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S\1enska Missionens i Kina 29:e 
årsmöte. 

Den 31 maj var å Margareta·Hushållsskolan 
Stockholm samkväm anordnad t för S. M. K:s 

vänner. 
Missionens ordf., missionär E. Folke, hälsade 

de församlade välkomna, gaf som minnesord Es. 60: 
1- 3 och påminte om att årshögtid just Samma tid 
firades äfven ute i Yuncheng. 

Sedan af fru E. Lodin sjungits: "De trognas 
syskonband, hur ljuft det är", utsågs till ordförande 
för aftonen godsägaren Joh. Hede1lgren. 

Denne började med att påminna om den sorge· 
post, som ingått ge nom underrättelsen, att en af 
de kära arbetarna på fältet, fröken Svea Wibell, den 
23 maj skördats af döden . Många, så yttrade tal., 
få gå ut i hednaIand för att lära hedningarna att 
le/va, andra för att lära dem, hur man skall dö. 
En annan syster som för några år sedan kallades 
att ingå i Guds härlighet, fru Tora Wester, hade, 
innan hennes lif slocknat, ropat: "Jesus, håll mig 
vid handen!" och därpå: "Nu, Jesus! " Så var 
allt slut. Den som kan dö så har kanske satt in 
mer i missionsgärntngen än mången, som kämpat 
länge. Vi böra därför aldrig säga, att någon af 
Herrens arbetare ryckes för tidigt bort utan i stället 
tacka för hvad han genom honom eller henne utfört. 

Sedan revisionsberättelsen upplästs (återfinnes 
i sammandrag å sid. 92), och full och tacksam an-
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svarsfrihet beviljats, omvaldes de förutvarande rev;. 
sorerna, herrarna F. T. Olsson, Fritz Eckert och 
Carl Boberg. 

Dyrbara hälsnings. och minnesord från fl era af 
ombuden i landsorten upplästes liksom ock utdrag 
ur några brer från fältet. 

Af fru Lodin sjöngs nu: "Herre, Herre, led du 
mina steg", och därefter hölls af herr Hedengren 
ett kort föredrag öfver Ebr. 8: 1: Men hu/v ud
saken a/ de/ vi tala är, atl vi ha/va en sådan 
ö/verstepräst, som sitter på högra sidan å/ Maje
s/å'te/s Iron i himmelen." Vi tillåta oss ur detta 
synnerligen tänkvärda föredrag meddela några strödda 
tankar. 

Jesus Kristus är den store Öfversteprästen, där
för alt han bär sitt folk på sina axlar, på sitt hjärta 
och på sin panna. 

Till Mose hade Gud sagt, alt han skulle vara 
mycket noga med att göra allt efter den förebild, 
som blifvit honom visad på berget. Och så fick 
han befallning att taga två onyxstenar och på dem 
efter ättlöljd inrista [sraels söners namn. Hvad be
tyder väl detta, om icke att Herren vill bära sitt 
folk på sina axlar i den mån de komma till honom, 
alt han icke g ifver företräde åt den ene eller andre, 
icke är partisk. Alla få komma i den ordning, 
hvari ~e vinnas. Förvisso stå på dessa andliga 
onyxstenar äfven de kinesiska församlingarnas namn 
inristade. 

Mose befalldes att låta inrista Israels stammars 
namn med slensnidarkonsl, med en skrift, som 
aldrig kunde utplånas. Så få vi också tänka oss, 
att när Herren en gång på sina onyxstenar låtit in· 
rista någon ny församling, skall dennas namn icke 
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utplånas därifrån, så länge den själf vill stå kvar i 
gemenskap med Herren, 

Onyxstenarna skulle sättas på axelstyckena af 
den efod, öfversteprästen bar. En mans axlar äro 
det starkaste han äger. Hvilken trygghet ligger då 
icke lör Guds. församling i att veta sig vara buren 
på sin store Öfversteprästs axlar! De båda onyx
stenarna skulle med sina inskrifter bringa Israels 
barn i åminnelse inför Herren. Så har också Herren 
Jesus Kristus sin församling i ständig åminnelse. 

Men han är den store Öfversteprästen äfven 
därför, at! han bär sitt folk på sitt hjärta. Vi hafva 
en skön förebild till detta i domsskölden. Denna 
skulle icke vara fristående utan höra med till öfverste
prästens dräkt. Den skulle vara af samma väfnad 
som efoden och liksidigt fyrkantig, besatt med in
fattade stenar i fyra rader. Liksom Herren icke 
har några favoriter, när det gäller att bära sitt folk 
på sina axlar, så icke heller när det gäller att bära 
dem på sitt hjärta. Hvar och en får vara honom 
lika 	nära. 

Men liksom de ädelstenar, som representerade 
Israel$ stammar, hade olika glans och skiftning, så . 
har Herrens församling här och där olika glans och 
färg. Det är något härligt, som ligg,r i denna 
Herrens uppfattning af sin församling. Adelstenarna 
skulle vidare sitta' i fyra rader, så att säga i bro
derlig endräkt. "AronUJ heter det, fl skall så bära 
Israels söners namn i domsskölden på sitt hjärta, 
när 	 han går in i helgedomen för att bringa dem i 
åminnelse inför Herrens ansikte beständigt", Så 
skall Jesus Kristus, som här förebildas genom Aron, 
bära sitt folks dom på sitt bjärta inför Herrens an
sikte beständigt. 

Till sist heter det: "Du skall göra en plåt af 
rent guld, och på den skall du inrista, såsom man 
graverar signetringar: Helgad åt Herren." Det 
har blott funnits en, som i hela sitt lif och hvarje sin 
gärning bevisat, att han är helgad åt Herren, och 
det är Jesus Kristus. Vi kunna icke med full san
ning på våra gåfvor och gärningar skrifva de 
orden, så att de synas för tid och evighet, men 
vi sträfva åt det hållet. Hur bör det icke glädja 
oss, att denna plåt af guld med sin inskrift "Helgad 
åt HerrenH sitter på Jesu Kristi panna, och att han 
bär 	den missgärning, som vidlåder de-heliga gåfvor, 
som af oss frambäras! Denna plåt af guld sitter 
beständigt på hans panna. Hvarje år, som går, 
sitter den där. Det är af detta vi, som i all skröp
lighet äro mi~:sionsarbetare, hafva att hämta vår 
frimodighet. Afven' det bästa, vi göra, vidlådes 
nämligen af mycken brist. Mången gång äro vi 
färdiga att digna af missmod och tänka, att det är 
bäst att vi draga oss tillbaka. Men n.~j, den gyllne 
plåten sitter beständigt på vår store Ofversteprästs 
panna. När han bär fram inför Herren doo miss
gärning, som vidlåder, hvad vi hafva att komma 
med, blir därför det som återstår genom honom 
välbehagligt inför Gud. 

