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.Redogörelse öfver "Svenska
Missionens i }\i f\a ,; verksamhet
under arbetsåret 1898.
Herre, min Gud är du. . Jag vill prisa dig,
fag ,;ttt loJSJimga ddt namn, ty du har ,vort under.
Dina rådslag Jrån fordom äro sannfärdiga od, tro
Jasta. Es. 25' I.
Som inledningsord till redogörelsen föt Svenska
Missionens i Kina verksamhet under sistlidna arbets
år' synes detta otd särskild t lämpligt, ty Herre;} h ar
därunder på ett rikare sätt välsignat arbetet än
under något föregående ,ä r. Ha'n har' gjort u'nder,
och han .har värdat missionärerna ute på fä ltet och
o.ss . här hemma i öfverensstärnrnelse med sina sann
färdiga och trofasta rådslag från fordom. Visserligen
hafva vi skäl att . fEöjdas inför H erten>-, att . jubla
inf5r v år frälsnings klippa . . Pö, 95' J.
Öfver de olika ve rksamhetsgrenarna har H e r
rens rika v älsignelse hvilat, och missionärerna hafva
både på stationerna .ooh under si na resor blifYit
beskyddade, så .att ej ett hår krökts pli de ras huf
v uden, ehuru det Dfta varit DroHgt i Kina.
Ord ets förkunnelse har burit rik frukt. Nästa n
hvarje post frän Kina ha r medfött underrättelser om
själar, med hvilka H erren liar gjort under. Må nga
hafva anmält sig att erhålla undervisning, och flere
hafva upptagits i församlingarna. Där fdUo många
slagna, emedan strt'den var al Gud. I Kr. S: 2 2 .
Sålunda bafva dop ägt rum på alla statiorierna och
inalles hafva 53 personer dii>r blifvit döpta. Dess
utom hafva i H otsin, en engelsk station, som bro
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Berg lin g förestått under. 3 års tid, ytterligare '4
dop sk ett.
.
Må H e rren bevara och fullkomna alla dessa
själar, vu nna genom evangelium, så a tt ' de 'en' dag
för oss miSSlQt1Svänner m-ä stå säsom segertecken
pä att arbe tet i H erren icke är fåfängt!
Och härmed vilja v i nu öfv ergå till den när
ma re redogörelsen för verksamheten på missionsfältet,
hvilken missionät: August Be rg afgifvit, och seda n
äfven med några ord beröra h emarbet!)t.
a) Verksamh eten p å mi ssionsfältet,
»Dock skall töcknet icke starma ö/ve',. det land, hvar_
det va'r it hoptränidt. Liksom den förra tide1l jiir
aktade SebulorlS la1ld och Naftalis land, så sk.al~ den kom
mattde tiden å"a vägen utmed sjiht på, denna sidan 0111:
Jordo1l, hedna/olluns Ga/i/ed.Yl . .Es. 9: l.
.
.öfVlr

Som missionsfalt betraktad t har Kina alltför länge
-varit ett :fl föra ktadt Sebulon :t: . Den strauga a fsö ndring,
landet under är tusenden . vetat att ia ktt..1.ga frän and ra
nationer, dess förak t fö r allt :m tlandskn (äfveu religion)
och dessutom en hos mänga kristna före fintlig an tipati
,mot ki nesen ha fva ju bidragit harti l!.
Mörkret har vari t och är :1nnu i sanning stort . men
vi, som Ou lefva, m, Herren till pris, bevittna, att det ej
skall stanna öfver Kinas 300 millioner,
Bladet har vändt sig. Kina som missionsfält betrak.
tas ej -langre som ett fäfängt fö retag, Af den , handfull
sad~, som utsaddes i böljan af detta ar hund rade, har nu
blih'it en skö rd, »som skälfver li kt skogen pi Libanons
topp ~.
Då vi nu g1 att' afl~gga en redogörelse för verk"::
samhetsäret 1898, sker detta under djup tacksamhets
känsla till H erren, som i nad hållit sin hand öfver oss,
som ~vä l si gnat huset, hv aruppå vi bygg'a», och som i kär
lek uppfyllt al la våra behof.

