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Öfversikt. 
Låta", 	oss fr~jdas och glädjas öfuer hans 1~·azJl . Es. 25: 9. 

Vid en återblick på det gångna verksamhetsåret halva 
vi verkligen anledning att fröjdas och glädja.<! ölver all 
undfången hjälp • . som Herren ~eskärt oss såväl i arbetet 
ute på missjonsfältet som här hemma. . 

H~rl'eD har icke blott bevarat vika syskon vid bälsa 
utan ock beskyddat dem, sA. att, ehuru f6rföljelsens svallvågor 
gått högt, de likväl ej nått dem. I cke ett hår har fallit 
af deras hllfvuden. 

I juli fingo våra kära syskon i Uineh'eng den 8tora 
glädjen att se den lilla församlingen förökas med 11, per
soner, som dä blefvo döpta. 

Vid samma tid sände Gud dem äfv6U en begäfvad och 
.. 	 H erren hängifv6n jnfödd eva.ngelist, som de fioga till med. 

hjälpare. HallS namn är Uang, och hrm hal' förkunnat 
eva.ngelium med By'obal' framgång ej blott pA. stationen utan 
äfven i byarna däromkring. 

I dec. mottaga de en opiumpatient (en kvinna) som 
genom Guds ltraft ej blott lämnat opiumlasten utao, för så 
vidt de kunna farstå, äfve~, öfvergifvit syndens väg och 
börjat att af hela sitt hj iirta tjäna den lelvande Guden. 

Dessutom ha.fva de älven fått se andra berörda. af 
sanuingens ord . Och han som begynt ett godt verk skall 
ju äfven fu llborda det. 

I sta.dBll San-yuan, där under juli mAnad en missions
station öppnhlles och där mot..tåudet till en börjau vnr så 
stortJ 	 att de bå.do. personerJ hvilka tjänade som medelmäu 
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vid förhyrningen af huset, af myndigheterna straffades med 
fl ere hundra slag, har under denna - korta. tid opinionen till 
den grad omstämts, at t lienderna fÖrvandlats till vänner. 
Vår broder Berg, som arbetar där, har fått elDotta-ga många 
uttryck al tillgifvenhet. F örvisso skall också den säd, 
hvilken redan blifvit sådd dels slu-iftligen och <lels munt
ligen, i sinom tid uppspira och bäl'afI'ukt. OCk8å har hans 
tjänare anmält sig till dop, och Berg hyser det hoppet om 
honom, att ban är eu lefvande kristen. 

I Tong.cheo-fu , hvarest förl iden höst oA.gr'a Hlaeinnade 
män sökte hindra Tjäder från att inflytta i det hus, han 
lyckats hyra, vanns en härlig seger för missionen. Tjä.der 
vände sig till mandarinen; och Gud böjde dennes hjärt.a., så 
att han utfärdade en mycket fördelaktig proklamation till 
'rjäders förmån. För ~ år sedan hade samme mandarin 
beslutit, att ingen missionär skulle få bo inom bans distrikt. 
Hans utfårdade proklamation var ett stort nederlag för 
fiende:l'na. 

I denna stad finnas äfven ett paT sökande själar , af 
hvilka en bekänt sin tTO på Kristus. 

Våra kära IlJ:beiare därute hafva också erhålli t en väl 
behöflig förstärkning. 8 nya missionärer, 5 manliga och 
:1 kvinnliga, hafva blifvit utsända. 

Arbetet härhemma har Herren i sin stora barmhärtighet 
och :nåd älven va.1sigunt. Han, som kan använda det som 
intet är, har gifvit kraft åt våra ringa bemödanden, så att 
de blifvit fruk tbärande. Också i är har han lLt.alt några 
hudbära,re att predika bans högtlofvade Fl'älsarenamn hland 
Kinas folk . Förvisso skall haut som sänder dem, själf gå. 
lDed dem och gifva dem fruk t. Det lefvaude utsädet kan 
ej återvända fåfängt. De möten, som hållits såväl i hufvud
staden Bom i landsorten, ha.r vår gode Fader låtit tjäna, 
åtminstone i någon m~n) till missionsintressets upplifvaude. 
Vid de afskedsmöten, som förliden sommar höllos för de 
ut.gående missionärerna, gaf Gud ymn iga skura.t' af välsjg~ 
nelae, och syskonen fingo erfara mycken kärlek och upp
muntran af missionsvänDernn. 

Till den allmänna bönedagenI som hölls för missionen 
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den 14 mars, uppväckte H elTen många bedjare. Här och 
där .oro smit bedjande grupper samlade till bön ocb utbådo 
välsignelse öfver verksamheten bland Kinas folk, att det 
soart mätte läl'a känna den lefvande och sanne Guden och 
den han sändt hafver, Jesus Kristus. Bönhörelsen skall 
icke uteblifva. 

Kinas stora behof af evangelium har, Herren på ett 
direkt oeb rörande sätt lagt på våra hjärtan genom de . 
muntliga underrättelser, som syskonen Folke bragt oss 
från detta lAnd. Vi h.fva känt Guds k.llelse till oss och 
vilja gömma den djupt j våra hjärtan, så att den må. bära 
de af Herren ä!:>kade frukterna. 

Rörande den pekuniära sidan af arbetet, så bar Henen 
äfven i det stycket gjort allt illg väL Han bar manat sina 
kära barn att frambära. frivilliga o.lfergåivor till sitt altare. 
Ingenting har fattats. Alla behof hafva bl ifvit uppfyllda. 
Ja) vår välsignade Frälsare har uppväckt nya vänner till 
missionen och ett äkadt intresse hos de gamla. Antalet 
exempel på huru Herren försett har betydligt ökats sedan 
vår förra å,rsbel'ättelse, så att listan skulle nu blifva ganska 
lång. Ja, hiti"tills I,.,· H er,-en hulpit. 

Öfver all denun Herren. hjälp fröjdas och glädjas vilra 
hjärtan, och vi kuun. ej tillbakahålla vårt tack ocb lof. 
Innerligt önska vi äfven, att I, kära missionsvänner, som 
deltagit med i arbete t - på hvad sätt det må hafva skett _ 
måtten fröjdas och glädjas med oss . Arbetet är Edert 
lika mycket SOnl det är vårt. Egentligen är det ju Herrens, 
och vi äro Lans medarbetare. Och när skörden en gång 
skall inläggas i den bimmelska ladan, skola de som sått 
och de som skördat tillsammans glädjas. O, att vi då 
måtte hafva mänga kärfvar från Kina såsom fru kt af vårt 
missionsarbete. 

Se, vd,. Gud å, · de1/., på hvilken vi hoppades alt han skull. 
hjälpa OSs j Henen 'vm' den, lJå hvilken vi hoppades_ Låto11l, 
oss j1"öjdas och gladjas 6fver hans hjiilp. 
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Återblick. 
(Af Erik Folke.) 

Redan nnder det gamla förbundets tid tänkte Her
ren på Kinas folk . Genom profeten läter ban oss skåda 
frnmåt lDot den dag, då en frä lst skara ekall kommE\. 
ä fven från Sinims Jand . I vära dagar synes tiden vara 
inne för dessa »andres » församlande. Det bevekande 
macedonienrop, som hörts därifrån, har tJ:ängt fram t ill vilra 

. bygder och våcld gensvar i mångas hjärtan. All t sedan 
Teodor Hambergs, F asts och Elgqvists ut.resa för öfver 40 
år sedan hal' i Sverige bönens rökelse uppstigit ur många 
varma missioDsvänners hjärtan för kinesernas frälsning , och 
kunna vi ej såsom en frukt nr denna uthälliga bön räkna 
den nya svenska missionen i detta land? Den mission, 
som till tiden först upptog den fallna Elias-manteln, var 
Svenska missionen i Kina. Det är ÖfV61' denna missions
verksamhet vi Dn vilja kasta en r..terblick fCfl" ntt därigenom 
påminDa oss Guds trofasthet ~ att ej ett enda a.f alla de goda 
ord han talat fallit till jorden. 

Den som skrifver detta kände för nio är sedan en 
inre h::allelse att ~tgä till Kina. Oaktaclt en viss motvilja 
mot kineserna och l den ringa utsikt som då fao ns att någon
sin realisera denna önskan, blef kallelsen allt bestämdare. 
Ett försök gjordes att uppväcka intresse för denna miss ion i 
Sverige, men misslyckades; sedel'mera uppväckt e Herren 
andra vänner. Dl ledde Herren min väg till England, 
och dä.r bevekte Herren en kvinna, byars namn ännu är 
okändt, att bekosta min utl'ustning ocb resa. I ett bre f 
till en sin väninna skref ' hon, att Herren ej lämnade 
henne någon ro, förrän hon afsatte balfva sin ärsinkoIll!?t 
för detta ändamål. Genom detta lärde Herren oss att kasta 
Dlla bekymmer p~ honom, (han) som bar omsorg om oss. 

Äfveu till K ina hade Herren gått förut att bereda 
rum. Kina Inland missionens vice direktör erbjöd mig 
godhetsfullt att fä taga del j den sprA.kkul'B. som anordnats 
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för deras rrusslOnärer i Ganking. Därvid gåfvos rika till
fällen att jämte språkstudierna också inhöm ta kännedom om 
de· kinesiska förMIlandena, sI. olika våJoa. Efter termi
nens slut tillråddes vi att' upptaga 'b, • missionsfalt ett 
större oml'äde i norra KiD n, hittills obel'Bl'd't af evangelium. 
Staden Pn·cheo-fu skulle utgöra ulgäugspunkten. Tillfälle 
bereddes också alt fä st.udera deD dialekt, som talas i Shansi 
och Shensi vid en åf Killa Inland missionens stationer, 
Ping-Y·Dg-fu. 

Hela mellersta och södra delen af p'rovinsen Sbensi 
saknade d;\ protestantiska missionärel' . Åtskilliga försök 
hade gjorts att söder ifrän intränga, men strandat på grnnd. 
af den starka fiendskapen isyn.nerhet fråD de etyrandes 
sida. Un der vistelsen i Ping.yallg lade Herreu denna Pl'o~ 
vins mycket hårdt pli mitt hjärta och därmed också visshet 
om att haD med sin starka arm skulle nedslå allt motständ. 
Genom en särsklId Henens ledning valdes ej Pu~cheo-fu, utan 
Din·cb' eng till utgl.ngspunkt för arbetet i SOOnsi. Den 
kejserliga intendenten i sistnäm nda stad utöfvar ett stort 
inflytande i de tr e angränsande provinserna Honnu, Sbansi 
ocb Sbensi. Han var frl.n början mycket vänligt stämd 
och afvisade flera försök som gjordes att ntdrifva. oss från 
st.aden. Ryktet härom spreds till Sbenei och medverkade 
ej så litet till att stämningen där förändrades. Så leder 
Herren de sinas väg till den bästa platsen. Han har lofv.t 
att själf gå framför sitt folk och visa dem den vilg de 
skola gå. 

Frän Uin-cb'eng gjordes nu flera undersökningsresor 
till Sheusi. På gnmd af int'otade fördomar mot europeerna, 
grundade pl till st9r del öfverdrifna rykteD om deras frnm· 
fal't vid kusten, var det dock ganska svårt att vinna folkets 
förtroellde. Mödrarna skyndade sjg, så· s.nart de mäi'R:te oss, 
att gömma sina barn, De hade nämligen hört berättas, att 
vi brukade stjäla de små och tnga ut deras hjärta och 
ögon för att dät·af bereda medicin. De vågnd. ej stiga 
öfver tröskeln till vårt bus, ej dricka "åJot te, j n ej ens 
läsa våra bäcker .f frukt.n at t bli för trollade. De beva
k.de på det · noggrannaste våJo. mått ocb steg för att ut
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forsIm afsilt ten med vår vistelse i landet. Vi ägde visser
ligen frihet att resa hvar som helst, men aldrig utan ett 
följe soldater, och därigenom försvårades i hög grad värt 
umgänge bland folket. Så småningom fingo vi dock större 
fribet, och efter lp.ånga och länga underhandlingar lyckades 
det oss slutligen hösten 1888 att få hyra ett hus i staden 
Uei-nan. Våren 1889 vunna vi också inträde i Tong-cbeo-fu. 
På bägge dessa ställen öppnades opjjasyler . Genom dessa 
komma vi i närmare beröring med fo lket och kunde prak
tiskt visa dem, att vi ville deras väl. Följande år, 1890, 
började vi verksamhet nära San.yuan, och någon tid där
efter blef I-shi själfständig missionsstation. Nu hafva vi 
äfven en station i själfva staden San·yua,n. 