Få vi riktigt blicken på detta, Jesu Kristi starka 
axlar, Jesu Kristi varma hjärta och Jesu Kristi klara 
panna, då kunna vi icke l~ta bli att tacka Gud för 
hvad vi hafva i vår store Öfverstepräst. 

Ett af ombuden, komminister G. Klingner, fram
förde en hälsning från Göteborgskretsen och gaf 
som minnesord Upp. 21: 5, 6: "Han, som satt på 
tronen, sade: Se, jag gör allting nytt. Och han 
sade till mig: Det är gjordt. Jag skall gifva den 
som törstar af lifvets vattenkälla för intet." 

Vi 	 lefva, yttrade tal., f. n., särskildt hvad den 
yttre naturen angår, i en nydaningens tid. Det är 
icke längesedan vinter och köld rådde. Nu se vi 
lifvet sprudla öfverallt. Sol och regn hafva fram
kallat detta underbara, som nu fröjdar våra hjärtan. 

Men hvad som sker i den yttre naturen, är 
något, SOm Gud har lofvat skall ske också i andens 
värld. Och grunden till det stora nydaningsarbete, 
han där vill utföra, ligger, som vi nyss hört, i den 
store Öfversteprästen, Jesus Kristus. Hans kors 
möter oss med försoningens, helgelsens och kraftens 
rika solljus. Och vid korsets fot på Golgata fram
strömmar den lifskälla, som med sina rika flöden 
vill hos den enskilde och folken framkalla nyda
ningens under. 

Så vill den store Frälsaren hos hvar och en 
af oss utföra detta nydaningens under. Och detta 
äger rum, icke blott när han för första gången får 
föra oss från mörkret till sitt underbara ljus, när 
han . får förlåta oss våra synder, hela våra brister 
och fylla våra bjärtan med sitt jubel, utan det för
siggår hvarje dag. Dag för dag möter han oss 
med ny nåd, och denna nåd är ägnad att hos oss 
utföra det undret, att lifvets krafter blifva verk
samma och starka i vårt lif och våra gärningar. 
Vi veta, att vi i den rika bladskrud, SOm pryder 
våra träd och växter, förgäfves leta efter två blad, 
som äro hvarandra fullkomligt lika. Detta vittnar 
om Skaparens stora förmåga att framställa allt så
som själfständiga konstverk. Något liknande vill 
han utföra också i hvarje enskild personlighet. Han 
vill genom sin nåd fostra hvar och en af oss till 
at! på ett särskildt sätt upper,bam hans nydanande, 
stora kraft i lif och gärning. I den mån vi dricka 
ur den källa, som ' flödar från Golgata, samt om
strålas af Guds underbara kärlek, af försoningens, 
helgelsens och kraftens solljus, skola v,i också fostras 
till det, som Gud vill hafva oss till. 

När vi se ut öfver lifvet, finna vi, att Guds 
stora planer gå ut på att göra allt nytt. Så också 
både här hemma i Sverige och ute i Kina. Gud 
vill hafva oss med i sitt stora nydaningsarbete i den 
mån, han fått fostra oss, så aH vi kunna föra fram 
några af hans underbara lifskrafter. Inför Kristi 
kors försvinna afstånden mellan Sverige och Kina, 
mellan arbetarna här och därute. Inför Kristi kors 
försvinner afståndet också mellan de kämpande här 
nere och de segrande däruppe. Det är samme 
Frälsare, som möter oss här, som hjälper de våra 
i Kina, och inför hvilken de, som redan segrat där
uppe, stå lofsjungande. 

Så önska vi nu innerligt, att Guds nåds under
bara, nydanande kraft må få vara riktigt verksam 
ibland oss i vår missionsgärning och vår dagliga 
kallelse, så att Gud får fostra oss till hvad han har 
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uppställt s~m mål för oss, att hans stora, härliga 
löfte snart må gå i fullbordan: "Se, jag gör allt nytt." 

Efter afsjungande af sången: "Genom lidande 
till seger" följde en stunds bönemöte, hvarefter 
samvaron "afslutades med gemensam tedrickning. 

(F0,15.) 

Utdrag ur redogörelseR för S"enska 
Missionens i Kina 29:e "erk

samhefsår. 
l. 

Hemarbetet. 
Till arbets/ältet i Kina ha/va 5 hemmavarande 

missionärer återvändt och 3 nya arbetare utsändts. 
Den 27 aug. 1915 återvände dit missionär och fru 
Blom, och med dem följde de nya missionsarbetarna, 
fröken Ester Jonsson och fröken Estrid Sjöström. 
Den 13 jan. 1916 återvände missionär och fru Anders
son, och i deras sällskap utreste för första gången 
missionär Martin Linden. 

Missionärerna Blom. och Andersson företogo före 
sin utresa till Kina missionsresor i olika delar af 
landet. Den senare höll äfven en bibelkurs i Hagaberg. 

Missionsresor hafva äfven gjorts af missi.9nens 
ordförande, missionär E. Folke, kand. Gustaf Oster
berg samt missionär Nath. Högman. Den senare 
har under året besökt ett 50-tal olika platser, hållit 
20 bibelkurser och omkring 140 · missionsföredrag 
och predikningar. 

Regelbundna bönemöten för missionen och dess 
arbete i Kina hafva hållits såväl i hufvudstaden 
som på många platser i landsorten. Mycken välsig
nelse har utgått från dem. 

Större missionsmöten hafva hållits i Stockholm 
vid 3 olika tillfällen, i Skellefteå, Hvetlanda, Orebro, 
Mariestad och Eksjö. 

Af missionens ombud halva följande af Herren 
blifvit hemkallade: Skollärare.r. O. Ahlberg, Oskars
hamn, predikanten A. Dalin, Ofvanmyra, kyrkoherde 
L. Oahlstedt, Wilhelmina, kyrkoherde K. Torin, 
Sjövik, fru Signe Jonson, Vara, och fru Augusta 
Koch, Linköping. För allt hvad de under sin ar
betsdag gjort för Guds rikes framgång i Kina och 
för den kärlek, de visat mot missionens arbetare, 
bringa vi Herren vårt tack och lof. 