Uri'd er ett [ör Kina i politiskt 'afseende 'mörkt år
ha vi, hV3r och en p§. si n plats, i lugn och ro få tt 'sävä l
skörda forna dagars utsade som .ock ut bä ra ' nytt.
Vid §.rets slut utgjordes församlingsmedlemmarnes an,.
tal p§. alla stationerna af 110 och antalet forskare, d. v."s.
s§'dana, som beg'J rt' a tt ffi genom dope t upptagas i fö r~
samlingens gemenska p, omltring 200. Bland dessa senare
komma ju dotk litskill iga att utgallras.
Vä.rt för I I fu- tillbaka sedan päbörjade arbete; ,som
ända hittills utgjort ett banbry tningsa rbete, börjar nu 'bära
frukt, och på ·några platser har det t. o. m. hunnit den
stadga, att det utvecklar sig s1 att säga på egen hand,
ty i K ina gäller i sanning den regeln,. att Jesus förs t ·fin
ner Filippus, som sedan i sin ord ning finne r Natanael.
Vi vilja ' nu redogöra för arbetet på hvarje sta tion
särskildt, begynnande med provinsen S'}lan~si och stationen

Uin-ch'eng.
Verksamheten har har bedrifvits af E ri k och Anua
F olke, Axel och Anna H ah ne, som haft församl ingsva r~
den om ha nd, H ugo Linder, Emma Andersson och Maria
Pettersson,
Predikan har hällits lwarje sö ndag i missionsstatio
ne ns kapell och und er största delen af året i ett sär
skildt gatukapell, som förestås' af C/lao tien-t'ai. Dess ~
utom hafva evangelisterna Cltatf,g C'hzh-hang, Lt' Hong
ch'ang och bibelkvinn an Ma (den se nare under oktober.....:....·
december milnader) bidragit med predikan och husbesök,
I juli mftnad höll E. Folke en bibelkurs i P'u-cheo
fu-distriktet och' i november månad Axel H ahne ett pre ~
di kant- och evangelistmö te i Oi n~ch'eng. hvardera besökt
af omkring 15 deltagare.
'
Goss-skolalt, und er ledning af läraren MaJ har fort ~
gått med 9 elever.
Opittmasylerna för m'än och kvinnor, under Hugo
Linders och Anua Hahnes ledning, hafva varit besö kta
af 23 patienter.
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Tvenne hOkfö;sä.fjare hafv~ und er största d elen a f
ätet varit sysselsatta i d istriktet och försålt böcker [ör sam...
manlagdt omkririg 60 kr . Läkarev erksamheten, som tic):·'
tals varit ganska omfattande, ha r ombesörj ts af H ugo
Un der äret hafva tvenne stö rre möten hållits
L inder.
och tre pers,oner (2 män och I kvinna) genom dope t
upptagi ts ifö rsamliogen.
Vid å re~ slut utgjordes församlingsmed lemmarnas a n
tal af 4 I perso ner, 2 l män och 20 kvinnor. Forskam es
an tal belöpte sig till 60 ;\ 70.
I församlingskassan har insamlats t::els 13: 29.
Systrarna Emma Andersson och Maria Pettersson,
som varit Ann a H ahne behjälpliga med kvinnoarbetet i
staden och pfi landet, hafva dess utom pe riod~is företagit
lä ngre besök Hll Ho-nan-provinsen. I höstas hade vi glädjen
fä. välkomna vära norska systrar Chr.istine Angvik och Lina
B olth och nägra mån ader senare fröJcen Ragnhild H att
D e hafva nu öfvertagit
rem, äfven frän broderlandet.
kvinnoa rbetet, och vära föru t omnämnd a systrar, som ti llika
arbeta t i H o-na n, hafva blifvit i tiHfälle att mera helt
ägna sig ät den provinsen.
Flzi:llSllQ/a 1s, under F rid a Pryt?' led ni ng, förflyttad es
på vfu-en till H ai-cheo med anled ning af syskonen Tjdders
hemresa.
Carl Blom, som sköter ar be tet i H o-nan, har ock
sin bostad i Din-ch'eng, hvarför hans hjälp vid arbetet
. därsUides fli tigt tagits i anspråk.

