D. 15 December 1920. 

pellet. "i se hah'mörkret, hll1'lIsom 
fran alla gangal' oeh gm'dar och giist
rum mörka figurer samlas och skynda 
mot ett och sanlIlla hall. Det tisslas 
och tasslas sa i\Tigt i alla hörn och 
\Tar. Sma knvLen till kinl'sbarn rulla 
fram hiirs och"viirs. I sin iver vela de 
ink, vart dl' iimna sig. 
~n iirn alla samlade. Liingst fram

me vid »J'(~dikslolen stnilar den nlCk
ra <"ypressjlllgranen i ljus. Orgeln to
nar, alla \'l'sa sig, och med kraft bru, 
sar sangen fram - sangen med de för 
friimlingt'n sa underliga, ofattbara 01'

III/rriör (ll! kapellr/ i YllllChclIg. 

.Jag for upp han min ljuva slum
mer och gnuggar mig i ögonen. »Ytick
ning kl. 5. en In'art i sex kaffe i mat
salen, 6 julotta » - var det inte s:i 
programmet lytt? .To visst. Det var 
ju juldagsmorgon, o('h vi skulIl' p[I Id
nesisk jnlolla. 

I förnwkd iir dd vannt och just, 
och »God julI» Ijn(\er det så glatt fr[m 
husfolkets liippar. Granen tiindes och 
"Var hiiIsad, sköna morgonstund » to
Ilar ('mot oss som l'1l lIliiklig juhels[lI1g 
g l'IIo 111 rum \11et. 

Ml'n IIU maslp \'i sliYlIda oss nit 
dricka kaffe för ntt sedan gfl till ka

dl'lI. SilI1g efter s~lng ljuder. Sa stiger 
missioniiI' Berg upp pii tnlarstolen, och 
för dell stilla, lyssnande skaran bäres 
det ut, buclskapet om den stora gliid
jell, som iir beredd för alla folk. 

), Tv llatt skall iekc I'örhlinl, där 
miirk'pl' IIU rftdl'r. Det folk, som "and
rar i mörker, skall se elt stort ljus. Ty 
dt harn iiI' oss fött och l'n son oss gi
\'('11 ... > 

Den fiirsta juldagsmorgon, som vi 
tillbrillgadl' hialId kinl'ser pa en mis
sioJlsstation ull~ i dt mörkt hNlnalund. 
kommo de ordl'll alt framsUi för oss 
i pn anJlall dager iiJl nflgonsin fiirr. 
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.Tulottan iiI' slul oeh ut 
höljar skaran HV högtidsfi
nllldl' kint'sl'r. (iiislmmnwlI 
för s:l\'iil kvinnorsom miin , 
skollokaler, opiumpatil'n
h'rllHs rum, vnrje tiinkhar 
plats tag('s i :lllspr:ik. I 
dag, den slora gliidjedagpn, 
bl'trn k tas varjl' gudstjii IlSt
Iwsiikare saSOIll giist pii mis
sionsstatiollcll. 

Hur nUlllgl'n har inle llll
d('r det Pilformiga vardags
liwt i det torftiga hemmd 
sett fr:lInilt mot julafton i 
y ullc\H'ng llled glad Iii ng
tall! Yilket avhrott alt 
komma hort han den hed
niska omgh'ningen, fran 
vardagsslit och släp i de 
sma torniga h('mmen och komma hit. 
diir jlllljllsl'n strala och diir budskapet 
om, hur Gud iilskade \'iirlden, :'tter och 
:Her ljuder. Alla wla, alt när de kom
ma, ha missioniirerna ett \'annl väl
kommen till var och ('n och lid och 
intresse och ett öppet hjiirta för var
je enskild . 

Det sprakas i alla giislrum. R:1de de 
manliga och k\'innliga missioniirerna 
p:1 platsen, e\'angl'listerna och bihel
kvinnorna 11ro i full verksamhet. Det 
giiller att inte försumma nilgon eller 
niigot. Efter nagra tim Illar ringt'r det 
Im förmiddagsgudstjiinsl, och sedan 
den iiI' slutad, intaga uliinningar och 
Idneser gemensamt julmiddug. 

1{illcsiska kvinllor in/0!1o Sill mållid. 

J\illcsiska sllliil/ill!1W'. 

Sa förghr dagen, kinesernas dag, 
under högtidsstiimning och gliidje. 
~'[en hiirmed iiI' julen ingalunda sI ut. 
Dc tah'ika giister, som konlll1it fran 
landsbygden, stanna kvar ännu tV:1 
dagar. P:i annandagen iir skioptikon
förevisning med hilder ur Kristi liv. 
Och barnungarna, dc smil svartögda 
knytena, fä vara med om n:lgot all
del('s extra trevligt. Tänk ni, dc fa 
allihop, hilde dc, som konllnit från 
hedniska hem ute i byarna och kanske 
fått följa med någon troende slilkting 
eller bekant till missionsstationen, och 
de, som 1iro Lam till församlingsmed
lemmar, allihop fii dc komma in i 
"frökens» rum. Diir f:\ dc sitta på · 
skinnfiillar, som bretts ut pa goh'et, 
o('h sil berättar frökpn för dem om det 
lilla Jpsusha\'Jlet i krubban, och de fll 
lii!'::l sig julspnik och sjunga julsånger. 
Och sedan g~ir fröken in i ett annat 
rum och kommer tillhaka med E'n bric
ka , alldeles full llled roliga saker 
sm:! hiistar, hollar, syskrin, clockor, 
:ll1t!'ckningshöcker och allt möjligt ro
ligt, och thl blir tid alhkks l1litlsly~l 

hland de SllUI I>yllt>na. Men varje rö-
1'('lsc, som fröken giir, följes med spänd 
uppmiirksamhet :w 20, 30 par svarta 
iigon . Alldeh's Iysl Inr var och en emot 
sin gava - men sedan, niir man viii 
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hunnit ut pa garden, blir det ett liv 
och viisen och ett springande hit och 
dit, som tyder p:l, alt det finnes en 
gHidje inombords, som på n{'lgot siiLt 
mäste taga sig ultrycIL Litet blygt, 
men sedan alltmer och mer förtroligt 
skocka sig barnungarna omkring sin 
fröken, yar de upptiicka henne, och 
sma smutsiga hiiIlder kiimpa om att 
fii h[l1l:1 i hennes om ocks:i bara för en 
liten, litp\1 stund. Och de iiro sa iniga 
att Iii ra sig julscingen, som fröken 

LAND. 15 December 1920. 

sjungit fÖl' dem, för dc veta, aU di'l. 
blir hon S:l glad. 

Efter middagen den tredje dagen i 
högtiden iir allmiint uppbrott. Vård
[olkl't mi\slc vara överallt och annol"
stiidps. Varje liten gumma vill siiga 
adjö och ftl niigra glada, varma, upp
muntrande ayskedsord med pil viigen. 
Och det lyser i gamla skrynkliga an
sikten, och »pingan» ljuder fl,,! från 
ung och gammal. 

Pil viig ile lIl. 

"Eder Gud är en underbar 
Gud". 

I Sv. kyrkans missionstidn . berilttar pastor 
Sigfrid Eriksson om följande i sanning gri
pande och trosstiirkande nådeounder : 

Som medhjiilpare i skolan och pre
dikoverksamheten ha Yi en man med 
en gripande hisloria bakom sig. Den
ne döptes pingsldagen i lir, och yalde 
därvid namnet Tembu (hopp) . P:l ho
nom har Gud i alldeles siirskild mc
ning lagt sin nädeshand och ingjutil 
i honom en ande av ödmjukhet och 

kraft. Den tid, jag lIIHlcn·isade honom 
i dopklassen, var en tid av idel gliidje. 
Bilde kunskaper och förstfll1d hade 
han och iin mer av erfarenlH't av b:l
de synd och niHI. Den Yiirdag, jag till
bragte diir borta prl Danicls uLstation, 
berättade Tembu hela sin li\'shistoria, 
Yilkcn jag i korta drag hiir iHergcr. 

Född omkring 1888 nu· han son till 
Ulugula, en stor hövding i niirheten HY 

Bulewayo och i rang ni.ist Lobengula, 
matabelernas siste lumg. Fadern, som 

hust-
dog samma {'II' jiiro\'iigen öppnades till 
Vik loriafallet (1904), hade lolv 
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rur, av vilka Tembns moder, Tshwe
peno, var en. Tcmbu, eller som han 
d:"t hette, Nevgco, Yiixte frisk och stark, 
tills han blev en pojke p:\ ungefär 8 
eller 9 år. Då fick han Yiirk i ryggen, 
vilken värk spridde sig tiII hela krop
pen och gjorde honom till en krymp
ling. Inte kunde han g:l, inte resa sig. 
Hela kroppen Heds tillsammans. För
äldrarna, siirskiIt modem, ritdfdlgade 
alla läkare. Han hehandlades med alla 
möjliga mediciner, meu förgiiYes. Han 
val' och förblev en krympling. 

srl salt han [Il' efter :"11'. Ingen hryd
de sig om honom. Han var en pliign 
för samhället men fick dock leva. 

1910 besöktes hall ay el1 bekant, som 
hade gillt i skolan. Denne började un
drrvisa hOllom d:\ och cb, och Temhu 
Iiirde sig snart liisa oeh visade sig iiga 
ett gott minne. S:i förkovrade han sig 
i sitt hem undcr fyra ars lid, yarcfter 
han kom i skola "id Shamha, en ut
station till Hope Fountein, där Daniel, 
\'lir eyangclist, yar Iii rare. Där slan
nade han i h ':, {Ir. 

Sfl kom ] mG. Vid Hope FOllntein 
skulle landet uppdrlas i fanner oeh 
siiljas :H de yita. Dii flytta alltid de 
syarta. Dl' iilska ('Il egen jordhit och 
känna sig horlkörda. Daniel mcd en 
hel dd av silt folk lltyandrnde och slog 
sig ned i vart distrikt. Trllll)\l ville 
följa med, men ingen "ilie hjiilpa ho
nom. Dil skred C'yangelisten in och 
lovade taga honom i sitt skyd(1. Han 
saltes p:1 en kiiITa och kom sfl hit. 

