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..En mISSIOnSSl::Jn. * 

II. 

Sak, 4 kapitel. 

Vi vilja nu stanna inför ännu ett, och det är 
de tvil o&"ebClmm, som omtalas i slutet af kapitlet, 
och som stå inför hela jordens I-lene. Det var en 
profetisk syn och ett profetiskt ord. Det ser ut, 
som om Herren under alla tider sökte efter sådana 

l' För~dnlg "ar mission iir E. Folhe vid konferensen i Södertelje 
19 10. 

själar som Serubbabel för att bereda dem för den 
uppg-ift, till hvilken han särskild t behöfver dem. 
Vi veta, att det i denna tid påg-år fasansfulla för
beredelser i mörkrets rike för att bana väg för 
hans ankomst, som skall föra det rikets talan och 
det rikets strider. "Men en förberedelse äger också 
rum inom Gu,ds rike. Och I-Ierren sök er också nu 
oljebarn, som han kan få använda för s in räkning. 
I Uppenbarelseboken läsa vi om att när Antikrist 
framträder, så framträda också två sådana oljebarn. 
Ocb det säges om dem, att de stå inför hela jordens 
Herre, att de hafva makt från himmelen och tjäna 
Herren för hans syften på jorden. Ja, Herren söker, 
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som sagdt, efter oljebarn ock så n tt. Och jag tror, 
att han har kallat oss till denna konferens för att 
ibla nd oss tå uttaga och fostra några oljebarn it 
sig, sådana, som stå inför honom, hela jordens Herre. 

J\1en vår text inneh åller, som i b ö rj an nämndes, 
i särskild mening en lIl tSSZ01lSJ'j'll. IIvad är mis
sionsfältet därute i hednavärlde n annat än rut.7le1', 
dä r djäfvulen har utfört s itt fasansfu lla verk under 
århundraden och ..rtusenden ? Han har fått göra 
det i fred och ro. Men just i denna tid kallar Gud 
fram ibland oss den ene efter den andre fö r att gå 
med murariodet rakt in bland dessa ruiner. Många 
håna och begabba detta verk och säga: "Det blir 
ingenting af, det lyckas icke. H vem skulle kunna 
bygga ett tempel bland dessa ruiner?» Men just 
där, hvarest f-Jerrens svaga vittnen gå ut i tro med 
murarlodet i sin hand, resa s ig tempelmurarna. Och 
hvilken nåd af Gud är det icke, a tt från vilr t eget 
fosterland så mil.nga gått ut med m urarl odct till de 
öde trakterna! H vilken förmån för oss, att det 
kommer budskap utifrån, som säga: »Stenar hålla 
på att tagas fram och läggas på hvarandra , och 
tem plet reser sig., Ja, v i få höra, huru Guds lof 
sjunges just från de gaml a ruinerna, där templet 
håller på att resa sig. Jag vill säga : , Låt oss taga 
riktigt reda på, hur mycken nåd vi hafva fått !, 
Vi hafva o lj eträden för vår räknin g. Vi hafva be
hållaren fö r vår räknin g . Och vi hafva rören) som 
leda till hvarje lam pa, för vår räkning. Måtte det 
icke blifva något hinder eller någon brist, så att 
rören tilltäppas och vi skiljas från ljusstaken! 

.l\fen afven här hem ma harva vi ruiner, där 
Herrens tempel behöfver uppföras. V i behöfva gå 
ut till lastens nästen , till drinkarnas hem, tiU de 
utkastade. V i behöfva gå till d em, som tänka och 
säga: x> Ingen bryr sig om mig. Det är ute m ed mig. » 
Ja, det finns ruiner också j vårt land, som möta 
oss, när vi k omma frå n denna konfe rens. Likt 
profeten, när han k om från sin SYll, kanske vi icke 
veta, hvad vi skola taga oss till med de n s tora 
rikedom af evangelium, som i dcs!:ia dag-ar blifvit 
oss gifvcn. Men Gud vill begagna o~s. Han säger: 
, Jag vill visa dig mitt murarlod m~n också min 
oljebehållare. Den ä r här för din räkning. Och 
Ull v ill jag stärka dina hä nder, så att du kan taga 
rnurarlodet för a tt arbeta. ) Det är) hvad Herren 
menar. 

Vi fA afven komma ihåg, att de sju ögonen 
g-lättias, när någon af de svag-aste bland de svaga 
böj er !:ii na knän och säger: l'Herre. nu vill jag gå 
m ed mu rarIodet den väg, som du har ka llat mig 
a tt gå., Och när de så stiga upp och gå ut bäf
vande och d arrande samt undra: ,Hur skall det gå 
~.land dessa ruiner? .)) då är det f.ju , som glädjas . 
.A.r du en af dessa, som stå redo att gå ut, vet, 
att du glir icke ensam i din kallelse. Du ha r dessa 
siu med dig, och då har du ingenting att frukta. 

O, hvilka stora vidder, vi hafva därborta i 
hednaIand! Det fin ns mån ga hä r, som skulle kunna 
taga emot kallelsen från Herren och gå dittlt med 
murarIodet för att bYg'ga Herrens tempel. Och 
våra sysk on på hednafälten stå med spejande och 
väntande blickar: :d(ommer månne icke någon, 

som bär mu rarlodet i sin hand ? l(ommer icke någon 
m er till hjälp?> Vägen är genom Herrens barm
här tighet öppen för oss, och vi behöfva icke frukta. 

Jag skäll nu sluta med att berätta om en 
Herrens ~änare, som i yttersta Östern fick nåd att 
taga murariode t i sin hand. Det var en infödd. 
Han hade fått i uppdrag att vara Herrens tjänare 
i en församling. 1\11en när han kom till d enna för
samli ng', var där dödt och kallt. Så var det en 
vän till honom , en äldste i församlingen, för hvilken 
han öppnade sitt hjärta, och de komma öfverens att 
kl. 5 o m morgnarna gå tillsammans till kyrkan, 
böja sina knän och anförtro sin nöd åt H erren. 
De höllo på härmed några dar, dessa tvft. Så blef 
det på något sätt k ändt för de a ndra, att de had e 
bönemöten hvar morgon. Och så k omma några 
och frågade: 71Få 7Ji vara med?» Svaret blef: .,Det 
är fullkomligt fritt., Till slut blef det så många, 
som komma, at t det måste tUlkännagifvas i för· 
samlingen: »Det är fritt för hvem som hels t att 
vara med. l morgon bittida kl. half 5 ringer klocka n, 
dörra rna öppna~, och ni få komm a.» Klockan hade 
just s lag it ett på natten, då pastorn fi ck se, hur 
människor började komma efter vägarna och styra 
sina steg mot kyrkan. I(lockan tu var det 4-50q 
personer samlade. När klockan var half 5, var 
kyrkan full ända till sista platse n. Och när den 
infödde pastorn se da n talade om, hvad som låg på 
hans hjärta, foll hela församlingen i gråt ned inför 
Gud. Under e n lång tid samlades de hvarenda morgon 
med hvarandra lika tidigt till bönemöte. Me n en 
dag kände pastorn: , N u är det tid för mig att säga 
nil.got annat, som 9ckså legat pil mitt hjärta.» Och 
så gjorde han den frågan: ,Hur mänga af er vilja 
gifva e n dag uteslutande åt Herrens verk för att 
söka föra själar till K,ristus?~ Jag tror, att nästan 
hela församlingen reste sig. Han fråg ade v idare: 
, Hur många af er vilja gifva två dagar ?, Då 
reste sig ett mycket stort antal. Så fortsatte han: 
»H ur många vilja gifva tre dagar?> Och !:lå fortfor 
han, ända till dess han kommit till sjutalet. ~ Hur 