Följande nya ombud hafva tillkommit: Kyrko
herde C. A. Carlstedt, Adelöf; skollärare · J. G. Jo
hansson, Bölåsen, Oviken; herr S. A. Carlsson, Hvet
landa; landtbrukare Joh. Larsson, Hablingbo; landt
brukare M. Mårtensson, Orrviken; fabrikör K. H. 
Nilsson, Säfsjö; bagaremästare Joh. Pettersson, Ofvan
myra, landtbrukare C. E. Toorell, Ettrarp, Hok; herr 
M. Ph. Tottie, Linköping; öfverlärare A. Swartz, 
Norrköping; fröken J. Holmqvist, Tenhult; fröken 
M. Lindberger, Långåsa, Forserum; fru K. Olsson, 
Lund, Genvalla; fröken l. Pettersson, Skillingaryd; 
fröken M. Svensson, Visby, samt fröken H. Steen, 
Hvetlanda. 

"Kinamissionstidnil]gen Sinims Land14 
, julkalen

dern "Hans Stjå"rna i Ostern" samt den af missionär 

Nath. Högman författade skriften "Framtidsutsikter" 
hafva utgjort missionens publikationer under det för
flutna året. 

Några personalförändringar hafva ej ägt rum 
inom Kommitten för Svenska Missionen i Kina. Men 
missionens Damkommitte har förlorat en af sina 
äldsta ledamöter, fröken Amelie Schön, som den 21 
nov. ingick i Guds hvila efter ett mångårigt troget 
arbete för hans rike. 

För att tillgodose behofvet af arbetskrafter i 
hemlandet, särskildt beträffande reseverksamheten, 
har missionär Nath. Högman och fru Judit Högman 
tillsvidare överflyttats till hemarbetames grupp. 

Missionens hem vid Dufbo och i Djursholm 
halva fortfarande under samma vård som föregående 
arbetsår fyllt sin viktiga uppgift att bereda missio
närer och missionärernas barn samt de flesta af mis
sionens hemarbetare lugna tillflyktsorter. 

Svenska Missionen i Kina har i kanske något 
större utsträckning än andra svenska missionssällskap 
sökt taga vård om barnen till de på fältet i Kina 
arbetande missionärerna. Detta har lagt mer an
svarsfulla och kräfvande uppgifter på dem, som när
mast förestå denna gren af verksamheten, än de 
flesta torde ana. Och detta icke blott under den 
tidsperiod, då barnen tillhöra skolåldern. När de 
sluta skolan och måste träda ut i lifvet och där 
skaffa sig sitt eget lelvebröd med tomma händer, 
då sättas ej blott de själfva utan framförallt de, åt 
hvilkas vård de varit anförtrodda, på tros- och böne
prof, som "icke äro hvar mans". Och då synes det 
stundom, som hade missionen åtagit sig större an
svarsbörda, än den förmår att bära. Dock"kärleken 
tror allting, den hoppas allting", och den kan icke 
vända om, men den kan stärkas af den förståelse, 
som kommer den till del från andra, "ha/vande 
samma kå·rlek." När så sker, blir . det glädje i him
melen och på "Barnens Hem" i Oufbo. 

Fru Inez Bölling har jämte föreståndarskapet för 
missionens hem i Djursholm äfven på annat sätt 
tjänat missionen. Hon har sålunda besökt sju "Dag
gryningar" i landsorten, hvaraf två nybildats denna 
vår, samt i hufvudstaden haft åtskilliga möten bland 
annat för skolungdom i förening med skioptikon
förevisning. 

Liksom föregående år har doktor Henrik Berg 
kostnadsfritt skött läkarvården på hemmet, hvilket 
vi med stor tacksamhet anteckna, äfvensom att hälso
tillståndet under året varit i allmänhet god t. 

Kommitten har älven att med tacksamhet er
känna den hjälp, den kostnadsfritt erhållit i juridiska 
frågor af Hofrättsnotarien E. Heurlin. 

Med tacksamhet till Gud tänka vi vidare på 
den offervillighet, hvarmed missionens vänner tjänat 
Herren med sina ägodelar, så att missionens hehof 
i stort sedt blifvit tillgodosedda, och på den varma 
kärlek till· missionen, hvarom deras bref burit så 
månget vittnesbörd under den gångna arbetsperio
den, och hvarigenom missionens hemarbetare erhållit 
så mycken uppmuntran och glädje i sitt arbete. Vi 
hembära därför alla missionens vänner i när och 
fjärran ett hjärtligt tack för allt, som de i detta af
seende gjort. 
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Utdrag ur revisionsberättelsen. Kritisk lid i Shensi. 
Inkomster: 	 Af L. H. Linder. 

Behållning från 1914 (ink!. Koskullska 
fonden) ..... . 2,717: 80 

Gåfvomedel . ................. . 105,462: 38 
Inkomster från tidnings- och bokförlaget 4,664: 23 
Räntemedel ... . ...... ......... . 573: 84 

a ---Sum~-~k'r-onor"""113,418: 25 

Ulgifter: 
Missionsutgifter ..... . ... ................... . 89,203: 06 
Kostnader för fastigheter och inventarier 695: 73 
Omkostnader för' hemarbetet och mis

sionshemmen . . . . . . . . . .. . ........ . . 14,649: 42 
Omkostnader för tidning och bokförlag 4,664: 23 
Behållning till 

fonden) . 
1916 (inkl. Koskullska 

............ 4,205: 81 
Summa kronor 113,418: 25 

Tillgångar: 
Fond, revers och kontanta medel 14,205: 81 
Fastigheter och inventarier i hemlandet 83,629: 60 

i Kina . .... . 68,640:
" " " Summa kronor 166,475: 41 

Stockholm den 10 maj 1916. 
F. T. 	 Olsson. Fritz Eekert. Carl Boherg. 

Kommitlen för S. M. K. 
a) ordinarie ledamöter: 
E. Folke, ordf. 
j. Rinman, rektor, v. ordf. 
O. v. 	Feililzen, kommendör, t. f. sekreterare. 
K. G. Magnusson, ingenjör, kassaförv. 
Karl Fries, fil. dr. 
I. Landgren, ingeniör. 
H. Ditlner, ölverste. 

b) konsultativa ledamöler : 

Knul Bergh, med. dr. 

Joh. Hedengren, godsägare. 

Sv. Johnson, grosshandlare. 

A. Hylander, kyrkoherde. 
K. E. 	 Bjurslen, banktjänsteman. , 

.MIssionens Damkommitte. 
Ledamöter: 

Doktorinnan Maria Berg. 
Fröken Emma Beskow. 
Fru Inez BöWng. 
Fru Bell Fries . 
Fru Elin Holmgren. 
F röken Louise Sel. ön. 
Fröken Sigrid Storekenfeldl. 

S. M. K:s Callfornia Kommitte. 
Ledamöter: 

Alex. Danielsson, ordf. 
John Peterson, v. ordf. 
Ole Alen, sekreterare. 
A. T. 	 Lindgren, kassör. 
K. G. Lindqvist. 
Alfr. Peterson. 