~Ien under Yiigen började hedningar
na knorra. »Kasta bol'! honom. Liimna 
honom att gf\. Han bara hindrar oss. » 
Tac.k vare Daniel kom han pmellertid 
lyckligt fram till sitt mill och fann ett 
hem i dennes gtlrd, diir han iin bcfin
neJ' sig. 

Då han läste om Jesu unc!Pr, trodde 
han som ett barn, alt Jesus iin iiI' den
samme. Kunde han hjiHpa dil, varför 
iekp nu? Och han började lwdja om 
sin kropps uterställande. ».Jag bad 
liingl', länge », sade han till mig, df! "i 

sutto och samtalade. Så kom bönhö
relsen. 

Del'l 19 april förra iiret salt han vid 
sin hydda. En slav stod intill honom. 
Då hörde han en röst, som sade: »Fat
ta staven och gll », och han stod genast 
upp och gick. Alla smiirtor voro hor
tn, all viirk försvunnen. Han var titer
stiilld efter ungefär 20 ih's sjukcIom 
och gflr nu som en levande prediknn 
hlancI sitt folk. Ingen medicin har 
han använt. ».Tag har blott Iwdit, 
bedit.» 

Du, som tvivlar pa under, kom ut 
och se! Är deUn en mii nniskas "erk? 
l\'ej, det iir Guds. »En riittfiirdig mans 
hön förmår mycket, där den allvar 
iir. ' Jag har sett och tror. 

B1nnel heun ingarna "iickte delta 
stort uppseeIH]e. En del trodde, att 
evangelisten yar den store Iiikaren. 
Andra, nlt han filtt nflgon stark medi
cin. Andra liter sade: »Eder Gud är 
en underbar Gud ». 

Men Tembu bevarar allt i ett lydigt 
hjiirta och "iII bli till viilsignelsc för 
sitt folk. Mycket har han flilL, mydiet 
skall ock "arda uLluiift av hOllom. 
Glöm honom ej i bön. 
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"Överallt möter man sorgklädda 
människor". 

Fröken Maria. IIullkrantz skri\'er i ett pri
\ 'atbn)\' dat. Sinanhsien d. 18 okt. följande: 

Om nöden h~irllte har nog beriittals. 
I hörjan av sept., (\[t iinnu intet regn 
fallit, "ar folket nära förlyi"lan. Som
liga intogo gift, elå de ej kunde fil lana 
litet siid. M~lnga, som utnmclrade, 
bundo lmrncn vid Y:ll'jehunela föremål 
pa c\pt de sjiilY:l skulle kUlma J'i.idcIa 
sig fr:1l1 hungersdöd; somliga kastade 
sina barn i rayinerna O. S. Y. Flickor 
pii 13, 14 iiI' s~lldes för 2 a 3,000 kash. 
En mun, som lliraren talade viel, hade 
salt sin ende son, 4 il 5 iiI', föl' 1,000 
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kash, föl' alt dC' sk ulle fil I i tet 111a t. 
.:\H'n f. Ö. ofördtliga medhorgare rö
\'lIde till sig mat. 

Nu har regn fallit och folket kan 
sa sin siid. De oroas dock mYl'ket fijr 
"intern och "an'n, men dc I~ika, som 
iiga n'te, horde ju kunna It1na ut , nli\' 
nu hopp finnes , alt dc kunna hetala 
igen niista il\', 0111 de leva da. Det sH
ges alt förhillIandena i Mienchi iiro 
ungefii\' dl'samnul som hiir, men alt i 
Honanfu, Sinng o('h Yungning sli.iIl
ningen iiI' nilgot biillre. Under "intern 
och "åren hlir det nog dyr och SVlll' 
tid, nll'n "i iiga löftet: »Han hal' 0111

sorg 0111 eder. » 
Hö"arna hiirja rysligt. Nattetid hör 

man skolt p~i skoLt. I Tsao-U en, 9 
km. frilll staden, kom en skara rö
"aJ'e en dag fÖl'kliidda till brudfölje. 
Hade den fiil'I\1C'nla hrnden, brud följet, 
biirare och musikanter hörj;lde, Sll 
fort urudstolen nedsattes, att plundra 
och rö"a . Vapen och ammunition ha
dC' förvarats i brudstolen. 

En grannhustru till oss kallades en 
dag till sin sons dödsbiidd. Namn och 
uppgifter "oro korrekta "arl'öl' hon 
följde mC'd - men hamnade i rö"are
hiinder. Det hela "ar rövarnas list 
hara, 

För en liten gosse, 4 :'1 i) :11' gammal, 
som hiirom natten bortfördes, begär
des 1,000 dollars i lösen. 

Gamle (hang Kienli i U'Teo har 
snht slIrals av rövarna och plundrats 
på allt, t. o. m. sina "ardagskliider. 

Under hela september nUlnad och 
ännu har koleran rasat. Knappast nå
got hem hiir i trakten har skonats. 
Flera familjer ha nästan fulIstiindigt 
dött ut. ~rilllga makar ha f~Ht följas 
iit med n{lgra timmars eller n;'\gon 
dags nwlIanrum. Inom IOPI)('t a" en 
,"eeka fick koleran "ara de\1 Guds 
\'agll, som hiimtafl,. fym ay el" "'0('11

dc, hland dc gamla fruarna Ho och 
Chi. Genom Guds niHI har ingen iildrc 
dött tl missionsslatio\1('n, men fh'ra 
av d(~ smil i harnhemmet ' har koleran 
skördat. OveralIt mölt'r man sorg-
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klädda miinniskor. En ej ovanlig syn 
iiI' det alt nu se tn" miin föl' plogl'n, i 
stiillct för oxe eller :1sna. 

* 
Inbördes hjälpsamhet. 
lOnl Anna Hahne IIw(h1clar Hiljunde frun 

höstens stoJ'miite, ~o rn "isa r hllru en glädjunde 
inbördes h.iiilp~amhet inför (I ('n hotanue nÖllen 
lagit sig uttryck 11ulul (le ITol'lHle. 

Det framhölls under lI1titet att för
samlingpn borde taga hand om sina 
fattiga nll'dlcl\1ll1ar och sökare. Detta, 
sade talaren, iiI' cn IIerJ'(~n hehaglig 
gudstjänst, SOI\1 [Öl' Yiilsignelse med 
sig. AIIa dc niinarande "oro för sa
ken, och det gjordes en insamling till 
ett helopp av 14 dollar. Det val' i 
sanning stort att se deras "illighet att 
hjiilpa. En fattig iinka gav l ' dollar. 
Niigon sade till henne: »Huru kan du 
giva s~l myckd? » Hon s"arade glatt: 
»L.lter Herren mig ffi ha hiiIsan, s~l 
skall jag vän en "iiv och sälja, då jag 
kommpl' hem. .Jag "iII sä glima hjiilpa 
dc fattiga. » Det blir 1I0g svårt för 
många av "iira troende i "inter. Flera 
stycken klagade sin nöd . En sade: Vi 
ha ej något att iila i hemmet; en an
nan: vi ha för en m~'1nads tid; sedan 
iiI' det slut. En fattig, blind man i 
församlingen behöver hjiilp hflde till 
kläder och mat. 

Från hemlandet. 
Strödda reseminnen. 
När de slora lIIissiol1ss ~i lls];apcn höllo 

sina fu's];onferensel' i Sloc];ho]m, styrdes 
min färd IIPP till l'1I a\'Higsen landsända 
i nord\'iistra Jii mtland. Entriigel och hjäl·t
ligt hade jag inbjlldils att kOlIlIna till Gäd
dede föl' all medverka i cn bibel- och 
missionskuJ's. )>Visserligcn i.ir viigen ElIlg, 
men den g,lr grllol11 rll av y{n·t lands 
yacl,raste tnristledeJ') , skrev inbjudarcn . 

lIan talade sant. Enel' omkl" 15 Om. 
jiil'llYiigsresa Iill Strömsund, gicl( fänlen 
12 mil med :Inghfll g<'nolll drn natnrskö
na SIröms Y<lUlldaJ. :\llt Illcr och mCI' 
storslagen hlcv naturen. Fjällen höjde sig 
allt hi>gl'e pil bi'lda sidor 0111 del väldiga 
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vallnel. :\Iecl sina snökliidda loppar g:'lvo 
dc en inramning fIL landskapet, som sör
Hinningcn aldrig s:lg sig trött pa. 1'':' Ixi
tia sidor Olll Hirdeleden lago dc Sill:! ny
byggal'g:'lrdarn:l och tiill invid sjiistranden 
nollningsmiinnens Uga hlockhll~. SnHI
ningolll blevo lappnr synliga och knlTIlllo 
olllbord. Somliga av dem vara ]>:1 viig till 
bibclklll'sen och lllidsonllnadJClgen i Giid
dede, 

1 stridande norrliindsk högsolllmarsol 
1:lg Gåddede kyrkby, niir bil ten lade till 
vid dess brygga, Församlingens itldrige 
kyrkoherde och hans medhjälpare v~il

kOl1lnade oss dii... Sedan giek färden till 
den hemtrevliga priistg:irden, som hade 
elt förtjusande liige med en hiin[örande 
utsikt övel' sjöar, skogar och snötiiclda 
fjiil!. 