många », frågade han, »vilja gifva ~Jit dagar ?_ Och 
sk aran var stor,. som ville g ifva ~ju dagar. När 
man räknade tillsammans de dagar af frivillig kär
lekstjä nst. som i denna församhng erbjudits åt H er
ren, blef det ett mycke t stort anta1. 

P å denna plats var det en '-,,/ödd broder, som 
fålt nåd a f Gud att taga· murarIodet i sin hand, 
därigenom att han i ödmjukhet gått åstad och böjt 
sina knän inför H erren. Så fick han en ann an med 
sig. De gingo troget tillsammans i bön hvarj e 
morgon. Och genom den troheten byggde och 
byggde de. Det kom många, som ville va ra med 
i arbete.t. Det blef allt flera byggmästare. Uch så 
kan det gå ocksi bland oss, om det är nigon, som 
tager murarlodet i sin hand. Det kan blifva s~, 
att ett helt hem röres, en hel för"mling, en hel bl', 
en hel stad. Ja, det kan bli så till och med, att 
det kännes långt borta i hednavärlden. 

Må Gud få välsigna oss, så att det blir 'ffl(i1lga ~ 
som vilja taga murarlodet i sin ha nd! Amen. 
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Minnestest på m issionshemmet. J'lågra mlnnen_ 

Den 8 sistlidne december inföJl missionshemmets 1. 
t ionde årsdag. Med anledning dåra r samlades vi den 
29 dec. till e tt tacksligelsemOte pä hemmet. Vi erin rade 
oss därvid, hvilka. ri ka anledningar till tack och lof detta 
hem nnder de g§.ngna &.ren gifvit oss. Under nödens 
och lidandets är 1900, dä missionärernas hem i Kina 
till stor del ödelades, beredde Herren denna tillflyktsort 
fOr de hemlösa. Nar sedan Kina lite r öppnatle<; rör 
Herrens vittnen, och de missionärer, som dä. vorD i bem
landet, ätervände till fäl tet, upphön"le ej hem met alt vara 
ett missionshem. Un der den följande tiden (19°2-19°9), 
dB. hemmet förestods af sekreteraren och hans fru, gästade 
dRr ett tio tal af vä ra missionärer under sin hvilotid i 
hemlandet. Det har afven fäll tj äna som ett hem för 
missionarskandidater. Ej sä fft af dem, som under senare 
!ir (örstArkt vB.r skara darute, hafva W.n grc eller kortare 
tid vistats pä hemmet, dar lart kanna missionens principer 
och arbetssatt samt sök t full visshet om H errens vilja 
och ledning. Gång efter annan hafva vi också haft 
gWdjen alt som gnster på hemmet Iå moltaga missionärer 
af [Ind ra svenska sällskap och äfven fl era engclska. För 
Dufbo samhälle hoppas vi ocks5., att missionshemmet fätt 
i någon mån vara e tt ljus. H errens näd emot oss s!iv!i1 
i hans gäfvor som i hans uppgi fter stämde v:\ra hjärtan 
till tack och lor. Betydelsen af ett slidant hem kan nog 
fullt fa ttas endast af den, som i likh et med missionUrerna 
bckstafligcn få r känna sig som el). g:l<;t och framli ng i 
denna värld. 

Särskildt ä mne fö r bön under vlir högtidsstund blef 
ett behof, som hos Here bland missionArerna nnder den 
sista tiden gjor t sig alltmer gällande : tft Item för lIlissio· 
71iinntaJ bar1/. Vi ha ej mindre an 2 S sådana i vär 
mlS:Slon. FörAIdrama mliste afstä frän den stora gl!Jdjen 
att ffi. behl1lla sina barn hos sig. De mliste »öfvergifva 
dem » fOr Guds ri kes skull . Dessa smil hemlösa behöfva 
nu e tt hem. Tomten vid Dufbo ar stor nog att rym ma 
fle ra byggnader, och s~ hade den tanken vaknat, att 
I<anske elt hem för missionärsbarnen dUr kunde uppföras. 
Vi kommo öfvcrens a tt bedja Gud tyd ligt utvisa , om 
&'lken Ur af honom, och fingo genast ett sy nligt svar på 
vär bön, i del a tt grundplå t till det blifv;:mde hemmet 
gafs vid mötet. Vi tro, att vära vänner landet flllldt 
vilja lilta detta böneäm ne ligga riktigt nara sina hjartan. 
H \rn rje far och mor skall först§. clet och han, som harr 

det ömmas te hjärta i himmel och p~ jord, fö rstfir det 
allra bäs t. Lätom oss därför bedja i tro och förtröslan ! 
Det gUller barnen, hvilkas änglar alltid se vär Faders 
ansikte, som ar i himn~elen. 

Det blir a ll tid högtid, dfi hjärtat, sfisom här var 
fa llet, v:lrmes af H errens godhet, och under sädana stun
der ffi vi nåd att i tro taga nya steg på den väg, Her
ren visar. 

M~ missionshemmet vid Dufbo alltfort fä vara under 
Guds fadersomsorg och tj!ina till befrämjande af hans ara! 

E . F. 