Ända från början af verksambeteD har vår kinesiske 
evangelist Chaug stätt troget vicl vår sida. Han var förut 
torsnmlingsäldste i Ping-yang·fu, men flyttade 1888 tillbaka 
till sitt hem i närheten af Din-ch'eng. Ehuru redan då 
väl hemmastadd i Guds ord och en af de mera framstå
ende i församlingen, hade dock hans sinne eD längre tid 
bortåt upptagits af själfviska planer, som verkade mycket 
förslappande på hans t rosW. Han var, som han sedan 
uttryckte sig: »pan seng, pan si , = hälften lefvande, hälften 
död.. Någon tid efter det vi lärde känna bvarandra bör
jade Guds Ande beatnlffa honom därför, men som han vi
sade nägon tvekan att lyda hans röst, ställd.e Herren honom 
i ett afgörande läge. En afton när han var ute på en 
r esa, mötte honom tvenne vargar och gjorde tecken till 
anfall. :;> Dä :» , berättade han, ) upprullades för mig i ett ögon
blick hela mitt lifs tafla, och iag blef varse huru själfviskt 
jag hade lefvat, sedan jag bIef en kris ten, och hur ohållbara 
alla mina ursäkteT därför voro ». Han gjords ett löfte, att 
om Herren i sin nåd ville spara honom ännu några år, 
skulle han börja ett nytt lif. H erren hörde hans bön, och 
ehuru vilddjuren förföljde honom något äfv er 1/10 mil, fingo 
de ej tillåtelse att göra honom någon skada. Chang be
talade Herren sitt löfte och har sedan verkat till stor väl
signelse. 

Herren har g ifv.it oss en stor teg a tt beså där ute. 
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Afstå.ndet från D in-ch 'sng, den östligaste, till San-yuan , den 
västiigaste stationen, är omkring 20 SY. mil. T'ong-cheo-fu 
ligger ungefäl" midt emellan dessa städer och I-sbl närmare 
Din·ch· eng. Hela detta Olill'åde är en enda stor bördig 
slätt, bebodd af flere millioner människor. Hela norr a 
Shensi från Sanyuan till gränsen af :Mongoliet, ett bergland, 
ungefär 100 sv. mil långt ocb 30 sv. mil brent , är ännu 
utan evangelium. Herren har visserligen sändt många 
vittnen från vårt kära fosterland , och när han genom sin 
Ande får berooa oss för verket och verket för oss, skall 
frukt ej uteblifva, IDen ännu äro vi långt ifrån tillräckliga 
at t Iylla beholven . Hösten 1891 kom en niaD frän Honan 
för att å sin och tolf andra familj ers vägnar begära en 
missionär. Han fick gå hem med oförrättadt ärende. Hösten 
1892 återkom han och förnyade sin begäran, mell ingen 
var fri att gå med honom. Alh" voro redan äfverlupna af 
arbete. H an fick således göra deu 40 .sv. mil långa resan 
tvänne gånger förgäfves. 

Älskade missionsvänner, låtom oss bedj a Herren om 
nåd att kunna lefva mera helt för honom , att han må få 
frihet att använda våra luoppar och vära ägodelar t ill sitt 
namns forhärligande. Får han fora oss därhän, skola dessa 
millioner hedn ingar förvisso ej behöfvo. längre vandra i 
märker, och vå.r kära Honanvän skaJ I ej behöfva gå ännu 
en gäng förgäfves. 

K inamissionens framtidsutsikt. 

Ioktobel" och november-numren af »The Cbinese R ecor
den »förekommer en längre artikel om det protestan tiska 
missionsal'betet i Kina, dess metoder och verksamhets
grenaT, skrifven af teologie doktor J. W, Davis. Slutet 
af den intressanta art ikeln handlar OlD K inamissiollens 
framtidsutsik te r och lyder så : 

1. Förföljelse måste väntas . K ina är mycket likt 
en' jätte, som lider af fal landesot. .Det är alldeles säkert, 
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att ban tid efter annan får sina ]mllvu)sioner, och man kan 
aj förutsäga, när krampanfallen skola inställa sig. När 
denna jätte har sina anfall, liknar han en epileptisk patient, 
ömkansvä rd att åse. Han vältrar sig af och an och fradgas. 
Det synes stundom, som om han under sitt aofall måste dö 
ocb detta helt plölsligt. I cke desto mindre ti ll frisknar han 
och återgår till sin dagliga sysselsättning. Det sista stora ut
brottet af kinesernas ra.seri mot utländingarne räckte några 
mänader under våren och sommaren 1891. Detta tyckes nu ti ll 
alla delar .vara ärver . Men nya utbrott skola komma, ja vi kunna 
vara lika vissa därom, som att jordbäfningnr skola inträffa 
i Japan. Likt Japans jordbäfningar och de epileptiska 
konvulsionerna äro dessa utbrott af kinesernas fiendskap 
och raseri mot utländingarua absolut oundvikl iga. Under 
missionBarbe~e~s vidare utveckling i Kina SKola nya uppror 
åga rum, LOera egendom brännas· och mera blod gjutas. 

2. Kin~s evangelisa~ion går stadigt framåt. Lokala 
jordbilfningar, huru förskräckliga de än mA. varA, göra ickA 
ett slut på hela nationens lif och verksamhet. På samma 
sätt är det med ptissionsverksamheten. Upproren , huru 
vidt omfattande de- ä.n kunna 'vå,ra, äro i alla fl111 endast 
lokala. Missionsarbetet, betraltti.:.'ldt såBom ett belt, fortgår 
och skall sä göm. trots alla dessa hinder. Nya missionärer 
sk ola alltjämt anlända, och biblar, böcker, traktater och 
tidn.ingar skola mångduhblas. Hängifna män ocb kvinnor 
skola påskynda läkaremissionen. Infödda, arbetare skola 
l1ppf(ls~ras och sändas ut från skolorna, bvilkas metoder 
alltjämt förbättras. Och bäst af 'allt, en ödmjuk hängif
ven åkallan skall dagligen uppstiga till Gnd och sätt. den 
arm i rörelse, som styr världen. 

3. Slutligen, missionen i Kina skall vinna härliga 
triumfer. Den· uppgift, som föreligger Guds fÖl·samling i 
Kina att lösa, är i många stycken lik den, som förelåg de 
kristna i det mäktiga romerska kejsardömet. I denna gamlE\. 
strid segrade kristendomen. Sanningen vann seger trots 
mäktiga kejsare, illistiga präster, visa filosofer. grymma 
myndigheter, obarmhärtiga soldater, vilda djur, bt\l och 
sataniska tortyrer. 
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Historien sk.ll återupprepas. Den kristna sanningen sk.ll 
segra i Kina. Halssta..rrig konservatism, l ~ngt drifven natio
nalfåfänga, stark vinnipgslystnad, gamla vidskepelser, en 
hjärtehärdhet lik diamantens, inrotad ondska, opiumrökning 
- den mest fört jusande och fjättrande synd, SOUl någonsin 
slagit en nation i bojor - allt detta j~mte inbitna fördomal' 
och det bittraste hat e!TIot tttlänclingarne .- allt detta, säg. 
vi, sh::all föras bort af det starka tidvatten af kristna tankar, 
som nu endast mera lätt berör kejsarrikets kuster. Detta 
tidvatten skall stiga allt högre och högre, ty de, bäl' Gllds 
kraft ut; sig. Det skall genombryta hvarje fördämning 
och sopa. undan alla. binder, ja de~ skall öfversvämma Kina, 
och HelTens härlighet skall öfvertäcka hela jorden, såsom 
vattnet öfvertäcker h.fvets botten. 

Läkaremissionen i Kina. 

Ål' 1890 funn os i Kina 61 missionssjukhus, 44 hus. 
apotek, 100 läkaremissionäl'er och 100 medicine studerande. 
Under samma år behandlades 348,439 patienter. J891 be. 
bandlades ensamt i Sb.nghai 56,933 sjuka. 

Dessa siffror visa, att läkaremiss ionärerna hafva rika 
tillfallen att göra godt. I Kina stå läkarne mycket högt 
i .llseende hos folket. När nll den utländske doktorn ]<om. 
mer och pI. mer än 100 olik. sätt la.galägger, att bans 
konst, medicin och instrument vi.da öfvertrti.ffa. det allra 
bästa i Kina, då intagas infödingarna af förväning. Läkare
missionen når alla klasser. Den mest otillgängliga klass, 
nämligen kvinnor, tillhörande rika familjer, bringas ofta 
genom denna verlcs.amhet under kristligt inflytande, fram
ställdt , den mest tilldragande form . H vilka ord kunoa väl 
göra full rättvisa åt detta: en kristen kvinnn., skicklig och ~ 

sympatisk, botar sin hedniska syster från sjukdomar, bvaraf 
hon. kanske lidit under åratal; och tröstar hennes hjärta 
med det underbara lifvets ord . Intet under, att kvinnorna 
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i Hang·chaw kallade höken KirkIand den lefvande Budda, 
ett uttrycl{, som tillskl'ifves den, som ntmärkt sig såsom 
ovanligt duglig och god. Intet under, att Där fröken Reif
snyder i Sh.nghai med lycklig utg~ng gjorde ett äggstocks· 
snitt, kineserna ]äto genom en teckning afbilda tilldragelsen 
j en af sina mest ansedda tidningar såsom en i1lustrel'ande 
redogörelse för uUändingarnas snille och konst. 

Det är läkaremissioDären, som när den råa soldaten 
och kan tillämpa på hans barbariska siolle och härda hjärta 
den personliga vänlighetens oemotståndliga argument. Den 
stora massan af det kinesiska folket tyeJ.es vara en sam
mansättning af fattigdom, sjnkdom och elände. De kine· 
siska läkarne taga bra betalt för sin konst Läkaremissio
nären botru' den fattige för intet. Han utför med sin konst 
och väJllighet utan någon betalning hvad den bäste kinesis ke 
läkare ej kan utföra t ill något pris. Och detta är h vad de 
utländske doktorerna dagligen göra. Lälcaremissionen ut
öfv.r fördenskull ett mycket vidsträckt inflytande. Hvarest 
ett sjukhus upprättas, skall man i hvarje by i de t .ngrän· 
sande grannskapet inom tio år finna lefvande vittnen. som 
bevisa värdet af läkaremissioneus hjälpmedel. Kineserna, 
SOIn äro ett framstäende fblk i praktiskt hänseende, värdera 
en god sak, dl. de förstå att den är god. Bevisen på det 
verkliga värdet af en läkaremissionärs verksamhet äro lika 
genomträngande som hans knif. Kurerna verka eu sidan 
förändring till det bättre. Hjälpen är så full ständig ocb 
varaktig, att läko.remissionären vinner folkets förtroende. 
Skriftställa.rnes skamliga lögner ImnnB. ej undel'gräfva det
samma. När läkaremissiouären blir känd, och han blir mycket 
snart känd, komma medelklassens och den lägre klassens 
kvinnor och begära hans hjälp. Utan tvifvel g ifvas många, 
SOlD ej våga sätta fÖl'troende till honom. Men antalet kure
rade talar sitt lrraftiga språk till hans fÖl'm~n. På 10 ål', 
sedan sjukhuset i Fatshan i provinsen Kanton 1881 upp
rättades af den engelska Wesleyanska missionen, hafva-
därstädes 40,000 patienter behandlats, 2,050 operationer 
verkstälJts, och af patienter. hvilka ej varit int.ngna på 
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sjukhuset, öfver 250 mödrar räddats till lifvet, hvilka de 
infödde läkarn e lämnat att dö. 

Leder läkaremissionen många själar till Gud, torde någon 
undrande fråga. Nä,· Jesus vid ett särskildt ti llfälle bo· 
tade 10 spetelske, återvände blott en och prisade Gud. 
Läkaremissionären fråga\' ofta med sorg: Hval' äro de anru'a 
nio? Icke desto mindre gifvas mäng. exempel pä att den 
beh.ndling och värd patienterna fä emottaga ofta blifvit 
medel till deras omvändelse. Dr. Merrit i Paotingfu i 
provinsen Chili shifver i ett bref: »Under äret hafva 
40 patienter bli/vit döpta, och ett längt störe antal an· 
slutit sig till den k.ristna församliJlgen.:& Icke mindre 
än 190 patienter begärde dopet j missionss)l1kbuset i Swatow 
under 1890. Vi ätergifva bär i korthet ett mera detalje
radt fall, Guch Ngo, en ung kvinna., var öfvergifvell 
af sin mall, emedau hon var sjuk_ Hon var en tiggeT!:Ika 
och låg stundom på. vägkanten strax utanfÖl' sjulthllsets 
ingång. En rik köpman i Swatow känd. deltagande för 
heDDe och förde henne till sjukhuset, bet.lade maten för 
henne oc~ en kvinna, som skulle sköta henne. Detta fort
gick undel· ett är. Slutligen begärde hon att få förena 
sig med den kristna församlingen. Själ! bekänner hon: 
Innan jag kom till sjukhuset, käl1de jag ingenting om kristen
domen_ Jag var en beklagansvärd usling och önskade att 
dö, icke vetande att jag för mina synders skull då blifvit 
ännu olyckligare_ Nu vet jag, att då jag förtröstar på 
Herren Jesus, behöfvel' jag ej frukta för döden, emedan 
alla mina synder äro förl åtna. Jag vet ingenting om mjn 
jordiska framtid, men jag beder dagligen, att Gud skall 
öppna väg för mig. ja att hM skall leda mig siri väg. 
Fordom grät jag nästan oafbrutet. Nu gråter jag aldrig, 
mitt hjarta äger frid , och jag ler nu beständigt, jag är så 
lycklig. Ofta vaknar jag om nätterna och tackar Gnd för 
den hårda väg han ledt mig. Jag tror, att om det ej 
varit för miua lidanden och mitt elände, skul1e jag aldrig 
lärt känna vägen till himmeleu. 

