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.Hvad det nuvarande missions
Iäget väntar af Kristi församling.
Utdrag ur ett fi.'JJ'edrag af missionär Geolge Sherwood Eddy under
vil.r1dsmissions~onferellsen i

Edinburg.

Vi skola denna stund sansadt och nyktert söka
beräkna kostnaden för världens evangelisering samt
se till, om vi äro i stånd att bära denna k ostnad.
Det nuvarande missionsläget ställer särskildt fyra
kraf på Kristi församling.
För det första behöfves det kraft för arbetets
utförande. Den oss föreliggande uppgiften är öfver
naturlig. Lika väl skulle vi kunna försöka med en
spade gräfva upp och kasta i hafvet Afrikas eller
Asiens kontinent som utan öfvernaturlig kraft söka
lyfta de svartes världsdel ur dess vidskepelse eller
förvandla Asiens urgamla traditioner. !vren denna
öfvernaturliga kraft stär verkligen till värt förfogande.
Vi äga en mäktig häfstång, genom hvilken vi kunna
utföra detta verk. Och i hänförelsen öfver denna
upptäckt må vi väl utbrista: ,Gif mig en fast punkt
att s tä på, och jag skall lyfta världen!, Vi hafva i
Guds löfte denna fasta punkt och i trons bön den
kraft, genom hvilken vi kunna lyfta världen. Om det
icke funnes en enda kristen utanför dessa väggar,
skulle vi ensamma kunna gå ut och vinna denna
värld för Kristus, om vi nämligen trodde på Gud,
såsom den första kristna kyrkan gjorde. Vi äro
flera än de tolf, än de ett hundra tjugu, än de fem
hundra; vi äro bättre organiserade, hafva bättre
uppfostran, större rikedomar.
Vi hafva pä alla
möjliga sätt företrädet. Men är det sä äfven i fräga
om det mest nödvändiga - trons bön? Hafva vi
verkligen begagnat denna makt ? Ar det icke.
hvad vår tids kristna djupast behöfva: att återvinna
den orubbliga öfvertygelsen om bönens kraft sa mt
att begagna denna så länge glömda hemlighet, det
apostoliska förebedjandet i tro ? Hafva vi verkligen

bedd.? Vi hafva arbetat, organiserat, annonserat,
samlat statistiska uppgifter, men hafva vi bed,.t så,
som vi kunde? Hafva vi verkligen i värt arbete
begagnat oss af den allmakt, som genom bönen
vill ställa sig till vårt förfogande? Hafva vi mis
sionärer själfva erfarit bönens kraft? Hafva vi ute
på fältet samlat omkring oss en liten krets af tro
ende bland våra infödda bröder? Hafva vi förenat
oss med dem för att lära dem icke endast bedja
utan äfven Ö/vf;rVZ11.11"a de stora hindren i vårt ar
bete, vinna afgörande segrar öfver våra fiender?
Hafva de infödda kristna i oss lärt känna böne
människor, Gudsmänniskor? Och uppstiger det från
våra missionssällskap i hemlanden som en väldig
rökpelare af trons bön till hjälp för den lilla hårdt
ansatta, kämpande skara, som därute har att möta
ondskans makter ? Jag vet, att det bedes. Men
hafva månne icke de ·otillfredsställande resultaten
delvis sin orsak i värt sätt att bedja? Är: icke det
nödvändigaste för värt arbete kraft, vunnen genom
trons böt/' ,9
Ett andra kraf, som det nuvarande missions·
läget ställer på Kristi församling, är lämplz"ga ledare.
Vi möta i dessa dagar en uppvaknande orient. Hela
Asien har vaknat - från Ja pan till Indien, från
Korea i Östern till Persien i Västern, frän Kina
till Turkiet - hela detta väldiga Asien med en
befolkning mer än tvä gånger sä stor Som Europas,
mer än fyra gånger så stor som Afrikas; mer an
sex gänger så stor Som N ord- och Sydamerikas
tillsammans, större än halfva världens. Ställer icke
detta förpliktelser på Kristi församling? Asien, släk
tets vagga, civilisationens födelseplats, Västerns
lärare, m odern till alla stora hedniska religioner i
världen, Asien har till sist vaknat. Och hvad skall
väl Västern svara på Österns kallelse? Skall detta
rop pä personliga krafter besvaras? Skola män
vara redo att gäl Gud gifve oss män! Vi behöfva
de bästa unga männen, män, som kunna lösa de
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stora problemen därute, män med kunskap, män,
som icke blott själfva skapa en litteratur, utan äfven
fostra den kyrka, hvilken nu befinner sig på det
späda barnets ståndpunkt, till att med tiden alstra
en egen, Själfständig litteratur. Vi behöfva män
med ledaregåfvor. Vill icke du, som af Gud fått
sädana gåfvor, komma öfver och hjälpa oss?
Så är det ett tredje kraf, som det nuvarande
missionsläget ställer pä Kristi församling, och där
hvar och en kan vara med. Här behöfvas offer.
Genom bön och offer, dessa två gyllne kedjor, som
binda hemförsamlingen vid församlingen därute, kan
hvarje troende taga del i detta härliga arbete. Guds
folk i hemlanden behöfver vakna upp öfver att de hafva
ansvar fOr sin förvaltning af det jordiska goda. Vi
behöfva så att säga komma ät själfva hjärtat inom
den kristna församlingen. Där hafva vi den största
af alla tillgångar, en väldig, ännu slumrande kraft.
Den behöfs i och för världens evangelisering.
Och Gud vare pris! Det ilnns en sträle af hopp!
Jag hade aldrig väntat att få se, hvad mina ögon
detta år hafva skådat. Gud har genom Lekmän
nens missionsrörelse i Amerika börjat väcka de
kristna i hemlanden. Afton efter afton, i stad efter
stad har jag selt skaror af ett till två tusen män,
ledande affärsmän, samlade ända till tre timmar fÖr
att med intresse. och hänförelse ly"na till föredrag
om missionen och sedan i tre dagar egna sin affärs·
mannabegåfning till uppgörande af planer för den
stora saken: Guds rikes utbredande. Jag ser fram
för mig män, som gifva öfver hälften af sin inkomst
till missionen, därför att de gripits af denna nya
ande, offrandets ande. Från hela världen ställdes
en vädjan till bel a Kristi församling, och från hela
församlingen ställdes en vädjan till hvarje en,kild.
Och just denna vädjan från hela Kristi församling
grep lekmännen, såsom intet enstaka upprop här
eller där kunnat göra, och den hade till resultat:
villighet att offra.
För det tjärde uppställer det nuvarande missions
läget som villkor för framgång i arbetet sam11lan
hå!!ning och enhet bland Guds folk. Och hur
mäktiga äro ej de skäl, som i dessa dagar mana
oss till enhet! Vi se, hur motståndarna samla sina
krafter. Ett enadt Östern kräfver ett enadt Västern.
Och vidare, hafva vi väl råd 'att splittra våra krafter,
när framför oss ligga vidsträckta, ännu icke besatta
fält, som vi äro kallade att intaga? Hafva vi icke
också, aUa en och samme Fader? Hafva vi icke
alla en och samme välsignade Herre och Mästare,
h vilken vi tillhöra och hvilken vi tjäna, som icke en
dast, då han var här nere, bad, att vi skulle vara ett,
utan som beder härom denna stund, dll han i kärlek
böjer sig ned till oss? Hafva vi icke den Helige
Andes tvingande kärlek? Går icke hans verk ut
på att förena oss till ett) Kan väl det vara omöj
ligt, som Gud uppställt som mål, som vår Frälsare
bad om, som Anden arbetar pli?
Enhetens store apostel säger i Ef. 4 kapitel:
. Bevara Andens enhet. och åter: , Till dess vi alla
hinna till enheten i tron.» Trons enhet synes af
lägsen, så allvarliga äro de ting, som söndra oss.
Men ännu innan vi hafva hunnit målet, kunna vi i
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kärlek bevara Andens enhet. Aposteln säger icke,
att vi skola ))skapa» denna enhet utan :II bevara) den.
Vi skola icke vara blinda för det mått af enhet,
som vi redan äga. Vi hafva så mycken gemensam
grund. Vi tro på en Gud, en I-Ierre, en Frälsare,
vi se upp till ett och samma Hufvua; vi äro såsom
lemmar i Hans kropp förenade i en Ande; vi dricka
ur samma källa med lefvande vatten; vi fä ledning
och inspiration från samma heliga ord; vi ha en
gemensam uppgift, vi ha samma mål. Ett omed
vetet broderskap sammanbinder oss till en enda
kärfve - skola vi dä icke i ett med vetet broder
skap utföra ett gemensamt arbete?
Men vi stä icke blott på en gemensam grund,
Vl hafva äfven mycken gemensam svaghet.
Ingen
af oss vill vare sig för egen del eller med tanke
på det samfund, han tillhör, intaga den fariseiska
ställningen, att han tackar Gud för att han icke är
SlJm andra. En hvar af oss måste bekänna, att han
kommit till korta i mångt och mycket. Vi förstå
endels och därför ofullkomligt. Vägda på kärlekens
vägskäl, beilnnas vi förvisso alla för lätta.
Men vi se icke blott vår egen sva~het, vi se
äfven mycket godt hos andra. Vi se enskilda kristna
eller hela samfund, inför hvilka vi komma på skam.
Antingen de följa oss eller icke, se vi dem utdrifva
djäflar. Ja, vi se Guds Ande verka ibland dem.
'vi ha ocksä mycken gemensam orsak till tack
samhet för hvad Guds Ande redan fätt utföra, ehuru
vi så länge hafva bedröfvat honom och hindrat
hans arbete. Ja, Gud vare 101 för den enhet, som
redan finns! Jag har nere på vårt fält i södra
Indien sett alla Amerikas, Englands och Skottlands
missionssällskap sammansluta sig till en kyrka:
Sydindiens förenade kristna kyrka, med 150,000
medlemmar. Om vi .så kunna enas ute på missions
fältet, hvarför kunna vi det icke här hemma? Om
vi hafva enats här vid denna konferens, hvarför
kunna vi icke äfven hädanefter vara ett, åtminstone
i arbetet? }(unna vi icke enas i att göra Hans
vilja, som kallat oss att vara en hjord under en Herde?
Göra vi det, då kunna vi möta de olika krafven.
Då skall det blifva kraft uti trons bön; då skola vi
erhålla personliga, ledande krafter; då skall hvarje
kristen i kärlekens offervillighet taga del i det väl
signade arbetet; dä skola vi fä se den enhet, som
är ett villkor för seger i arbetet. Och så kunna
vi bevara Andens enhet, tills vi alla hafva hunnit
trons en/ut. Amen.