Som 	 jag förut meddelat, ha röfvarebanden, 
d. v. s. skaror af afskedade soldater från 1911 års 
revolutionsarme, de flesta väl beväpnade, blifvit allt 
talrikare och mer närgångna. Vi fingo en liHig för
nimmelse af detta, då vi vid morgonbönen den 17 
mars blefvo ackompagnerade af salfvor från repeter
och maskingevär. En skara röfvare voro då sam
lade utanför norra stadsporten i syfte att inta' vår 
stad. Snart kommo sårade ' soldater af de våra 
springande för alt bli förbundna. Ett par framstå
ende konfucianister kommo till gästrummet för att 
utgjuta sitt bekymmer. Nöden dref dem att till
sammans med besättningen på stationen böja knä 
i Jesu namn och bedja Gud om räddning. Efter 
bönen hörde vi intet mer skott. Röfvarne hade 
dragit sig tillbaka till 'Peshui och de norra bergen. 
Sedan dess ha deras· kamrater gjort påhälsning i 
flera städer såsom Peshui, Chao·i och Hoyang. 
Penningar och vapen är deras lösen. Regeringens 
trupper jaga dem . Inlångas 'någon Iefvande, dör 
han utan fruktan. Ja, det hände under förra som
maren, då många röfvare arkebuserades här, att 
den dömde gick till döden sjungande teaterstycken 
eller förbannande myndigheterna. 

Då ett sådant sakernas tillstånd är något oer
hördt äfven i Kina, vill jag i korthet söka skildra 
anledningen och äfven gilva en ,inblick i hvad som 
vänta·r missionen och oss här i Shensi, om ej Herren 
ingriper och ger en lösning till de föreliggande pro
blemen. 

Så snart Juan Shl Kai blilvit vald till president, 
sände han sig tillgifna generaler med trupper från 
norra armen, hans egen skapelse, till provinshufvud
städerna med fullmakt att taga all styrelse i sina 
händer. Hit till Shensi, som varit en af de vik
tigaste härdarna för revolutionen, sände han en 
kraftig men hänsynslös opierökare, Lu Chien Chang, 
med en väldig arme under sken af att förfölja Hvita 
Vargen men i verkligheten i syfte att upplösa den 
dåvarande Shensi-armen. De djärlvaste af denna 
arme, 	de som under revolutionen utförde de största 
bedrifterna (Yunchengs och T ungkuans intagande 
m. m.), och som sedan gjorde det mesta till, att 
Hvita 	Vargen måste fly ur provinsen, vore då, sam
lade i Tungchow under general Ch 'en Pei Sengs 
b'efäl. Ett antal revolutionärer hade redan dragit sig 
tillbaka till privatlifvet och andra, för hvilka sold 
ej lanns, sökte dra sig Iram på mer eller mindre 
ärligt sätt. 

I stället för att söka studera Shensifolkets kynne 
och 	 sätta s ig in i dessa soldaters och "röfvares" 
ställning - de flesta kunde nu al olika anledningar 
inte 	 försörja sig på ärligt sält i s,ina hem; deras 
fribytarelif hade också bragt dem i delo med lagen 
ener skaffat dem ovänner - började militärguver
nören upplösningsverket. De värfvade soldaterna 
afskedades undan för undan, och de afsked~de för
löljdes och trakasserades på allt sätt. Många, som 
redan återgått till ett hederligt lif, ha uppspårats 
och afrättats utan miskund, vare sig de varit lärda 
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eUer olärda. Ett par hundra ha under dessa två 
år afrättats här i Pucheng och i Sianfu. De djärf
vaste revolutionsmännen insågo, att enda utvägen 
för dem att värja sig var att etablera sig som höf
dingar och samla omkring sig en skara "bröder". 
På detta sätt har röfvareväsendet uppstått och fått 
ett sådant omfång, som det nu har. 

Nu synes det vilja komma till en kris. Med 
anledning af Juan Sh.. Kai's försök att upphöja sig 
till kejsare ha de förnämsta revolutionsledarn e, bland 
hvilka äro de två förnämsta styresmännen i Yun
cheng, kunnat hopsamla fribytareskarorna för att 
göra uppror. De ha börjat samla sig i närheten af 
Hancheng. Deras syfte var att bemäktiga sig stä
derna Hancheng, Hoyang och Tungchowfu m. fl., 
som aUa ha en liten garnison, samt att sedan tåga 
mot provinshufvudstaden SiaTlJ där militärguvernören 
med de norra trupperna - som aUtid visat sig 
"rölvame" underlägsna i mod och stridsduglighet 
har sitt säte. Folket, hette det, skulle ej oroas, 
blott städerna gåfve nödigt underhåll åt trupperna. 

Emellertid kom "kejsarens" abdikering emellan 
och därmed de södra provinsernas villighet att göra 
fred. Upprorshären har i flera dagar legat utanför 
Hancheng, beröfvad anledningen att göra uppror. 

Då telegram om förhållandena afsändts tiU Pe
king, torde myndigheterna där komma att ingripa. 
Väl vore, om de kunde finna en man, som förstod e 
situationen och hade hjärta nog för Shensi och dessa 
fribytare, som ville bereda någon utväg för dem som 
så önska att återvända tiU ett hederligt Ii f. • 

Under kulregnet .i HOYilng. 
Af R. B- g. 

(Forts. af "Genom eld.") 

Den 5 april gjorde klart för oss mycket, som 
den 4 var okändt, och väl var det, ty annars hade 
icke våra få tappra soldater ens vågat göra mot
stånd. Först fingo vi veta, att röfvarnes antal ej 
blott uppgick till 1 å 2 hundra, utan att de ägde 
4 il 500 till häst och minst lika mycket fotfolk. För 
det andra, att de nu för första gången hissat revo
lutionsflaggan o.ch följaktligen i dess tecken ämnade 
intaga städerna här rundt omkring. För det tredje, 
att en Hoyang-man, som vid första revolutionen för 
5 år sedan blef borgmästare i Hoyang, nu var den 
s. k. "Excellensen" för hela röfvareskaran, och en 
förutvarande rektor för Hoyangs realskola samt chef 
för skolväsendet i hela distriktet hans närmaste man. 
Men vi fingo också höra, alt en vidtberyktad röf
varehöfding från provinsen Honan, som omkr. 1 års 
tid terroriserat vidsträckta trakter här omkring, var 
med i följet och den egentlige diktatorn. 