}Jl1. eder iiro till otit med alla ItI~fVttdliå,.C1t l'iihlladc. 
Rädem dät:för icke. J linn 1I1er 1Jå·,.da dll 1I/(lnga s/m/tja,.. 
Matt. ro. 30, 3 T • 

I början af 18So-talet blliste en frisk missionsvind 
Uppsala. Den väck tes och närdes genom besök af 

fl era missionärer. En ib land dessa var Skrefsrud. En 
sön dags e. m. var möte utlyst för honom i T refaldighets 
kyrkan. Stora skaror sa mlades för att höra. 'fiH och 
med ståplatserna vore upptagna. Hela två timmar talade 
missionär Skrefsrud om miss ionen. Det var s§. mngslande 
och gripande, sä o likt, hvad man vid dy lika tillfallen 
brukade fä höra. Han målade hedningens li f äfven han, 
men det var ej seder och bruk, ej yure förhållanden, 
han rörde sig omkring, utan han Hit oss kas ta. en blick 
in i hedningens innersta IiI. Han upprnllade tafta efter 
tana, han tecknade hjarteHiDgtan och hjärtenöd, l(atnp 
och strid, hur hedningen anar och .~öker, hur han kämpar 
sig fram för att komma tin klarhet och ljus, hur han 
stundom offrar allt, hvad denna värld har att bjuda p[, 
för att vinna nB.got fö r den andra . H vad han sade, grep 
ej bara fö r stunden, det stannade kva r, det trängde djupare. 
H edningen var sålunda ej en va relse, som var viljelöst 
bunden i materiens bojor och som Itände sig lyeklig dari, 
utan trol., all sin förnedring en människa, en manniska, 
som kande sig vara en evighetsvarelse och ej blott en 
jordevarelse. 

För en af de närvarande, en skolyngling, fick den 
missionss tunden en afgörande betydelse. Förut hade de 
närmaste uppgifterna upptagit intresse t ; nu vidgades syn
kre tsen. H edningcn, den kämpande hedningen - den 
synen kunde ej bort visas. l bokhyllan bereddes snart 
p lats för nya böcker : Landgrens missionshistoria, Santhal
missionens skri fter 111. fl ., Ziegenbalgs och Schwartz' :tMin
nen fdin barndomen . , Hans Egedc -~ dessa och andra 
gestalter fdin Vormbaums MissionsgalJeri framträdde för 
s inn et och manade till erterföljd. 

Det nya studiet, missionsstudiet, gjorde lifvet rikare 
a n föru t. I n tresset för missionen v~lxte starkare , och 
in tresset utvecklades snar t till kallelse. En erfaren la.rare, 
en faderlig vän, rfidrrligades. Han mölle den frågande 
med förs tae!sc. :tSkriftill kyrkoherde S trömberg i Mönsterlis. 
Han har sj51f vari t mission:ir, och han kan ge dig värde
full ledning och hjälp. :t S~ ungefär mno hans ord. 
Rådet följdes, brefvet skrefs, och svaret lut ej vänta på 
sig. Kyrkoherde S. hade visserligen af halsoskäl nödgats 
lämna missionsfältet, men han va r änn u i sjal och hjärta 
missionär, och missionselden brann s tark och kra ftig inom 
honom. Brefvttxlingen blef gansIm liflig. Det folk, kyrko
herde S. mcst intresserade sig för, var kineserna. Med 
nlistan profetisk blick skönj de han dess framtid, och med 
profetisk skarpa inpräglade han vik ten af en kraftig mis
sionsverks.:1.mhet i Kina. 

Kina och kineserna. Intet kunde vara mer mot
bjuda nde. Snedögon, M.fpiskor, omständliga ceremonier , 
material ism) heja lifvct petrificerad t - de t var den bild, 
K ina gar. Därför [lOgo ocksä de delar i missionslittera
turen, som rörde Kina, länge nöja sig med att icke 
alls bli uppmarksa mmade. lHen nu kommer han, den 
brinnande missionsvanneIl , och pekar i hvarje bref pli 
K ina. Småningom sm ittade intresset, det ·blef föremål 
för bön, de t f" ttade rot, det fördjupades, de t växte, det 
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blef medveten kallelse, och denna bIef allt klarare och 
klarare. 

Hos l--yrkoherde S. stannade det emellert1sI ej vid 
blott intresse för saken, utan han skred till handling. 
Han var redaktör för Lunds Missionstidning, organ för 
Lunds missionssäl!skap, med hvilket dr Fjellstedts namn 
är sä nllra förknippadt. Och Lunds missionssällskap hade 
redan 1849 utsändt tvi missionärer till Kina. Fast, den 
ene af dem, blef mördad, och Elgqvist, den andre, hade 
återvändt till hemlandet. Kyrkoherde S. kände, alt den 
afbrutna träden borde 5.terknytas, att sällskapet borde 
~Hervända till sin första kallelse, och han arbetade med 
all ifver därför. Förslaget föll dock, och därmed greps 
dess skapare af missmod samt drog sig alldeles titlbaka. 

Åtskilliga nya förslag angäende andra fält framkastades 
för den omnämnde ynglingen, men kallelsen till Kina. 
hade bEfvit sä besmmd, att intet kunde rubba den. 

E. F. 

Meddelanden från fältet. 
Under lof till Gud kunna vi nu meddela, att vär 

syster Jltfaria fi1dtkrantz; som var s5. illa Sjl1k under en 
stor del af förliden sommar och höst samt under nära 
tre mänader v5.rdades på ett amerikanskt-norslct sjukhus 
i Kioshan, till svar pä bön helt plötsligt återfick sin hälsa 
och i början af december kunde ~tervända till sin station. 

Om hennes vistelse p§ sjukhuset och 5.terkomst till 
Sinan få vi nlirmare meddelanden i brefafdelningen. Det 
skall förvisso gWdja missionens vånne r att äter fä höra 
af denna syster, som så länge af Herren varit tagen afsides. 

Familjenotiser. Den IO december sammanvig
des i Yl1ncheng missionär Rikard Andersson och fröken 
Ifildur ElIgström. Mä H errens rika välsignelse hvila 
öfver .deras förening och deras gemensamma arbete [ör 
själars fr~ lsning ! 

Min sista missIonsresa under det 
gamla året. 

Af August Berg. 

II. 

Så n:Irmade vi oss Tungehow. Det är alltid med 
underl iga känslor, jag gör mitt intråde i den staden. 
Inom densamma har jag under flera år arbetat och 
fröjdats, bemötts med miss tä.nksarnhet, ovilja och ktlrleks
full vllnlighet. Här grundade vi, min hustru och jag, 
vårt första hem; här hafva vira barn föd ts, här har jag 
en gång döpt »Tnngchows förstling m. m. m. m. V~rt 

första lilla hus var mycket oansenligt och anspdU:.slöst. 
Efter mänga svårigheter blelvo vi sä ägare till ett af de 
basta husen i staden, lör att ej säga det bästa, men 
läget var olämpligt och utrymmet ej tillräckligt. Under 
tiden fanns det ett hus, på hvilket jag kastade begärliga 
blickar. Dess ägare besökte mig dä och då och jag 
honom. Ofta gaf han oss vackra blommor frän sin träd
gärd. Men . 5.ren gingo, och allt förbl ef vid det gamla. 
Nu är Ma Lao-idz död, och vi ha' genom inteckning 
kommit i besiltning af hans hus! 