Kulturbilder från det Inre af J<ina
el ler

samhället, sådant det är.
Af Nath. Högmall"
II.

Det upplopp i vår stad, som jag förut skrifvit om,
och som draulmde regeringens saltaffil.r, hade ock sin fot
i orättfa!dighet och underslef fdin tjänstemannens sida,
då de genom falsk 'vikt systematiskt plockade folkets pen
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gar i. sina fickor. Tack vare polismästarens rådighet räd
dades nederlagshuset från mordbrand och fullständig tiH
intetgörelse. Att han s§. kraftigt skyddade en af fo lk~
meningen redan dömd inrättning, kostade hon om erneUer
tid hans post. Genom sina stadsfullmäktige tvingade
folket honom att inlämna sin afskedsansökan. Borgmä
staren, som hälles ansvarig inför de högre ämbetsmännen
för allt som s ker inom hans jurisdiktion, skyndade, [ör
att förebygga en anklagelse, att utbetala 800 täl i ersätt
ning. Affilrsföreständaren i sin tur stoppade denna summa
i sin egen ficka och rapporterade till sin förman i Yun
cheng, att skadan vid npploppe t varit så obetydlig. att de
ej ansett sig bOra taga emot n§goo ersättning. S tadsfull
mäktige, med en mycket inflytelserik Lärare i spetsen, för 
bittrades nu öfver att mandarin en af de allmänna med
len utbetalt ett oberättigadt ersättningsanspräk och hotade
att anmäla sakeu rör guvernören. För att girva effekt
ät sina hotelser utskickade de kallelser till domsagans 44
rotar, att dess ledande män skulle infinna sig vid mark
nadeu i juli för att »tala reson », d. v. s. ställa till upp
lopp. Nu inkallade emellertid mandarinen kavalleri och
gjorde stadsfullmäktige personligt ansvariga för hvad som
möjligen komme att h~nda. Detta tog skruf. Dagen
gick fridfullt till ända. Fyra soldater vara beordrade att
hålla vakt vid v/h dörr.
:J:

Me.n det som under det sista äret mer än nägot
annat varit ett sannskyldigt plägaris för den fredsälskande,
idoga landtbefolkningen, ar det rö!vareband" so m haft sitt
högkvarter I 1/2 svensk mi( frän vår stad. Bande ts kam
trupp, som haller samman i lif och död, bestär egentli
gen blott af ett 30-tal bofvar, hvilka veta att sälja sina
skuldbelastade lif sä dyrt som möjligt, härdad e i otaliga
strapatser och massmördare, hvar och en af dem. Till
denna kärntrupp sälla sig ibland ända till 100
200
banditer, men dessa äro mer ostadiga och draga sig,
dli faran är stor, oftast tillbaka. En trio, som ingätt form
ligt fostbrödralag, utgöres af denna vilda skaras blind t
lItlydda ledare. Den egentlige höfdingen har fätt ett sll
fruktansvardt rykte, att hans blotta namn verkar som en
trollformel. Vapnade med de basta bakladdningsgevär,
revolvrar och skarpa svärd hålla dessa röfvare t. o. m.
regeringens soldater, som äro sämre beväpnade, pli af
st§.nd och i fruktan. Dä bandet tägar in i en by I v§.
gar ingen göra motständ. Den som sä gör, nedhugges
obarmhartigt. De rikes hem uppsökas först. Rum efter
rum visiteras, de unga kvinnorna skändas, silfver och dyr
barheter bortföras. U r stallet tagas mulfumor och hä
star. Ofta bakbinda de den gamle husfaderns händer
och föra hono m so m (änge ti ll nägon undangömd grotta
för att sedan af hans anhöriga utpressa en hög IOse
, penning. På vägarna ö fverfalla de resande, plundra, fäna
och mörda. B~l.tar, som ligga vid de olika färjställena
utmed Gula floden, föra de utför floden och försälja.
Ingen vågar opponera sig. Då stllr lifvet i fara . N u i
juni rådde midt under den bräda hveteskörden riktig
anarki i trakten s. O. om Hoyang. Genom att bilda fri
villigkärer sökte befolkningen skydda sina byar. Natt
och dag hölJo de vakt, ingen vägade ut pä vagar eller
äk rar, och det öfvermog·na hvetet fick stä och förfaras
af brist pli skönjemän . DlI ändtligen blef den fö rsum
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lige borgmästaren tvungen att rekvirera· militär, nllgot
som alltid uppskjutes i det längsta för undvikande af
därmed förenade lltgifter. ROfvarne skyndade nu att
befästa sig i en gammal folktom fästningsby. Förutom
den lilla kavalleriskvadron på 80 man, som anlände, för
hyrde borgmästaren öfver 100 f. d. röfvare, hvilka mot
hög betalning och löfte om förlåtelse för alla förut be
g5.ngna brott lofvade att gli ut mot sina förra kamrater.
Det var en hemsk trupp att åse förbrytaretyper allesam
man s, väpnade likt en hop vildar med alla möjliga vapen.
Dagen förut vuro deras hufvuden icke värda mycket; i
dag vor O de »r~l.ttvisans tjänare». Härtill kommo sli fri
villigkärerna ute på landet, hvilka redan hade omringat
röfvarbyn oc h nu blott väntade förstärkning. Det bDrde
ju nu hafva varit en lätt sak att gripa bandet, men brist
på enhetlig ledning samt feghet förstörde alltsammans.
Då ingen fiende syntes, la.t den löjtuant, som började an
fallet, sin trupp i !:'akta mak rida in genom den öppna
porten. S tra..'t innanför läg en friluftsteater. På den öppna
scenen hadp. röfvarne anbragt en gammal kanon, som de
öfvertack t med mattor, så att ingen anade nägot oräd.
Då ryttarne voro midt framför, afsköts ett skott. Tre
man jämte hastar läge där i silt blod, två för att aldrig
mer resa sig. De öfriga gjorde helt om och flydde hals
öfver hufvud ; den lejda truppen af f. d. röfvare samt
frivilligk5.rerna upplöste sig i panisk förskrä.ckelse. Det
trOS allmänt, att löjtnanten hade tagit mutor af höfdingen,
ty dels var det lejdt folk, han först sände i elden, dels
fanns ju ingen giltig anledning att så hastigt slå till re
trätt. Nu vore· röfvarne äter herrar och hade andrum.
De olika byarna hemsöktes pä ett fruktansvärdt s·a.tt med
riktiga straffexpeditioner. Ny militär anlände snart, red
nägra veckor omkring i bygden planlöst och utan leduing
samt lät höfdingen med sitt folk undkomma för att för
tillfället fortsätta sin verksamhet på andra orter samt äter
väuda hit, då militären är' borta.
Det är till detta samhälle, Gud sändt oss med sitt
·mäktiga, omskapande evangelium. 0, alt sanningens sur
deg fiuge syra igenom icke blott enskilda utan genom
dem äfven samhällsskick och styrelseformer! Men f. n.
utestanger den kinesiska regeringen de kristna frän allt
iuflytande pä allmänna aDgelägenheter och förVägrar dem
många medborgerliga rättigheter, bl. a. rösträtt. Arma
folk och land! Vi synas dock nu hafva folkets öra och
förtroende sä'som aldrig förr, och det är med hänförelse
evaugelister och kolportörer berätta om den välvilja, so m
möter dem ute i bygden. Senapskornet skall växa till
ett stort träd, och lyckligare cider och förh5.1land en sko la
stunda :tfven för Kinas folk i den män Kristi evangelium
fär blifva en makt i hjärtan och lif. Komme den dagen
snart!
Det är en underbar Guds nåd, att vi under allt
detta fätt gä sä oantastade. lag red i somras alldeles en
sam förbi en by, där blott nägra timmar för ut 3 mord
föröfvats, och man kunde vänta att se röfvare i hvar
buske. Sjalfva mandarinen orogaf sig pä sina resor med
en hel militäreskort. Att vi få gå sä oantastade, är nog,
näst Guds näd, vetskapen om att ett attentat mot en ut
länning skulle fö ra saken fram för de högsta myndig
heterna och framkalla särsk ild t stränga åtgärder. 
Denna skildriug är afsedd att gifva en inblick i de
samhallsförhlUlanden, so m råda härute, samt att mana till
bön för detta olyckliga land, dess folk och ~ tyresman,
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:I> När
de r:1ttfardige hafva öfverhanden, ~r det slor
högtid; men fä de ogudaktiga makten, får man leta efter
människor.~
Ordsp. 28: 12.

Något om våra kapell

Kil'\a.

,Vidga ut platsm för ditt tjäll, låt
spt'imta ul tältet, under !lvi/kel du bOT,
od? spat" icke; förlå'ng di,la läl/skak
och gör dina liiltpluggar fastare. Ty
du skall utbreda dig bMe åt höger ock
åt vänster, ode din säd skall taga hed~
ningaländer i besillning oclt 1&la befolka
Oddag"da städer. Frukta icke, ty du skall
icke k01mlla på skam i blygs leke, ty dte
skall icke varda 1t-1skämd. b

Jes.

54: 2-4·

Våra kapell börja blifva för sm:!. 'Då >Guds hus·
folk», för bvilka de ju i första hand äro ärnad e, intagit
sina pla.tser, finnes ingen 'plats för hedningarnas skaror.
Detta är ju i själfva verket (>.1"1. glädjande företeelse, ett
bevis på att arbetet utvidgar sig. Hitintills hafva vi kke
behöft bygga mera än e tt kapell, detta p~ grund af att i hvarj e
större kinesiskt hus alltid finnes den s. k. an hallen, en sam
lingssal för större familjefester, som ganska val lampar
sig till gudstjänstlokal.
Nu mäste vi dock bygga tre nya kapell, i Puchow,
Cld,ckow (Haichow) och Ishih.
H varje kapell beräknas
med inredning kosta omkring 3,000 kronor.
Puchow·församlingeu har under flera är gjort insam
lingar i hopp om att kunna bidraga med åtm~nstone hälf
ten af summan. Den har ej bunuit så pass längt ännu,
men som tomt där ej behöfver köpas, blir den summa,
som ätgär, mindre.
Broder \Vester skrifver, att de vid årets slut, då
allt är billigare, ~mnade köpa virke oc h vid nyåret börja
bygga. Församlingarna i Ishih ·och Haichow besitta , ej
så stor ekonomisk bärkraft men vilja dock gura, hvad de
kunna, tifven de.
Den dag, då vi pä dessa tre platser kunna samlas
i ändamålsenliga, rymliga lokaler för att lofsjun ga Herren,
ska ll vär glädje blifva stor.
1> Och Jrä,,;/i,lganlQ, som haJ'lIa slutit sig till Hen'en
Jör att /.jä,ta 1101lom och för alt älska Hel'rms namn och
sd vara Ila1ls t.;ö·nare _. - - dm; skall jag llita komma
till mitt heliga berg och gtfvd: dem gliidje i mitt bÖ1Iehtts.»

Jes. 56: 6- 7.