Denne senare, hvars namn är "Ko chien/' ville 
storma murarne här. Men hans «Excellens" Liu Ting 
hsien bad för Hoyang, under förevändning att här 
vore så litet att vinna, och att det vore bäst spara 
ammunition framför allt och folk, till dess Hancheng 

* Tyvärr kunna 'Ii icke meddela afs lutning på missjonär L:s 
uppsats. Sannolikt ha de sista bladen förkommit 'lid censu
reringen i Ryssland. 

blifvit intaget. Bland dess rika befolkning hade de 
nämligen att vänta sig ett ·godt byte. 

Sålunda drogo de den 5 april iväg mot Hancheng. 
Den 6 i daggryningen började de bombardera Han
chengdistriktets stora, affärsrika södra köping, Ts; 
chuan. De där befintliga 60 volontärerna gjorde ett 
kraftigt motstånd. Men röfvarerevolutionärerna, som 
efter hand till roffat sig provinsens bästa vapen, och 
hvilkas antal undan för undan växte, voro frampå 
f. m. omkring 1,000, som besköto köpingen. Med 
tillhjälp af mekaniska stegar kommo de ock på flera 
platser öfver muren. Nu sprungo de volontärer, 
som ej hade fallit, ut genom den ännu ej beskjutna 
östra porten, och så började plundringen. Större 
delen af befolkningen hade redan flytt. Blott de 
fattiga kvarstannade, och af dem hjälpte ett stort 
antal till med plundringen. Kopparpengar, svårlrak

.tade saker samt föremål af mindre värde vräktes af 
rölvama ut på gatorna åt de fattiga, medan allt 
silfver och alla lätt fraktade dyrbarheter fingo följa 
med de fosterlandsälskande revolutionärerna. De hus, 
tiUhörande rika personer, hvarur silfver och andra 
dyrbarheter hunnit undanskaffas, saltes i brand . 

.På e. m. den 6 fortsatte röfvarna de återstå
ende 10 km. fram till Hancheng* 

Den 7 dennes på e. m. kom Anna Erikssons 
tjänare hit med bref, som skrifvits föregående natt 
af A. E. och postmästaren Kao. Han berättade, att 
han under den 50 km. långa vägen, som han till
ryggalagt dels gående, dels springande, åter och 
åter mött grupper af på ett eller annat sält beväpnad 
ungdom, som frågade efter "den stora härens" till
håll. l köpingen Tsr chuan funnos inga soldater, 
men Lius flagga vajade öfver porten. På gatorna 
syntes intet folk, och inte en matbit fanns att köpa, 
men kvinnor hördes öfverallt begråta sina döda, 
förnämligast fallna volontärer och unga kvinnor, som 
kastat sig i brunnarna. Han berättade också, att 
uhans e~cellensu Liu genom Hanchengs borgmästare 
kräfde hela stadens och statens kassa samt 30,000 
täls i · lösen af köpmännen. De rika i staden ville 
de själfva begära lösen af, en och en . -' 

Så snart jag läst vår diakons bre!, skickade jag 
det till rådhuset, till borgmästaren och de 4 kapte
ner, som i spetsen för hvar sitt kompani soldater 
just anländt hit, med förfrågan Om icke 200 kaval
lerister kunde under natten rida fram till Hanchengs 
undsättning, så mycket hellre, som det sades, att 
ytterligare 3 kompanier soldater voro på väg hit och 
icke skulle vara långt ifrån. Men nej! Kinesiska 
officerare synas ha för princip att låta röfvarna or
dentligt plundra. Först sedan de begifvit sig af, 
rycka de fram och intaga den sköllade platsen, ej 
så sällan för att själfva taga, hvad som finnes kvar. 

Med bäfvan tänka vi på Anna E. och aUa våra 
vänner i Hancheng. Herren förbarme sig öfver dem 
och hela stadens befolkning! 

• Som i bref från frk . Anna Eriksson i föreg . n:r med· 
delats, hur röfvarna komma in i Hancheug, och hllr missions
stationen genom Guds stora nåd blef skonad, utesluta vi den 
del af missionär R s bref, som skildrar detsamma. 

u Det betyder i de flesta fall, att de kräfva ut allt hvad 
de ha. 
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Vi ha just nu hört, att från Hancheng ämna röf
varna sig hit igen för att inta' denna stad. Vi hålla 
på att bilda en Röda kors-förening i afvaktan på 
hvad som komma skall. 

Hancheng den 20 april 1916. 

Till Kommitten f. S. M. K. 

Kära vänner i Herren! 

Tänkespråken för i dag i mm engelska vägg
almanacka lyda: 

The people be strong ... and the 
cities are walled, and very great: 
and moreover we saw the children 
of Anak there. 

Numbers xiii. 28. 

The chariots of God are twenty 
thousand, even thousands of angels. 

Psalm lxviii. 17.* 

Här har ej varit något svårare efterspel till den 
heta striden i förra veckan. De olika trupperna 
soldater ha dragit norrut efter rebellerna. Ett par 
ämbetsmän från lamen voro nyss häruppe och sade, 
att revolutionärerna i ett slag förlorat 800 man, och 
att nu vore faran ölver. Till lamen har kommit 
order från Peking, att vi skola beskyddas. Det låter 
ju godt och väl, men med få och opålitliga soldater 
till stadens försvar kunna styresmännen ingenting göra. 
l tumultet häromdagen förlorade de själfva allting, 
t. o. m. sina sängtäcken. Vårt hopp står ju inte 
heller till deras makt utan till lelvande Gud, som 
allt förmår. Just nu kom någon och sade, att re
bellerna dragit sig åt väster, åt Hoyangtrakterna till, 
och att provinssoldaterna i Pucheng gjort gemensam 
sak med dem. Men det ena ryktet aflöser det andra, 
så man vet inte alls, hvad som är sant. Barnen och 
de flesta kvinnorna ärQ nu härifrån, så jag känner 
mig lättare om hjärtat. Förutom af Guds ord har 
jag haft stor hjälp af att omigen läsa Mr. Taylors 
lefnadsteckning. Samme Gud, hvars nåd och kraft 
han fick erfara i den farofulla brytningstiden på 
missionsfältet, står ännu fast vid sina löften. Evin
nerligen, o Herre, består i himmelen ditt ord, Ja, 
äfven på jorden. 

Hjärtliga hälsningar! Eder syster i Herren, 

Anna Eriksson. 

* I svensk öfvers. Men folket ..• är starkt, och städerna 
äro välbefästa och mycket stora; ja, vi såga där också afkom
lingar af Anak. (4 Mos. 13: 29). 

Guds vagnar äro tiotuscnden, tusen och åter tusen änglar. 
(enl. eng. bib. Ps. 68: 18). 

Jmm Shi Kili. 
Enligt meddelande i den dagliga pressen lär 

presidenten Juan Shi Kai hafva aflidit den 5 dos. 
Mera framdeles, sedan säkra underrättelser ingått. 