Det blev oförgiitliga dagar, vi fingo till
hringa i della avlägsna hel'detjiil!. Pastor 
Hagnel' 1'1':'111 E. F. S., medarbetare i kur
scn , och en hans viin [dn Giivle, min vän 
IL Il. och hans son [rlln Djursholm samt 
undertecknad ringo a lla bo i priistgflrden. 
Tv:\ gånger om dagen samlades vi till bi
belstudier i kyrkan och varje afton till 
offentligl miile , Del val' fÖl'sta gången en 
sådan kurs hölls i denna hllldsäncla. Sto
ra skal'or samlades ej, men m:lnga av delll 
som komma hade g:\lt l:t nga vägar. Icke 
så ffi av v<lra vänner I'r;ln fjiillen voro 
med. Allt VaJ' nog ganska nyll föl' dc kä
ra deltagarna. Hednamissionen var för 
dem ganska friimlllande . :\len S~I val' ju 
ock Gäddcde församling, stOl' som Golt
land och mcd en enda priist, ett missions
fiilt i och för sig, Aldrig fön' har jag fun
nit en mel'a slilcnde likhel emellan cn 
missionsstation i elt viildigt distrikt och 
cn priistg:lrd, lIiir hade den bildade och 
fillt kilnnande nu 83-ilrige kyrkoherde Ar
vidson Ulföl' t ell Iller än 30-i\rig misssions
giil'lling i trohel, kiirlek och Wl'sal,c!se. 
,\n \'ar han spänstig, och rörde sig som 
cn yngling, lIIen [:-Irorna i hans ansikte 
voro lll~lnga och djupa. Niir kursen och 
midsommarhelgen var slllt, hegav han sig 
:"Istae!, som han troddc, pli sin sista vand
I'ing lill kYl'khelgel'lla i .\nl,arcde och 
Shollgdnes. .Just innan han gick, tog jag 
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vidst:lcndc foto av honom. Behö\'cr jag 
till iigga, all V;I r vördade, enel'giske viin 
yar bördig fr:'1l1 Smaland ? 

Aven fran Giiddcde hadc g[IVOl' lill \',ir 
mission letat sig h'am. :\lrn della VaJ' 

första glI ngen n"gon fnln S. :\L K. hesökte 
denna plats. Den lilla blldb~irarcn »Sillims 
Land» hade hiir, SOIl1 S:'I ofla, f:llt föra 
missionens talan, 

]\!lI'[.-oI!CI'(/C . \ /'vidso ll. 

Under högsommartid besökte jag sedan 
platser i SllIidan<! och Skflnc. OveralIt vi
sades kiirlek till IIerrens verk och oHer
\'illighet. Sedan gick min Ytig :Iler till 
Jämtland; jag bjöds pfl en Yl'ckas vila i 
Unders;lker, '-al'je anon hade \'i du sm:l 
andaktsstunder i missionshuset och plI 
söndagens e, m. llIissionsl1löte. En verklig 
Wikt a\' IIcITens ,\ndc l'iil'lluml1lo \'i <l :'t. 
Följande dag upplevde jag n:lgot, som jag 
sent skall glömllla. En gammal arbcts
klädd man uppsökte llIig. lIan berättade, 
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alt han läste Sinims Land, som han fick 
sig tillskickad. Nu ville han, som en liten 
erkänsla föl' allt det goda, han genom S. L. 
fått, lämna en skärv till missionen. IIan 
tog så upp sin börs och tömde hela inne
hflllet i mina händer. Det blev över 10 kl'. 
Nu sImlle jag skriva nel' hans namn och 
adress. Namnet uppgav han utan hinder; 
men adressen hade han besviir med. Slut
ligen stod det klart föl' mig: den ldre 
gamle hade ingen adress. Jag fick sedan 
höra hans historia. Endast med sina Min
ders ärliga arbete vi1Ie han förtj ii na sitt 
bröd. Fr~1ll g;ird till g.'trd gick han p?l ar
bete, men aldrig kunde han förmäs alt 
taga emot n.lgot, som han ej först genom 
arbetc rörtjiint. Stilla, gudIruktigt, arhet
samt, gick han sin viig fram. Och nu lade 
huu hela sin arbetsförtjänst, aUt det han 
hade till sill livsuppehälle i missionPlis 
offcrkista. lIan hade boksUn'ligen intet 
"lit luta sitt huvud moL 

* 
endcr novellIllel' m;lnad gick filrden till 

()rehro, Borfis och Göteborg. I örebro 
hölls det sedvanliga S. ~I. K.-mötel d. 7 
nov. Diin'id llll'(h'erkarll' oek missionär 
Erik Folke, Dpt iiI' alltid uppmuntrande 
att komma till deli kiira ,'iilikl'etscn i Öre
bro. Med synnerligt intresse l1lottogos 
missionäl' Folkes mcdde\aliden om hans 
iakttagelsel' i Kina. 

Frflll Bori\skoliferensen IWI" jag de skö
naste minnen. En stilla, miiktig ande vi
lade över denna konferens. Ofta voro 8.hö
rama hjärtegripna. En sfl dan Iwnferens 
kan ej spadöst gii förbi. Den skapar de 
verkliga betingclsel'l1a för ett sant och 
ved,samt missionsintresse. 

Strax dtel' mitt hesiik i Gött'horg ay
hölls Kinamissionsmöte i )Iasthuggsk)'\'
kan därstädes. Missionär E. Folke och 
var förre missioniil', numera kOlllminis
tcrn Andrew \V;cl'llem<ln hade d[1 kallals 
aU medvcrka. Offervilligl)l'tcn iiI' stOl' i 
C.ölehol·g. Vid min llPrnkolllSl diil'ifdn 
lwde jag med mig ÖWI' 1,500 h" missio
niil' Folkc iinn\l mcr, da han kom, 

* 
iiven v:ira Hndl'a hcmurbetarc och hClll

mavanlllde missioniirer hava gjort vid

sträckta och på uppmuntran rika resor. 
Vi ha förhoppning om, alt även de under 
denna avdelning skoln I[lta oss få del av 
sina erfarenheter. 

N. II-Il, 

Från redaktion och expedition. 
Hemkomna missionärer. 

Den 8 dce. P~I morgonen anlände frök
nama llgnes Forsbcrg och Marin Björk
ll/nd till Stockholm. Fröken Ingeborg 
rlck::ell. som medföljde samma tåg fr,11l 
Göteborg, liinmade Elgcl i Katrinchollll, 
diir hon hal' sill föriildrahem. Den langa 
sjöresan hade stärkt v.ira rcscnärer, S:1 

att de nll kände sig betydligt bättre än 
vid avresan frän Kina. De behöva dork 
)la elt siirskilt siitt inneslutas i missions
viinncl'll<ls förbön er, ty hiilsa och krafter 
iim mycket medtagna. 

Fröken Forsbcrg ut reste till Kina förs
ta gängen hösten 189G. Med undantag 
av ett pa!' korta vilotidcr i hemlandet, 
hal' hon hela tiden fi\tt vara i oavbruten 
vel'ksall1hC't i Kina, 

Fröken BjörkllInd ut.l'cste första g~lngen 
1907 och hal' sedan dess eli g{lng bcsökl 
hellllandet, från mars 1912 till jau. 1913, 

Fröken l1ck::ell, som u lreste till Kina 
i okt. 1912, hal' sedan dess utan avhrott 
arhetal i Kina. 

Vi hiilsa dcssa ",'Ira Il'ölta systrar hjärt
ligt välkomna! ~I.I, genom Guds folks för
biiner, den vila , som nu l'rbjnder sig i 
hemlandet, bliva till gagn, viilsignclsc och 
~tle rstiillclse, 

Vänner som fått hembud. 
Fröken IIanna .lIargarela l'eltcrssoll i 

Södertclje hal' i cn hög .ildcr fUtt sInta 
sina dagar. Hedan föl' flera [\l' sedan ha
de hon genom testamcnLe och gåvobrev 
sldnkt all sin cftcrEimnade egendom till 
S, ~l. K. lIon liil1lnade ej mänga jordiska 
~kattel' i form ay s. k. lösöl'e efter sig, 
Enkclt och ans]ldkslöst vandrade hOIl 

Sill väg fram och samlade sig sl,aller där 
mal eller rost icke förtänI. Det kändes 
rikligt ,'armt om hjiil'tat, all se hennes 



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

331 15 December 1920. S I N I M S L A N D. 

lilla fastighet, som nu iiI" missionens 
egendom, och diirvld tänka på, atl vi, 
när den blir förs;Ud, kanske erhfllla så 
myckeL, alt det räcker till en liten mis
sionsstation ute i Killa. Vilken stor insats 
haJ" inte denna I-len'ens tjänarinna få tt 
göra och hur mycket rikare är hon icke 
ii n dc munga, som, då dödsbude t kommer, 
m[ls tc lämna al/l efler sig. FI'id över vår 
väns minne! 

Kyrkoherde G. Ernqvist, Asaka, \"31"
tofta, som under en följd av 2lr varit mis
sionens ombnd, har ock tItt Iiigga lied 
pilgrimsstaven. Ilan var genom si n fru 
sliikt med t"m Hildur Andersson, IIonau
fn, Kina. I1jiil'lligt har han t ag it ('mot 
v[lra missionärer, tU de prl siua resor 
kommit till haliS pastorat, och med in
tresse har han följt -".1rt arbete. IIa IIs 
plats star nu LOlll. 

Konsul E. Li/l(lkvisl, Norrköping, 50111 

under ell l;lllg röljd a\' iiI' varit S. :'Il. K:s 
ombud i sin hemstad , har ocks.\ r<Ht illga 
i dell sa bba tsyi la som stfll' Mel' för Guds 
t"olk. Ilall var en av dessa kä rleksfulla 
oc~h goda miilIniskor, som viirmde och 
spred solljus olllkring sig. Hans minne 
leyer i viilsignclse. 

Nya ombud. 
Följande personC'r hava mott agit kOIlI

lllittens kallelse att v,lI'a S. :'II. I\::s ombud: 
Triidgill'dsl1liistaren Edui II PellerSSOIl, N y
sund, :'Ilölubo, fröken Jlaria Ek, Vrig
stad, liirarilJllan L!]dia Bondeson, Nag
lal'l), Björköhy, gro~slWlIdl. B. \"im/ah!, 
Figehohn, lI::lndlanuen Carl ForsQ/l(!er, 
HcrI"ljllnga, disponcnt V. Visl1ol"IT, Banke
I"yd, och l"olkskolliiraren C. J. Kul/er_. 
. \ nt Cll. 