. .fug. B,.,. }

,

Brist pJ tro är roten till nåstan alla våra sYftder
och alla vJra svagheter. Och Ilur sIlola vi komma t/rån
denna brist om icke genom alt se pd. Jesus oc!t aktgijva
pil Hans trojastkd?
Hudson Taylor.

~_'
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fröken C{ertrud Halldorf
anlände efter en lyckl ig resa
till Shanghai den 10 oktober.
Hon skrifver:
»Vi mottogos på Kina In
landmissionens hem med si
mycken varme och hjär tlighet,
att vi genast kände oss hemma
på Kinas jord. Nästan strax
mötte mig den frägan, hvarför
jag kom ensam frdn Sverige,
och o m det ej fanns flera unga,
som känt Herrens kallelse att
gå ut till det stora Kina.
Om män dag komma jag och mina kamrater att fort
sätta resan till språkskolan i Yangchow. Jag langtar så
mycket till arbetet på fältet och hoppas innerlig t, att den
nu stängda språkdörren genom mycken bön och arbete
småningom skall öppnas. Säkert s kall Her~e~ vara nära
och hjälpa äfven i detta, såsom Han allt hIttIlls ledt och
hjälpt. » .
Vår unga syster har anländt till Kina under en stormIg
tid. Må missionens vänner i trogen förbön ih!igkomma
henne I

Ett ntjtt Kina.
Af de underrättelser, som dagligen ingå från Midtens
rike, har det nog för alla blifvit klart, att mandschuväl
dets afton är kommen , och att ett i politiskt och socialt
hänseende nytt Kina skall framgå ur de inbördes fejder,
som nu sönderslita landet. H~ndelsernas ntveckling har
hittills försiggå tt med eu oväntad snabbhet. En uy för
fattning har reqan se tt dagen, och det är knappast läugre
en strid, som utkämpa s mellan den kej serliga makten och
upprorsmanne n, utan en strid rpellan de ,nyfödda» repu·
bJikanerna och dem, som fordra en konstitutionell monarki.
Hittills haJva icke några oroande meddelanden kom~
mit oss till handa angående vära missionärers ,belägenhet.
Vi hafva all auledning att tacka Gud härför men oc k att
for tfarande bedja honom hälla sin skyddande hand öfve r
dem och de iufUdda kristna.
Bedjen äfven Herren gifva dem, som aro ledare inom
olika missioner därute, nåd och visdom för hvarje trång.
mål, som kan uppstä !
Bedjen hODom förkorta dessa dagars nöd och ka~lp,
pä det ordnade förhållanden mä inträda med sä htet
blodsutgjutelse och lidande som möjligt!
Bedjen, att det nya Kinas adelsmärke måtte blifva
rättfärdjghet i styrelse, i förvaltning och socialt lif!

Hemmet för missionärernas barn.
Om Gud vill, kommer hemmets invigning att äga
rum den 30 nov. Af för detsammas uppförande erforder ..
liga medel, kr. 28,000, hafva hittills infhttit kr. 22,524, 17,
för hvilka g§Jvor vi tacka Herren, vetaude, att de äro
gifna för Hans namns skull.

Kl NA-M l SSI ONS T I DN IN GEN.

Östern

Västern.

I Storbrittannien och Irland finnas omkring 300 kine
siska studenter. För två år sedan började i London sju
eller §.tta af dessa, som vore troende, att regelbundet
samlas till bön och bibelstudium. Detta bIef uppslaget
till bildande af
krisllig kinesisk studentförening, hvars
medlemmar skulle göra till sitt mål att söka stärka hvar
andra i Guds och Jesu Kristi kunska p sam t söka föra
ännu hedniska studentkamrater till Kristus. Den unga
föreningen har i höst börjat utgi rvandet af en publikation,
Östern i Viislern.
Det är ett manligt, djupt allvarligt spräk, som j
denna tidskrift möter oss. De n kinesiske utgifvaren skrif
ver bland annat:
l) Under
bön harva vi gjort oss den frBgan, hvarför
vår förening icke mer kunnat utbreda Kristi rike blaud
väJa s tud entkamrater. Och vi hafva h:l.rvid kommit till
insikt om att hvad som gjorts, har utförts af blott uägra
ffi. medlemmar, medan de öfriga nöjt sig med att spela
en passiv roll . . . Sftsom förening kunna vi icke väuta
stor välsignelse, om detta 'sakernas tillstånd ffir fortfara.
Vi hehöfva ibland oss ett djupare bönelif och mer per~
sonlig uppoffring men afven nägot medel till främjaude
af en närmare sammanslutning. Det förra kunna vi er
hälla blott genom a.tt komma i närmare beröring med
Herren sjlllf; det andra hoppas vi erhålla genom denna
publikation.
Mänga följa oss med sina blickar . . ' vilr Herre
själf, vära hemmavarande bröder, våra troeude student
kamniter öfver hela varlden och alla, som önslm vårt
väl både här och där. Vi äro fä till antalet men hafva
stora förmåner och ett det viktigaste fa.h för vår verk
samhet. Må vi hörsamma vir kallelse och begagna det
tillfälle, som bjudes oss . . . Vi h§'lIa före, alt Jesu Kristi
religion ä:- den' enda sanna, den, som till sist skall vinna
seger, och vi veta af erfarenhet, hvad Kristus kan göra
och har gjort för den enskilde, för samhällen, för hela
folk. Om vi hafva denna öfvertygelse men icke med
alla medel söka göra den spridd, dä äro vi bland alla
mäuniskor de uslaste oc h mest sjalfvis]{3.~
Må Guds folk afven i Sverige bedja, att Guds väl
signelse må hvila öfver denna förening af kinesiska tro
ende studenter och dess tidskrift!

en

En kristel'\ statsman,
Med engelsmannens, St'f" Robert flad, nyligen timade
död har en högst riläddig , o vanligt begäfvau personlighet
gått nr tiden, en man, hvars namn under m.§.nga är varit
kändt äfver hela Kina. Redan som helt ung, är 1854,
kom Hart ut till Kina samt tillvann sig med hvarje år
allt större förtroende i dett~ land , som han hade gjort
till sin uppgift att tjana. År J 896 blef han generalin~
spektör för hela det kinesiska tullverket och postverket,
och under hans skickliga ledning gjorde dessa institu tio
ner oerhörda framsteg. Hart var arven synnerligen verk
sam för spridande af västerländsk bildning i Kina samt
för utjämnande af stridigheter mellan dett.a land och euro·
peiska makter. Pä sin höga och viktiga post sökte han
som kris/at statsman tj~na Kinas högsta intresse n, och

omöjligt ar att säga, hur myck~t gagn Kina haft af denne
mans trogna och 0egennyttiga tjänst.
' 
Åter och äter gaf han äfven det varmaste erkännande
ät missionen . Kort efter boxareupproret skref han i en
my cket spridd engelsk tidning-: ~ Missionärerna hafva utfört
ett utomordentligt arhete. De hafva predikat evangelium; de
hafva öpp nat sjuk hus oc h kliniker; de harva inrättat lägre
och högre skolor; de hafva grundat kristn'a samhällen;
de hafva studerat inhemska frligor ; de hafva riktat litte:
raturen. De hafva , i korthet sagdt, vid hvarje tiHfalle;
som erbjudit sig till undervisning .eller vä.lgörenhet", 'varit
i verksamhet och ändå röna de sädant motc;tånd! ..
Sir Robert Hart skulle emellertid , fä bevittna, att
kristendomen i Kina just efter blodsäret r900 fick, en
starkare utbredning än nä gonsi n, ja, att under de · sena~
s te tio ären flera kineser upptagits i den kristna 'kyrkan
än förut under nittio är, räknadt frän den evangeliska
missi onens begynnelse i detta land.
Hvilket värde ,Sir Robert Hart satte på Bibeln,
framgär af följande. Kort före sin död skref han till
Brittiska och Utläudska Bibelsä!lskapet: ~Då jag just nu
skulle börja en ny checkbok, kom den tanken för mig!
att jag icke kunde göra bättre än inviga den första chec
ken åt Bibelsällskapet. Edert verk är väldigt, och det
goda, I fätt utföra, är af oberäkneligt värde.»
Checken lydde på 2,000 kronor.
Gud gifve, att mänga män sådana som Sir Robert
Hart ville ägna sina krafter och gäfvor åt de hedniska
folkens höjande!