Läkaremissionen ådagalägger på ett kraftigt !:lätt, att 
kristendomen ogillar opiumhnndeln . Många stackars offer 
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{ör opiumpipan blifva botade och fdgjordn. från detta fasans
fulla slafveri. »Utländingarlla tvinga opium pä Kina» är 
det rop, Som höres alltid, allestädes och från alla. Detta 
är ansedt sAllOm ett tillräckligt svar på allt hvad missio
nären kan hafva att framställa. Visserligen återfalla mänga 
i lasten, som blifvit botade. Somliga botas gäng på gång, 
ja tre, fem och ända till sju gånger. Läkaremissionen 
häfdar dock pä det mest eftertryckliga sätt, att klandret 
Bfver denna förskräckliga nationela förbannelse - opium
handeln - ej får läggas på missionärerna. 

Mänga ex. gifvas, att Gud begagnat läknremissionen sä. 
som medel i sin hand att öppna många platser fö l' evan
gelii predikan och att omstämma den allmänna meniDgen 
b OB folket där denna visat sig vara fientlig. Så var för
häll.ndet i San-yuan under senare hälften af 1892, euligt 
hv.d vår broder August B~rg berättar därifrl.n. Missionär 
E. Folke har äfven gjort erfarenheter i samma riktning. 
Han berättar: . 

:. För någon tid s~dan besöktes vi af en äldre man, hvars 
hustru var mycket sjuk ; han fick medecin ät ben,ne och hon 
blef frisk. Någon tid därefter besökte vål' evangelist Chang 
hans by och blef inbjuden att stanna i hans hem i flera 
dagar. Den gamle mannen gick själf omkring i byarna i 
grannskapet och samlade folk, för att de skulle höra evan. 
gelium. 

En broder i Honan berättade mig, att folket till en 
början var så fientligt mot dem, att de knappt kunde fä 
natthärberge, än mindre få slå sig ned ibland dem.. En. af 
missionärerna, som var läkare, opererade en man för grå 
starr. Han :Bck sin sJU igen och visade mycket intresse 
att höra Guds ord. En tid därefter hade hedningarne en 
stor folkf6rsamling, förenad med afgudafest. DI< frägan kom 
före om missionärerna, stod den gamle mannen upp och 
sade: ~I sex år har jag varit blind, och ingen kUllde hjälpa 
mig. Så kommo dessa mi.ssjonärer, och genom dem har jag 
fätt min syn. Deras Gud är en god Gud, och de. äro goda 
män. Om ingen annan vågar bekänna deras Gud, sä vägar 
jag och mitt hus göra det. Ål Vittnesbördet verkade så, att 
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våra bröder inbjödos att bosätta sig där, och de hafva sedan 
verkat till stor välsignelse. 

Vid ett närmare betraktande af den rika välsignelse, 
som denna missionsgren fltt vara till, mä.ste vi hysa en 
innerlig Astundan i våra bjärtan, att vår högt lofvade Frul
sare måtte lyckas Uppväcka nitälskan för densamma i vår t 
älskade fädernesland och utrusta helhjärtede läkaremissio
närer, hvilka vilja offra sig för att med sin konst och 
evangelium bringa välsignelse bäde lekamligen och andligen 
till tusenden i Kina. Säkert är, att de ej blott skulle möta 
svå.righeter utan visser1jgen fA röna mycken kärlek och 
tacksägelse frän kjneserna, utom den rika lön Herren skulle 
gifv. f<ir deras Iifs utgifvande i bans tjänst t ill själars 
fröhIning . 

Verksamheten i hemlandet. 

Kommitteen. Ingen förändring har under året ägt rum 
inom Kommitteen. Desa ledamöter äro sä1edes; 

Berg, H., doktor, ordförande. 
Dillrter: H., löjtnant, vice ordförande. 
Feilifzert, O. V., kommendörkapten. 
Holmgren, J., sekreterare, t. f. skattmästare. 
Holst, J. V., ka=.rherre. 

Under året hafva hällits 23 sammanträden. 

Antagna missionärer. 

Under verksamhetsåret bafva följande personer antagits 
till missionärer, näml.: provisorerna Tycho Dahlin och Hugo 
Linder samt fröknarna Augusta Huland ..,. och Anna H,/mla 
Watz . 

Af dessa afskildes Dahlin och Huland..,. vid års· 
mötet 1892. 
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Linder 
~rsmötet. 

och Walz skola afskiljas vid det stundaDde 

Tycho G. E. Da.hlin 

är född den 11 dec. 1860 i Åsele socken af WesterbotteDs 
län. F öräldrarna äro folksltol1äraren och organisten i Norra 
Degerfors N. O. Dahlin och hans hustru. 

Vid 17 ~rs ålder skickades Tycho till högre allmänna 
läroverket i Umeä och geDomgick uDder llls! ret 1877--78 
3:dje, 4:de och delvis 5:te klasserna. 

Han antogs den 20 februari 1879 till elev å HerulisaDds 
apotek. Efter därstädes genomgången eJevtid aflade han 
farrnacie-1:andidat-examen i Stockholm . K onditionerade sedan 
l 'f, ä,. å apotek i Strängnäs och Linköping. Vårterminen 
1885 va-nll han inträde i 6:te öfre klass vid Umeå läro
verk . Hindrad af ekonomiska svårigheter att uppehålla 
sig vid läroverket fåljande hösttermin, studerade han på. 
egen band för att, så snart som möjljgt, såsom privatist 
taga maturitetse.'\'amen. De pekuniära bekymren ökades allt 
mer och mer. och slutligen tvingades han att återgå till sin 
gamla sysselsättning. Under hela denDa brydsamma tid 
klappade Herren hårdt på hans hjärta, påminnande honom 
de lycklig. dagar han såsom 15-åri,. yngling ägde i li fs· . 
gemenskap med siu Gud. 

I sådo.n sinnesstämning kom han til1 Norrköping , där 
han sedan öfver 4 är tjänstgjorde å ,.poteket Lejonet. 
Efter långvarig och hård inre strid och utblottande eget 
arbete återfick han sin forlorade frid med Gud. 

De närmare omständigheterna vid hans omvändelse 
och mjssionärskallelse låta vi honom berätta med egna ord : 

:tDenna tidpunkt hade jag permission frAn apoteks
göromålen och vistades på inbjudan af några troende vänuer 
å deras lnndtställe. Den minnesvärda dagen kl'ingströfvade 
vi i den närliggande K olmården och lägrade oss slutligen 
på. ett klipputsprång ofvanför en grotta.. Nu framtog en af 
vännerna sitt medhafda nya testamente och bad, att jag 
skulle läsa högt for dem något kapitel därur. Motvilligt, 
fast under djup l'örelse, läste jag då. 2 Kor. 6 och Ebr. 12, 
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meD förargad ölver att i deraS sällskap så betänkligt läta 
mig störas ~f bibelordet samt pä grund' däraf befarande ett 
angrepp af dem, sökte jag efter utväg att komma undan. 
Då faller min irrande bli ck på. 6n förtorkad granbuske vid 
min fot. Om du rycker upp och slungar honom utför 
klipporna, så brytes den pinsamma tystnaden, hörde jag 
en röst säga uti mitt inre. Färdig att lyda, fattar jag 
genast med bögra handen, som äfven höll boken, busken, 
rycker upp honom och kaBtar den hastigt ifrän mig, lyss· 
nande till det ljud SOlD skulle uppstå, då den föll mot 
klippgrunden nedanför .. Men nu var jag ändtligen fast. 
Ett afrifvet blad ur bibelboken faller sakta till marken; en 
gren af den torra busken bade nämligen fastn at och sön
derslitit. det. Stum och begrnndande stod jag där med 
vännens trasiga bok uti min hand. F örlåt mig, sade 
jag slutl igen. Tag upp bladet och läs hvad som står

, därpä, ljöd svaret. Mekaniskt lydde jag och läser, under
struket med blåfärgadt streck : M lI.sta,·en är här och kallar 
dig till sig. ' 

Huru lervande och verklig kände jag. irke dr. han. 
närval'O, huru tydligt vibrerade icke i min själ bans kanande 
stämma. 0, skulle jag längre dröja - dröja tills det blefve 
för f:,;ent? Nej, nej I 'Öfvel'Vllnnen, nedföll jag på. mitt an· 
sik te och ropade högt under tårar till den kallande Mästaren : 
Här är jag, förbarma dig öfver mig! Frän detta persou
liga möte med Guds Son uppsteg jag så8oro eu ny skapE'"Jse 
i bonom, ty syndern a. voro mig förlå.tna, mitt namn skl'ifvet 
i Lifvets bok och .Jesu frid och fröjd i mitt hjärta. När 
jag sä på hemvägen vände det afrifDa bladet, läste jag på 

. dess andra sida: O.. au t·ro.dde, skulle d·u få se Guds hä," 
tighe!. 

Några dagar härefter var jag åter bland dessa vänner. 
Under bön till Herl'en att få något af honom för min själ, 
slog jag då vid ett tillfälle upp min bibel och läste Ap. G. 
26: 16. Anden gjorde lefvande. Orden inföllo i mitt 
hjärta sä mäktigt, att hela min kropp skakade. Ehuru jag 
då icke genast kunde böja mig för Herrens här uttalade 
vilja att sända mig till hedl1ingB:fna, val' jag från den stun-

Killami;j,iQII~;)I • 
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den lifligt öfvertygad om ntt Gud så ville göra. Visser
ligen kom sedan en t id af gruflig anfäktelse, då själafienden 
sökte nedgöra. mig och rycka bOl't löftesordet, men Herren 
halp mig underligen, bekräftade sitt ord och utvisade på 
många sätt, att Kinas talrika folk är den bedningaskaa'a J 

till hvilken han nu också vill sända mig: Alltså har denna 
för mig så dyrbara missionskallel sG j nära 3 är bevarats 
och grott uti mitt hjärta., noder det att H erren, såsom jag 
tror) fostrat mig för detta sitt stora uppdrag och i mån at 
att de iille hindren försvulllli t äfven nedbrutit de yttre, 
lofvadt, ålskndt och Ilradt vare bans dyrbara frälsarenarnn. 

B lIgo Linder 

är född i Visby den 12 juni 1S68. Föräldrarna äro 
gevärssmeden L. H. Larsson och bans bustru Hedvig, född 
Sandio, hvilkas största bemödanden vcu'it a.tt fostra eina 
barn ej for denna \Iärlden, utan för himmelen. 

Till sitt 17 år vistades Hugo L. i hemmet ocb genom
g.ick de sex först-a. klasserna nf Visby elemental'läroverk. 
SI utade så skolan och tog anställning som elev på apoteket 
i Falun. Efter nära 4 1/2 års vistelse där nfiade han den 
24 maj 1889 farmacie-studioSLls-examen i Stockholm och 
konditionerade sedan omkring ett ål' därstädes. Flyttade 
därefter till Jönköping, där han tjänstgjort å apoteket 
Kronan till den 1 maj 1893. 

Det var under vistelsen i Stockhohn, som de goda. 
intryck Hugo medfört från hem;net buro frokt, i det de 
förde honom att helt öfvergifva världens brunnar för att i 
stället få sin glädjekälla i Gud. 

Rörande sin missions-kallelse skrifver han: Då jag 
f:\tt smaka sötman af Heu ens kärlek, men vet att så 
mdnga af brist på. vittnesbörd därom måste lefvo. i saknad 
af de härliga förmåner J som J esus å-t 099 förvärfvnt, har 
det blifvit viktigt för mi~J emedan jag är fri från jordiska 
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band, alt p§. Herrens ord gå som hans vittne till jordens 
ändar. Förvissning om att det är kallelse frän Gud har 
jag fått och nåd att förtrösta pIL hans kraft föl' närvarande 
och kommaude beho!. 

A'ullusla H ulande,' 

är född den 4:de november 187 2 på egendomen LÖD arp i 
W estergötland. Föräldrarna öro f. d. landtbrukoren J . R. 
Hulunder och bans bustnl ADn.. Våren 1890 afgick hon 
llled afgångsbetyg från fröken Storckenfeldts S·klassiga läro
verk för flickor i Jönköping. På. hösten samma år erhöll 
hon plats som g uvernant å Lundholmen i Wrigstad, däl' 
·bon vistades till 1 maj 1892. 