För dem som önska prenumerera
på posten att beakta. 

Det cnklaste siiltel att ,rrh;llla SiuiIns 
Land för kOlllmande ;1 r iir att. företaga 
prenuII1eration direkt P;I posten. Därvid 
iakllages föJjanuc förfaringssätt: den pre
nUlI1l'raliolIsblalIkclt, som ;'t![öljde fön'g. 
Ul" av S. L., ifylles llwd p r8lfl umcrant
samlarens nall1n. P;'I baksidal1 av lJlan
"kellen all tecknas sedan namn oell adress 

på alla dem, som anmält sig alt taga 
tidningen. Sålunda ifylld, inlämnas blan
kelten på posten, där prenumerations
kvi lto begäres ~l alla rekviI'crade exem
P bli'. Delta kvilta insiindes diireftel" till 
Expedi tionen för Svenska Missionen i 
Kina, Stockholm, som d;l tillställcr pre
numeI'antsamIaren en provision av kr. 
2: 50 för val'jc 5-tal prenUllleranter. 

En god jul och ett välsignelserikt 
nytt år 

vill red. tillönska alb S. L:s Iiisare. {jive 
IIerren oss alla, all undel' den stundande 
högtiden på l'tt nytt sält ra sjunka in i 
den unueI"l>ara k ii rlck, som uppenbarats 
l BctlebemslI.lldrc!! Ett hFirlligt tack till 
alla dem, SOlIl linder det g."tngna tu' c l i 
kiirlek och sj~il\"uJ>porrI"ing lI1edn;rkat till 
v;'tr tidnings sp ridning! 

Hudson Tnylor 
Milnnen som "iigilde. 

Andra uppl. utkommen. 

Omdömen om l :a upplagan: 

> Det iiI' fl"iskhct o"h liv i den rikt iIlu 
streradc fmmstiillllingen, som a,'gjort vlJnnit 
p,t hearbe tningcn. Yi tillön<ka den rörtrii.ff
liga lilh hoken vic1Rt.ril<:kt spridning". 

K. F/"ies i Fö/"bll1ulstid'llin.rlw. 

, Fijrtjiinar en vic1Rtriickt Rprid n ing, sär
~kilt bland dc lInga, rör vilka dcn niinnast 
iir avsedd ' . 

A. KollIIodin i St'e'llsk lllissioilstidskt·ijt. 

, ELI kort li'l"fllll skildring. .. Vi vilja Ptt 
(let varmaste anbefalla den '. Remdt. 

.Lälllplig nngJolllsbok. Hiilsosa m, nyttig, 
in tressan t ». JÖnköpiilgsposten. 

»En Hirnplig gåva ,tt de unga. Den som 
Hr den Hlser cl~l1, ty stt intressant är den ". 

Gölebv/"qs Yeckofidning. 

Pris 1: 50. Vid rekvisition av minst 
!) ex. 25 proc. rabatt. 

Erhålles i bokhandeln och direkt från 
Svenska. Missionens i Kina. Exp., Drott· 
llinggatan ':>5, Stockholm. 
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Försäljningen. 
Med tncksa lllhet och gliillje kunna vi 

mcddela, all den fö r-siiljning, som av S. 
1\1. 1\::5 tvennc syfiir(,lIingar i Stockholm 
anordnats i BcLlehemskyr-lwn d. :1 dec., 
inbragte el t nello p:1 över '1,000 kronor. 
Della iii' omkring (jOO kr. mera iin förra 
:\I·e l. Samma dag ink om till expedi tionen 
fr,ln skilda h.11I ungcWr lika lIIycket. Yiil
signc Jlerren alla dessa g,jvor och ('nval', 
som EIII n,id all vara llIed om all fram
biira demI 

Sinims Land utkommer 
linder niislkolJllllande ,il' d. 1;; i varje 

mimad, ej d. 1. Dl'Ila för alt rcdovisningen 
föl' undcr röreg,iende lIlanad influlna IIIC

del skall kunna hiuna införas. 

Insända skrifter. 
Världsmissionens bibliska grull(l. Av Ad. 

l\olmodiu. .J. A. Lindblnu3 Wrlug. 120 
sid. Pri s 3 : 50. 

R edan bok ens titel \' iickpr llppmiirksalll' 
het. Vem hal' ," ;il i denn a. \'ii ddsdlndanii tid 
knn nat s tå med i h edn a mi sii ioneu~ arbete 
utun a lt si\som nldrig förr söka g å till hot
ten m ed mi ss ionsproblemet ? Ty om man n;l
gonsi n i[r [l,g a om ett troget ftilliöljanc]!' :\\. 
viid usm i. s ionen behö\·t fast ma rk att s t il. 
pol, så ii r det. l1l1. ProfeSLSo r }i:olmod'in ]1I1r. 
med d,e ll for kningens gr,undligbet och J f' ll 
hrinllund'e mission skiirl ek, som ullder ett 
långt och ,'e rksa mt li\' yarit: i'å ntmärkan{l e 
för honom. hlir framlagt res llItat-et a,' en 
såuan llndersökning. Han sökl'L' ()('h finner 
d-e-n nn \'1i rld~missionens bibli ska grund i a lla 
dl' heliga skrifterna. Han finller den r eda n 
på bibelns förs ta blad. Huu följer den g e
nom hela <1-e- t Gam la t,estamentet. H an, vi
"ar, att miss ion st.anken iiI' pn Gnd8 t anke, 
och att den göl' som en röd tråd genom 
alla Gnds rM,slut och löften . GHidj and>e nog 
hnr det alltför mycket förbi sed,da Gamla
tes tnm entet fått e~ s tor plats i profes"ol' 
Kollllodi ns bok. Icke mindre Un 8;j siu'or 
'ignas å t, en und;ersökning om d~s bnd skap 
om mission en. Det skall slikerligpn komma 
som en ren överrask o ing för mån g en. öl tt 
mission!'tnniken 'Olr sa fl'ami riidand'e redan i 
(:"llllln. t,('"tamentet. Dea, ~om med: s in bibel 
i hnn d, uppmiirksnmt läse r d,enna bok . ska ll 
helt sä kert ,iiven konllll Ol att få en ny Jdi.r
lek till Gamla förblllld ebi> böcker. D en led
stjii rnu. vi få följa , strål ar med' allt klarare 
ljlls t ill J ess vi f<e d-en försvinna för den 

fulla soluppgången i och med vUl'ldsförsona
ren,s a nkomst och den nytestamentliga yiirld,
mission en. Vilrld smis -ionens g rllud\'al \ii-g
ges r eda n i C amla test ament.et, men allt
jiimt pekn r pro iet ian fram emot upn kom
ltla nue ~[ess i as, H errens tj äna re, sm ii rtorna s 
lilan , lid a ndets för trogne, sy ndabortLag<t rell . 
fr id,sti fln ren. helbrii,gdngö \':l ren , li\'gi\'a reu . 
Diirm oo ii r den nI' Gu d~~ f- n!t,'t och mlinn isko
sliiktets enh et fra mgåellde \- ä dd sJl1i~sione Il5 
ulltill rlick lign g rll ndml i t id en profetiskt 
Ing!l. ,,'a S:llllmanfattur proi'. },olmodin Ri ll 
l\nd e r~ijkning U,\. s iU iimne i Ga llll.t t es tamen
t et. I et t s könt. Sfl ll1ll1all:' a ng lIled detta ~tå r 
, Iutresullatet av iillluets s l,ndinm i tl<e t Xya 
t es ta mentet . Förr. slige r på - id,. 110: ,; Va d 
i l:u mla testament.et proieti Sik t till sis t 
frnmstiill es såsom biirllnd,e grund fOr \'iidels
1O [,5,. ionpn: od<{,ll meu lidnudets dra.g djup t 
priigl ad-e H e rrens tj iina re, ~om g n \' sitt Ih' 
till ('tl skuldotlf'r. det iörel i-ggcr så i Xya 
test n,lllplll et i Kri s tll s, d en ko r~f ii s tp och 
uppsUlnu IH'. ,,,om ell \-c ,-klighet . Den pro fe
ti"k t i ut ~il,:t ~Ui llda grund en fO r elt drlds
ll1ission har hlidt e n histo,-i sk \' e rkligh ets
,g'l'und. » 

Den Wrt rii ffligu ho'k en s Inta r med följande 
hjHrtegri'p,md-e och i llspimrandoe ord: "E\'un
g eliet 0111 Krislus, d-e n ko rs ili ste och UP})
,l<l udne, måste hi ims lit. till nlla, då a lla 
behö\' a det och <:1 Ila ha lika r iiU till d-e t. 
:\11 :1 dii rfijr, som i detta c\'i1ngelium iun ni t 
och :'\te l' finna s \'aret p å s ina ('\'igh ets l r :1g or 
oc ' , ,:i\J nndn. I('\-n i erfa renlH't d iira\' , de Hro 
.'Iiildenii rcr till a lla dem. EOIll iinnn icke hört 
dHrom. Och i s~mm ::J. nHln d.etta blir le\'ande 
fö r dem, kunna <l'e iok c nnnat, de maste la
ga del j \·iil'ldsmiss ionsa.r betet och ,det llIed 
~H \' 5-ki ld ' kraft p å det mi ssi orrsflilt , som TIer
r(' n gelL(l\n s in skick!'1 e Wrt deras hjHrLa ll 
IIiira. ~red, P.ndns bek ,inlla de: "Kris t i kä r
lek tdngnr oss ». 