T detsamma skulle nu för första gängen stormöte 

h§'llas af den kristna församlingen. Den forna »anhallen » 
d. v. s. den sal, hvari tillbedjan af förfäderna plägat ske, 
var anordnad till l,apell - ett rymligt, ljust och treBigt 
sädant. Pä framgärden var ett stort tä.lt uppspä.ndt, i 
hvilket predikades för dem, som ej fingo rum inne i kapellet. 
Ganska mänga frän de sex domsagorna församl ades, och 
det var dyrbart fi frambära vittnesbördet om Jesus Kristus 
för ana dessa. Tio personer blefvo döpta och ~n flere 
anmälde sig som forskare. Guds ord växer och utbreder 
sig. Fältet här nr ej lättarbetad t, men framät gär det i 
aUa fall. Vi ha nu här en ganska stor försam ling, och 
syskonen Hugo och Maria Linder ha mer a rbete, än de 
gärna kunna d med. De behöfva snart förstärkning. 
Vftr nyutkomne broder Nils Svensson sträfvar med spräket 
och aflade under miu vistelse i Tungehow sin första 
examen. 

Det var mycket kart fä traffa mänga gamla vä.nner, 
och tillföljd af min och min hustrus snart förestående 
hemresa hevisad es oss icke ringa välvilja. 

En ny loka l för gosskolan är uppbyggd, den bästa 
vi n§gonsin haft iTungchow. 

J ag nämnde nägot om opierökande soldater m. fl. 
Kanske mången tror, att det numer ej finnes nägra, som 
röka opium i Kina. Sä iir dock icke förhällandet. Ut
rotningskriget har bedrifvits med olika ifver i olika pro
vinser, hvarför resultaten äro olika. Und.er det att i 
Shansi all odling och försäljning af opiuID upphört, är 
si icl~e förhållandet i Shensi. I Shansi ha opierökare
typerna till stor del försvunnit, i Shensi är det sig ännu 
likt. I Shansi fur mall numer ej se opielampor m. m. 
utbjudas till salu ; i Shensi röker man efter behag. Men 
allt hårdare ätdrages snaran , och snart skall äfven det 
stackars opiumlörbrukande Shensi varda befriad t frän sin 
plågoande! All heder 5.t den kinesiska regeringen, som 
visar sig kunna genomföra, hvad de europeiska nationerna 
ej kunna, di det galler att detronisera konung Alkohol l 

från T\1l'\gc~ovJ-f\1. 
Efter de väldiga regnskurarna under september blef 

det under oktober en tid af vackert väder och sålunda 
möjligt att företaga de länge pätänkta rundresorna i di
striktet. Vägarna voro nu ofarbara för vagnar. De lig~ 
ländta ställena, i synnerhet nära noderna, lä go nnder vatten, 
och det var därför emellanät nödvändigt att taga väldiga 
omvägar. I dessa trakter hade !andtmännen blifvit hirdt 
pröfvade, i det mäoget annars bördigt fält förvandlats till 
sjö. I andra trakter räddade den strälande oktobersolen 
h ös tskörden, som därför blef ganska god. Vi ha således 
i det hela haft att gl:tdja oss lit ett godt 5.r, nnder det 
andra delar af landet varit svärt hemsökta. 

Jag ser tillbaka på denna arbet"mänad som pi den 
skönaste, jag haft i Kina. Herren hade gifvit mig ett 
par goda riddjur, ett för mig personligen och ett för 
packningen, och vi kunde därfö r röra oss fritt, afven där 
terrangen var svär. Jag hade ocks5. tagit mig god tid. 
Aldrig har jag sett en s:idan mottaglighet för evangelium, 
och den välvilja, som visades mig personligen, rörde ofta 
mitt hjärta. Hvilken glädje att på detta sä. lt få gä om
kring bland folket, förstädd af alla och i ständ att förstft 
alla, ej blott deras språk utan också i n5.gon män, hvacl 
som ligger därurIder! Jag hade strax förut a f skotska 
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bibelsällskapet till skänks ffitt en sändning nya evangelier, 
och de köptes gärna, . ofta mest för det vackra oInsla
gets skull. 

• 

N u är tiden inne för ett stadigt, troget utsående af 
eV::I.ngelium, Kina behöfver ej först och främst stora och 
Mga gäfvor - de äro oftast lör goda att läggas ned 
på landsvi:!garna och bland det okunniga folket - men 
missionärer, som äro villiga att lefva en evangelists lir 
med de försakelser, det medför. Äfven vä.ra infödda 
evangelister ha stort behor af den inspiration och det 
föredöme, som ~n af Kristi ki!rlek besjalad missionär, 
stående rnidt i deras led, kan gifva. Lftt oss tänka pä.. 
hvad de deputerade japanska affarsrnännen sade till 
Amerikas kristna: JlEdra missionärer ha misslyckats i 
att göra intryck på massan af vårt folk, därför a tt de 
hållit sig inom sina institutioner och icke kastat noten ut 
på djupet.» Det ena skall man göra och det andra 
icke underlåta, IDen att i så stora distrikt, som fiera af 
oss ha, ps. samma gång kunna öfvcrvaka verksamhetens 
detaljer samt sköta expeditionsgöromålen och ledningen 
i stort är nästan mer, än en persons krafter förmä. Att 
i tider som dessa nödgas sitta fängslad i expeditions
rummet är ett af våra lidanden, som Herren vill, att 
Jäsaren af dessa rade r skall lägga pli hjärtat. Gifve han 
eder alt förstå, huru I skolen kunna lindra detta lidande, 
som ocksä är Herrens! 

I slutet af oktober hölls värt höstmöte med god 
tillslutning. Vi fingo dä välkommen hjälp af broder 
August Berg. De tvä första dagarna upptogos af möten, 
dopförhör och dop, den tredje höllos rB.dplllgningar. Mötet 
hade föregätts af en veckas dopklass med katekumener. 
Vi hade glädjen fli upptaga la välrekommenderade per
soner, 9 män och I kvinna, i församlingen. Femton per
soner, som sedan vårmötena blifvit intresserade i evan
gelium, antecknade sina namn pä forskarelistan och hänvi
sades till lokalförsamlingarna i sina respektive domsagor. 
Vid församlingsrnötet ordnades för regelbundna guds
tjänster bland dem, som bo s5. längt frän stationerna, 
alt de ej oftare än en gäng i mänaden kunna närvara 
vid mötena där. 