Näst sista ärat bon gick i skolan vann Herren hennes 
hjllrtn. Mycket samverkade till att bOD just då tog steget 
fullt ut ; konfirmationsläsningen) morgonbönerna samt allra 
lllest a.tt några af kamTate111B. under julferierna funnit frid 
med Gud och ou under en lärw'm nas ledning hade små. 
möteu, till .hvilka de öfriga ka.mraterna blefvo inbjudna. 
Det var pä ett sådant litet möte Gud gaf henue uöd att 
öfverlämna sig ät Herren Jesus . Det val' den lEi :mars 
1889. 

) Så. snart Herren fått mig&, berättar h OD} ~ uppstod 
en . inuerlig längto.u hos mig att kunna gära nägot föl' 
houom, som löst mig mad sitt blod. Min allra bögeta 
önskan var att få offra mig helt för J MUS och utgA. såsom 
missionär, lllen något sA stort vågade jag knappt tiinka päl 

ty jag trodde ej, att Gud anslog mig värdig t ill en sådan 
tjänst: J ag l.de dock fram min önskan för Gud och bad 
honom leda mig och taga bort denn. inre dragning till 
hednamissionen, Olll han ej ville sända mig, men resultatet 
blef det, att mitt intresse för hedningarna blef allt större. 
Slutligen berättade jag saken för min moder och. syster 
och rönte intet motstånd från, dem .• 

Radan 1890 sände Augnsta Hul.uder iD sin ausökaD till 
kommitteen med begäran att varda ut.sänd som missionär till 
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Kina, men erhöll det svar', att hon måste vänta åtminstone tills 
hon vore 20 år. Hon antog då plats som lärarinna på 
Lundholmen. Där fick hon också verka för Herren. Hon t 
hade söndagsskola och besökte fattiga och sjuka, hvilket 
medförde välsignelse för hellnes egen själ. , Hon visste ej 
något härligare än att få visa människor till Herren Jesus 

och vittna om den frid han gifver. 

, I maj 1892 fick hon sin förnyade ansökan bifallen. 

Hon var då mycket lycklig, ty hon ansåg, att det ej kunde 

gi fvas något större än att helt få gifva ut sig för den 

dyre Mästaren och lefva för att göra andra människor lyck

liga. Hon, trodde nog, att svårigheter och pröfningar af 

allehanda slag skulle möta, men satte sin lit till löftet: 

Jag viU gå framför dig och gÖHf, höjderna till slättmark j 
jag vill spränga koppardörraroch nedbryta bomma,' af jäm, 
och jag vnl gifva dig det mörka djupets skatter och för.dolda 
rikedomar, på det du m'å förstå, att jag är Herren, som 
har ka,llat dig vid namn, jag Israels Gud. 

, Anna Helena Watz 

föddes den 17 maj 1864 i Fellingsbro socken af Örebro 
län. Föräldrarna vore landtbrukaren August vVatz och hans 
hustru Anna Helena, född Jansson. Modern dog på hösten 
1874 och fadern sommaren 1889. 

I föräldrahemmet vistades Anna Helena, tills hon fyllt 
18 år. 

På hösten 1886 erhöll hon plats hos en familj i Lon
don. ' Allt ifrån barndomen hade hon känt behof af fräls
ning från sina synder, men dessa känslor undertrycktes och 
dogo småningom bort, och värlc1slifvet fick helt och hållet 
öfverhand. På våren 1888 kom hon till djup kännedom 
om sina synder och till en sann och lefvande tro på Kri
stus. Den 12 april åhörde hon en predikan, då hon erhöll 
frid genom de välkända orden i Esaias 53: 6: Vi gingo alla 
vilse såsom fål' j hva?' och en såg llppå sin väg: och Herren , 
kastade allas våm synder uppå honom. 

Strax sedan ljuset lyst in i hennes eget hjärta, förnam 
hon ett behof af att fdr sina anhöriga bch bekanta vittna 
om sin Frälsare. Hvad hon själf tilldfått var så stort, att 
,hon måste meddela det åt andra. 

Tre år seuare eller 1891 vistades hon vid badorten :nior
gate. Här hade hon tillfälle att höra mycket om Kinas 
nöd i andligt afseende af missionärer från detta land. Fli
tigt besökte hon missionssammankomsterna, och vid en sådan 
erfor hon tydligt Guds kallelse att gå till detta lands kvin
nor med evangelium, som är en Guds kraft till frälsning 
fdr hvar och en som tror . Nu började hon att bedja, att 
Herren skulle öppna väg fqr henne, och hennes bön blef 
hörd. Hon yann inträde på mrs Grattan Guinness' fostrings .. 
hem fb,r kvinnliga missionärer, hvarest hon vistats . under 
de 2 sista läsåren. 

Hon afgick därifrån i april månad detta år.. Under 
vistelsen i detta hem har Herren i rikt mått välsignat hen
nes själ. Vid bibelstunderna, som en fru Osborn våren 
1892 ledde, erfor hon ett djupare behof att varda uppfylld 
af den Helige Ande. Hon gjorde detta till ämne för iM,-
dig bön, och Herren gaf henne den utbedda välsignelsen. 

Under ett besök i hemlandet sommaren 1892 satte 
fröken Watz sig i fdrbindelse . med Kommitteen ' och blef 

, antagen till missionär. 

Utgångna missionärer. 

Systrarna Hilma Blomberg, Anna Eriksson och Augusfa 
Hulander ah'este från London den 16 sept. och bröderna 
E. Bjöl-kebaum, R. Bel'gling, O. Blo'm, August Hofstrand 
och T . Sandberg den 28 okt. De förra anlände till 
Sbanghai den 28 okt. och de senare den 10 dec. 

Efter några daga)'s uppehåll i Shanghai begåfvo 
systrarna sig i väg till språkskolan i Kiai-hsin i Shansi 
och bröderna till Ganking i provinsen Gan-hwiu. 
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Hemmavarande missionärer. . 

Den 2 nov. 1892 återvände missionär Erik Folke !fled 
fru till hemlandet. Hans hälsa hade på vårvintern 1892 
varit mycket klen, hvadan han tillråddes af läkare att resa 
hem ju förr dess hellre, enär tidig hvila vore af stor bety
delse för hans framtida arbete. 

Det gläder oss mycket, och vi äro vissa om att äfven 
missionsvännerna skola glädjas att höra, att såväl E. Folke 
som hans fru nu äro mycket bättre till hälsan. Några 
missionsresor har han ännu ej kunnat företaga, men vi hop
pas, att han snart skall blifva i stånd därtill. Omkring 
100 kallelser vänta på honom. 

Dahlin, som afreste till England i aug. och skulle 
afresa med de öfriga bröderna till Kina, måste till följd af 
öfveransträngning uppskjuta sin resa. Han tillråddes af 
d:r Maxwell att hvila upp sig några månader, innan han 
reste ut. I detta syfte återkom han till Sverige dagarne 
före jul. Han vistas nu på landet och hvilar. .Hans 
hälsa ·är nu bättre, och vi hoppas, att han kan resa ut till 
hösten. 

Ombud landsorten. 

Ahlstrand, A., skollärare, Risinge, Finspong. 
Andersson, A., Dito, Torsby, Sunne. 
Anjou, Joh., pastor, Trollebo, Herrljunga. 
Berg, M. E., handlande, Odenshög. 
Bergh, K., doktor, Tranås. 
Blomberg, K. M., skollärare, Ekeby, Fellingsbro. 
Blomström, P., skollärare, Mårdshyt.tan, Nora. 
Bohlin, A., skollärare, Källunge, Gotland. 
Gar'lsson, G. A., kyrkoherde, Normlösa, Mantorp. 
Garlberg, O., pastor, Fryeled. 
Didojf, A., ritlärare, vVexiö. 
Dahlstedt, L ., pastor, Wilhelmina. 
Elmers, O., pastor, Flisby. 
Frendin, L ., skollärare, Fornaboda, Lindesberg. 
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Gustafsson, A., skollärare, Hofsta. 

Hallb&rg, A., kyrkoherde, Finnaryd. 

Hedengren, J., landtbrukare, vVisbohammar, Gnesta. 

Hultin, J. W., skollärare, Torstorp, FinspoJlg. 

Hultkranti, K. J., godsägare, Björnö, Högsätersby. 

Johansson, S., handlande, Eksjö. 

Jonsson, P., handlande, Sigtuna. 

Kristo{feTsson, J., skollärare; Sanda, Gotland. 

Lagerblad, O., boktryckare, Karlshamn. 


or 	 Larsson, P., skollärare, Rörsta, Rumla. 
Lindberger, G. H., kapten, Kalmar. 
Lindgren, J., skollärare, Svartå. 
Odhner, G., rådman, Mariestad. 
Odhner, J., fabrikör, Lidköping. 
Olsson, P., hemmansägare, Granby, Rall sb erg. 
OUander, O: A., komminister, Norrköping. 
Petterson., A., handlande, Lindesberg. 
Pettersson, P. E., handlande, H vetianda. 
Ramsten, H ., kapten, Malmö. 
Rosvall, A., skollärare, Eskelhem, Gotland. 
Sandblom, E ., apotekare, Jönköping. 
Sanden, Joh., komminister, Sten gården, Högsjö. 
Thr:ermenius, E., ingeniör, ·Hallsberg. 
T01-in, K., kyrkoherde, Östad, Fåglaryd. 
Vidmark, v., ingeniör, Helsingborg. 
Willen, G., kyrkoherde, Bergunda, Räppe. 

Af dessa hafva under året invalts Ahlstrand, Anders
son, Anjon, Blomberg, Bohlin, Carlberg, Dahlstedt, Elmers, 
Kristoffersson, Lindberger, P. E. Pettersson och Rosvall. 

Ett af våra ombud, skolläraren A. Sunesson i Kalmar, 
har kallats att ingå i den sabbatshvila, som står åter för 
Guds folk. Det var den 11 febr. detta år Herren förlos
sade hans trötta, längtande ande. 
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r. 

Missionsmöten Stoc;kholm. 

Missionens 5:te årsfest firades Kristi Himmelsfärdsdag i 
kyrkan vid Floragåtan. Först hölls bönemöte i nedra salen, och 
kl. 11 f. m. tog mötet sin början med afsjungande af psalmen: 
Hela världen fröjdes Hen'an etc. D:r H . Berg hälsade så 
mötesaeltagarna välkomna och. höll därefter föredrag öfver 
de bekanta orden: Låt dig icke öfvervinnas oj det onda, 
utan öfv(';/'vinn det onda med det goda. Rom . 12: 21. 

Därefter gjordes utdrag ur årsberättelsen, och ' så ar 
skildes för mission skallet genom bön och händers pålägg
ning bröderna E. Björkebaum, R .. Bergling, C. Blom, Tycho 
Dahlin, A. Hofstrand, och Teodo,' Sandberg samt systrarna 
Hilma Blomberg, Anna Eriksson och Augusta Hulander. 

På Hushållsskolan, 11 Jakobsbergsgatan, var sedan 
gemensam middag arrangerad för vänner af Kina-missionen. o 

Kl. 6 e. m. afiade de utgående missionärerna korta vitt
nesbörd i kyrkan vid Floragatan. 

I samband med årsfesten voro äfven möten anordnade 
i Betlehemskyrkan, Salemkapellet och Immanuelskyrkan. 

Den 29 maj var ett afskedsmöte anordnadt för de ut
gående syskonen. Det ' fortgick från kl. 7 till inemot 11'·' 
e. m. under samtal, bön och sång. Missionärernas afskeds
ord till vännerna voro . mycket allval'liga, på samma gång 
de voro ljufiiga. De utgingo alla med glädje att förkunna 
evangelium för de arma kineserna. 

Den 28 oktober hölls ett litet samkväm för Kinavänner 
å Jakobsbergsgatan 11. 

I november hölls i samma lokal en mycket angenäm 
välkomstfest' för missionär Erik Folke med fru. Folke be
rättade därvid, huru underbart och härligt Herren hade hul
pit honom och bevarat honom i de mest kritiska lägen, 
äfvensom att den utsådda säden ej blifvit utan frukt. 

;1 

~ 

2& 

Från medio af oktober till medio af december fortgingo 
i kyrkan vid Floragatan hvarje måndag bönemöten för mis
sionen. 

I början af december hade syföreningen för Svenska 
missionen i Kina en försäljning å Landtbruksakademien, 
vidhvilken Erik Folke höll 2:ne kortare föredrag. 

Den 17 jan. var sparbössetömning i kyrkan vid Flora
.gatan med missionsföredrag af Erik Folke. 