H ai-ch eo.
Efter syskonen H enrik och Hilma Tjäders hemresa
l
februari m~riad öfvertogs arbe tet hä rstädes af Frida
P ry tz och Agnes Forss berg, hvarjäm te, såsom nyss nämndes j
flickskolan i Din~ch'eng förfly ttades hit, och ha r antalet
elever i densatn ma under vå rte rminen ntgjort 10 coh un . ,
der hösttenn inen 6. Den kin esiska läraren e /lang har
iamte Frida P rytz S&ött undervis nin gen. Församlingsmed 
lemm arnas anta l utgjord e den 3 I :sta december 15, dära f

7 ,j . Hai-c.heo och 8 i Pu' -cheo. Ullder äret döpta: 5
man och · I ~vinn a, Ett stormöte har hä lli.ts, d&. ofvan
nämnda per,soner döptes. Som dopkandidater äro I l man
och 2 kvinnor upptagna.
Böcker ha sålts i distriktet fOr omkring 25 trels
(omkrin g 63 kr.).
Predikningar ha hvarj.e söndag h a.ll its i kapellet och
.en söndag i mänad en i sta den P' u-cheo-fu. D ess utom ha
r~sor gj orts i distriktet och fl era fa'miljer i staden besökts.
D en rikt begäfvade. nitiske evangelisten har f. n.
utesluti tS frän deltagande i H . h. nattvard på grund af"hög
mod och girighet, som förledt honom till s5.dana han d~
lingars begående, som gj orde, att han ej längre kunde
anvandas i missionens ~ ä ust. . Trons bön och kärleksfull
behand ling skall förmä upprätta honom och ä tergifva h o ~
nom ät missionen. Jakob S: 19. 20.

M ei -=t t-ch 'en .
I denna lilla köpjng, belägen 40 Ii från H a i~ ch e o och
skiJd frän densamma genom en bergskedja, har s)!ste r
F redrika Hallin haft sin verksamhet. I december 1897
förhyrdes nytt hus. och sä fo rt dets amma hunnit blifva
någorlunda iordniI\,o-ställdt, öppnades opiumasylve rksamhet
för sa. val mUn som kvinnor. Tilloppet till denna asyl blef
sä stort, att under en läng tid patienternas anta l uppgick
tin 30 el 40 på en gång. Med en hednisk kock, en
sjnk eva? geJist och ej mindre än sex ombyten af med:.
hjälpa re på några må nader var det ingen lätt sak att
sköta verksamheten, men aJlt gick väl. FJera af pa tien
terna blefvo intresserade i evangelium, och, då sedermera
tnänadsmöten anordnades för f. d. patienter) infun no sig
flere a f dem. I juli månad hölls en veckas bibelkurs för
de mera int resserade, och i sep tember kunde förstlingsfru k
ten frän detta distrikt, 4 ma n, genom dopet upp tagas i
fö rsamlingen.
. En : flickskola Qled S elever har arven W1der ä ret
pågätt.
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Langre rnissionsresor hafva m&st iosUlllas,' tiI! följd
af att evangelisten varit klen till ha.lsan. Endast en 53
dan har företa.gits, nämligen i maj till Ho-nan, dä f. d.
opiumpatienter besöktes.
I september reste syster Fredrika Hallin hem till
Sverige för att efter 9 års arbete erhlllla välbehöflig
hvi la.
Evangelisten Lt',t ts'ut1t-rw, som' nu ~r ä terställd)
har nägra manader ensam skött arbetet, men, sedan syst
rarna Emma Andersson och -Maria Pettersson Hyttat dit
(ör ' att samtidigt kunna därifrän sköta arbetet i Ho-nan,
har han ftnyo erhtlllit hjä lp och ledning.

Under . !l. ret äro 4 man och r kvinna döpta och
som forskare i läran antecknade 22 personer.
I församlingskassan har insamlats t:rels r o; 6.0.

•

l
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l-shi.
Systrarna Anna ]anzon och Ebba Buren hafva ar
betat pä denna station. I maj månad hade de glädjen
alt fä valkomna systrarna Mina Svensson och Naemi
Sjöberg.
.
Verksamheten har pågått som vanligt med predik
ningar, resor, h usbesök, skol- och opiuroasy lverksamhet.
Evangelisten Oeh She1lg-li1l är till bel&tenhet och
uppmuntran, likas§. bibelkvinnan Pl: som under sista half
lhet afven fått tjänstgöra som »skolmosteD, ehuru hon,
dä hon först kom i beröring med 055 1 ej kände till ett enda
skriftecken. Nu fär hon lära 7 smä flickor l hvad d e ej
känna till, och, ehum de ju längre fram kräfva en rikt.ig
larare, är hon dock f. n. fu llt tillräcklig för deras
behor.
Goss-skolan, under läraren Uei's ledning, har varit
besökt a f 1.3 elever.
Opiumasyler. hafva varit i verksamhe t pä tvenne
ställen, i I-sh"i och i den 60 Ii därifrån belägna staden
Uan-ts'ue1t.
Pä den förra platsen har antalet patiel)ter
uppgatt till 20, pa d en senare till [ o.
Tvenn e stormöten och eu bibelkurs för män hafva
h ~Jlit s.