~r"ll lIl ås l e p å. det lh·li,ga.sl" tiJHin"k,. cn 
såuau bak _mcd ett. sM:mt budskap den \'id
:;t riickt ast.e spridning. Den har ell stor m is
s ion att fylla.. isynnerhet som \'i hittills sak
nat en sådan iron"\lSltä llnin g i snusk mi8 
..ionslitteratur. Ett önskem ål "01'1", om vid 
eu ny uppla.ga s utgivande. innehållpt gjor
d!';; mera ij\'el·skil.d-ligt och gripbart genom 
framstiillningens uppdellling ikor!>1 re !ka
piteloch med en vi~gl edantle inn ehållsför
teckning. lb'en;så kunde förlaget gott låta 
den värdefnlla boken framtriidn i en gedig
1H1re ntstyrsel. 

N_ H-n. 

Mystiker, (I\, Cat'l Dymling, J . .J\ . Lindbladii 
förlag. 344 sid'. Pris kr. 15 : 50. 

Anna Howard Shaw, den an;nnlign, prii.sten 
och m ii nnisko'\' iinnen . En 1ivsbild av 
Märla Tanun-Giitli-nd. J . A . Lindblads 
förlag. 95 sid. Pris kr. 3: 50. 

http:lh�li,ga.sl
http:testament.et
http:testament.et


333 15 December 1920. S I N I l\I S L A N D. 

Jenny Lind. En Ii \'. st udie, av Sig"id Elm
blad.. .J. A. Lindblads förlag. 19~ sid . 
PrL-~ kr. 8:-. 

Tillkomme ditt rike. Julbok, utgi \'cn av 
:;venska ]';:yrkuDs )[is..;ion.sstyrclse. rcm
tond-e ä rg . 128 id. l'ris häit. 2: 2;;; 
ka!'!.. 3: ~3. 

Denna, \'lilk iinda julbok bjllller l ar pi ctt 
synnerligen illtrl'SSan t in nch ,tl l. Fn'm S\>. 
kyrk<ans olika iiilt i Sydail'ika, Indien oeh 
l\.ina, iörcligga \'Hrd... fulla Oell viil$kl'ivna 
uppsatser, som ginl, rik behållning. Doken, 
som lir tryckt på ett m)'c'kP t gott papper och 
rikt i Il ustrcrad, I'ckoJ1\J1\cnder:r.s \'!Innt. 

N. U-n.. 

Stjiirnan frAn Detlehem. Utgi\'cn av S\'. 
Kyrkans )lissionsstyrelse. Pris 50 öre. 

Denna jultidning för barn \'ilja vi ~Hrskilt 
unbeialla eu,ir den såsom ingen annan dy
lik tidnillg', ~om vi k,inna , Ugnar sina spalter 
li t hetlnllllli""ionen, Gprtl'UtI I::il'gerbrund be
rMbr om zulllbarnell och Illa Gmnqvist ha,r 
strängat sin I~TIt för utt i nllgm nUpna, ver
' PI' sjunga 011\ 8 SlIlll. kinesba1'll. Dessa 8 
"nI", kincs ilickor iiro ock i bild tecknade på 
.. n kolorcrad d,ubbclsidesbild i tidniugcns 
mitt. Blott detta bör ju anbefalla tidningen 
åt Kin31ni ssiolls\"inner. 

N. U-n. 

REDOVISNING 
för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under november 

månad 1920. 
AJhllällllll MIssionsmedeI. 

~1 2j. Koll , i GI'önskara, gill V. E. 8: ;,0 
2071. R, L" Kl'istdala 10:- 2128, n:o i LångIIii,. gill .J. A. V. P. 3~" 80 
2Ui1. Fråll H\"lirlllu HJlkan .\nna JJillJ.:stl·~}IlI, :!l:W. )):0 i Kovcrhult gm <1:0 ~1I:

KlintchalllJl ~O: - t130, D:o 1 I1ahhc,;Lorp. gill {\:o Hi: 01 
2073. , )[issions\' iiJl ' . 1:111 H c.. Hofva 20:- ~131. D:o i ·fillllllcrnnbbell. gm _\. O. t'i :
2077. H. och S. II., AstOl'll ao: - ~I:l:!. : Sol~lillltcu " I )Jorlorp JlIlI:
20iR. ]):0, I' c~~;)idl'Ul:' H1:- t I:):) . F.. U., Urunii lO : 40 

L20,9. Koll. i stOI']l 2'!/10 ~7: 5;; t134. "P"ö\'c n så hurudan jUl: bli ""l', sä
~o.'lI. U. o., Astorll lO : - ~el' H crrCII Sebaob ](): 
tOSI. 1:: va II 1:'. Llllh . :\lissionssii llsk" )Ialrllu, 21:1 ~,. )1. J., Norl'kpA', l'uh. ]lå lJii<:I,cl' :Iö: jO 

r escll idl'a;:- 110: - 1136. narker~' ds _\ rbelsföl'eJJing 2UO: 
20S~ . Koll. i ,I i", ionsknpcllpt . T.1\ II d ~r.110 j;.: 21 2H\7. (T. ~ .. )LuJmö 10\1: 
20R:1. n:o i m i -irnshusct, Klippan 2i/10 166: 21:19. Koll. i }o' li sh \· vid missioniircl'un 
208~. D:o i m;,;sionsh ll se!, Kyidill!{c t8/111 11iJ: 3~ n" besök 2/il fiN:
211, :;. • T, D. S" K\'idingc, l'escbidrag ;;0:  2140. II. H . ;'0:
20Sli. , Olls.! Spnrarlp toba kss lalIlar IU . IIL ' :1:1: o;, ~I~:? ~. S.. Stblm. liII E. Sjös lröms 
2Gb/. , Från cn lIr!'rcns ljiinarc 300:- lIudcrh. ,.11:-
2090. 0 , P., Slorhugen, tucliOfrcl' till 214:1. KolI. i :\fissioussalen. Djursholm ,/11198: 

}[CITCII . 100:  ~1,j 4, Siillua gss kolb. i '\rnä8, gm A. J,. 
2091. n. och ]f" {h.j ii :~:I: - O.~tc riin g lU: 
2()9~. E, 1'" )[ulmi;. ' en I:',iva ,11 H,'rren D D:- :!I~j . , EIt lark till Hcrrcn•• gUl rl:o 10:
209:1. , Tackoffcr dcn 3 no\·. föl' 2:, Iyck- 21~6. Il. X .. S \'iinA's ta . •olt tack till Gud 

1iJ,:3 år ~ 2:,: - rör do ;;0 å rou ,.0: 
209~. R. och D, Ki-g, orrcrlwvcl't 4: Iii 2149. Olmstads mfg , av skördcr(' .~tlllcdcl HIll: 
~W~)7. O. S" ,·tllcl",rrcl" · 25: - ~1;.1I. Koll. \'id mö to i Orohl'o 7/11 4~,~: ~ ~. 
20'J~, :. Blalll,:u l'f'UgU l' oeh ~ttöl"ingnl'. 21 r.), Ofrerkuvcrt rr. Orebro, 22 st. lit: - 

Hcrrens .JpS ll väl s ig nade (Julllll : , 21r)2. S. J., 01'0111'0. l'csoll idl'al:' ao: 
a\' O. och H. K .• L u nd 2;': 30 ~15:~. A..\" {)"c\)ro, "fforkuvcrl l:!: 

2100. H. S .. 'iinniis 20: - ~1 ;;~. ,\ . och H. )r., ',Guds pcnga .... lr.:!: ;;0 
21111. K. B" Sthlm to: - 21:):,. Lnnna Syrijl'eni ll~ 3, : 50 
2)0~. J.:a ~\'. BOl'lIt:s Exp., Jkpg, till J. :ll;;r.. Koll. i EI,~.iö l/U, gill S. J, 40: 

lIultq\'ists nndcrlJ. 9 : jO 21:,7. :\lissioJlsbi<lral:' fl', Eksjö. gill S. J. 160: 
210.'. . Oniimnd. tiondc>, I:'JlI G. G" 1.:(1psola iU: - 215M, IJlsRml. p.l en hOA'r'l\'uing i Stcrlu, 
2105. St. Aby östra syförcning 2UO : - ,!till P. ~" (\, Viila H:
2106. "Tackoffer frän H. oeh A. L. 3/11 21:.9. SöndoA'sskolh. i Kimstad. ,!tJll A.~. 1" '

1920, å,OOO: - 2160. t '. oeh A. }I .. : av tacksamhct till 
2107. TestalllcntsnJ(>dcJ cCtcr lIvlidna Iii 1'11- HerrolJ ,' 1;;: 

rillllall frkn Lotten Eriksson. Slhlm :;00:- 2164. ;.. Al1 11 ic "\ 5:
2108. Sparll,-mcdcl l'l'ån d:o 7: Jö 21G~,. · -('unt A. ' ~:

2109. ,Tacksa m, av Herrens cgd, till 216(i. A. J" å; 
hnngrandc brödcl' och systrur i 2Hi7. 1'" >Killllh(issall ' fi:-
Kinll ", gm I. A .. ~Ol'rlq)1:' 400: - 21f,S, ~. G., gm H. B., Hof\'Q J: 

2110. Fi)r~ningclI ]~. K., Yiincl'shol'g 200: - 2173. Från skolbarncns potatisland. Lcdja 
2111. H..T., orl'crkll\'crt mr ol,t. nrh nov. 30: - skola 8: 
2114. Koll. \'id r;iredrag i Sllnd",'all m. 2176. UC'shjiilp till Bcndillgs, gm C. A. A .. 