Siffror, som fil\il. 
"Hvad redovisningen är torr och tråkigl" 

Detta uttalande hör man icke sällan. Men det beror 
alldeles på, hur man läser den. Hvilken missions
kärlek, hvilken förbön, hvilken försakelse ligger icke 
bakom många af dessa till utseendet så torra siffror! 
I en missionssparbössa var en liten lapp nedlagd, 
hvarpå följande var skrifvet: "Ett tack och lof till 
Gud för den nåd och kärlek och barmhärtighet, 
som han har bevisat emot oss. I detsamma, som 
vi nedlägga ett mynt i sparbössan, böja" vi våra 
knän' till Gud och bedja, att han välsignar missions
arbetet. Vi vilia sjunga om Herrens nådegärningar 
evinnerligen." Vi äro förvissade om, aU många 
gifvare kunna säga alldeles detsamma. . 

Den s0!ll med uppmärksamhet läser redovis
ningen, skall äfven finna, h~r uppfinningsrik kär
leken är. Ett exemp,l härpå gifver redovisningen 
i dagens nummer. Olver 50 gåfvoposter äro in· 
förda under rubriken: "1 stället för krans till fru 
Augusta Kochs kista." Den hemgångna var,. som 
bekant, en varm kinamissionsvän. Och' hennes 
vänner ha utan tvifvel fattat henne rätt, då de i 
stället för förgängliga blommor på hennes graf sökt 
till hennes minne binda kransar af blomster, som 
aldrig vissna. 

Herren välsigne i rikt mått en hvar, som, drifven 
af Jesu kärlek, är med i det stora verket: Guds 
rikes utbredande på jorden. 

Sommilrsko\iln "id S". Bibelinstitufet, 
. , 

Söderfelje, 
kommer i år att hållas den 6-23 juli. De dagliga 
bibelstudierna komma alternativt att ledas af. rektor 
J. Rinman och missionär N. Högman. Missions
föredragen komma att hållas af hemmavarande mis
sionärer från olika fält, och missionsstudiekretsar 
arrordnas för dem som önska deltaga däri. Öfriga 
mer fristående ämnen komma att behandlas dels i 
föredrags-, dels i samtalsform. Flera timmar reser
veras dagligen för hvila och rekreation. Priset blir 
för hel inackordering pr dag kr. 2 för deladt 
och kr. 2: 75 för ensamt rum. Anmälningar in
sändas till Sv. Bibelinstitutet, Södertelje. 

Visa tidningen för edra vänner och 

bekanta och uppmana dem att prenu

merera å densamma! 
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N:o 	 KL O. Redovisning 
Transport 17,959: 40 

fö r medel influtna till :t Svenska M issionen Kina) 786. W-u, d:o d:o .......... .. .. ro 
under 'maj månad 1916. 787. H, V., d;o d;o .. . 	 I: 

788. K l. ]-n, d:o d:o ................ .. ,. 

Allmänna 	m issionsmedel . 7R9. Ax. Cr- H, d:o d:o 4: 

79°· J. W-II, d:o d:o ................... .. 50N:o 	 Kr. O . 79 r. J. B-tt, d:o d:o 5° 
7U . S. J., Eksjö ....................... .. 100: 79 2. H. B., d:o 0:0 .............. .. I : 
71 2 , ~1. R" Vli:cjö ............... . .......... . 40: 793. E. R, d:o d:o ........... .. I : 
713, Fr~D missionsank tion i St. l'>'Iellösa .. . J S: M .• d:o d;o "794. 5° 
7 ' 4, Böoekrelsen Kristinehamn gm G." B, l O; 795. H . H ., d:o d:o .. J: 
7 [S · Gm H. P", 	 S: 796. M. L, R-u, d:o d:o 
7 16. Gm H. L .. " 	 I; 25 797 · L. H - m, d :o d:o.... "l: 
717. A. L.• Sundsvall . 5: 798. E . 13j- n, d:o d:o 	 r: 
718. H. och H., ÅSbo, Össjö 20: 	 E. F., d:o d:o799· So 
72 [ . ~Ur Glids rika förråd •.... 10: 800. l . T ., d:o d o .... . ............ . 50 
7" P. M. E. och P. A. E. gm M. S., 801. E. Rg, d:o d:o r: 

Mora. " ................ . 20: S02. t Brila ~ , d:o d:o 

;23. M. J., Kiooe - Vedum ................ . . }O: 8o). S .• d :o d:o .. " 

72 5. F. 	F .• Sundsvall, rab. d H. S. O.. . , 19 804. H . J - son, d:o d :o " 
726. S, 	 A. gm Lilla Sv. Baret. E xp. , Jl<pg 20; Hj. med fru, d:o d:o 10: " 8°5· 
72 7. AuktiODsmcdel fr1\.n Eksjö gm S. J. 300: 20 806. Ch. A - n) d:o d :o I: 
728 . ,Offe rkuverh från Eltsjö gm A. H. 30 : 80 7. E., d;o d:o ..... 5: 
730 . F rll.n sö ndagsskolan i H "ilan gm H, R. 6· 808. N ., d:o d:o 2: 
73 1. .Onämnd ., Klinteh:1I110, gm O. E~O., 	 L. A .t d:o d :o 8°9· 

Visby.............. . . ,: 8Jo. H . W .• d: o d:o 
5° 

732. K. J., Slhlm . . .................... . 25 : 811. H . J, d :o d:o 	 I: 
5° 


734· 	 TestameOlsme<lel efter aB, frkn Amelie lli 2 . A. K, d:o d:o 
Schön, Sth lm, »Lulr. 19: IJt ... 15,000: 8, 3. B. P. t d:o d:o " I: 

73$. ~I. F.» .............. .. ........ . 500: 81 4. L ., d:o d:o . 	 5: 

736. »Offerltuve rl . frän Ersmark ....... , I: 75 8 15. H . S., d:o d:o .......... .. 