Den 14 mars, som på förslag af missionärerna --' det 
var den dag E. Folke 1887 landsteg i Sbangbai - af 
kommitteen blifvit bestämd till tacksägelse- och bönedag för 
missionen, hölls ett af Gud rikt välsignadt möte å 11 Ja
kobsbergsgatan. Omkring 220 personer deltogo däri. 

n. 

Möten landsorten. 

Pingstdagarna hade mJsslonsvännerna i Sunne anord
nat ett möte till förmån för Svenska missionen i Kina. 
Föredrag höllos af kammarherre. J. v. Holst, missionär E. 
Björkebaum och · missionssekreteraren J oset Holmgren. 

Afskedsmöten .höllos för de utgående missionärerna un
der juni månad på Brevens bruk, i Solberga, Kumla, Öre
bro, . Mariestad, Sköfde, Tidabolm, Jönköping, Huskvarna, 
AJingsås, lIIölndal och Göteborg. Guds Ande var kraftigt 
nära vid bvarje möte. I Jönköping tycktes vännerna hafva 
VInnlagt sig om att öfverflöda i ki;i.rlek till de utgående 
syskonen. På ett anslående sätt hade de dekorerat mis
sionshuset, där festen hölls, och ett balf dussin talare ställde 
de hjärtligaste afskedsord till dem. 

Den 25 september höils miRsionsmöte i Linde, föran
staltadt· af .ombudet därstädes, och höllos föredrag af skol
lärarne L. Frendiu, J. V. Hultin och missionssekreteraren 
J. Holmgren. 
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På den allmänna bönedagen för IDlSslOnen (den 14 

mars) höllos enligt ingångna underrättelser bönemöten i ,. 
Norrköping, p"isingej l\'Ijölby, Flisby, H vetianda, Malmö,a 
Ystad; Lundboholro , Forserum, Huskvarna, Alingsås, Fågl 
ryd,.Götebor , Wedum, Torsby, Kopparberg, Linde, Fellings

g
bro, Enköping, Upsala, Danmark, Enånger . Vi vänta nu 
stor välsignelse i arbetet såväl där ute som här bemma.n 
Att döma af underrättelserna, har Herren äfven ril).lige 
välsignat de vänner, som varit samlade till bön. Så skrif
ver t. ex. en broder: Herren var oss rå ett märkbart sätt 
nära. De kristna blefvo tröstade och styrkta till sina sjä
lar. Förökad tro och kärlek till Herren och bans rikssak 

intog allas våra bjärtan. Det var en ovanlig och minnes-


o
rik aftonstund. Herren vare tack därför. 	 \ 
t

Gj orda roissionsresor i landsorten 

af de under året utgångna missionärerna: 
E. 	 Bjöl-kebau:tn, som i medio af maj återvände från 

Engl	 , besökte under uppresan utom Göteborg Jönköping, 

anl1
Huskv , Forserum, Nässjö, Eksjö, Flisby, Tranås, Lin

arnaköping och Norrköping. Under juni g-jorde han' en resa 

till W erml och hön föredrag i Kristinehamn, Bög, Karl

anl1 

stad, Sunne, Björnö m. fl. platser.


Under juli, augusti och september vistades ban i Jämt
land och hön missioDsföreclrag å skilda platser, -stundom äf

ven för lapparna. Före sin utresa i oktober gjorde ban 


besök i Forsmark, Kmnla och :NJ:ariestad. 
Före utresan besökte R. Bergling under maj Grytgöls a 

bruk, Sonstorps bruk, Norrköping, Näfvestad, Forss bruk, 

StyrestRd, Hagby, Gistad, Törnevalla, Linköping, Mjölby, 

Tranås och i juni Bjärby, Sörby, Styrestad, Grimby,l'lfjölby 


och Forssa bruk. 	 \ 
A. Hojstrand Thorsvid, Brushult, Vlesterbeljatorp, Ia 

Bråta, Båstorp, Darl, \Vrestorp, Hallsberg, Kurnl och 

Hofsta. 
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T. Sandberg Grankarr, Slätorp, Hanebo, Tranås, Mjölby, 
Finspong, Ödesbög, Bultsbobl, Stafve, Haddåsen, .Klöfdala, 
Åsen, vVimmerby och Labbetorp. 

C. Blom Axberg, Hofsta., Örebro, Kumla, Mariestad, 
Skara, Fåglavik, Onsjö, Jultorp, Håkanstorp, Broddetorp, 
Sätuna, Bolum, Tidaholm, Carlsborg, To[stol'P, Ödeshög, 
Bultsbohl, Stafve, Raddåsen, Klöfdalen, Asen, vVimmerby 
och Labb-etorp. 

Tycho Dahlin besökte Norra Degerfors, där han vista
des från den 21 juni till den 5:te juli. Midsommaraftonen 
talade ban till en del af årets nattvardsbarn och midsom
mardagen ute i de~ fria s(l'mt påföljande dag i kyrkan: 10 
iL 12 möten hade han i goodtemplarnes lokal. 

Äfven har han hållit föredrag i Umeå, HolmsuDd och 
Linde m. · fl. platser. 

Sekreteraren gjorde under sommaren 4 längremissioTIs
resor. Den l :sta sträckte sig till Vermland, Nerike, Vester
götland och Småland, den 2:dra till Gotlanrl, den 3:dje till 
Östergötland, Småland, Blekinge och Nerike samt den 4:de 
till Nel'ike, vVestmanland och Södermanland, och höllos där
under missionsföredrag å nedan nämnda platser; 

1 :sta resan Sunne, Bögs missionshus, Kristinehamn, 
Svartå, Brevens bruk, Solberga, Kumla, Örebro, Mariestad, 
Sköfde, Tidaholm, Jönköping, Karlskrona, Alingsås, Möln
dal, Göteborg. (2:dra resan) Wisby (fyra föredrag) Hemse, 
Alfva. (3:dje resan) Mjölby, Karlshamn, Wexiö, Wrigstad, 
Säfsjö, Hvetlanrla, Ingatorp, Eksjö, Forserum, Barn arp, 
Skärstad, Flisby, Tranås, Zinkgrufvorna, Askersund. (-L de 
resan) Mårdshyttan, Hofsta, Köping, Kohlsva, Torshälla, 
Eskilstuna, Vesterås, Kolbäck, Fellingsbro och Lindesberg. 

Vid Gotlands folkskollärareförenings årsmöte i Wisby. 
samt vid Örebro läns lärareförenings årsmöte i Örebro fick 
sekreteraren den stora förmånen att hålla föredrag om Kina

. . 	 I
mlsSlonen. 
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Missionär Erik Folke har hållit 3 missionsföredrag 
Göteborg, 8 i Stockholm, 1 i Sigtuna, 2 i Jönköping, 4 
Upsala, 1 i Malmö och 1 i' Helsingborg. 

Fonder.\ 
Under arbetet på missionsfältet hafva våra kära syskon 

kommit till insikt om att de skulle kunna uträtta mycket . 
mera, ifall de~ funnes särskilda fonder jör speciella ve1-ksam
hetsgrenal-, enär de känna sig icke bafva frihet att använda 
af de allmänna medlen, som gifvits för ' missionärernas un
derhåll. Det är särskildt behofven af hus-, bok-, medicin
och skolfonder, som ' mera kraftigt gjort sig gällande, och 
hafva de uppmanat oss låta missionsvännerna få kunskap 
om dessa behof. Efter noggrant öfvervägande ansåg kom
mitteen sig böra taga hänsyn till det framställda förslaget 
och beslöt att framlägga saken för de kära kristna i landet. 
Så skedde också i mars 1893, då ett llpprop ifrån kommit

. Men ' härom, åtföljdt af en utredning af E. Folke rörande 
vikten och förmånen af dylika fonder för verksamheten, in
fördes i ' tidningarna Saimingsvittnet och Svenska Posten. 
Och har HerrEln äfven hvad som .rör denna sak gifvit oss 
stor uppmuntran. Han har manat sina kära barn att bi
draga till dessa behofs fyllande. 700 kr. hafva redan in 
flutit till husfonden, 200 kr. till bokfonden och 100 kr. till 
skolfonden . . Herren vare tack för allt. 

Missionslitteratur. 

Under året hafva utkommit 3:ne mindre skrifter å Sv. 
missionens' i Kina ' förlag, nämligen: 

Sti,ndebud Wl Sinims land af Josef Holmgren. Pris
75 öre. 

F1-ån »Midtens rike ». En blick på dess folk och för
hållanden af Erik Folke. Pris 10 öre; samt 

Tegar till ' Odling och Skörd. Pris: 5 öre. 

Sändebud Wl Sinims land innehåller porträtt af missio 
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närerna och ett kort sammandrag af mISSIOnens uppkomst 
och utveckling. Den säljes till förmån för husfonden. 

F1-ån Midtens rike ger en djupare inblick i den kine
siska karaktären, folklifvet och missionens ställning. 

lI'egar till odling och skörd behandlar vikten af särskilda 
fonder och visar med praktiska exempel de goda resultaten 
af skriftspridning och läkaremission. 

De rekvireras från Kommitteen för Sv. missionen 
Kina, Stockholm. 

Missionsfältet. 
Tidt och ofta hafva missionsvännerna fått mottaga un

derrättelser ' fran våra älskade arbetare, och hafva de haft 
goda nyheter att · förtälja oss. Vår Guds goda hap.d har 
varit öfver dem. De upprörande telegrammen förliden höst, 
att 27 lJrotE\stantiska missionärer blifvit mördade i ' Shensi . 
och att en svensk missionär, som skulle tillhöra Sv. mis

sionen i Kina, blifvit dödad och hans kropp ilia stympad, 

voro dess bättre icke sanna. Det hela belöpte sig till att 

en katolsk präst hade blifvit misshandlad i staden Y-ling-fu. 

n erren vare tack, inga som helst försök att skada våra mis

sionärer hafva förekommit. Verksamhet har bedrifvits i 


. Uin-ch'eng, Tong-cheo-fu, San-yuan och I-sbi, och öfvergå 

vi nu att närmare redogöra för arbetet på dessa stationer. 


Uin-ch'eng. 

Här hafva systrarna Fredrika Hallin och Anna Janzon 
arbetat. Äfven hafva de haft en syster från Amerika bos 
sig vid namn Kristina Pettersson. Dessutom hafva de un
derstödts af 2:ne infödda medhjälpare, Uang den äldre och 
Uang den yngre. Ur den redogöre1se får verksamHeten i 
Uin-cbeng ocb dess omnejd för 1892, som Fredrika Hal· 
lin hemsänd t, göra vi följande utdrag. 



30 

Predikan oclt bibelläSning. 

Hvarje söndagsförmiddag har hållits allmän gUdstjänst 
på bönesalen i staden. Stundom särskildt möte för kvinnor efteråt._ 

Hvarje tisdagsförmiddag för kvinnor och 1 a 2 gånger 
i veckan gatupredikan af evangelisten Vang d. y., som allt 
sedan i juli månad deltagit i arbetet. 

Vnder senare llälften af året hafva församlingsmedlem_ 
marna samlats första söndagen i hvarje månad för att begå 
Herrens heliga nattvard. Vid samma tillfälle hafva äfven 
på landsbygden troende, för evangelium intresserade personer 

de 

varit inbjudna att tillbringa söndagen med demi 

I byn Yneb-tong, 1 sv. mil från Vin-ch'eng, hafva 

de troende bvarje söndag samlats till gemensam gudstjänst. 

Där böll äfven evangelisten Vang d. ä. under f6rsta bälften 

af december en undervisningskurs, hvarvid Lukas-evangeliet. 

genomgåtts och förklarats. Omkring 15 · personer, . män och 
kvinnor, deltogo dagligen. 

Husbesök 
3 

2 a ' gånger i veckan hafva husbesök gjorts af Fr. 

Hallin, Anna Jan zon och Kristina Pettersson, hvarvid 

fått röna mycken vänligbet. Visserligen äro många ännu 


. rädda för dem, så att de ej våga inbjuda dem, men andra 

äro däremot . så innerligt vänliga ocb glada att få mottaga 

besök. Herren vare lof för allt I Han nedbryter järnbom_ 
mar o_ch kopparportar. . 

Missionsresor 

hafva företagits ömSOm af Fredrika Hallin, " Anna J all zon 
och Kristina Pettersson till omkringliggande byar och stä
der liksom ock af evangelisten Vang d. y. Vnder dessa 
resor bafva stundom bibelklasser hållits för de kristna kvin
norna, böcker utdelats och sålts samt evangelium förkunnats 
för kvinnor. Öfverallt hafva de mottagits vänligt. 

Den 3 oktober gjorde Vang och en broder från Amerika 
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vid namn Tunell en längre resa, då ganska många böcker 
såldes och ~tora folkskaror fingo höra evangelium. 