omnejd, 1:'111 K. L . . Kraml'ol'S 4R: 03 E\;cnussjiin 100: 
2116. S. T" :\Jngp('lö~I\, l'escbidrug ~O: - 2177. D:o. gill P. N .. ATlehy ~O:
211i. , Ett lön" till Herren ' ,.0: - 2171\. Rest II sparb.-mcdcl, gm )[, h, Ang R: 50 
21111. Koll. i llulshol. l:m J. O. Odesbög :!3 : ~O 2,179, Koll. i )!lIl1sjö i /11 11:\: 15 
2119. )1fJ!' i )-faddAscn 5: - 2J~0. D:o i Fnlkiipilll:' S{I1 ;;0: 
tl~O. Koll. i 'l'.III1·(orp, gill G. H" Huk Jr" :'0 ~1!!1. ]):0 i Hel'l'ljunga 10/JlL ,,6: 
2.121. S. H .. Wik 30: - ~lb~ . C. F., Hcn']jnn.:,:a 50: 
2.12"2. Koll. i K~·rkskolan. Rök, gm A . P . r,: - 21 :1, , Onämnd, tockoffcr till Hcrrcn" aO : 
2123. D:o i Snllnpriingcn. Flisby, gm K. G. 3~: 20 2J84. . Hcl'rells iiI' allt, ett t ockoCCc l' för 

2l24. Vid sparb.-!iillllling i Ang, gm M. L. 88: 8;", nlldfån,!tl'Jl nåd lO: 
212~. D:o i Siöarall 91: -. koll. 81:-, 2186. Blnsicbulmskyrkuns Ung<l.-förelling, 

~III A .•T .. Frcdriksdnl li2: - Sthhn 200:
2126. Koll. i )Jlllilln. gm J. A , E. 30: - 2]88. P. P .• Gånarp 10:
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2189. >Tackoffer till Herren mr okt.> 2:- 2283. Koll. Bobackens :\Iissionshus,
2J.9(). Kaffepengar vi d skörderesten 10111 Bygdeå 16111 	 17: 8.'. 

i Svartorp ]32: 45 2'284. D:o i församlingssalen, Bygueå 16M 21: 20 
2193. M. J., Göteborg, vid BoråskoIIf. ]00:- 2'185. Resehidl'ag rr. Kiuakretsen. Bygd()å 10: 
2194. S. J ., Örebro. resebidrag 2:':- 2"286. Koll. i Sikeå skolhus l,m 4:
2195. Slö,idfliekornns sparb.·medel. Hejde 4: !IS :1"287. D :o i Robertsfo rs 17111 40: 4i 
2196. Småskolb:s sparb"llledel, HejtIe [,: 77 2"188. Del av koll. i Sjiimanskapellct, Lu· 
2197. lIIånstorps mfg 300: - leå, 19-20111 9.1: 
:'198. Sparb"lIIede) från söndagsskolan i 2:290. Kinakretsen. Gthg, för E. Ollrlan· 

Skellet'teå stads ky rka 33: 30 dcrs undCJ'h . 2;): 
2199. '·~[ c n tiol. iag nu har r,ut h.iiilp av :!292. )(amrcl uuds mfg 100: 

Gud. , g-m M. Ph. T ., Linköping 15: :w :l2!J4. B. L., Enskcuc a: 
2'200. »Det varder så tt i svaghet. de t IIPr) ' 2'2!);;. M. O., StockslInd MIlO: 

står i kraft >. :nu d:o H : 93 2299. K . K, Knutby 33: 70 
2201. "Obs.! Sparade tobakss lantar m.1I1 .. · HO: 10 2:301. IL D.. m. fru. Sthlm. , i s tiilJet 
:!~O:2. .r. S., Siitel' tili :\f. lliughcrgs nndcrll. ~O: - kraus till fru Ida Grönllageus 

för 
bår- 20:

2205. B. E. D. ;')H: :?5 2302. Skiirf ·ta FlieksyföreJJing )6:': :?'206. A. B. HI : - ~303. A. .\. !S .. FUl'scru11l 50: 
j~07. G. S .. Lidl,öpillg 	 H: 22 2~04. Frjlu \'uuuer i SkattuughYlJ, g11l
:?'lOS. : J I(inumh;sioll ~ 	 1.,,011: - M.K 6:
:?'lW. Koll. i Bortls 11/11. vid koul'el'enscn (jöG: 81 2~0:;. För fri ex. av S. L .. gm K. :-'f. 2: 
2210. H. E.. Vånga l;;: - 2306. ),Eu KiIHlYiiu ". gill S. L .. Ys t",I 11): :ml. Kinakretsen, ,Gtbg, för E. OI,,·lan· 2307. : 'Ur Marius spal·!Jössa . för Guds \"erkders lInderh . ~7: o;, i Kina -', gm lL:o 	 30: . 
:!~lj. »A .• tili missionen i Kim" , gm H. D. 1I1U: 2:108. C. I,'. 111. fl., gm A. N .• Glide :l: 1:!JG. l) 1'~ n tl'ocntlc s yster i ~lallUö, g'!lL 2:11 0. Skolba1'll i Dörb~' 

-P . O. 	 ]00: 2~ 11. ~LiJJllel'yrl s mfA' 
å: 

100: 2:!li. A. S. S .. o('.l! E. S. J .• A . •\. jO: - 2~ 12 . KilJ:Jkl'ctscu, l'lricelwmll ]26 : 6022 18. A. L., Abydal ;,:  2:l 14. S ]0: 
22 19. 'fe nl! nllskretscns KristI. LJlgd.·fiir. 100: 2:31:,. J{inn s yfUl'ening('us sparbössa, Gtbg,
:!"l20. IL F., ~rallllö 	 jU:  till E. Ohl'laJJlIel'~ h C'lUrL'sa ;,:): GO
22"12. :\L E ., SlIIerlbr ~:nfi. Skiild(>r,"ila~lls syfi.Jrc ning ~,O: :-,: - .2223. S. A .• SlIlo,lh, 	 :!:117. l]amninge 1(\·iIlJlo[ur·cuin.v 50: 2224. Gossen S. 1>:.-;; lllissionstriiug'llril 8: - 2:nS. A. A.•.flllita ~ S:22"25. S. N.. ~1;1lsryd 	 2110:  2:119. ) Otto och Hanna ' , ' ctt ""'k till Gud

lO: 2226. .T. K ., .Tula r p 	 föl' lilla (; II II i>, ~. kr. ~U:- 13: 80Z22 , . : OniimlJll o, dd Bor,!s·]wnferensen 10:  2320. )f. S .• Lulcil. r('sebidrag [,0:
:?~28. Familjen J .. Essglirde. till O. I'ar· ~:l21. Koll. j FörS:IlI1IiIlA',h"mllld. nodell 

10)11 8 ulldcl'h. 	 . .:,n: -  ~~/l1 	 4'i : :,.i
A . E. P .• I:lho: 	 1IIU : - '} ;).')O) If. B., Jiirll ZO: 
A. _\.. Gthg. Ps. 86 :11111: - ~:J~i Koll . i llönsnlell .•Jiil'll ~I/ll 45:
: En \'lin" (;lhg 1,11110:- ~:;24. l!l'sebitlrng 1'1'. D. C. F., Jiirn ~O: 
L. )1., Gth~ :10: - ~325 . E\·. Lnth. l11ig. Bastutriisk ]00: 
_\.•T.. Gth.!:; lO: - 2~2f;. Koll. i K,l~e ~G/I.J 40: A. K .• GtIJg 	 ,.11: _.. 232, . J. '1'., K"g'c, till E. )ll'IIIIYi,ts nt· 
E. E .. Gthg ]UO: - l"llstlllllJ.{ 	 111: 
;,Ur 	 lilln Annn-Dritns sIwrhö.ss:.l' I 232R. ~f('dlc B"rns~'för('uing 7;;; 

gm c\. J .. .-\ liuA'sås JO: 2:J~ U. :\f. 11., : tiond e nv liJlI 1:0: -' 
~·t2. C. K: s sparuiJssa, Uppsala :!O:  2:1:n . K. r'. l.i. K .. Lule,1 2:,: 
:!"JH. RYJ!J!cstOI'(.s Ulf/: ~/III: 23:1"2. Koll. i :'Iolicfl,," ~61J0 ll: SO 
:!:!45. l) ~l issiollso~ tnillg :. , gin H. 1.. Älgarils :m: å8 2~:I:L n:o i BI'iiel,c ~B/l n S;;: 
~2~6. rSönungsHag;; . ~lll d:u ~:1~4 . ll:o i (istel'snllfl :11/10 ]72 : 09 
:?-2~1 7. OHel'kll\'cr!, gill tJ:o 7:  2:):15. Hcsebirlrno: i O"tcrsulIll till ~r. R . ~O: 
:!"24S. )f. .T., Halllshcrg' ~" 40 2:J3(j. Koll. i T.yeksl'l,' 14/11 I!Ifo: 1:\ 
:!:!52. Orrer lm,·C'rt . Skellefteå 10: 2:1:10. J):o "-iinJlii, I.~· 1ti/1l ~fi: 23 
:!:?53. K. H.. Skellert e ,l :.0:- n:lR. )):0 i ViiIlI'OI'S 211/U :IH: 1.
')0):;4 Koll. i Skel1"ft",' sb ,l ,/11 1~0 : :I~ :!;J:19. n:o i }b'b~> :!I/IJ 2:1 : 32 

D:o i lnn c rdk !I/ll l/j: 21 ~:qn. n:o i Wide ~/j/l1 i;;: ~~~~: D:o i lIrske lO/il och Jl/H 4!j: 10 2:J.l 1. n:o j Harg ~R: 2:! 
2:1:)7. D:o i 13åtdk ]J III 2:1: 11 2::~2. BescbidraA' i Harg till :\L H. 15: 
:!"158. Vid KinullIiite ho.... B-·' 8: 
j259. Miss ionsviinner i KliIJnng-e och \'all· 

s tena :10: 
:?'!G3. X. ArhetsCöl·('n ., OJJUstad ]00: - 
:l26~. Dc ungas s~·fö l·en . i Kroxltult, till Särskilda ändamål. 