I alla de 8 domsagor, som utgöra Tungchow-fu 
missionsdistrikt, finnas troende. H vilket fält har ej Herren 
gifvit oss här! Vära hjärtan blöda, d§ vi tänka pä de 
utomordentliga tillfällen, vi nu ha genom folkets mottag~ 

lighet, och den grundJ som redan 5_t lagd, men se pä 
vära olilh'Uckliga krafter. Min hustru och jag samt en 
nyutkommen broderI som nu äro de enda missionärerna, 
glädja oss ät att se, huru Herren verkat, men nog vill 
han I att flera skola komma till vär hjälp. Dä Jör en 
tid sedan församlingsäldste Kao hjalpte mig med att ut· 
skrifva arbetsprogram för 1tledhjälparne, uppsatte han till 
deras öfvervägande: Os. 4: 6: :tDet är förbi med mitt 
folk, därför att det icke fär kunskap. " 0, hvad det 
ordet grep mitt hjärta! Om nägonsin är det sant här. 
Folket 7Jill nu höra om vår Gud och vär lära: En vanlig 
påse med bäcker slutSäljer jag vanligen under några raster 
vid de stora vägarna. Nyligen slutsäide jag en bokpäse 
på en kväUsstund. 

Herren hör edra böner, tröltnen då ej! Seger vinnes 
genom tro och bön. Bedjen för mina 17 infödda med· 
hjälpare ! Flera af dem äro enkla m:.in , och alla sakna 
den utbildning, som vära unga nu kunna fä. Bedjen 
(ör dem och för oss, som skola vara. deras föredömen, 

lärare 6ch ledare! A ·/tdens jullhet är, hvad vi efterlängta 
Hvad har icke Herren gjort genom enkla redskap, drifna 
af hans Ande! 

Sedan vi under föregäende är mera egnat osS åt 
lokalförsamlingars grundande och uppbyggande, ha vi 
först på programmet för denna termin (lilIs skörden börjar 
nästa vär) uppsatt dis/nidets evangeHsen.·'llg så lå'ltgt som 
möjligt. Tvä bröder äro i detta syfte utposterade pä 

. hvarje station. De ha order att uppr:.itta en karta 
öfver sina distrikt samt söka vinna de troendes med
verkan särskild t till att vakta stationen och sämedelst tid
vis göra evangelisterna lediga för längre turer. Gifve nu 
Herren sin välsignelse! 

Min hustru och broder Svensson förena sig med 
mig i varm hälsning. 

Eder i Herren 

HugQ Lind'r. 

Interiörer fråf\ Haf\chef\g. 
Af Nafana8! Högman. 

Dä vi redan äro ett långt stycke inne på senhösten 
och arbetet i alla dess bra.ncher är i full gäng. vill jag 
ej dröja längre att sända en hälsning fdin var äkerteg 
häruppe. Ostördt har arbetet fätt fortgå bäde i städer 
och pä landsbygd) och i skol9rna fä de unga under
visning. 

V id en blick tillbaka är det dock stormötena, som 
utgöra det centrala i den gängna höstens missionslif. Då 
vi B.terkommo frän vår ledarekonferens i Yunchengl dit 
ej mindre än 7 delegerade detta är kunnat sändas, vore 
vi eldade och redo för arbetet i våra egna vingårdar. 
Redan före Hancheng-mötet hade vi i dopkJassen en 
dyrbar förnimmelse af att Herren var ibland OSSI och si 
var det afven sedan under hela mötet. J~lmte de goda 
föredrag , vi finga höra al broder A. Hahne, talade flera 
af de infödda bröderna med stor haft och välsignelse. 

Vi hade ock den stora glädjen att fä döpa r 6 per
soner, 9 män och 7 kvinnor. Af dessa kommo 5 den 
12 svenska mil länga vägen frän I-ch'uuu. Bland dem 
var en gammal 72-ärig handlande vid namn Hsie. Dä 
han först hörde evangelium, var hön en ifrig motständare 
och motsaf~are men likt Saulus ovetande och i otro. 

Det var kärl att nu se den gamle i sin ålders sena 
höst förvandlad till en ödmjuk lärjunge och att m. döpa 
honom och dl'! andra till Kristus. 

En annan af dessa förstlingskärfvar .från bergstrakten 
däruppe, en man; som praktiserar läkareyrket, hade funnit 
frälsningen p.1 ett satt, som mycket bör uppmuntra alla 
evangelii säningsmän. Vid ett besök i en väns hem 
fann han i en vrä pä en hylla ett dammigt och ollist 
ex. af Mattei evangelium. Ingen hade velat befatta sig 
med den främmande och miss tänkta boken allt sedan 
den dag, d~ kolportören hade skä[lkt den. Var vän Li, 
som hade intresse för läsning och böcker, bad att fä 
län a boken och blef under läsningen af densamma djupt 
gripen. På detta sätt strälade evangeiii ljus för första 
gä.ngen emot detta mörka, okunniga hjärta längt rippe i 
S!lensis ogästvänliga bergsbygder. Men allt var dock 
ännu sä dunkelt, och frligor och tankar brötet' sig emot 
hvarandra. Dll. drömde mannen en natt, a.t~ n5.gon bad 
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honom gå till Hancheng, där han skulle finna lösning 
på sina fragor. Vid den tidpunkten k::tnde han ej oss. 
Ankommen till Hancheng styrde han först sina steg till 
gatllkapellet och köpte efter en stunds samtal med evan
gelisten ett ex. af det Nya Testamentet. Därifrån be
gaf han sig till kapellet. Inkommeu ville han, såsom 
brukligt är i hedniska tempel, tillbedja genom tre bug
ningar mot jorden. Evangelisten fick nu tillfälle att 
undervisa honom om hvad tillbedjan i ande och sanning 
är, och så vägleddes denna sökande sjll för första gängen 
in på bönens välsignade v~g, och den vägen har han 
icke sedan dess öfvergifvit. 

Bland dem, som kommit från bergen,~}anns ock en 
40-årig landtbrukare vid namn Ch'ang, som visat mycken 
ifver, allt sedan han. kom till tron. Ehnrn bosatt 35 
kilometer fdin kapellet och staden hade han under flera 
milnaders tid ej llteblifvit frän nilgon gudstjänst, hvilket 
för honom innebar att vara pil vandring både lördagar 
och måndagar. 