7 J7. D:o fråo Skellefteå ........... .. I S: 8 16. B. C.• d:o d:o " 
': 
738. C. och T. G., till E. Sjöslrö ms un-	 8 17. .Fina• • d:o d:o .. ..... ..... . 
 '5

derh.sU . . . ......... . ...... . ........ . 50; 818. E. E. , S kenninge, d :o d:o 5: 

739. 	 . H alfva behållningen af skördefest i 8 19. B. K .• d ;o d:o 5: 

Skärfslat gm K . S ....... . 53: 820. E. k, d;o d :o 10: 
i40. »Tackofier till Herreo ror april . l: SO 82 t. Ch. M., d :o d:o .. 10'. 
74 1 • R. K. 'tQfferkuverh gm I. F., Gtbg 10: 822. E..L., d:o d:o r: 
742· H. J. d:o d:o 10; 82 3. M. T., d:o d:o ..... 5: 
743· H. O., d:o d :o .. 82 4. M. L. C., d:o d:o. 
744· 82 5.Kinakrelseo, Gtbg, gm L F., GIbg ... 100;" M. W., d:o d:o, " 
H S· Kinasy föreo., Glbg, Lill E. Oh rlanders ·826. E. G., d:o d:o .. . " 50 

uoderhlUl, gm r. F ........ . 600: 827. H, B., d:o d:o .. .. 5° 
746. KinasyCören. , Gtbg. gm I. F .. 100: 828. r. Hv" d;o d:o 1: 
; 47 · Silllluna syförening 5°: 833· lOfferkuverh från Umei gm L . H . 2 0: 10 
i48. S ldlrfsta sylörening 20: 65 835· V . A .• Hn!iaby ......... ..... . 2.5: 
749· • E.lt lack..... J: 836. K . och J. B., Tranis .............. '. 10. 200: 

i5°· .Ooämnda gm S. S., Hus~varoa 10: 837. E. R., Bizerte ................ . 2 S: 
75 1 • Boda mt!:s söodagsskolbarn .. ... ..... .. 8: 8J8. Ingelstorp och Val1ebe rga arbetsfören. 20: 
75 2 • Ostra och Västra arbdsföreo ., jltpg, . 100: 839. • Fru AugI1sta Kochs sista gll.fva till 
760. • Kines~roas vännert , jkpg, resebidf3g 30 : S. M. K., 	 I; -

761. Vänner i. Hålsjllgbol'i! gm A. L ...... . 22: 840 . E. N' J Sthlm, .med an!. af en be
762, Kollekt i Bergum gm B. T . .. .. . 32: 40 m::irlrelsedag. . . .......... . 100: 
76). D;o i R~llercd gm J. E. T.. .... . 24 ; 36 84 t. M. R., ,i stället för krans till mi A . 
764. A. Q. RoilIered ........... .. SO: 	 K ocbs kista' .. ......... . .............. . 5: 

765. K olleld i Hällsö gm O. A. 23: 55 84 2 • R, d:o d :o ..... .. 
766 . ÖCkerö mfg gm M. A ....... . l ao; 84). H . L ., ,tackoffer." d:o d:o ......... .. . So:" 

767. Voånner frän Ockerö d:o ......... . 184: 8H· Testameote efter af! . Frlrn Amelie 

768. lIJOnå:r.nd., Gtbg, gm A. P. 100: Scbön, till reparationer af hemmen 
i 69· D:o d:o. gm A . O. 2 S; vid Dufbo .. 2,000: 

77°· .Onämnd ............ . 5: 845· A. P., SöderleJje .... .... .. 
77 1. F rän skördefestförsi1ljniug i Lofta. gm 	 846. LinderAs S. mfg i Kapla ......... . " 
3°:

A. P . H ... S°: 847· J. O., Skäne ................... , .... . 25: 
i 72. .Offe rku vert . iusaml. vid bönes lllnd 818. N. A., Valleberga .... .. ... .. ...... . I S: 

i Örebro .......................... . 13: 30 819. H. M .. : ......... ...... . 10:
n6. KinamissioneDS ombud, ,j stället för 850 . , Af okänd , gm G. W., Edsberg ro: 

krans till [ni Augusta K ochs kista_ 5: 85 (. .,r jesu namn ., 1 0: 
7n. E. W ., lin d;o ............ .. 5: 85 2 . .Onämnd_, Alingsh,: .eH tackofi~ rt su:
n8. 1. "V., d:o d:o ............... . 3; :1: S RS3. . Onämnd" Alingds, d:o d:o ... 50; 
779. A. J-ID. d:o d:o .. .. I: 85 1. Alingsois Ungd.-fören., resebidrllg ... . .. 18: 
i80. E. \V., d:o d :o ...... .. . .......... . .... .. I: 855· K ollek t i Byslåtterna gm F. G. D. t2 : 38 
78J. A. W., d;o d:o . " .... ................... . 3: 857. ., Tant ldaSl förså lda guldkedja, till E .. 
782. OL--, d:o d:o ........ ... ...... : ....... . . .. I ; 50 	 SjösIröms underh..... too: 

783. A. 	L., d:o d :o .... : ....... .. . I: 85 8. .En Kina\'än " t ill d :o.. 1 0: 

78 4. ~. E ., d.o d :o ................ . r: 859. W . B., tiU d:o 	 10: 

785. OlS, d:o d:o 	 l ; 50 860. . Offerkuve rh från Skellefteå S: 75 

Transport 17,959: 40 	 Transport 20,866: 38 
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N:o 	 Kr. O. N:o Kr. O. 
Transport :0,866: 38 T mnsport PS: 55 21,88$: 98 

80 1. 	 E. S . E, Vadsborg . 100: Sålda ex. på Hedn. mark, till M. l'et. 
862. 	 H asslt K risll. Ungd.·lOren., ti ll H . te'$On, för skolao i Sinan .. 

ADdeTSl>ODS underh!U1 ............ . 10: S. L,. K~itin~bamn, .till !lera kapells 

OKerfesl i Hassle missionshns tiU d:o 10 2; lLt~,dgmng . . ..... . ............. ..... . 10 : 

B~rneos missionufton ui. gm A. N. 83°· M. O-n, Malmö, Lin ~1. Pctter~son$ 


och M. N ....... ...... .............. : 0: barnhem 12 5: 

5; 83 1. J. E . S., Malmö, till M. Petterssoos 


Sparb.-medcl frIn lamma i Brun)_ barnhem ............................ .. . 

mersk ... söncJajlsskolan ....... _,.,. 4°; S. S., Malmö, iiI! .lilI" Olle. hos 


Söndagsskolans, Sibyllegatan Sl, spar. Axel Hahne ... . .... ..... . 
 SS: 
Mua'cm M. H...... . 12: BJasieholmskyrkans barllmfg for 'Den. 


St, MOJarps öre~R>rening 50: Chen·hsiog ............. .. .. .......... . 100: 

S, Linki5ping, .i stl.lkt för kran~ till 856. A . T., Httlsingborg, för Li Chao Ua 
 5°: 

fru A. K ocks kista . ,. _....... . 10: 866. E. H., till Tjttdcn kapell i Cbiehchow 50: 
8i 2. K ollekt " id bibdlmr.; i Lanna gm 8]1. HedD.välluernas Allians för Loh. Teh. 