)[, I,ind6ns nnd erh. 	 l q.., · 
2"265. D :o till .\. Erikssu ns nnflerh. 1011: - ~Oö4. Hohu uugd.·förcn., til1 C\·UU~. 
:l"26G. Snarås mfA' 11111: - IInd cl'l! . 80: 
T267. )Iulls,iii .\rbetsCöl'cnin.~ ~OO: - ~/)'j:, . 0_. Visby, t iII Barnhemmet i Sillan 10:· 
:!268. "Herrens del · l:;: - ~fJÖG . Vi'iIJy FeJllih·l'sfiil·cn.. till II. Lin· 
2269. A . G., :\fnhnö, rab. å böcker 46: 12 der . hjiilp i eVi1lIgeli.r;;atiollsn rb. 48 : 7:i 
2270. If. L .. r:thA' 1"'- 2088. K. G. )L.. j\ppl'ldkeLl, för e\'an~e 
~.!7]. Z.. Gtbg ;,: - li,ts IIll1ted\ . 100: 
:!272. orrn pii K. F. U. )f. , Gthg, ~:?/Il ,:!O : - ~f~~!l. ]J:o. för skolgossps lIud l' rh. i Sinl1n 1011: 
:?<27:1. A. W., Gthg ~.Oll: - :W!r,. A. E., till II",'"h 1'1111U "t i Sinall 6: 
2-27:). rr en ~pnrbi)ssn, g'lll J..1.. T"'ppsula :!;, : - ~O~G. L. K .. KlinteJllula. till A. J~l'il"snJls 
~lj(i. L. H.. Jo"i1ipstad, rah. ii böcker 3: 12 kvilllloarh . lO: 
:!277. OffL"l'ku\'url fr. }{ristiullstnd. gm 2(1fI~. F. :\f. , ~Ii.;,·b~·> till p'-:lT1rr. i P Il pl! f'1l (t' r;o: - 

A . G. :!;) : - 2104. : Lillu 'ritti " till 13l1l'lIh. i Siuan lU: 
;?2i8. Offcr i K . F. tr. K., Kristian staLl, ~ll:? .\. K .. BjiirkC'l'yd, , del a,- IioIIIII' . 

A"JU u:o 110 : - till ~f. I,inll';1I och ,J. Uultq\' ist, 
2279. O. \'. ~[,. Sthlm 1011: - utt an,'. ett .. " goltf. · ZOo 
~280. ;;Till Guds ""1'1, i KiJlIl" ;;11: - 201:1. SyrG,·cu. föl' J':!'-a llol'.!~s hel1l. : e ll 
2'281. L . H .. Sthlm, sl)arIJ.·/Jledcl 11) : - minnL'shJoUll11a vid fru .\xcli11:l Bil' 
~282. Mis,ionsoHer "iu KiJlllkr"tscns möt" r e ll s h,.... till Ebba 1\\lr';n, alt all". 

i Umeå 13/llli , :128: -- i ,·prl\:sCllIlb . <, fl e r g"oUf. ]!l:"): 



1.) !>('\,l'lIIhel' 1!1:!1I. S l ~ l :'Il S l. .\ ~ 1). 

J\ull. Yid fiil'j'dra;.r i ~ilnd" \';dl I II. 
1IIIIJlI·jd. till inkiip :1\' :-,idu il u:-. 
\lil'IIl"hilo. ).(111 K . J,. :111: -

OlliilllJUI • (III h;iI~nill~ till J. .\ t' k
zc ll. ;111. all\', (' l'tl'r ;.:'01lr. :!U: 

~III. 1,. ~ .. JLII',;!,:\'nl'lIL1 . J'ii1' H IHi "I'll . i!\' 

"\"illl:.:'. i IJn Y.III;.! .-11111: · 
.\ . II.. 1\ri , tri:tI:t . Idirl"k:--ul' l'I'1' . till 

Barllh. i Si lltI II ]1111: 
T. 	 (i.. till'korr.'r IHl ~)It- öll' .. d ;lt.:'t ,tl • 

till .... pl·idllill J! il\' hjlH'ldl,lill' llill: - 
:! Ifil. :-: . . \ . .\ .. 11 ;; ).(:1 "ii_. ti ll II. Lindl'l".' 

\·('d;:~. :!;,: 
l\: , 	 ~I. ~\ .. ;,.!' 1I1 l\ . 1..• Knl!lll'ul'~. 
lill E .. tt 'l' Ikl'g'. ~dt :I!I\. 1i il f iill ... t. 'r 
ol'h g-nh' :):,: - 

:!lli::. s. '1' .. ~1 (-I:-\JI(· lii ",a. f iil ' l'\':!!!;.!: . ( ·h nll .~ 
('h i 1Ig'- . -h lIlIg" 

· Lappriir oll ill).(PII. lIo r,·;1. ti ll ~1. 
Pl' ttt.· r~ "()II. ri"r dl' hllll~T . i ~ill;lll 

( ' , 1(., p tt rihh·I "",·dil~I·II. t ill 
I\arnit. i SillHIL "III: 

:! 17:!. H. ~I. . :-:t - 1. till ~li""1·1,il, .,tali"" 
:117 L (;llldLJriill o p:-: p:tl't·t .1. •J •• Fpl' .... j ll'lll. 

t i ll H . ..\lI dpl''';.''!. OIl, att :tll\· . i \·l'l"k:--. 
I'ft l' r A"oUf . ;,11: 

Koll. i .'\ H ~~jj, . lill arlwl .·t i Il"yaug". 
).(111 . \. 1.. ·lli : 

S. 	 .T., On·h ,·o, filt" hr~g"lladl'l' llil l;;, 
iOl"dllill~ .;:--li ill:llldl' (H'h 1I l"hdl't :--: 
tlt·tITl:lllc·lc' i Jlc lllOlUfll ;I,tll)l): - · 

:11 .....7. :\1. :; .. Sl:d:lI. till Bamlo . i "i 11:11' :HI: 
:! I ~ II. S ijllc1ag-...~ k()lh. i X, ~I,iir..:.lad. (ii,· 

g'O:-i:''''1l ~i (' JlIIII;: , ';.:: (·1I IO~: 
:! I ~l:! . _\. J/ .. (ii)il!g"I ' ~ l-'l'idlll'lIl" till ;\. I':II~

hHel\: • ..i, l ' IWII":' ~1~ IIIg"o;o. :; f" i PIl4'iluw WII : 
· I •..;tiillt·j n,t' kr;l1h Pli ~(lIJI'II-" 

;.!J'a\" . till HarlII\. i ~illiJlI :!Il: 
~~IH. Tnl J~illöl\' :il!lIt· 1' till d:o :,: 
:!1 1:!. L. H.. :-:tlotlll . fiir i"riidd l iika.·,'s 

lIudl'rh. ;,11: 
:l:! I:;' JI. .\ .. 1'ii1' 11:11'1111"111 i Sil!:tll l:!: uj 
:!:!I-t. · s"iidroppp". S"iid,·. till ~r. 1'(,t · 

lt'j '!'O",o ll, liil' d,· hllll .L:"l'1l1111t' hUl'lIPIl ]011: 

:!"2:! I. IL r., )Inllllii, fijr :;jllkhIlS\'pr)::s, ;-,0:
:!:!:ri . Falllil.iPlI .1 . ·1.. J-: s, ~'il"llt· . tilt II :,,·,,· 

ht'IIlTIIC'1 i SiTlflll 

Solg-lilllt.·lI. \"ii r llil . lill ,I. P I'l · 

tf'l·~ ~OIl. ri il' «II' llii.llid:llldl' 11111: 


. \ . :-: .. \ · ii r lla. t i II d:1I ]11: - 
lIuiillllld. till II. l.iud,·,., ' .1' r];,; .. 
~'lll :\1. ~. \ ·i.;;h.\" 111: 

I I t'cl Il il \':illl\l'r; t il~ .\ Ilian .... !'iil' '·\· ;III~. 
1.011 r)"I'h 1:10" ( 'l Ii H ~ Vii · l!"; 1 cwh ,' II 
t' \ :l1Ig' . t iiI ::1111: 

L. S .. lill BaJ'lIll. i ~j ll ;1I 1 1;,: 
II. .1 .. t i II ,!:t . ;,: 
.Iiill!;' ip :_ Kri,tl. Y !: ).(I. · r'il·" II . . till 

Il. l.iJldt' l'''' \ l' r l, .... ~HU: 
:!:!l iCl. .\ . t: .. s th llll , riil" \"( '1'1\ .... i 'l i"IH' h i h ;111: 
:!:!6 1. U:o till .\1. 1'.'ttPl':--::'O It:-, \"I·rI,.... .-,11: 
:!:!l;:! . \1. s .. S lll l.l1. till d:" 
:!:!7-l . l'ull. j 'la:..thll~g" .. I \~"],!.;lIlJ . t;1 11g'. ~'iil' 

IlIi~ ... ioIlS\'I'r k ... . oeh d p Jliidlirl ill td,' ;I:.!fi: 
K, 1-'. I' . ~I :..; )Ii ~-" i(llls k l"t'f:-.. {iihg-, 


fi;!' .. c.ldal\"I' I'!" :-i . i I I 0llalll" II 

~~!ll, " I' EI":'il S 1)1'11 Ht' I' Jl löll h sJl:tl'lIÖ~"':I • 


( '11 lill'lI julklapp ti ll Ba l'lI l l. i ~illil l l HI: 

(". II .. ( : th;:, j iiI :-:;oltlalllli..:.:-:iollt'lI i 


l TO llUll 1'11 

:-:. I·: .. •\ In". lill ~1. p,'Il,·r" n ll . r' i,· 

hllll ,!"""i ~ . 1 ~J .. u lg-o ... ;o.;1 1' i ~i: !il lI ::11: - -

1):0 fi 'lI' Ha l' lll1. i Siuall ;,: 
~I i..;~iclI l ..... \ ' Lillllt 'l· i )IalllliL i ii r g· t h .... t'1l 

".\""II · Io-i i J_lIih. ).(111 I·:. T. 
:!:;UII. "~-f'i l·"II. \:0 "I. Slhlm. ]"iir Hi l.plk ,·. 

i Ilo"nlll"" !oG: lin 
1·: 11 Kill:,,-,ill . lill . \,, ~ 1 1I"hl1". all
"W, . ..rt ~ r ).(01H .. )!III S. L .. y,..ta ol !tl: 

.1. II. ti ll .\. Erik." l.n. fiir 1 l s "ill 
{'IH1 IIg' -SP II;: 	 ~lIn: 

.\. fi .. .\Iallni;. l P:!l ;lr~ II lid 1'1"11 . fal' 
I'\' ö! 11;":'-' \\ ',oj . Dit ' 1I ,C· J It '1I fII ·Jt ;i:lO ~ 
If ... i !,1I0 l.~UfJ: .. 