En viktig missionspublikation.
Den fo rtSättningskommitte, som vid världsmissions
konferensen i Edinburg tillsattes, och lör hvilken dr J, R.
Mott :.tr ordförande, kom mer från och med nästa ärs
början att ntgifva en tidskrift med rubrik Tlu bl.tef"natio~
?lat RcviC1Q of ffilissio1f.s. Mälet med denna publikation
blir ' att lämna eh öfverhlick öfver hela den kristna kyr
kans missionsarbeteJ att söka föra missionens vllnner till
en djupare uppfattning af missionens betydelse, grundsatser
och metoder. Dess fullk qmligt internationella karaktär
gör, att den vill tjäna alla missionsarbetare och alla mis
sionsfält genom att lämna meddelanden om de erfaren
heter och rön, som gjorts pä det ena eller andra fältet.
Tidskriften vill icke göra propaganda för nägot särskild t
sällskap men söka utveckla den kl:l.nsla af enhet och sam
hörighet, som bör besjäla hela Kristi församling i och för
den stora, gemensamma uppgift, som ät henne anförtrotts.
Utgifvare af tidskriften blir den af mänga i vårt land
kände pastor J. rl. OIdItam, sekreterare inom fortsäU
ningskommitteen.

EI'\ liten C{ideon.
För våra små missionsvänner.
(Insändt ar Anna Eriksso1l ).

En kvinnlig läkaremissio när berättar frän ett besök i
en by följande:
En stor avgudafest in traffade, dä vi vore där, och
många, som voro pa. vag till templet, stannade i värt
kapell. Bibelkvinnan tog tillfallet i akt och talade med

K INA- M IS SJ ONS TID N JNGEN.
dem som kommo, om Jesus och hans makt att hjälpa
oc h fraisa. Nägra buro med sig en stor avgud, so m de
satte pä en stoJ i rummet. »Denne gud kan ej hjalpa
sig själv, an mindre erJo, sade bibel kvinnan. »Om I slän
ho nom, kan han ej gåra motständ. , En liten kinesisk livlig
gosse lyssnade med vidöppen m un till htnn e<; tal. Medan de
andra säga pä, hur vi behandlade de sjuka, tankte han
pä, vad han hört. I ett nu hördes en valdig krash_
Gossen hade gätt ut och kommit in igen med en stark
bambukäpp. N ar ingen gav a kt pä honom, passade han
pä och gaf bilden dräpslaget, sll att den föll i stycken.
Mänga av de närvara nde säga helt förskrä.ck ta ut, medan
andra skrattade. Bibelkvinnan tog sig anl edni ng av hän
delsen att fastsi§, de sanni'ngar, hon förut framhållit, och
bad a lla vända sig frän de stumma avgudarna till den
sanne och levande Guden i himmelen. Den lille gossen
betrak tade sitt verk och fö rklarade: ,Det ar sant, vad
hon säger. Den har guden kan inte höra mig, och jag
vill aldrig ffier tillbedja honom. Jag skall bli en Jesu
efterföljare. 11
Hur mänga av er, smä vänner, kun na med sanning
saga som denne lille gosse?

Redovisning

IOvbJemang till ett r um från K. oeh J. 8., Tranås; e n porsljnss~rvisJ

S. T., Sthlm.
Allt med inner lig tacksamhet mottaget.

Löne Herren "varje sin s kaffare!

»Ä}ven ifrån i dag är jag densamme » Es. 43: 13.
Lo/sång hö/ves oss. Ps. 147: l.

Redovisning
för Influtna medel till , Svenska M ission en
under oktober månad 1911 .

985,

99°·
994·

995·

99 6 •
997·
1000.

100 r.
10 0 4 .
1005 ·
1006
1007·

1008.

för til l Barnens Hem in fl utna gAfvor under oktober m ånad.

1009·
(Olf.

II kl". från J. H. ; 2 kr. frå n frk. L., konditoriet, Vadstena;
50 kr. från S. J. N., Mariestad; 15 kr. (dn ~ v<lrmt int resse rad~.
Gefle; 5 kr. från herr B., fru J . och kapten K., Jönköping; 10 kr.
från J. Lj-st, Skelderhus.
In natura: I bolster från A. B., Malmö; I brödbdlde från
E. B., Sthlm; 6 örngåU, 1 duss. damlOhanddukur, 6 servietter, 2 vaser,
l nickelsockerskål, I förskära re, I brödtaJlrik , I par ljusstakar med
manschetter, I pak. lj us, stålvisp, saltkal', spilkum, tråg, l.ladstreck
kudde, äpplen, ägg, l korg llI ed lås, 2 duss. trådkoappar från vUnner
i Vadstena gm Ch. A.; 1 jnrnsäng, I bolster frå n frn D., Ekhamra;
l låda frukt, l påse torkade paron, 11 m. mattor frän M. K.,
Misterhult j 1 korg frukt från A. S., Nyntls; 2 broderade borddukar
från J. P. B., Sthllll; 4 stOlar, 1 tatta frå n S. S., Sthlm; 3 bundtar
(ör.ver 100 mir) henlväfda gardi ner från vänner j Sktl.rstad; l/Z duss.
handdukar från fru T., Kristiania ; 1/. duss. kö kshanddu\.;ar, I par
lakan, 2 kuddar med orngått, vispar, trIlsk edar, smörspadar, fisk ·
rensare, 2 skurlådor för knifvar fntn J. P., Sparsör; I duk från
E F. , sjukhemm et, Karlskro na; l låda frnkt fran F. v. O., Grenna;
1 duk oeh 12 servietter från d:o ; 1 matta från frn L., Sthlm; 1
lampa, I fällstol, I tafta från A. T ., Sthlm; l filt, I hvitt sä ng
Uicke från H. S., Vedunl; l gr.lddkanna från lilla Astrid; 2 kuddar,
I längd gardiner från E. F., Herrljnnga; l tekanna med sil från
S. J.) Vara; I porslinshön a från d:o; I duss. handdukar från J L.,
Herrljunga; l stoppadt lappUl.cke från A. A' I Jkpg; 2 kuddar fråu
fru H-en, Jkpg; 2 d:o fnln fl'Oken E., Jkpg; 1 hvitt Sängtäcke från
fru H., J kpg; 2 d:o från A. E., Jkpg; 2 par lakan från E. B., Jkpg;
l par d:o från B. 1., Jkpg; 2 örngått friin fru B., Jkpg; 2 d:o fråu
fröken T b", Jkpg; 1 d:o frän fru F ., Jkpg; 2 d:o från fru H., Jkpgj
l duss. handdukar fran fru M., Jkpg; l d:o fdn fru W. , Jkpg; t
d:o från M. T., J./2 duss. köksha nddukar från fröken H. , Jkpg; 1/ 2
duss. d:o från fröken E., Jkl'g; 1/, duss. d:o f,ån fru T. , Jkpg ; I
Ml.ttpåse från H. T. , Jkpg; 2 lufter gardiner från SjöhoIms Efir.,
Jkpg; l 1/.. duss. näsdukar från fröken E., I väckarur från herr Th .,
6 tv ålk opp'~lf, 3 gräddkan nor, l senapskanna, ) s mörask, 4 sa ltkar,
Lliv. post- och skrifpapper, stUlpennor, gummi, 2 böcker fråu vHnuer
i Jönköping; I 1/, duss. servietter från frok en C' j Sthhn ; l kudde,
från H. lo, Skellefteå; 3 burkar sylt, l a la d'aubeform, I korf·
karott, 2 servieUer, I emalj. mjölkkruka från vanner i Umeå gm
A. 8.; 10 st. jllrnsllngar med sängklQder från L. H ., Rådma nsö;
18 s må och 11 stora orngått ftin H. L., Sthlm; kulorta lyktor,
tennsoldater frå n d:o; 2 duss. handdukar från »Lilla syföreningen j
Örebro . ; l dusg. barnservietter från en barnsvan i Kumla; helt