I
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I prOVblSe1l Shen-si kunna vi nu g1ädja oss åt
att hafva trenne i fullt skick befi ntl iga stationer: T'o1lg-cheo-ju
och Hatz-dl'eug samt en utstatioll: Uet·-llan.

T 'ong-cheo-fu.
Vid §.rets början utgjordes personalen på statione n
af August och Augusta Berg l Teodor och Sekine Sand
berg, Anna E riksso n och Emilia Sand berg. Pä hösten
anländ e systrarna Sigrid Engström och Nanna Fogelklou
samt broder Gnstaf Adolf St.:f\.lhammar. Teodor och Se
kine Sandbe rg nödgad es af hälsoskäl att resa ti ll hemlan
det i september milnad och Emilia Sandberg förfly ttades
till Han-ch'eng. Alltsedan missionen kom i besittning af
eget hus, har arb etet i staden och pil la ndet till tagit i
omffing och stadga.
Förutom de sedvan liga söndagsgudstjänsterna hafva
följande arbetsmetoder an vändts.
Opi1t11lasyls'lJu·ksaJll!ut. Under årets lopp hafva om
kring 50 patienter genomgätt de nsamma och flera af d em
blifvit fattad e af sanningen.
Flickskola, under Augusta Bergs ledning och med
tillhjtl.lp af läraren Fann, har öppnats och varit besökt
af. 5 elever.
.Bokspridan till ett antal af 2 och tidtals· 4 hafva
varit ansWlId a och försfi.lt böcker för tillsammanlagdt
omkring 25 treIs. Under ~h et har en bibelklass för män
häU its och ett stormöte, vid hvilket senare 4 män genom
dopet upptogas I församliugen.
Omkring [O forskare äro antecknade till upptagning
i församlingen. I församlingskassan har insamlats 18,600
cash.

!
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LiilMrw.er'ksämhet har ' unde~ året bedrifvits i likhet
med hvad förut varit brukligt. .
.
I tiei-1ia7l , utstation till TJong-cheo-fn, ha periodiska
bt:s(~k gjorts, men arbetet därstädes kräfver för atl kunna
med kraft bedrifvas, att missionen kommer i besittning af
lämplig bos tq.d, sft gtt personer ständigt. kunna .vistas där.
Försa,mlingsmedleIllmarnes antal pi. båda stationerna.
uppgi.r till 15.

Han-ch'eng.
Här har missionen nu und er ett års tjd fätt i ostörd
ro bedrifva verksamhet, sedan den efter mänga svårigheter
lyckad es komma i besittning af hus.
Arbetspersonalen h.ar utgjorts af Robert och Dagny
Bergling, J;:milia Ultf och senare Hulda Annerlöf och.
Emilia Sandberg.
Evangelisten Ch/mg har varit behjälplig i arbetet arVe)}
som opiuD1,!sylföreständaren Tt"g.
Marknader i distriktet hafva flitigt besökts och ej
s§. li ten uppmuntran röpts i arbetet. Särsldldt -galler dett4
Iu "g-hu-distriktet.
.
Omkring 60 upi#1!Ipatil1Jter hafva genomgiltt asylen.
Ett stormöte har under ärets hflllits, di 2 kvinnor
och [ I män döptes.
Som forskare i läran aro antecknade omkring 3 o
personer.

•

•

•

I provinse'n Ho-nan {tr annu ingen missioni:lr bosatt
för besta ndigt, utau bedrifves verksamheten frä.n Shan~si
genom periodiska besök. Tvenne stader, St'1J-nga1t och
Yong-ni'llg, äro centra för verksamheten.

Sin-ngan.
Här hyl' missionen ett mindre hus, och som evange
list har under äret använ dts Chi Uell-hsioh och som bibel·
kvinna, utan aflöning, han hustru. Forskare i läran äro
7 till antalet. Böcker ha. shlts för omkring 1, 000 cash.

Yong~ning. ·

I en by benämnq Yang-p'(J finnes en 'opiumasyl,
som under året haft omkring 10 patienter. Tvenne stor
in~Hen hafva under äret hållits, hvaraf ett' i sammanhang'
med katekumennnderyisning.
Vnder ilret döpta : 16 personer, (9 man och 7 kvinnor).
Forskare 20. Böcker såld. för o mkring 2 a 3Poo cash.
Som fömt nämnts, hafva Carl Blom, Emma Andersson
o.ch Maria Petten:.son företagit resor och längre tid vistats
i denna prov ins.
Värt hopp är att snart äfven här kun na få reg.el
bunden och ordnad verksamh et.