K ,'olltl r 10,(;,1:1: :;U 

1\( Ission ~I\(,1I\ Ull' t. 
2171. r .11 ' ~1l Illl!llll • t ill Banl "l l s 11 1'~l l .-1: - 
:!:! -W. S~·li)J'jOll. ~\ : 1 :! . Sl i t1 11I . till Harll"l h 

1[('1 11 1;7: 

1\1'0110" ";:!: - 

Allmänna l1Iis)o.i(nISml'dt~1 22.705: ·tT 
Sii"kiltlll iitlll:llual JO,61:\: ;:0 
llissions ht'lIIl11t't .:!: -

SUlIIlIIlI IIIHIt'I· IlIlY . Illau. J!I~O Kr. :;~.~~O: 7. 
.Her! vl/rllll lael; /iII vl/rje f/i/J((re! 

- dll ~l,a ll (ii" ld llllllil atl jol:': iiI' I(('n·l'l l . tJl'l! 
:iI t dl' SO!II f iiddd a IlIiJ,! i"kl' ),UII11IIH pa ~1{ alll. 

.Jf·:-; •.j!): :!:L 

NödhjälpsmedeI. 
. " ..P:. " I hil ll. III: -- o JI.. sthlm. l:.: -- o .\. Y .. 

1'.11 l,olH 1IJ-r. :!;I: - : ('..\ . I: .. ~tll11l1. 10: - ' '\ - :-,l 
~n: . : I·;. W. :" - : P. \L. lIu,· .. rl,,· r ).( . ]:. : ,,:, : i,. 
. ~ .. ~1:lill1i i. 11111: - : s. II.. 1,1111<1. ~II : _ : .\. :-: .• 
l~l\~ III~d, :!U; - ; IU . P ., ~lIl1dh ylJ ( · I·.1!, :!O: _ : . \ . 
I •... IlJllr.,lou!tll. :.1): .- : I·:. 1. .. :-:thI11l. :' : - : "E. O.• 
1~"It"iI ". :.: - : .\. :\1. P. ~:.: . -: .\1. II. :lH: - : Eli 
~Iild ;.:i\':II·t' :il:-.I' il l' (iud JII: -- ; _\1. ]1., J-";!1 Ull , 
:" - : 1.. I: .. Filipsla ,l. W: - : t: . J' .. :-:l lt llll. 11: - : 
:-:. tI. ('. 11 - 11 III\!: .- : .\1. L .. H...-l a ;.:s · \'i sh ~· . 
iiI: - : 1l1I . )1 11 11 I> ll"·p . III : - : T. Il . 11. ,)1. . 1. 11<1 · 
\·,k:l" I;: · : .\. 1'" SOllllal'p, 111: - : J. 11., l" !IP 
" d a ... ~lI: - : W .. Litli 1I).('i ,·ill".-I"d..;0 : - : I.i . 
t1111).(1I .II): - : L. II .. "1"lm . :.11: _. : Jo:. 1:.. st 101111. 
111: - : .\.. 2;.: · : II. S .. LIII('å . 4\1: - : K. t;. 
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P R E N U M E R A T lON S A N M Ä L AN F Ö R ÅR 1921. 

Kina-Missionslidningen Sinims Land, 
OI'!JW/ [iiI' Svel/sk/t .1JissiO/II'I/ i 1\i110, 

IIIIII/('i/cl' hiil'llll'r! sill ':2(;-1/' 111'!llinU. Tid
lIill!lcl/ /I{komlll/'r /ll/(lc-r /il' lf)'21 Iller! 

elL J(i-sir/iyl 1//l1II1//1'/' i /llIiwule'n. lJär

Fillllc kOJllIII/'r /'n 8-sidig /Ii/af/a /IIcc/ 

"rcv Iron lIIissiollSjiilt1'l all ,1 gånger 

0111 Ol'/'l I/wr//ii!jll. J)I'nl/ll liiriinc/rin!}, 

som Miuif /lijt/v/"iru!i!l p/i urI/III/ (IV dc 

IIlcriucII hii!Jsl m"is/'I//liyt hiijda lraJll

stiillninllskoslllw/crnll. hor pic/tagils 

/'[k!" inhiillltmlllc (1/' /iisl'l.:rl'lsells me

lIillg. Hd/re' iin 1'11 I/I's/ ' /I('irl/ liirhöjnin(J 

flP II ris t'! II fl I' rI/'lI1lrl IIlm'iy po/ls. 

Sinims Land 1,,011/111/'1' IIIt rc/[iY('1'(fS 

/' /Ie!" SIIIIIII/a I,hlll SOIlI /iireuclrwlc c/r. 

I)('n vill /1111"11 / ' /1 /'/Irt1l1l/' /iink 1/I1'1h/ll 
lIIissioll.W,.hl'lo/,na p r! Fil/et och d/'II!, 

SO Ill i "1'11111/1/111'1 !l/'1/I1111 J'ijrbiin ocJt 

IIl/(,/, /)'-;/'11 /lfll' misssio/l(' /Is heliY/1 sal;. 

(;/ ' 1I01/1 1I1111T' !J !f(II'l.~C(IJ·IiU([1' och bihel

s/ lIr/ier _. missillll/'ir Erik Fo/ke kOIl/

Il/cr alt skrilll/ /'/1 .'iI'ri/' hibc/sll/l!it'r 

i ;/ll'!" ("iJllnt'/: . (;lIrlS /oll,s III/Iulril/(/ ' _ . 

som l !]cnoll/ sflmlllllllll/l//IIu/c iillt'rsi/.:

l er (//1 lIIissiollr'IIS s/orll Ilt'rk blllnr/ lo/

k( 'II. /lill Sillhlls [,111/11 TIli/m llIissio/ll' IIS 

p/"illIll'r liIl hFill' . 1I1'I,hygyl'ls/' och 

yliicljc . 

Ut !tFir/liyl /11el. III/a/liS /iII 111/1/ 

t! ('/11. SOIII i IJir/l'!. och lurhfill och 
IlrbcleL att .WlIII/a l,rt'lIlIlIIt'rantcl' 1Ilt'c1

/)('/'/.:0/ till por tir/nillYs spridllil/(J. Ut' t!. 

lIt/ffllr hyslI liirhopl'Jlinfj 0111 dl I()rl

SIIt/ liirlro(' /II/t'l"llt s(/I/I(I/'betc och O/ll 

!/('Il/('IlSkIlJl i IJir/d.... {iirl/iill och lro. 

Tidningt.'IIS pris blir : hell fil' kl' . 
'2 : ;30. .'J kOl//'lol 1.:1' . 1: !JO. !ta/vål' kl'. 

1: ;j{). cll 1.-p(l/·III/ l.,.. O: !)O. ('/I I1I/I//(/(/ 

k/' . ():/;) . 

Siim/ IiI/ /lL//l/uld !.:osl(/l' tidl/iIlY/'1I 

kr. :I : ;j() II/' Il/'. 

Pre1/1111/ /'/'/11//Sil1II1(/re. so11/ /)('1' ksl ii 1111 

p/'('1/11111/'1'111 iII1/ I/ 1/I"ir /Iwsle postk o1/ tor. 
(,/,"111111, 1/1,,/ insr'iIll!tIlIl/t' lill /'.lp . //1' 

posl/'ns !.:lIil//'l/st'/', kl' . ?: ;;0 jiil' IItI"ic 

:i-Ia/ ( '. t' . 1111'11 till il/Id lrit"t'( ' Il/plllr. 

XiiI' .i ('.t'. d/l'/' rI'-;rlllii/l/ ' ,. /'C'k v irents 

//'01/ t'·l'fI ·.. t'/'III;II/'s /II//' I (1.'1/' /'.1'. gratis. 

Xc'i/' millll/'(' all :; / '.1' . IIIUIIS hii/' p/'c

1/1I1I/C'/'II!ioll sl.t ' IHi I)/IS/t ' ll. 

1>/'I'/llIl/It' I'I'1'1I i fl"" lid /iin' I/IJUI'. S/I 

1111 IIpplll!/IIIIS slor/ek kllll Il/'rii!.:lIl1s . 

I'rollc.rclllp/w· ('riIl I llIIs U/'lIlis [/'tfll t'.r 

1)('"i I ;ollrII. 

Ex ped it ion : Drottninggatan 55. Telegramadress: "Sinim", Stockholm. 

Teleron : Riks 44 59. Allm. 22473. 


INNEHÅLL: 

III. H idlf;'lrdi~ h l'll' 11' o c h fritkll s \'iildl' !llnllcl folke ll . - \"id J eslI k r ll bba. -- 1': 11 
julil iig lid i \"11 11('11\ ' 11 .:':. -- » I~del' /; lI d iii' e ll lIiH Il'rb <lr (; lId ." -- Br(·,·a nll'lllill !{l' Il . 
Fl a ll 1Il' IIl lalldel. - Fr~lI l re d ak liull och l·x lll'c1ilioll . - 11 !l r/ so ll Taylor. - IIl Siillcl:1 

,kri rll'l . - Hc do\"isllillg. _ .. 1'I'l' IlUlIll·ral io lls:ll11lliilall. 

Stockholm. S,'enska Tryckeri·A.·B.• 1B'1O. 