O.

Kr.

1°14·
10 1S·
10 18.

102 J.
1022.
10 2'4'
102

5.

1026.
1028 .

102 9.
1030.
103 J.

S. J., Örebro. »Ta.ckoffer för af Gud
beredd somma rhvila. . . ........... ..
En vän, gm C. 'A., Vadstena
E. F .. Lidhult, Flisby. gm E. B...
E. D., Kärrgrufvan .... .
J. J., Ruda, Gisebo........ .
J.l. . l\f .• Grennn ....... .................. .
K ollekt i Ölmstads kyrb gm E . S.,
BrOljemark....................... ...... .
On!imnd ..................... . .... ...... .
H. & A . L - k, Linköping........... .
Koliekt i J ohanneskyrka.n, Kumla,
gm. E. S . .. ........................... .
D:o i Byrsta gm d O ................. .
D:o i Brånsta gm d:o ................ .
D:o i Hörsta gm d;o ................. .
D:o i Sanuahed gm d:o ............ ..
D:o i Mossby gm d:o ................. .
KiDagruppen i Gvteborgs K. F. U. K.
h3.Ifårsuoderhåll för A . Forssberg
gm K. M, A .. ..... .. ............... .
P. G. P.• ErikshiII. Borls ........... .
U ngdomsföreningen Seoapskoroet,
H3.belsbohlc t, gm T. B., E lgarås .. .
Ur en sparbössa ................... . ... .
Kollekt i Haekvadl'i ky rka den '/10
gm A. N .......................... .. . .
Fyllnad gm d:o ...... .......... . ... ... .
R esebidrag af ungdomsföreningen i
Källby gm F. A. S, .............. .
D:o af Kinne Vedums mfg gm A. J.
Onämnd, Broby
.......
. ...
Kollekt vid Kistegårdcn gm J. F.,
Fors, Ullerv:o.d ....................... .
D:o i Lcltsberg gm J. L. L ........ ..
M. A:s sparbössa, Lockerud, Marie
stad ................................... .
K ollekt i Mariestad gm A . H ., Ma

rie.stad
103 2 .

10 3 6 .

1°37·

10 3 8 .
1°39.
10 4 2 .

1°43 ·
1044·
104 6 •
1047.

104 8 •

1°49·
10 50 .
1°5 2.

1°54.
1055·

Kin a.

36, ,6
13: 20
Il : 03

18: 60
29: 46

6:

92

600,
1,5°0 :

21:

4:

. . ...... . .. .......... .. ......... .

S. L. S., Sthlm ................. . ..... .
K. F. U. M .• Sthlm, till familjen
Beinhoffs hemresa fråD Amerika,
gm P. \V................. .... ....... ..
K. F . U. M., Örebro. till d:o gm d:o
H. R. gm E. G., Sldl.rfsta, Sollefteå
E. R. gm d:o ........ ......... .... .
Kollekt i Hörle gm N. H .
Hörle K. U . F. gm d:o ........ ...... .
Missionsvll.nner i Hörle gm d:o ..... .
C . L., Storvik, till J. Andersons ut·
bildning ......... , ...... .. .... . .. ..... ..
Kollekt iStorvik ..... . ......... . ... .. .. .
D:o i Oh'ansjö kyrka .. _....... ....... .
D:o i Åshammar .......... ..... ...... ..
SP<ll'bössemede l från J. A. A.
C. V. C.• Töreboda, i st. för en
blomma pl Josef Holmgrens graf.. .
K. V. H., S ullm ...................... .
, Ett litet lackoffen ' från O. S. gm

360: 
80:

20; 70

,.

8: 60
10;
II :

40

95°:
' 7:
73'
13:
4:

75
05
38

70

1 0:
lO;

J. S. """ .. " ................. .. " " .:.:.,,_-,-'0:.:'_
Transport

4,21~:

q

K IN A-M J SSIONS TIDN I NG EN.
N:o

Ke. Ö.
Transport
,. Herrens del. af en missioosvän
I:m d:o .. . ........................ ... .. .

• 1 °57.

10 58.

106 ,.
1062.

Kollekt å K, F. U. M., Göteborg,
gnl 1. W .............................. .
Årsbidrag fcln L. J. V., Göteborg,

till r. DOllings underh.• gm K. E. B.
"Herrens tionde och tackoffer»
Stora Mölarps öresrorening gm E. O .•
Tranås ..... ......... ..
O"

•••••••••••••

1063.
1068 .

H. S., Uppsala, gm G. N............ .
Sandseryds mrg Tabor gm J. F. J.•
JIJoköping ........ .. ................... .

106 9.
1071.

K. L., till M. Ringbergs underhåll
Missionsföreningen i Redbergslid, re
sebidrag ................................ .
Fnln CD

1 °73.

1°14·
IOj8 .

1079·
1081.

108 3.

108 4.
1088.
1089.

10<)3.
10<)4.
1095.
1096 .
1°97 .
10 98 .
1099.
11 00.

Ilar.
T102.

1103 ·
1104·
1105·

1106.
11°7·
1108.

1109.
I I 16.
17.
18.
1119·
JI

I I

1120.
II 2

r.

RSrevisniog

Transport
D:o af Kyrkefalla mfg gm. V. G ...
D:o af Vers1s mfg gm 1. A ..........
D:o af K. F. U. K ., Karlsbor-g,
gm A . D ......................... .

~5:

103 : 78

25:
20:
50:

9 8 7.
9 88 .
9 8 9.

25:

991.
10:

99 2 •
21: 09

5:
288:

99 8.
999·

5°:

1002.
100J .
lO;
HUa.

15 :
10:

1012 .
10 1 3.