De nu nämnda perso~erna jämte nägra flera äro 
kärfvar, hvilka samlats in som en frnkt af gilngna ärs 
kolportörsarbete och af den infödda församlingens mis
sionsarbete i dessa bergstrakter under det sista året. För
samlingen har nämligen, då hvarken vär mission eller 
Engelska BaptisLmissionen knnnat npptaga arbete där, be
slutat göra det och underhilller nu själf en evangelist med 
familj däruppe. Detta är ingen liten uppgift, och några 
bland ledarne i församlingen ha hyst farhågor, att före
taget skulle hli dem för tungt. lIIen vi ha redan börjat 
fä se, att här liksum i all hednamission välsignelse p§. 
mängfaldigt sätt kommer tillbaka öfver den missionerande 
hemförsamlingen. Äfven om i en framtid något missions
sällskap blir i stånd att mer effektivt fortsätta och full· 
borda verket däruppe, är det tydligen Herrens fingervis
ning att nu låta de infödda Hi ett tillfälle, som i bög 
grad måste bidraga till församlingens egen tillväxt inilt 
och sunda utveckling. Vär ställning hör ju mer och mer 
hli den att stä vid sidan och bistfi i räd och d§'d, under 
det de infödda icke blott deltaga i arbetet utan alltmer 
öfvertaga au svar och ledning. 

»Sina gärningars kraft har han gjurt kunnig för sitt 
folk, l det han gifvit dem hedningarnes arfvedel~, 
Ps. I I I: 6. 

~B~ef~e;ngen~, 

Sinan den 28 december 1901. 

Kära vänner! 

»EIo1t ltöll dm fÖ?" trofast, som hade gll?;it löftd.» 
Ebr. I r: l I. 

Julhögtiden ligger nu bakom oss, men vi ni.. i fort 
sättningen fröjdas öfver Guds outsägliga gåfva. Det gläd
jeämnet tager aldrig' slut. Vi hafva i är haft en mycket 
skön högtid. Julaftonen på e. m. dukade vi ett trdligt 
tebord för vära medhjälpare och tjänare; midt pil bordet 
lågo deras julklappar. Vi lilibTingade en stund under 
bön och uppbyggligt samtal. Tänkle oss n sjunga n&gra 
sänger gemensamt, men sä mfinga gtlstcr från landet 

kom mo, att vi m§.ste tänka på dem i stället. Vid half
åtta tiden hade vi en liten fest för skolgossarna. Vi 
stannade först en stund för Luk. 2: 8- 20, hvarefter flere 
af skolgossarna ledde i bön. Sedan fingo gossarna te 
och l,inesiskt småbröd och sist sina julklappar. 

Juldagen samlades vi i kapellet kl. 5 L m. till jnl
otta. Kapellet var rikt upplyst. En , gran)) (cypressträd) 
bidrog alt öka högtidsstämningen. Sedan vi sjungit en 
sång, läste hvarje skolgosse upp ett språ"k, som handlade 
om Jesus som ljuset, och tände därpil sitt ljus i :»gra
nen». .Efter ännu en sång höll evangelisten predikan. 
Skolgossarna hade öfvat in flera s§.nger, som de sjöngo. 
Något, som gladde mig, var att höra, huru evangelisten 
efter julottans slut uppmanade de troende att mer flitigt 
söka fä bibeln spridd och att fa flera inom hörhåll för 
Guds ord. Katolikerna aro mycket flitiga att missionera 
här i trakten och synas äfven vinna rätt m§.nga anhän
gare. Kanske detta i någon miln fått v:1cka våra troende 
Nver ansvaret för sina medmänniskor. Mer kärlek och 
nit för själars frälsning är ett af de böneämnen, Gud 
lagt tungt p§. mitt hjärta, och därför gladdes jag inner
ligt öfver att höra denna uppmaning. 

Med glädje och tacksamhet till Gud är det, jag nu 
äter fått börja upptaga arbetet. När' jag i mars reste 
till Honanfu, anade jag föga, att jag ej skulle åter
vända till Sinan förrän i början af december. Jag var i 
Honanfu tills i bö~ian af sommaren, då vi reste till hvi
lohemmet på Chikongshan. Kort innan vi skulle resa hem, 
sjuknade jag i blindtarmsinflammation. Erhöll god vård 
och fick efter tio dygn börja sitta uppe något, men som 
min temperatur steg och smärtorna återkommo, måste 
jag :lnyo intaga sängen. Som de nu fruktade, att en 
operation skulle behöfvas, blef jag tillrådd att resa till 
Haukow. Den dag, vi skulle resa, kommo vi försent 
tin t:1get, och den norske läkaren, dr Behrents, som vän
ligt följt oss ned till stationen, ans§.g det bäst, att jag 
följde med honom till Kioshan. Han skulle senare sam
ma dag resa till amerikansk-norska missionens sjukhus 
därstädes. Som detta ligger vid järnvägen, var det ej 
svårt a tt senare resa till Hankow, om s~ behöfdes. Vi 
kommo således till Kiosban i stället för till Hankow, och 
visst var, att det var Herren, som förde mig dit. 

Jag fick åtnjuta så mycken kärlek och godhet at dem 
alla där, att jag riktigt förvänades. Jag kunde ej fätt 
bättre värd på nägon annan plats. Och sä var det 
så likt ett hem för mig. Vi kände oss just som en 
syskonring. En tid fick jag en rätt svär feber, som 
tycktes borttaga all kraft, men fick afven nu erfara, huru 
trofast Herren värdar sig om de sina. Har aldrig förr 
erfarit Herren så nära. J aj dessa dagars erfarenheter 
kunna ej beskrifvas. Det var, som om tron förbytts i 
åskådning. I-I vad skall det blifva, när vi en gång Hi se 
Herren ansikte mot ansikte och hela evigheten f§. lof
sjunga Lammet! 

Småningom Äterkommo mina krafter, men nästal\ 
omärkbart, tills de en dag kommo fl ter liksom med ens. 
Alla i Kiushan blefvo så öfverraskade öfver den plötsliga 
förbättringen efter en så längvarig sjukdoms- och svag
hetsperiod, och alla sade, alt det var alldeles tydligt Gud, 
som grep in och gaf mig af Sill kraft. I sanning svar 
på bön! Önskar så innerligt, all hela mitt lif mit fä 
vara ett tackoffer p~ Herrens altare, och aH jag i allt 
mft ffi. nåd att förhUrliga honom. 
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Efter nara 3 mänaders vistelse pä sj nkhuset (ick 
jag bryta upp darifrfin den 2 dec., och pil mllndagen 
d. 8 var jag ~ter hemma i Sinarl. 

NAr vi kom mo, var det litet sent, hvarför de på sta
tionen nästan slutat upp att v'cinta oss. Vi lyckades där p 

för sä godt som öfverraska dem. Men innan jag hann inom 
porten, voro de alla dar: Maria Pettersson, vä r gamle 
g:tslemottagare, läraren i skolan, kocken! skolgossarna m. n. 
Deras fö rsta utrop var: »I sanning, den allsmäktige Gu
den har bevarat eder och latit oss mötas i frid! » Un- . 
der veckans lopp infunno sig mlinga af vännerna här för 
att h~!.l sa mig v:t1iwrnmen hem. 