Sjuka 

hafva kommit för att begära medicin. Vnder sommar
tiden hafva många infunnit sig. Herren har välsignat 
d!3 medel som systrarna användt och hört deras böner, 
så att de allra flesta blifvit friska. En af dessa, en t.iggar
gosse vid namn Vanlin, som hade feber och i hvars ena 
öra växte maskar - 12 mer än 1/2 tums ,långa maskar 
kröpo ut ur örat, sedan karbol vatten indrupits - fick sedan 
stanna kvar hos dem. 

Undervisning 

i läsning har meddelats åt 3 flickor och 5 gossar . Af de 
senare bo 4 å stationen. 

För upphörande med opium 

har hjälp begärts af många kvinnor. Syskonen voro någon 
tid ovissa om, huruvida de skulle befatta sig med denna 
verksamhet, men kommo slutligen till den öfvertygelsen, att 
de som verkligt synas vilja omvända sig till Gud böra 
hjälpas . I början af december mottogo de sin första opium
patient. Herren har nu äfven hjälpt i denna sak, så att 
de äro fulla af tack och lof till Gud. De hoppas nämli
gen, att denna kvinna verkligen mottagit Jesus till sin fräl
sare både från opium-ätande och andra synder. De hafva 
mottagit ännu en. Det finns ej rum för flere än 2 a 3 på 
en gång. 

Dop 

förrättades den 17 · sistlidne juli, då inalles 11 personer 
döptes, 6 män och 5 .kvinnor, af hvilka 6 voro från staden 
och 5 från byarna. Den engelska missionären Kay från 
Kuh-u förrättade dopet, enär bro Tjäder, som eljas skulle 
hafva gjort det, ej hann fram i rätt tid till följd af Gula 
flodens öfversvämmng. Det var en riktig jubeldag. Anna 
Janzon har utförligt beskrifvitden i bref till Sanningsvitt
net nr 42 Bilagan. 
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Den lilJa församlingen består nu af 19 kommunikanter 
förutom missionärerna och deras infödde medhjälpare. Dem 
inberäknade äro de således 23. 

Af de infödda församlingsmedlemmarna har under se
11are halfåret insamlats 2,546 casch = kr. 6,69. 

. Vår syster slutar sin redogörelse med följande ord: 
Ahörareantalet vid söndagsgudstjänsterna har ökats så be
tydligt, att sistlidne söndag den 25 dec. icke blott män
nens och kvinnornas rum i bönesalen voro till trängsel 
fyllda (det förstnämnda rymmande 50-60 och det sist
nämda30_40 personer) utan äfven halfva gården, där vi 
satte ut bänkar och stnlar . .Våra hjärtan äro fyllda af tack 
och lof för H errens underfulla godhet emot oss, men . vi 
bedja ock, att det icke må stanna vid blott hörande, . utan 
att Andens kraft till frälsning måtte härligt uppenbara sig .bland oss . . 

Br. Hahne berättar uti ett senare bref : Nyårsdagen 
Voro väl omkring 300 mälllliskor samlade omkring Uang 
d, y., då hall först· inne i salen och sedan ute på g~rden
predikade det enkla evangelium. Han predikar icke »lao
lu» . utan Jesus. Salen och hela gården voro fulla af män. 
niskor. Det tycktes således vara ett stort Herrens verk 
på denna station, och måtte många genom Jesu Kristi evan
gelium föras från mörkret t.ill ljuset och från satans makttill Gud. 

Tong-cheo_fU. 

. På denna station arbetar br. O. H. Tjäder. Han flyttade
/ dit i början af 1892. Under vårmånaderna pågick stor examen 


med de 10 regeringsområden, som lyda under den högre 

. mandarinens styrelse härstädes. Många af de studerande 
mo 

kom på besök, och ypperliga tillfällen gåfvos för Tjäder 

att vittna om den lefvande Guden och dela ut traktater. 

I maj erhöll han besök af tvänne bröder från Amerika, 
Söderströin och Hagqvist, som stannade hos honom tills i 
september. Den 15 juli företog han en 3 månaders resa 
till Shansi och var med P~ mission8konferensen i Ping-yang-ftl. 
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'l~ädel' har ett fyrkantigt tält llled platt tak, som han 
slår upP på torget marknadsdagarna och predikar i för 
folket. Det är mycket ändamålsenligt. I tältet har han 
också ett bord med traktater. Stundom får han tala för myc 
ket folk. Han har också sammankomster å bönesalen. 

Då Tjäder i oktober återvände från sin resa, fann han, 
att det rådde oro i sinnena. En lärare, som han nödgats 
afskeda, hade spridt ut nedriga rykten om honom i staden, 
och värden, som ville hafva högre hyra, sade upp T. till 
flyttning . Genom Ohangs bemedlin"g lyckades han få hyra 
ett annat hus, men då bröt stormen lös. Tre man satte 
sig i spetsen för alla missnöjda och klistrade upp stora 
plakat, hvari de uppmanade folket att förhindra 'fjäders 
inflyttande i det förhyrda huset. I denna brydsamma be
lägenhet beslöt vår broder efter bön och samråd med en 
troende vän att anmäla saken för mandarinen. Han gjorde ( 
så och blef mycket vänligt emottagen. Den 7 dec. hölls 
rannsakning, och förföljarna varnades vid straffs påföljd att 
skada honom eller hindra honom i hans verksamhet. En prokla
mation utfärdades äfven till hans förmån . Den var af föl- o 
jande lydelse: 

)) Angående missionärerna och deras rätt att vistas i 
landet hafva våra öfverordnade upprepade gånger på grund 
af order från utrikesdepartementet utfärdat befallning, att 
de öfver hela landet ovillkorligen skola åtnjuta beskydd. 
På grund af dessa order mott0g jag i går följaJ;ide red0
görelse aJ den svenske missionären O. H. Tjäder. I 
det 16:de året . af kejsar Kuang-sus regering ::inkom han 
till denna stad och har allt sedan bott i förhyrdt hus på 
gatan Ren-beoli, utan att någon haft något däremot. Nu 
sedan han af familjen KODg hyrt ett hus, beläget vid Norra 
gatan, hindrades han . af Hsi.i.-hang-si och flere med honom 
att inflytta dit, utan någon som helst rätt och tvärtemot 

·lagliga förordningar. Så snart saken blef bekant för mig: 
utfärdade jag order till polisen och låter nu tillika detta 
påbud utgå, och väntar jag, att folket och byordningsmän
nen taga· noggrann kännedom härom. 

Skulle det härefter blifva nödvändigt för missionärer 
]{i71amisS'ionp.lI. 3 

http:i71amisS'ionp.lI


34 

att vidare hyra hus, får ingen uppträda hindrande eller 
vålla svårigheter .. Pä inga villkor tillåtes att förorsaka oro
ligheter. Skulle dock någon hädanefter drista att med be
rådt mod . ringakta detta påbud, så kommer jag, så snart 
det blir kändt, . att noga, opartiskt och omutligt döma. 

J\lIå hvar och en med fruktan och bäfvan hörsamma 
detta påpud och utan invändningar ställa sig detsamma till 
efterrättelse. 

Den 23 dagen i la månaden 
af Kuang-sus 18:de regeringsår. » 

Detta var en stor och härlig seger för missionen 
denna stad. Herrens hand vinner seger. 

För närvarande finnas ett par sökare i evangelium. 
Den ene af dem är en taoistpräst. Han säger sig blifvit 
dragen genom en traktat, SOlu Tjäder å gatan vid besök i 
Tong-cheo-fu lär hafva gifvit honom: ett nytt kärt bevis 
på att Herrens ord ej kommer fåfängt tillbaka. Måtte Gud 
fä genomföra sitt verk i dessa sökande själar, sä att de 
komma till verklig frid och blifva skinande och brin

'nande ljus! 

San-yuan. 

Denna stad har öppnats under det gångna året. Det 
var i juli, som August Berg flyttade dit, men vi låta A. B. 
själf berätta därom. 

Det torde vara missionens vänner bekant, att de små 
enkla hlls vi uppbyggde på landet, % mil utanför staden 
San-yuan, voro iimnade att utgöra ett slags nyckel till den
samma. Bäde hemma och härute uppsändes många böner 
till Herren om att vi skulle få fast fot j Skensi, och bön
hörelse uteblef ej. 

Vid senaste årskonferens, Som hölls i Uin-ch'eng, be
slöts, a,tt jag . skulle upptaga arbetet i denna del af pro
vinsen och med d~t snaraste försöka hyra lämpligt hus . 
Vi trodde nu tiden vara inne . . 1\fånga och tröttsamma vor o 
de lInderhandlingar, . som fördes med sluga och vjn~jngs-
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lystna kineser, innan något beslut kunde fattas, men ej 
litet lärdom, nyttig för framtiden, inhämtades därigenom. 

Ändtligen den 21 april underskrefs hyreskontraktet, 
och det för oss, hvad såväl läge som utrymme beträffar, 
lämpligaste huset var vårt. Vår bepröfvade medhjälpare, 
evangelisten Chang, var det, som äfven denna gång var 

oss behjälplig.
Ej många dagar efter det huset var hyrdt, bröto stor~ 


men och oviljan hos folket lös . .Det såg hotande ut en 

tid, och ej få flngo lida mer eller mindre för vår skull. 

Under ett par månaders tid gjordes flere försök att få oss 

ut från staden (vi hade dock ej ännu flyttat in, men för 

söken gingo just ut på att hindra oss göra det). Den 23 

juli flyttade jag in uti huset och har sedan dess bott här 


i lugn och frid. 
Våra fiender funno snart, att det var lönlöst strida 

mot oss, och sträckte därför vapen. Det är, har jag funnit, 
mycket bättre att hafva en ärlig strid en gång för alla, 
än att . ständigt vara utsatt för okiädiusord och förföljelser i 
smått. Jag röner det allra bästa bemötande af folket, 
hvar jag går fram, och näst Guds inflytande, han för hvars 
stämma jorden skälfver, tillskrifver jag detta den lilla lä
kareverksamhet jag utöfvar. Från mitt inflyttande hit till 
årets slut hafva 657 patienter behandlats, alla nyl\. fall. 
På dem, som återkommit för att erhålla vidare råd och 
medicin, håller jag ej någon räkning. Patienterna hafva 
utgjorts af personer ur alla samhällsklasser och åldrar 
tiamt kommit från när och fjärran. Till att börja med för
sökte jag följa den principen, att hvarje patient 'skulle köpa 
några små traktater till ett värde af (; a 8 casch, men fann 
snart, att detta var outförbart, emedan de allra flesta ej 
löra penningar med sig. Medicinen erhålles gratis. I 
stället erhålla dp, som komma första gången, en liten traktat 
till skänks, och jag försöker att efter förmåga påpeka för 
dem synden, denna invärtes sjukdom, som vi alla äga och 
för hvilken ingen mänsklig mec1icin hjälper. Herren skall 
gifva sin välsignelse till detta arbete, så att det ej blifver 
fruktlöst. Ett är visst, att en hel mängd personer nås på 
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detta sätt af evangelium, hvilka armars aldrig skulle satt 
sin fot inom våra dörrar. Kvinnor komma ytterst få. De, 
som komma, äro antingen fattiga eller gamla; andra sända 
sina män, detta naturligtvis beroende därpå, att det ej 
iiI' förenligt med det passande för en kvin na att se och 
samtala med män. Ibland visa patienterna ~in tacksamhet 
genom att komma med presenter, mest i form af bakverk, 
frukt o. d., men som en regel gäller, att man oftast fårfrliga 
sig själf: »Voro icke tio rena gjorda, hvar äro då de nio?» 

Ytterst få missionsresor har jag varit i tillfälle att 
företaga, beroende pil att jag varit alldeles ensam och 
hemma på: stationen hart arbete för tvänn€.. Med nästa . 
års inträde hoppas jag en förändring häruti skall ske, ty 
då vänta vi våra efterlängtade och älskad A bröder från söder. 

»Nyckeln », hvarmed vi öppnade San-yuan, den lilla 
lilla utstationen Mllh-te-si, har ~j bortkastats. Där hafvit 
.tvänue bröder från »Skandinaviska Alliansmissionen i Ame
rika» bott, och nästa år) då våra bröder från Gan-king komma 
upp, blir det en lugn och lämplig plats för Lågra af dem · 
att där fortsätta si.oa s tudie!'. 

Som all ankommande och afgående post, äfvensom vårt 
silfver, går öfver San-Yllan, upptages ej så liten tid med 
att sköta detta på ett ordentligt sätt . 

Shensi synes nu gå ljusare dagar till mötes: Missio
närernas och missionsstationernas antal förökas, och tusen

. den hafva under det senar.e året nåtts af evaIlgelium, hvilka 
aldrig förr hört detsamma. l det fasta hoppet att Herrens 
ord skall hafva framgång och många sjä lar här blifva vunna 
för Jesus, samt viss på att jag är på min rätta plats i 
lifvet, vill jag bedja, arbeta och hoppas för dema del af 
vingårdfn. Si, Herrens ögon se till dem som frukta ho
nom, till dem som förbida hans nåd, och han frälsar i h'ån 
döden deras själ och uppehåller dem i hungens nöd. Vål' 
själ väntar efter Herren; ty han är vår hjälp och vå!' 
sköld. Ty i honom gläder sig vårt bjärta, ty vi hoppas 
på hans heliga namn. Din · nåd, Herre, vare öfver os~ så
~om vi . förtrösta uppå dig! P s. 33: 18- 22. 