•

•

•

Vfu- redogörelse är nu slut, och vi påminnas om
orden: ~AlIt hvad VI.: hafva uträttat, det ha r du gjort för
o~, o H eITe! ~
Fel 9ch brister i arbetet äro förlä.tna af
H onom, som icke beständigt gär till ratta, och oss till
kpmmer det blott all Säga: »Icke oss, Herre, icke oss,
utan ät ditt namn gif a.ran för din nåd, för din sannings
skp.lb. Ps. I l s: ].
Au/!;ust Berg.

b)

Hemarbetet.

Detta har fortgätt i likhet med föregående 5.F. Års
mötet hölls Kristi Himmelsfärd'dag och del vanliga höst
mötet den sista söndagen i sep tember. Bönemöten hafva
hällits under höst- och vårterminerna, oc h hafya mänga
innerliga böner hlifvit nppsända till Gud för Kina. Vi
äro mycket tacksamma mot Herren för den bönegeme n
skap, som vi mtt hafva med missionens vänner. De 1'0
pade till Hen'en, och hatt bönhÖ'rde dem, e1Jleda1t de för
tröstade på h01l1J11I. (I Kr. 5: 20.)
Bröderna Holmgren, Rinman och Tjäder hafva gjort
flere resor i landsorten för att sprida lcunskap om missioncll
och väcka intresse för densamma. Mycken kärlek fri n
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missions vännernas sida ha'r därunder kommit dem till del.
Intresset för Kinas evangelisering ar, G ud vare lof, i stän
dig tillväxt. Följande platser hafva besökts:
Alingsas, Askeby, Baggetorp, Bankhult, Björldinge,
Bj örkvik, Bockara, Boda, Box holm, Ekenäs, Eksjö, Erentuna,
Gamleby, Gefte, Glern~ ingebro, _Gn esta, Gransbo, Grin
derum, Göteborg, Helsingburg) Hofdala, Huskvarna, ..Hvet
landa, Högsby, J önköping, Kalmar, Kana len, Karlshamn,
Karlskrona, Kila, KI~mna , Kristdala, Kristianstad, Lands
krona, Leksa nd, Linköping, Malmbäck, Malmö, Mariestad)
Mellby, Mora, Misterhult, Mullsjö, Mörlunda, Norrköping,
Nässjö, Ocke, Oskarshamn, Rättvik, Skatwngebyn, Sk~rkind,
Sköfd eJ Sveda la, Sa ter, Söderköping, Th rondhjern, Tran5.s,
Trelleborg, Upsala, Vika Strand, Wimmerby, Vir§, Värna 
näs, Ystad, Ö fverum, Östers und.
~Det varde?' sådt i svag/utI det ttppslår i kra/t.»
(I K or. '5: 42 .)
S§som ombud och medarbetare för Gnds verk i Kina
har under ~het fle ra nya bröder vunn its, näm t. Kapten
1. Bratt och Godsllgaren Axel Dickson, Göteborg, Inspek
tor S. Kj örling, Misterh ult, Folskollararne J. Q . Ahlbo rg,
Klämna, och Alb. Lingströrn, Ö fverum, Landtbrukaren
L. A.Jakobsso n, Bockara och Kontraktsprosten C. Meurling,
Kristda la.
Tvenne sys trar hafva anmält sig villiga att utgå till
Kin a och antagits såsom kandid ater. Under äret hafva
S a f vära syskon å tervändt frän missionsfältet till hem 
landet för någon tids hvila, nämligen C. H. Tjäder med
fru, T. Sandberg med fru och Fredrika H al lin. !vI§.
missionens vänner icke glömma dessa i förbön, bedjande
att Herren rikligen må sli välsigna och starka dem till
ande, själ och kropp, att de snart kunna ätervan da til l
fältet och upptaga arbetet med fö rnyade kra fter.

Anda /litilltills har Herre?/, kul}il oss. (I Sam. 7: 12 .)

Kommit/cm

/8r Sv. Mis'ilönm

i Kina.