Snart vänta vi besök af syskonen Bergs, som nu 
om !lägra clagar anträda sin hemresa. Kanske att vi, 
dä de komma åter, redan mtt järnväg. Ulanför vastra 
stadsporten äro för narvar ande elt 90-ta1 arbetare syssel
satta med förberedande arbeten för järnvägens byggande. 
Det säges, a lt jarn. v~gel1 skall vara färdig till Sinan i slu
tet af den 4:de kinesiska mänaden ; men en må nad 
plägar under dylika fö rMIlanden omfa tta en rätt Illng 
tidrymd. 

Maria P. fOrenar sig med mig i mänga hjärtliga hä ls
ningar och en innerlig önska n om elt välsignelserikt nytt 
är. lJesUS Kristns ar densamme igär, idag och i evig
het.;) 

Eder i Honom tillgifna 

M aria l{ut/kran/z. 

,,) för våra sma 
o 

missiof\svä f\f\er. 

Lille Ki-en. 

Ki-en (= Förökad näd) sä hette e n liten kines
gosse, som jag nu vill berätta om. Hans mor var sjok, 
mycket sjok, och i hemmet bland den s to ra syskonskaran 
rädde bekymmer och o reda. Mor, som förr var allt i alla, 
den till vilken man vände sig med 'a lla svärigheter och 
sorger, var nu sä svag och uttröttad, att hon knappt 
orkade höra pä barnens klagomål, an mindre avhjälpa 
dem. Det var en svär tid för I< j-en och ha ns syskon. 
Lukare hade förgllves sökts fö r modern; hon blev sarnre 
och samre. Som Ki-ens förn.ldrar voro kristna, sa tte de 
emellertid sin fö rtröstan pä den levand e Guden i stället 
för att som hedningarna gä till templen och dar inför 
stnmma avgudar bönfalla om hjä lp . I tro ts av den nöd, 
som tryck te dem: hoppades de, att Frälsaren skulle höra 
deras mänga bönerop och i silt tid hjälpa. 

En söndag, d å de till sammans med barnen enligt 
sin vana va ra inne i stader, (de bodde nämligen ute i 
sin by 'I, mil frå n sladen) ptl gudsljänst, bjöds modern 
att för sin halsas skull Slanna kvar en tid pä missions
stationen. Hon skulle där få lämplig föda, värd och vi la, 
som hon s1 väl behövde. Inbjudningen antogs med 
gJadje_ Lille IG-en, ly liten är han, ehuru han är om· 
kring 12 är, fick odsä stanna för att vara sin mor be
hjä lplig med ett och annat. H Uröver va r han så inner
ligt glad, att han hoppade:och dansade av fröjd. Han 
simIle få vara hos .. sin mor. och slippa återvända till det 
dystra hemmet på landet. Därtill var det sa mycket av 

intresse att se och höra på miss ionsslalionen. Och sä 
gavs det ju nu hopp om att mor skuUe bli frisid 

Allt blev med ens st\ ljust för den lille gosse11_ 
Att han var glad och trivdes got t, knnde man 

förstä, ty tätt och ofta hördes han sjllnga och drilla. 
Han hade ju inte nägon särskilt vacker rOst, men han 
kunde skrika bra. Vad sjöng han för nägot, tron I? 
Jo, endast sköna s§.nger om Jesus, vilka han fr§.n sin 
spädaste barndom rn tt lära säv:tl i hemmet som i skolan . 
!Ci-en hör till de lyckliga l.::inesgossar, som aldrig ha till~ 

bett avgudar, emedan hans föräldrar lBo ngt före hans 
födelse lämnat sina hjärtan åt Jesus och kastat ut a lla 
avg'udar ur sitt hem. 

Hans mor började småningom bli k!'y) så alt aven 
hon såg livet i ljnsare färger an förr. Det.ta gjorde si tt 
till att förhöja gHtdjes tämningen hos IG-en. 

En kvalJ, då en av de kvinnliga missionärern a kom 
in i rummet, d~r de bodde, fick hon åse följande: l<i-en 
sitter på kan gen (den mnrade spisen) bredvid sin mor 
och ser s§. strälande glad och förtjust ut. Nedan(ör på 
golvet stär en amlan gosse, nIigot äldre än Ki-en. Denne 
är hans goda vän Sb'ih-jang = , Berriad~. H an har en 
lerskäl i handen, i vilken han med en mortelstöt sönder
pressar . mullb~r och salt. Pä kangell ligger en hel liten 
hög med mnllbärsblad. T lllfrägad, vad som nu skall 
bli av, svarar ,Befriad :!! med ett förn öjt leende: ,IG-en , 
och jag skola färga vära naglar». Det var ju intressant, 
och missionären beslöt alt se på hur det gick till. Det 
bade de heller ingenting emot. Mur skrattar åt gos
sarnes fåfän ga och barnsliga glädje men vill gärna 
hjälpa dem med detta liUa nöje. »Befriad» har nu 
massan i skålen färd ig. Ki-en räcker fram ett av sina 
r o fingrar, och mor tar ett mnllbä.rsblad och ' lägger 
det under fingret. Se'n tar hon en nypa av mul1
barsmassan och Illgger på nagdn, si ett blad till ovanpfi. 
fingre t. Detta omlindas väl och ombin des med ett fint 
snöre . Samma process fö retages med ett annat finger. 
»Hur mänga nagla r skall du nirga?~ frägar Ki-en. 
lIFyra " svarar .Befriad). :tJag färgar tre " säger Ki-en. 
.t N t;j, del är b~!'it alt ha lika många på var hand», menar 
lIBefriad , . ~ Vi Pdrga bara tvä, det är nog '. Sa blev 
det bes tämt, och nu var det ,Befriads, tur att fä sina 
flOgrar ombundna. 

Det tiJJgär pfi samma sätt. Sedan f1i förbanden ligga 
på hela natten. Dagen därpå hade ~ Befriad) och Ki·en 
verldigen en rödbrnn nagel på vardera handen, varöver 
de voro mycket stolta. Lilla Margareth Linder, som fi c k 
se »Befriads » röda nagel, trodde visst, att han hade gjor t 
sig mycket illa, ty hon ntropade förskräckt: :tMamma, 
klan, k'an»! (= se) se!). 

A tt färga sina naglar är mycket vanligt i Kina och 
brukas av bftde män och kvin nor inom alla samhälls
klasser. Dock användes vanligen balsaminblomman, vilken 
ger en vacker, högröd färg. Mullbär brukas endast, dä 
intet annat fi nnes alt tillgå. 