.. San-yuan i januari 1893. August Berg . . 
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Den i Bergs bref q"mnämnde evangelisten Chang är 
. nog ej obekant för missionens vänner, enär hans namn ofta 

förekommit i bref. Nästan alla syskon hafva berättat något . 
om honom. Det .är ock densamme F olke· omnämmer i sm 
~terblick . Han har varit våra kära syskon till stor hjälp. 
Vi hafva all anledning att tacka Gud föl' denne broder, som 
han sändt till medhjälpare i arbetet. Måtte Gud välsigna 
honom i rilrt mått! Det vore mycket kärt, om missions
vännerna ville taclm Gud för honom och äfven bedja för 
honom. För öfrigt, såsom synes af vår berättelse, har 
Herren i rikt mått välsignat arbetet. Prisen med oss 
Hen'en och låtorn oss samfäldt upph~ia hans namn. Må de 
segrar Herren gifvit egga oss att utveclda mycket mera 
intresse. uppoffring och hängifvenhet, för att vår välsignade 
Jesus skall blifva känd af allt flere ! 

I-shi. 

På denna station har Axel Hahne bott sedan .i maj , 
under det han ock hjälpt systrarna vid Uin-ch 'eng. Hos 
sig har han någon tid haft bl' . Tunell. Som denna station · 

. var alldeles ny och huset dåligt , så var det mycket att · 
ilndra med reparationer och annat som måste göras. 

Ehuru vår broder ännu ej I.runnat utöfva så mycket 
clirekt missionsarbete, såsom predikan . och dylikt, har dock 
ordet blifvit i någon mån utsådt, och det skall ju bära frukt. 
:~\U~gon verklig omvändelse har ännu ej ägt rum, men · för
visso skola äfven här himmelska medborgal:e födas. 

Några utflykter till byar omkring staden har Hahne 
äfven gjort. Han berättar från en · sådan: Utanför bYll 
möttes ' vi af tvänlle af våra vänner, som hälsade oss. 
hjärtligt välkomna. Den ene af dem hade hemma i Shan
tong mottagit dopet, bvadan jag hoppas, att han verkligen 
är född på nytt. Ej mindre än 30 familjer af Shantong
emigranter bo i denna by. Många af dem hafva redan 
hemma på sin födelseort bÖl't något ' om Gud. Och nu 
skulle jag predika föl' dessa, fastän min kunskap i srråket 

, , 
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är så begränsad . Vi stämde l1PP en sång, och snart såg 
jag en ganska stor skara samlad omkring mig . Jag hade 
till text Rom. 3: 21-26. Sedan jag därefter bedit och 
.min tjänare vittnat om hva9 Herren gjort för och med 
honom, hade vi en liten bibelklass, hvarvid vi genomgingo 
berättelsen om den rike mannen och Lasarus. Det goda 
folket bjöd oss nu på middag, och därpå styrde vi färden 
hem. Min innerliga önskan och bön är, att detta må vara 
början till en rik välsignelse i denna by och äfven å andra 
platser. 

Hahne gjorde på hösten ett längre besök hos August 
Berg i San-yuan. Under hans bortovaro var Uangd. ä. 
i I-shi och hade tillsyn' öfver huset och sa.mtalade med dem 
som kommo. Ja, en tid var äfven Kristina Petterson där, 
hvarvid många kvinnor infunno sig och fingo höra evan
gelium. Det har varit ifrågasatt, att Auna Janzon skulle 
öfvertaga denna station, enär det är mycket lämpligt föl' 
en syster att bo där. Hon torde redan vara där. Hahne, 
så är. det ämnadt, skulle hjälpa våra bröder, som snart 
komma upp ifrån Ganking. 

Fröken Frida Prytz 

har vistats vid Kiai-hsiu, där hOIl läJllnat undervisning i 

språket åt nykomna systrar. 'Vi göra här utdrag ur et,t. 

bref från henne, datemdt den 16 juli: 


>F1'Öjd -i :lIen'en (il' vål' stm'khef.» 
Föga är att säga om denna del af vingården. Vi iro 

sällan ute bland folket, emedan studier tvinga oss att vara 
inne. Den ena dagen synes mycket lik den andra. Dock, 
vi veta, att äfven i denna stilla vrå utför Herren ettarbetE'., 
som i kommande år skall blifva synligt och bringa välsig
nade frukter. Våra kära systrar studera flitigt det kine
siska språket. Ofta är det ett mödosamt verk i sommarens 
hetta, men han som säger: »Som din dag, så vare din 
kraft», han hjälper igenom. Kanske icke långt härefter 
komma våra systrar att gå till olika stationer för att sprida 
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kunskapen om den lefvande Guden. Bed, att Herren må 
fostra oss hyar och en för det arbete han ämnar gifva oss 
att utföra . 

Herren uppmuntrar oss med att sända rätt många till 
söndagens möten. Kvinnorna synas vara villiga att lyssna 
till hvad vi säga dem. I söndags hade vi ett »frilufts
möte ». Fyra af oss gingo ut och stannade på en lämplig 
plats, sjöngo en sång, hvarefter vår evangelist och en af 
lärarna talade. Några lyssnade uppmärksamt, andra voro 
mE'r upptagna att se på oss än att lyssna till hvad som 
talades . Genom dessa möten ute hoppas vi att locka många 
till vårt kapell. 

. Vår syster Prytz ko.mmer troligen att stanna på denna ' 
plats tills i maj, då hon och de öfriga systrarna resa till 
Den-ch 'eng. 

våra nyutkomna syskon. 

Såsom vi förut nämnt, äro våra systrar Hilma Blom
berg, Anna Eriksson och AU,Qusta Hulande'/- vid språkskolan 
i Kiai-hsiu . . 

Då det torde intressera vännerna att höra huru de 
tillbringa sin dag, meddela vi här deras' arbetsordning: 

Kl. 3/4 till 6 f. m. ringer klockan. Det är tid att stiga 
upp. Kl. 7 -morgonbön på kinesiska och kl. 8 frukost. 
Omedelbart därefter ett kort bönemöte. Kl. 9 f. m. börja 
studierna och pågå till hl. 12. Kl. 1/2 1 middag, hvar
efter hålles bönemöte för missionärerna. Från kl. 2 till 5 
studier. Tre timmar studera de för den infödde läraren; 
e'u timme för Frida Prytz och de två öfriga för sig själfva. 
:Mellan kl. 5 och 6 gemensam bibelstund. Därefter te och 
kl. · 7 aftonbön på kinesiska. P å lördagen inga studier. 
Den användes for brefskrifning. 

Bröderna Bjöl'kebaum, Bergling, Blom, Hofstrand och 
Sandberg bedrifva sina språkstudier i Ganking. BI'. Sand
berg lämnar följande beskrifning på deras dagordning: 
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Kl. 6 f. m. ringer det till uppstigning. Från 6-1/2 8 
bibelläsning och enskildt böneumgänge med , Gud. Det 
anses bäst att använda morgonstunden för själens upp

byggelse. Kl. 1/2 8 hafva vi frukost. Därefter gemensam 

Jäsning af Guds ord. Kl. 112 9 bönemöte på ki~esiska. 

Från 9-12 undervisning i kinesiskan: en timme för Mr 

Baller och två för en infödd lärare. KL 12-1/2 1 böne

möte för Kina. Kl. 112 1 middag. Från kL 2-4 e. 'm. 

studier af språket. Från 4-1/2 6 krDppsrörelse. Vi bruka 


. då gå ut 2 och 2 utom staden för att få frisk luft. Vi 
äro ålagda att t',nvända denna tid för detta ändamål, och 
det är nog behöfligt. Kl. 112 6 re och sedan samlas vi 
svenskar för att bedja och läsa något. Kl. 7~9 språk
studier, och sedan vi därefter skrifvit bref, läst något nr 
bibeln eller haft något annat göromål , är det tid att gå 
till hvila. 

Slutord. 

Kära missionsvänner ! Såsom synes af ' den lämnade 
redogörelsen, har arbetet ute på missionsfältet under året 
ej varit utan frukt. Vid Uin-ch'eng tyckes jn till och med II 

fältet hvitna till skörd. De~ta är ju icke någon vår för
tjänst - vi känna det så djupt i våra hjärtan - utan 
ensamt Berrens nåd . Intet annat kan bringa ljus och lif 
in i arma, af hedendomen förmörkade hjärtan. Vår glädje 
är gemensam mel missionsvännerna öfver denna nåd, som 
äfven gör hedningarna till Guds barn. Af hela vårt hjärta 
tacka vi Herren och bedja honom 0111 en mycket större in
samling nästa år, och vi äl·O öf~ertygade om att Gnds för
samling i Sverige skall förena sig med oss i denna bön. ' 
Ju flere som af hjärtat bedja härom dess större skörd. 

Till sist bedja vi att få uttrycka (let varmaste tack 
till våra kära ombud, till alla ynglinga-, jungf1·u-, S1j- och 
missioris-jö1;eningm' för ett ' kärt samarbete och insända, bi
drag .och till alla enskilda missionsvänner, som på ett 
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eller annat sätt manats af Herren att understödja arbe
tet. Ja, tack, kära vänner, för Edert visade medin
tresse fÖl' Kinamissionen, för Edra förböner, för Edra upp
offringar och försakelser - vi känna flere som försakat 
ganska kännbart - för Edra gåfvor och arbeten och fram
för allt för Eder rika kärlek. Herren, som icke är oer
kännsam, så att han skulle lörgäta Edert arbete, han väl
signe i rikt mått både gifvarna och gåfvorna! 

Särskildt bedja vi få tacka alla okända gifvare, hvilka 
sändt oss gåfvor och som vi ej nått med href. Till Eder 
gälla Frälsarens ord: Och din Fader, som seT i det fÖl·' 
dolda, skall vedergälla dig uppenbarligen. 

Mycket skulle vi glädjas och våra hjärtan ' öfver:fl.öda 
. af tacksägelse mot Berren, om Svenska missionen i Kina och 
dess arbetare fortffLrande finge' äga ett stort rum i missions
vännernas hjärtan. 

Det folket, som vandral- i mÖTkret skall se ett stort Tjus. 
Öfven dem som bo i 'mörka skugg01's lan4 skall ett ljus skina. 
Du skall göm folket talrikt och dess glädje stor. intar ditt 
ansikte skola de glädjas) såsom man gläder sig i andtiden, 
såsom man fröjda?' sig, när man skIftar byte. "Es. 9: 2-3. 

Ty i Jesus Kristus gällgr kvarken omskttrelse eller föl'
hud något, utan tl'O, .som ä1" verksam genom kttrlek. Gal. 5: .6. 

Den som Sål- sparsamt, han skall ock skarda sparsamt, 
och den som sår rikligen, kan skall och sköTda med väl
signelse . 2 Kor. 9: 6. 

Kommitteen för Sv. Missionen I Kina. 
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Pauli lefnadsafton. 
...Ja.g å.stul1da.r kasta 109s och vai'a när 

Kristus, h viU<et ock mycket bät tre vore . 
Fil. 1: 23. 

Jag önskar kasta loss. Bland stormar, skär och vågor 

Min farkost länge · nog har plöjt kring världens kust; 

J ag går att söka hamn, där lifvets dunkla frågor 

Sin lösning skola få, där allt är fröjd och lust. 

Mitt ljus snart brunnit ut, min styrkas båge sviktar, 

Förgänglighetens lag mitt stofthus bryter ned; 

Men klart står aJ;ldens mål: min kurs mot kronan siktar, 

Den Herren gifva skall en hvar, som redligt stred. 


Jag önskar kasta loss . - Uti min ungdoms dagar 

Var lifvet kärt och skönt. Min själ i lågor brann 

A.tt få för jordens folk förkuima Kristi lagar 

Och vittna om den nåd, hvari min synd försvann. 

Som lärkan slår i skyn, mitt hjärta slog för världen, 

Och ljusets vål' bröt in med salighet och frid . 

Jag gick i tron min väg bland dödarna och svärden, 

Och kristna växte fram som stjärnor afton tid. 


Min dag var full af kraft. Hur skiftningsrik den skridit! 

Den var ej utan moln med blixt och åskor i. 

Mitt inre var dock ljust, om än mitt yttre lidit, 

Ty midt i världens strid min själ haft harmoni. 

I Kristus var min fröjd, min kraft, min vishetskälla, 

Han trofast stödt min själ på trons och mödans stig. 