Revisionsberättelse,
Underteckoade, utsedd3 af de i laodsort en varaode omkriog
åttio ombuden för Sven ska Missionen i Kina att graoska denn3
missioos räl<eoskaper för år J 898, Il.. efter att hafva fullgjort detta
uppdrag, diirörver afgifva fö ljande berätt<>lse:
Missionens inkomster och utgifter ubder det giogIla iret hafva
utgjort:

Inkom s ter:
Behällomg från 1897 :
P å baok inoesU.ende ...__...• _.... _. __.... __
Kontant i kassao __ ..__ . __ .__ _._______ . . __.

1. 531: 24
63: 32

1.594: .56

Gåfvomedel:

I

Til l Allmänna missio llsfondeo _.. ______ ___ 33·938 70
H usrondeo ____ . _________ ._____ ___ ._____ _
20i
IlokJonden ___ . __. ..________ ._ ... .__ .. __
145 43
SIwIrond en _._______.__ _________ . __
983: 42
,. F oodeo för iol6dda arbelare ___ ___
1. 2 9,0: Medicinfotlden _____ _____ _____________ _
145 : 04
,. Biblioteksfonden _____ ___ __ _ . _____ ..
50; i 5
~ Fondeo fö r evaogelisters utbildo iog
2.00< 1 : 
Missionärero3 priva t _________ .. ______
Räatemedel ------------ --. ____ __...
Summa Krooor

I.lgo : 3\5

39: 32
41.584: 60

Utg ifter:
Utsåodt till Shaogai:
r iII missionäreroas underb!ll och resor
~
Hnsfonden _____ _ ____ . ___ .________
• IlokCouden .__ __ ______ .. _•.•. ____._____

28.528: 83
7 82 :
'38: 93
'9·549: 7 6

_~>o

~
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Transport Kr.

Till SkoIfoodeo _____ ______ __ _
F onden för infödda arbe,are •_______
lt
M ediciofondeo . ___ 0_. ___ _0__•__. ____ ._
Biblioteksfonden ___ _
~ödbj älp sfo n d e n
___ . _. ___ _________ _
F onden för evangelisters u tbildning
M issionärerna privat •__•____ _._ •• ___ __
11issionärsli2.bdidaters · resor oth UD
derMll i Englan d ____ __._________. _

' 9. 549: 76
2.4 21 : 54

o _o •• __ ______ __ _

Räkenskaperna . med riJJhöraode- verifikationer hafva befunnits
uti utmärkt god ordning, och, d~ under revisionen iDgeQ anledning
tiU anlnärkning förekomm it, fl vi tilJstyrlca att ansvarsfrihet för
förvaltningen af missionens medel uoder . 1898 varder kommiueo
beviljad.

1.4 80 :
l24: So
47: 40
3 1:
2 000:

35.654: ' o
1. 185: 38
f. 192: 02

S tockholm deu 27 A pril r899,

F T. Olsson,
Direktör.

Fritz EcJler~
Arkitekt.

Carl Boberg,
Redaktör.

Omkostnader:
Sekreterarens lön ._. _ ________ __ . __ .____ _
.Hyra för expedition'en . ________ . _ ~ ___..___:_-
R esekostnader __ .•. ___________ _•___•• _•__ _
P orto och telefon •_______ . _.' _____ . . .. _. _
Sluifmaterialier m. m. ___ ;.~ _ ____ -~ ...,; ___ _
AnDonser, tryeksaker m. m. ___ _________ _

2.J OO:

200 :

-

---<~..;~,

456: 16
312: 23
76: 53
253: I l

3.398: 03

39: 3 2
115: 65

rS4: 97

Summa Kronor

41.584: 60

Bebi llning till 1899 :
På bank inne5t-åeDde _________ .__ .____. _. _.
Kontant i kassan ___________ ___ ____ ____

Gan

lit..

gån lit igenom portarna} jamnc.lJ el1 IIi/g f tir

falhet} gOJ'en viig, re/Jsen d en fran stenar, Ilppresen ett bandr
för folRen!

Tillgångar
den 3r December. 1898.
I h~mla·n d~t .Böc!cer och inventarier ____..... . ______ ___
l bank inn estående _____ __...". __,_____ ____ _
l{on tali f i kassan _____ ___ _____________

I Xj'11a :
Ett hus 'i Ui n~1teD g __ ~ ____ __. ___ ___ ....
-;--. -,,' - i - Rai.<neo·fu ____ __ ________ .. _____
• T ong'cheo-fu .__ _____ _______ __

ZJ~:

68

39: 3'
115: 6S

389: 65

4.000 :

2,000:
7·000:

S umma Kronor

J3.000:

IJ·389: 65

Skulder:
Inga.
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