J. H ......... ... ... _..... __ 26: t1\O •••. . . ........... .

8n p - Il .Qfferku'-crl. gm d", zo; 88z. Srlörellingeu N :r I, för bibelkvil1nor 
8i4. • Lilla Gt'Org, Offerliuvcrto gm d:o _.. S, i H onaofu.. . ... .. .... . .. .. 206; '3 
8iS· .LilJa Brita, Offerkn~b gm d", ... 5; •En syRlreoing i S&krteJje • för fru 
8;-6. A. p" d:o d:o ................... . . g. Hingbergs \·erks . . ......... .. 3°; 
87i. Auktiousmedel rrln Sarsta, gm A. P. 6 z; 60 89". AlinRsu mfV s}'f6rening, för en gosses 
878. H!l.lften af kollekt i L~nna ?'f~ :"'fI1 J I I. O: i5 uoderh. i K loa... ......... ...... ... . SO: 

Si9. I. H, sparb.-mcdcl gm d:o . .. . . . .... . 20; K. F . U. M:s Y - A: O gm O. L. 

880. A. och H . M. • Olr~rkuycrh gm d:o 10: liII C. F. Blom för Yaog ChIlDg-
88[. Skll.r{sla syförening 19: 25 shenl:S ul'lderh. .... ........ ... " ..... . 26: 25 
883· En syförening i Söderle lje 9°; A. C. och E. 0 " Slhlm, ImAllea 
884 . 	 N. A., S(klertelj e, gm syföreningen .. , 10: Erikssons verksamhet 
886. B. E., Sthhn _. . . ...... . .... 0' 0" 100: S. och A. F. L- D. Hush'~ro", t ill 
88i· • ED Illissioosv1n i Bjlirka •• gm G. G., det Dya kapellet i Puchow . S· 

Motala ..... . . .... . 	 •Viilslgnt lian >, tOr tre skoli:0ss(lTS 

889. • Tre ~~Ilner i MOrhLlldu, gm S. A. A. underhl ll ' 

894· H . L., .i stl1!et lör blommor till fru .Spar(nJi.stN >, till O. Beinhoff för 


A. Kocks grar. . ........... . 	 ptedikotllt pl hans Dya station 

895 · .Onämnd, tack till H~rren för bans ~SpaT(nJl.slet., till Frn E. Beinhoff for 

godhe t ... ... . , .............. .. ........... . I ; SO hjllp till bibell.:viooa _........... . . 100; 

896. 	 ~Ur ~parbösSOl.II på pastorsexp. iOster. J. O., Gisebo, till A ug. Bergs gatu· 
~!Ju 10; kjl~II... .... ..................... So: 

S97· A. B. gm S . H., Svartotp ........ ... . 10; 910. E. B., Bankeryd, till d,o ...........=c•.c.__C'C'c= 
goo. H. R., BAbts ................. . .. . . 10 ; 

9° 1. .Af ~lInner!la S. "id barndop», Norr. Missionshemmen : 
köping ....... .. ....... .. . 10: i19. • Ur Glids rika IörräJ. , til! &rntD! 


F. och IL A., .Offe,ku,'crh gn, l. 	 Hem ..... ........ ..
9''' · 
F., Gtbi: 6, 7:0. D:o till Rol~rtsJund .... .. .. .......... . 


9°3 · K . S. B.• d:o do ........ ........ . .. .. 1%: 55 j14. L, 5. , Sthlm, till Robertsluod .. " .. .. 

9 0 4. .Blauk:l peDgn•..... . I' 15 888 . A. ceh H. L., Sthlm, (ör Barnens 
g06. Sk5. r,ta S)'W~QiDg ..... _................ . 2i : 55 sommarvi5teise . . ..... . ........... ..... 300: 
g li . .En !TOrMt Kina\-3n, Of[e-rku\'ert • . ., 11' 25 8<p. M. C" till Robcrtsluud 20: 
9 1l · -c. U., Ekolsund ........... .. 10; 893· SyföreningelI N:r 2, till Baroens H em 9 1: 34 446: 34 

9 '3. E . L., Sthlm ........ · ....·,·c· __C','-=. H,88S' q8 O=~=~~~~~~ 
Summ~ under maj.mlnad kr. 24 ,2 ;;: 50 

Med varm! tack -till hva rje gi (vart! 
Särskilda ändamal : "Cud är mäktig att låta all nåd o/verflöda till 

;0;. >En Jesu vän., till H. Tjlden kapen eder, på det alt l uti allt mån alltid ha/va nog och 
;- oS . .Onlimnch, till Aug. Bergs gatukap-cll ö/verflöda till allt godt verk." 2 Kor. 9: 8..

i Yuncheng ... 

Vi~b)' remöresfOrening, till M. Rill t;. 


berg, hjälp i e\'angelisationsarbc tcl, 
 Jullådorna. 
~tt M,·!nd.a, dlr dct bist behöIs : 5: 

P . E . \V., Sthlm, lör Ch:mg Hsio·hai 6<. 	 De vanner, som i år vilja vara med om jul~ 
A. de B., Sthlm, för ev:mg. Chi Chong' sändningen till Kina, ombedjas att godhetsfullt in· 

hsioh ........ .......................... .. iO: 
 sända julgåfvoma under tiden 15- 20 JUni medG. 	 A. S., till iDWdda a.betare i Mi. 

O!llcbih ... .... .... .. .. S°; följande adress: 


;53. 	 T. H., Sthlm, till H. TjadeTS kapell 100; 

s. ~1. IL I
K. F. U. M. 

O~tru och V~stra a,·bcts fören ., Jkpg,754· 	 Parkgatan 11,
till kape\ lbygge i Puchow I Göteborg.7S5. E . H., Jkpf.:, till .1:0 

iS b. 1_. och l . till d:o ........... .. Så långt ske kan, böra sake rna vara af svensk 
1;7· 	 .Onimnd . , till A. Rcrgs gatukal' eJJ\'. tillverkning. Medicin bör ej sändas.i YuncheDg .... .... .. . 10: 

;-5 8. S. t ill d:o Som det lätt kan uppstå svårigheter att upprätta 
i59. M. E. lill d;o S," för tulldeklarationen nödvändiga innehållsförteck~ 

Lindes g:la syfören. för ini. e\'~ng....ii 3· 	 9°; ningar, bedja vi vänligen, aH girvarna måtte åsätta 
O. A., Askeby, till H. Linder .för774· 	 hvarje paket en fullständig prislista, som borttages 

all 15111. sp ringorna på ka,'c",,'"::',,',,''''',--c::',,'c'-,',,' vid packningen Göteborg.
T r3.n$po.t iZ5; SS 21,885; 98 

http:parb�sSOl.II