Nu vill jag kasta loss och · färden hemåt ställa 

Och ankra i . den hamn, där stormen lägger sig. 


Jag önskar kasta loss och lämna världens stränder ; 

Min själ, af striden trött, vill hem till Kristus gå. 

Mitt öga ser ett land, där lllorgonrodna'n tänder 

Ett oförvanskligt sken på himmel skön och blå. 
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Där är de sällas hem; där Kristi ära strålar 

I ofördunklad glans bland ljufva väsens taL 

Där rinner lifvets älf, och kring dess stränder prålar 

Det höga. paradis, · hvars port är stängd för kval. 


Re'n skrider solen ner, och aftonrodna'n gjuter 

Ett blodigt sken på skyn - min dödsannons det är! 

Farväl, du syndens värld! Min blick så nöjd sig sluter; 

J ag önskar skiljas hän och vara ·Kristus när . 

För mig hal' dödens floden trygg och säker botten, 

Dess dunkla svall helt lätt skF\ll bära själens svan. 

Fritt gjute sig mitt blod i sanden kring schavotten) 

Mi.n ande sväfvar hem på ljusomstrålad ban. 


Min ij,nde sväfvar . hem till paradisets vårar, 

Där ljusets foU( med fröjd i hvita kläder går, 

Där ingen värk är mer och inga rop och tårar, 

Men sången lik ett haf mot gyllne kuster slår. 

Där jordens strid är slut, och ingen ovän störer 

De återlöstas ro i evighetens hof, . 

Men Kristus själf sin brud till ärans höjder förer 

Vid änglaskarans sång och gyllne harpors lof. 


Min ande ilar dit, af den förvissning buren, 

Att Kristus segra skall i seklens kamp och strid. 

Som våren väcker lif och fägring i naturen 

Skall Kristus skapa fram ett rike fullt af frid. · 

Mitt lif en insats är i hans mission i världen: 

Och gladt mitt blod jag ger i tron på segerns dag, 

Då mörkrets makter tyst för korset sänka ,'lvärden, 

Och Kristus blåser af det långa, vilda slag. 


. C. B-g. · 
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Svenska missionens i Kina stationer, året för deras 
öppnande jämte missionärer. 

ShallSi SlJensi 
Uin-che'ng 1888. Tong cheo-fu 1889. 

Fredrika Hallin. C. H. Tjäder. 
Anna Janzon. 

I-shi 1892.. San-yuan 1890. 
Axel Hahne. AU9. B e1·g. 

Vid sprdkslwlorna j 

Ganking. Kiai-hsiu. 
R. Bergling. Frida Pryt.z. 

E. Björkebaum. Hilrna Blombel'g . 
C. Blom. Anna Bl'iksson. 

A. Hofstrand. Augusta Hulande,". 
T. Sandberg. 

f hemlandet. 
Erik Folke. ' Anna Folke. Tycko Dahlin. 


Hugo Linder. Anna Watz. 


Följande svenska sällskap bedrifva mission Kina: 

Fruntimmersföreningen för Kinamissionen, från 1850. 
Svenska missionen i Kina, från 1887. 
Svenska missionsförbundet, . från 1890. 
Helgelseförbundet, från 1891. 
Svenska baptistsamfundet, från 1891. 

-~I.e-----
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Revisionsberätt~lse. 

Undertecknade, som af Kommitteen för Svenska Missionen i 
1{jna blifvit utsedde att granska nämnda missions räkenskaper ' för 
kalendedret 1892, ha.fva denna dag fullgjort detta nppw'ug och 
til, härmed· meddela följ ande beritttelse: 

Missionens inkomster oell utgifter h afnt under ofvannämnda 
riikellskapsperioc1 ,-arit : 

Inkomste1' : 

7,205.74Behålluing den 31 December 1891 
21,549.24Influtna g:1fyomedel i 656 poster 

174.33Räntemedel .. .... ......... . 21 ,723.~7 

Summa KroiLor 28,929.31 

Utgifter: 

_\fsändt t ill yara åtta missionärer i Kina genom 

,China Inland :1I'iission» .. . ........ . .. ... .. . . 11,590.00 


Till IDissionärerna Augusta Hulander, Hilma 

Blomberg, Anna Eriksson , E. ·Björkebaum, 

C. Blom, R Bergling, A. Hofstranc1, T. 
Sandberg och T. 'Da,hlin, utrustning och 

13,856.99underhåll ... . 
2,000.00Sekreterarens lön 


Kostnader för selaeteral"ens missionsresor i 

lan elsorten .. .. .. .... .. .... . .. .. . .. ... . ......... .. . 
 154,65 

248.22Annons· och tryckningskostliader .. .. : .. 
Postporto, skrifmaterialier, sparbössor och di· 

.. ... ...... ·..• 0. _ 342.99 28,192.85verse ...... .. ... . 

Belu~~l1niDg, innestående i bank pt~ upp· och 
. 'a.fskrifnillg elen 31 December I8\)2 ... . ... .... 736 .46 

Summa Krollor 28,929.31 

Som räkenskaperna äro ordentlig" fördlt och bebörigen veri 
ftcerade, få, vi h emställa 001 fnll ansvarsfrih et [ör kOlllmitt.een för 
den tid, revisionen omfattar. _ 

Stockholm den 15 April 1892. 

Rob. Anderson.Herman Östrand. 
Löj tno.nt.Inge.niöl' . 
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1. Londons lliissionssä.llskap ... .. .... .. . ....... . .... ... . . 

2. Amerikanska Boal'dmissionel1 ... .... ..... . . ................. .. 

3. Ainerikanska baptist Dl. s. (Nol'dstaternas) ........... ...... .. .... . 

4. Protestantiska biskopliga kyrkans Dl. s. i N. A. .. ...... . .. ... . 

5. Amerikanska pl'esbyterianerna (Nordstaternas) ................ .. 

6. Reformerta Amerikanska kyrkan (Holländska) .. .. 
7. 	 Britiska och utländska bibelsällskapet. Sprider årligen omkr. 

237,151 bibla,r , testamenten eHer delar däraf ... 
8. Engelska kyrka.ns m . s. .. ................................ . 

Il. Engelska baptisterna...... .. ......... . ... .. . 


10. Amerikanska metodist·episkopruerna (Nordstatel'llas) 
11 . Sjundedags-baptisterna .......... .. .. . .. .. .. ................ .. .... .. 

12. Amerikanska baptist m. s. (Sydstaternas) ... .. .......... .. . .. .. .. 

13. Basel-missionen ............ . .. ... ... ... . .......... .. ..... .. ... ...... .. 

14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 

~~: 
I29. 

I30. 

:'11· 
1 32. 

. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 

Engelska presbyterianer.ua . . .. ............................ .. 

Renska missionssällskapet . .. ............... .............. . 

Amerikansk<t metodist-episkopalerna (Sydstaternas) ........ . .. . 

Berlinska barnhemmet .... . ........ . ..... . 

vVesleyansk!1 metodistern,t ........... .... ... . .. ........ . . .. ..... . 

Kvinnoföreningens missionssällskap ............................... .. 

Engelska nya metodistföreningens Ul. s. .. ..................... .. 

Sällskapet för befrämjande a,f 'kvinnlig uppfostrau ........... . 

Förenade skotska presbyterianerna ...... .......... ........... ... ..... . 

Kina Inland missionen ............. .. ..... ............. ........ .. ... .. · .. 

Amerikanska presbyterianerna (Sydsta,ternas) ................... .. 

Förenade metodistfriförsa,ll1lingarna ................... ..... .... .... . 

Skotska bibelsällskapet. Sprider årligen omkr. 205,588 biblar, 


testamenten eller delar dåra.f ...... .. .............. .. 

Irlands presbyteria,ner .... .. ....... .. ........... . ........... .. .. ... .. . 

Canadas presbyterianer. . ... .... .. .... .. . ... ................... .. 

Sällskapet för evangelii utbredning .. ....... . .. ........... .. .. .. 

Amerikanska bibelsällskapet. Sprider årligen omkr. 194,143 


. biblar, testamenten eller delar dåraf ..... . 

Skotska sta.tskyrkan .................................. . .. ............. . 

Bel'lins m. s , ................... .. ......... .. ............ .. .... ...... . 

Allmä·nua Ev. l)rot. m. s. .. ........... .. .. ....... .. 

Bibelkristna ......... ...... ........ . ... .. .. .. ............. ; ... ........ . 

Kristna sällskapet för yttre missiouen ... .. ...................... .. 

Sällskapet föl' utbredande af kristlig och allmän InlUi!kap .. . 

Vännernas samfund .......... .. ............. . ............ ... .. . .... .. .. . 

Skandinaviska kongregationalisterna N. A .... .. ................. .. 

Intern. missions·allia.nsen .............. . .. . ....... .... ....... ·.... ... .. .. 

Engelska kyrkans hednamission ... ................. ......... . 

Förenade bröderna ......................... .. .............. · .. · .. · 

Norska Ev. Lut. missionssällskapet i Amerika ............ .... .. 

Metodistkyrkan i Canada ................................. · .... · .. · .... .. 


• Okändt om de !iro infödda eller ej. 

Kristna missionsstiftelsen (arbeta i. Shanteng provinsen) ....... , 
 I I 
Totalsumma [191 
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1830 1:314 1 
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1838 1~ I 
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1843 1 
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1850 l 
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1859 1 
1860 :3 
1864 1 
1865 5 
1865 103 
1867 6 
1868 2 
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18721 4 
1874 3 

1876 1 
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1884 11
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I50 38 - 9 23 161 5 8 - 89 - 820 - 4,619 67 2,288 - 4,300,00 
57 32 10 10 32 18 4 5 62 153 74 1,319 25 1,907 135 1,579 29 1,694,00 

I~ 
30 - 6 31 - 3 8 32 66 20 320 49 1,638 32 395 - 469,12 
8 4 7 2 5 5 64 39 48 761 33 834 47 1,138 - 967,72 

52 3 18 54 21 6 27 173 183 2,951 57 5,556 189 3,703 18 2,679,2G 
23 6 1 1 7 4 1 9 12 16 23 9 968 16 208 9 3,382,00 

- - - - - - - - - 102 - - -  . - - - -
- 30 14 - 30 20 - 16 318 - - - - 2,954 143 1,856 - 3,656,48 

169 22 - 2 - - 2 - - 33 - 512 _. 1,741 - 244 - -
92 39 7 17 30 25 6 71 88 290 20214,922 126 4,442 182 3,584 160 8,958,42 
- I l 1 2 - 2 5 4 21 90 3 32 4 71 1 996,09 
34 16 - - 15 8 4 - 25 13 - - 917 13 735 - -
- 14 88 - - 11 - 7 - - - - - 1,850 - 692 - -

123 18 3 9 - 11 4110 - - - - - 3,770 20 400 43 20,000,00 
- 5 1 - - 3  - - - - - - 160 -I l37 - -
12 15 - 210 10 1128 - - - 853 11 365 15 446 - 281 ,01 

I l - - 4 1 - - - - - - 24 1 80 - -
I 5 17 - - 11 3 2 - 46 - - 1;) 1,079 25 534 - 1,300,00- - - 4 3 - - 14 2 - - - 7 - - -

52 7 - 4 1 - 10 36 - - - 1,232 - 180 - 101,00 
- - -  - 5 - - - - - -  - 3 - - -
14 7 3 - 2 - 3 16 - - - 1,18~ - - - -
69141 83 986 197 7 13 23 151 - 139 3,038 32 - - -

1 14 3 - 12 6 2 6 23 50 235 3 157 11 211 - 86,0 o 
- 3 - - 3 - - - - 15 - - 14 443 - 70 - -

- - -  - - - - - 71 - - - - - - - -
- 4 - - 4 1 - 2 - 18 - - - 130 - 20 - -
- 9 - 2 7 2 -  2 8 69 - -  - . - - 20 1,053,00 
- 4 -  l - - - - - - - - - - -

- -
- - - - - - - - - 45 - - - - - - - -
- 2 1 1 - - - 5 3 - - - 30 - ' 80 - -
- 4 2 -  - 3 35 -  17 - - 442 - 126 - -
- 1 -  -  - - - - - - - - - - -
- 4 - - 2 -  - - - - - - - - 17 - -

4 9 2 6 4 1 - 2 - - 226 - H - 145 -  .
- 2 --  - - - - -  . - - - - - - I- -  -  -  - - - - - - - - - - - I- 2 --  -  - - - - - - - - - - - -
- - -  - - -*45 - - - - - - - - - -- - -  - 5 - - - - - - - - - - -
- - -  - - - - - - - - - - - - - -
- -  -  - - ~13 - - - - - - - -
- 2 - 2 4 - - - - - - - - - =1 -
- - - - -  24 3 5 - - - - - - -

765 [5591215[1001378j 386[48[ 5061 849[1,5121451111,0091489139,5551872 I.n nn" , 000[ .., I ",,,.J ,_-_
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