50:
JOO:

1016.

IS:
12:

8: 08
f2:

18

7: 20

2' 25

101 1·
lor9·
1020.

12: 89

5: 69

102 3.

4: 45
6: 25
1021.

J:

8:
16:
5:
II :

38
62
34
50

25:

1°33·
1°34·
1035·
1°4°·

j:

1°4 1 •

5:
5:

10 45.

25:

5:

1°5 1 •

o: 50

I05J·
10 59.

l-look . . ............................ ..... .
1122.

A. H.

..

_- _..

Transport

1060.

5:

J064.
10:

106 5.

. 2 0:

8· 37
2'"

23 :
14:
50:
14:

8I
10
94
37
22

1066 .

1°7°·

36: 66
21:

Ke. Ö.
5.126; 14

5:
3:
6:

Särskilda ändamål:
9 86 .

af slc ioplUcOO-

bilder i Ulricehamn ........... ... ... .
Missioosl'öreningen i Katrineholm,
resebidrag ............................ .
Vlnnernas i .SenOlpskorneh försäljIlilJg. Kumla, gm H . F ............ .
•Tiondeu •........ .... ....................
BehAllning vid ett Rina.möte ä K
F. U. K. .............. . .............. .
"En liten blomma pAJosef Holmgreos
grah fr. H . L., Bjursund, Lofta.
hammar ....... .
~' . L., Sthlm
Onämnd. TranAs, gm K. B ........ ..
S. J., Orebro, tHl M. Ringbergs nn·
......... .......... ....... .
derlu\ll
D:o
.......... .......... ...... .
M. T., Karlskoga ... ............ .... ..
Insamliog i Gropen .................... .
D:o i Lanna................. ....... .... .
D:o
Hidioge ]tyrka
D:o Sörby ......... ...... .
D:o St. Mellösa...... .... . ......... ..
D:o Göksholm ... ................. .. .
D:o Knarsta ......... ..... .... .. ...... .
D :o i U sla ............................. .
D;o i Folketorp ........... ..
Onämnd. KumlOl ............... .
lnsamling i Vesta . .. ................. .
Hjortsberga & Vesw. sylorenin~ . .. .
lnsamlin2: i Glashyttan ............. ..
D:o i VasseJhyttan ... ...... .......... ..
D:o i Lindesbe~ ............... ..
D:o i Vedevlg ... ............. .......... .
M. E. t V1Lster1~ • • Blommor på Joser
Holmgrens graf, ................... ..
D:o. »Blommor 'pA Vivi Persons graf:l
Onämnd gm F. M., Glemmingebro ...
, Ett löfte åt Herren. från onämnd.,.
Ol1ämnd gm A. B ..................... .
Kollekt i Torarp gm J. N., Ettrarp,

D :o i Tofteryd gm A. G., Skillingaryd
1126. J. P. J., Edderyd, Djörkö, gm A. O.,
J önl,öping ............. .. ........... .
v. R ., Göteborg, till l. Bölliogs underhAll, gm K . E. B.
113 2• A. E., Lindesberg, gm K. B. . .....
1133· Kollekt i Gr!istorp gm N. B.
1134· D:o i Vara gm W. J................. ..
1135· D:o i Sjötorp gm E. J............... .
113 6. D:o i Myråsen gm G . B., Lunds'brunD
D:o i H errljunga gm C. F.
1137·
t 138. D:o i V!rg.lirda gm A. A ........... ..
t 139. 1. L., S tenstorp. för ,sön dagsägg~ .. .
114°· E. F., Herrljunga, för d :o ....... .. .. .
r 14 J. H. V., K arlsborg ..... .... ............. ..
l14z. A. K. & N., T ibro ... ..... ............ .
1143 · Resebidrag af Mariestads mfg gm

N:o

i ,U3: 12

35

5:
5:

5:

_~- -- --_ ._--

5.j 26: '4

10 75.

1076.
1°71·

En K ina.vän, till hemmet för missio*
nlirernas barn, gm C. A., Vadstena
Systrarna S. & C. till d:o gm d:o ...
A. L., till d:o, gm d:o ...... ....... ..
Systrama S. & C. till traktalspridai ng
gm d:o ................................ .
A. de B., Sthlm, till Chi Choog
hsioh's underhåll
......... ..
80:
Redbergslids syförening, Göteborg,
till Wang H oh-sau's underbålI gm
200:
B. J. s. N.
......... ... .. .
r. W' I Krogstorp, till hemmet för
missionärernas barn gm M. K .•
Askaremåla .......................... .
10; 25
F. v. O., Grenn3, till d:o ........... .
30:
Kollekt i Skärstads norra missionshus
till d:o gm S. S . ... . .............. ..
35:
K ollekt i Huskvarna till d:o 2:m S. S.
IJ 8; 25
Frän en söndagsskolklass i Huskvama
till d:o gm d:o ........... .. .. ....... ..
K. M. A., till inköp af dea gård, där
]shih flickskola har sitt kök ... ......
200:
A. 8., Slhlm, till blifv. sommarhemmet
6: 37
E. U' l Sthlm, till Chi Ming-ko's un
derhåU ................................ .
5°:
Onämnd, till hemmet för missionä
rernas barn .. ........ ..... . ......... .
5°:
H. L., Stblm, tiH Gougsins underhåll
JO:
K. G. M.• Sthlm, tilllaog Loh·sui's
och Ching heo-uen's underhlll ......
50:
X, Jönköping, till hemmet för mis.
sionärernas barn ......... .. ......... .
10:
FrJn en sylOreniogsauktion i Osberga
samt ur sparbössor till d;o gm A.
100:
S., Lilla Ullevi, ... .......... .
H. J., KiUängen, till d:o gm O. C.,
Sh:öfde ............ ................. ... .
5:
Ps. 145: 17, till d:o ............. .
2eo:
R. F., Malmö, till d:o .... ......... ..
100:
E. R., Stblm, till d:o................. .
15:
>Allt det ] bedjen i bönen troende,
10:
det S"koleo l fl" lill d:o ........... .
H. T., Linköping\ till Fub·sio's un·
:!O:
derhåll ............................ . . . .
Missionsvänner i Hörle till hemmet
10:
för missionärernas barn gm N. H.
10 Taclwfler den IS okt.' till d:o......
5:
L. A., Sjötorp, till N. H6gman att
af honom anv. efter godtfinnande ...
10:
Kollekt vid syföreoing hos fru E.,
G~teborg, till hemmet för missio
16: 20
närernas baro .... . ................ .
E. & M. K .• Götebor.g, till d:o .... ..
too:
l Tackoffel'1 , B.d, tilt evangelisations·
100:
verksamheteo ..................... .... ..
C. R., Malmö, lill Cbang·chi cho's
uoderhAII ................ .. .......... .
55:
A. R ., Malmö, till bibcJkviooan
Cheng.ta·sao's underhåll ........... .
55:
Sparbössemedel från A. R., Malmö,
till blirv. sommarhemmet
10: '5
Barnen M·ns sparbössa till hemmet
för missionlremas barn gm F. M.
10:
Från t re missionsväoner i K. Vedum
liH d:o gm F. G. D ......... .... . ..
'3:
Drllngsmarks by till d:o gm J. B... .
10:
A. B., Umeå, och S. N .. Skellefteå,
till Kao Chillg·tsai's uDde~h
e===
"J ~
..=.~
..=._--=I~~
OO=:_ _ _ _ __
Transport

1,8.63: 37

5,]40: 14

K l N A-MISS lONS TIDN INGEN.
KL Ö.