Nu har K i-en äter börjat skolan, där han mr lärd 
mycket gott och nyttigt. Bedjen för honom, kära smä 
vänner, atl han mfi. vaxa i nädenJ sä att han en g5.ng fä r 
göra r:ttt fö r s itt namn~ , Förökad näd!, 

OtKa AMma". 

.. 
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För S. M. · K:s missions - och bönekretsar. 

Tacksägdseällwu:: Fröken Maria Hultkrantz' tillfrisk
nande (sid. 22). 

Att fru HillDa Tjäder, som varit illa sjuk, nu är pA 
bättringsvägen, fas tän ytterligt svag. 

Den förändriug, som ioträdt i Tup..gchow-fu, sed an 
evangelium först började: förkunnas för dess befolkning 
(sid. 20). 

Den stora mottaglighet för e'iangelium, som missio
när Linder i sitt bref omtalar (sid. 2 I ). 

De 10 som döptes pä höstmötet i Tungchow (sid . 
2 r ), och de 16 som införlifvades med församliugen i 
Hancbeng, delvis som en frukt af gftugna ärs kolportörs 
arhete och den infödda församlingens verksamhet nnder 
det sista året. För att arbetet s1 ostördt fäu fortgå (sid. 
2 1). 

BöneätJl1lw: De 17 infödda medhjälparna i Tung
chow-fu distrikt med dess 6 städer och hundratals byar. 
Arbetet för detta distri.kts evangelisering enlig t en sar
sk ild t uppgjord plan. De IS, som vid hös trnötet an
tecknarle sina namn sAsom forskare (sid. 2 I ). 

Om Alldens jul/hel öfver v!ha brörler och systrar, som 
bland de infödda medarbetarna hafva att stä. såsom fö
redömen, ledare och lärare. F lere arbetare fr§.n hemlandet 
(sid. 2 1). 

En betydelseFul l gåfva till }<inas 
kej sarhus. 

För omkring tv§. är sedan fingo nägr'a anspräkslösa 
kristna p§. Kina Inlandruissionens ~tation Hotsin i pro
vinsen Shansi den tanken, att den Heliga skrift borde 
gifvas å t den kejserliga familjen i Kina. Tanken fram
lade de för sic Iä.rare, missionär Gillies, och denne förde 
den vidare till de kristna öfver hela Kina genom ett 
upprop, insllndt tiU tidningen _The Chinese Recorder. , 

Brittiska och utländska bibeIsällskapets agent, pastor 
Bond fie ld, understödde pli det vanligaste planen, som nu 
hliller pa a tt förverkl igas. F rån kinesiska kris tna Orver 
hela världen, frän Amerika, Hawaii, Oceallien1 Afrika och 
alla delar af det kinesiska riket ha rva bidrag insandts, 
tvl kash fran h,,'a rje kristen, och pä detta sätt hafva 
omkring 5,600 kr. insamlats. 

Fyra vackert tryckta exemplar af det Nya Testamentet 
hafva inbunåits i silfverpärmar. Pä dessa äro fram ställda 
teckningar ur Frälsarens lif. Ett omsorgsfuUt utarbe tad t 
företal har tryck ls i rent guld pä rödt papper och bundits 
in i Testamentet. F ör hvar och en af böckerna har 
tillverkats e tt fint schatull med en i träsnideri fra mstäld 
tilldragelse frän det Nya Testamentet. Detta arbete är 
utfördt af kineser. De fyra Nya Testamentena skola 
inom kort föras till Peking och af en deputation kinesiska 
kristna framl:lmnas lill !lnkekcjsarinnan, prinsen-regenten, 
kejsarens moder oeh den ännu mindedl.rige kejsaren. 

Skola icke ocksä vi i värt land bedja, alt denna 
kä rleks- och hyllningsgärd fran de kinesiska kristna till 
den kejse rliga fam iljen mä bli af Gud särskild t välsignad ? 
Det tryckta ordet är f. n. sann olikt det enda medel) 
hvarigenom evangelium kall n!!: den kejserliga fa miljen i 
Peking. 
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Missionärernas namn och 
adresser: 

Tendor och SddtZl Smldberg 
Carl och Et/ttl BIQm 
Fredrika Hallin 

Axel och Atlnll Hahne 
A1tdrew och Elisabet Ericson 
David L(f1ldit~ 
Agtus Fot'Ssberg 
Maria Björklulld 
Edvin L unds/rum 

Frida Prylz 
Maria Ny/in 

Ver?l~r JlVtsfer 

Ifugo oeh Maria Lz'nder 
Ni/s SVttlSSOt: 

Nafatlflel Högma1& 
Olga AMman 
Anna Eriksso'l 

Jda Atldersso,~ 

Antla Rosent'w 

.A/mi a Pttierssofl. 
Maria liit/fkranlz 

Rikard och Hi/dltr 
Anna JOtlZOt: 

Emma At/det'solt 
Malte Ringberg 

G. Ad. och M ina 

yia Siberia och Pek ing. 
} N_ China. 

Andersso1t IHonanfu. Ho. 
vi a Siberia och Peking. 
N. China. 

Mienchih. Ho. 
St&/hamma1' via Siberia och Peking.

} 
N. China. 

YUncheng. Sh,. 
via Siberi:t och Peking. 

} N. Ch iD"-

Ishih. Sh •. 
via Siberia och Peking. 
N. China. 

Puchowfu . Sha. 
...·ia Siberia och Peking. 

} N. China. 

Chiechow. Sha . 
via Siberia och Peki ng.

} N. China. 

TU ngchowfu . She. 
via Siberia och Peking. 

} 
N. Chi na. 

H anchenghsien. She. 
via Siberia och Peking_

} 
N. China. 

Hoyang. She. 
via Siberia och Peking.

} N. China. 


Sinanhsien . Ho. 


C. I. M. Anking. An. 
Josef OlssOft } ChiDa. 

Enkelt pO,stporto 20 öre, brefkort 10 öre, korsband 
(för 50 gram). 5 öre. 

Hemmavarande missionärer. 

Erik Folke, Io·ez Bölling, Rob. och Dagoy Bergling, 
H enrik och Hilma Tjäder, Ebba Buren, Judit Högmall. 

Adress: S. M. K:s expedition, 8 Malmtorgsgat~n 2 tr., 
Stockholm C. 

Stadda pä hemresa äro: makarna Aug. Berg . och 
makarna O. Beinhoff. 

SvI'tD!l1u B~)lttfyekerl-A lttiebo' ag~i-;- Stoeltholro. '911. 