N :o
Trnnsport
r080. T. H. till inköp af något ~r hemmet
för missionärenlas bmn ......... " " ..
108 2. K. S" Durbo, till hemmet för mis
sionärernas balo .... ...... . .
E. O. till d:o gm M, F., Herrljunga
M. J. till d:o gm d :o ..... .
Inkomsten af en li ten lcaffefcst, till
d:o gm d:o ........ . ..... .
109°· S. J'I ()rebro, till Tsa Ching h o's
underhåll .............. . ........ .
109 t. D:o hyresbidrag mr Hanchcng
109.2. D;o till möblering af hem me t för
missionärernas barn .
I I 10.
M. Ö. till d:o ....
1111 • N. A. till hemmet för Illissionärclllas
barn .................. .
J l T2. A. T., H elsingborg, till Liu-Pan-shi's
underhl1l ......... ... .
I I 13.
A. B., Sthlm, samlaCle I-, 2- & s
öringar pa grund af uppropet: ~ De
behöfva icke gå borbo, till hemmet
[ör missioo tlrernas barn.. .
..
A. B. & E. B., Sthlm, till ""Vangs
underhåH ....... .
11 1 S· J. S., Malmö, till ,.Pärlans:. underhåll
112 3.
Kollekt i Farsbo, till kapell i TIaT.
ehow gm A. P. L. ............ ..
112 4. J. J., Tranås, till ehen K'nco's UJI
dc.rUll . ..... ... ....
.. .
, 12 5.
»Ett taclwlrer till Gud för våra tre
5mh från L. & A. V., Göteborg,
ti.H en evangelists l1tbildoing vid
sem inarhun . ..
1128,
L. H. L., Visby, till H. Linder att
användas efter eget godtlill oande ;
missionens tjänst
1(29· Till en gosses underhåll ... ,..
113° , G. S., Sthlm, till fcm e"aogelisters
underhåll
II3 J. Tjänares ; B . . inbesparing genom för
sakande af elfv a·kaffel, till hemme t
rö' missioni1rercas barn, gmA. K.
114 7. Frall offerfes t ; HassIe till d:o gm
S. A., Broddcmd ... . ............

- - - - --
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50:
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2:

14:
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Rik ard och H. Andersson, ·Anna ]anzon, Emma An
dersoTl, M. Ringberg: Honan!u, H o.
Obs! Till alla dessa adresser bifogas: j\r. CIli1la
via Sibt1ia,
, Gertrud Halldorf: Yangcitow, Ku. N. China, via Chin
kiang.
De hcmmavaratult missionärernas adress: S. M. K:s
exp., 8 Malmtorgsgat. Stockh olm C.

100;

30:

Hans Stjärna i Östern.

50:

Kalendern »Hans Stj::trna i Ös tern » har nu utkom
mit och, som vi tro, uti ett mer tilltalande format an
förut och med mer lattlast s til. Dess inneh~1l är mer
rikt och intresseväckande än förr. Bland de ] 7 ölika
uppsatser, den innehfdler, vilja vi här endast om nämna
följande: :DNägot ur Josef Holmgrens lif_, af hans
son, teologi e studeranden Fritz H ~ Im gren ; de svn
nerligt gripande berättelserna: ~Cha ng N iang) af fru
Sandberg och ;;Stilien» af fru Bergling, den senare af
s:!rski ldt intresse för missionens unga vänner och sy nn erligt·
lämplig som berättelse för söndagsskolan, samt lI Guds
verk bland miao-folket» al redaktionen. Vidare före
kommer en teckn ing af den nyligen hemgfmgne missions
vännen . A. T. Piersons lit, som sakert skaU intressera

100:

15:
25:

10:

50:

50:
6: 60
200;

m~n ga .

Vi tro, att den lilla kalendem kan blifva till stor
välsignelse för främjandet af missionens arbete i Kina,
om den tillvinner sig stor spridning, och bedja darför
alla vänner tiII Guds rikes utbredande att godhetsfullt
bidraga härtill ~amt att med första insända rekvisition .{1
det antal ex., som önskas. Priset är liksom Wregftende
är l kr. för kart ex. och 75 öre för haft. med 25 X
raba tt, då minst 5 ex. samtidigt rekvireras eller köpas
pä missionens expedition, 8 Malmtorgsgatan, Stockholm.

75:
16:
25:
1,000;

55:
6r: 10 .~.8 02: 8i

- --- --.

Sum ma undcr okt. mAnad h.

9,543: 0 1

Unde, i,n.-""pt. m'n"<le, h. 88,057 : 70
Und er jan. - okt. måoader kr. 97 ,600: i I
Med varmt tack till hvalje gifvare.

Od må de, som kamuz ditt 1la!1l1l, jiirlrösfa pä digj
ty du öf'l,ergijvtr icke demi som söka dig, Herre. Ps. 9: r I.

jVlissionärernas I\amI\
adresser.

OCr.

Th. och S. Sandberg, Carl och E. Blom, Fredrika
Hallin, D. Landin, J. Olsson: Yii11c1:e1tg, Sha.
Andrew och E. Ericson, Agnes Forssberg, Maria
Björklund .: IsM/" Sha.
Frida Pry tz, Maria Nylin: PUcllOWjlt, Sha.
Verner Wester: Clliec!uJZo, Sha.
Hugo och M. Linder, N. Svensso n: Ttmgcltowju, She .
Nath. Högman, OIga Ahlman, Anna Eriksson:
Hanc/unglzsim, She.
Ida Andersson, Anna Rosenius: H(})I(fllg; She.
Maria Pettersson, Maria Hultkrantz: Si1la1thsiw, Ho.

försäljning för Svenska Missionen
j< in a
anordnas af syföreningen för denna mission torsdagm dm
7 december i K. F. U. K:s lokal, Brunnsgat. 3.
GMvor mottagas tacksamt förutom
exp., Malmtorgsgat. 8, 2 tr.. af
F ru Ma ria Berg,
Handtverkaregat. 28 I tro
Frlm. M. och N. Cavalli,
3 tro

Kun gstr~dgftfllsgat. 22

Fru Bell Fries,
Barnhusgat. 10 3 tro
Frn Elisabet Landgren,
Regeringsgat. 99 n. b.
Fru Agnes Lindahl,
Mälaretorget 19 n. b.

pft S. M. K:s

Frk Emma Beskow,
Danderydsgat. 8 n. b.
Fru Isabel Faxe,
Birger Jarisga t. IS 3 tro
Fru Elin Holmgren,
Kungsgat. 35 I tr.
Frkn. T. och J. Lilljeqvist.
Malmskillnadsgat. 3 I I · tro
Fru OIga Magnusson,
Handtverkaregat. 23 A 3 tro

F rkn H. och M. Pettersson,
Frk. A. och L . Schön,
Odengat. 53 4 tro
Skeppsbron 28 3 tr.
Frk. S. Storck enfeldt,
Engelbrektsgat. 6 A 3 tro

SvC";Sk' ;:;J~okt ry ck·CIl··-._~"~,~;~-',bo ,g-,-tStoCkholm, lQlI.

