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Til K. M. A.s medlemmer!

Kjære venner !
Det har siden vi begyndte at utgi

„Kvartalshilsen “ været litt vanskelig
at holde helt rede paa, hvem der øn
sker at være medlem av K M. A., og
hvem der bare vil være abonnent paa
„Kvartalshilsen". Grunden hertil er
den, at kontingenten, 80 øre, er fælles
for medlemmer og abonnenter, og der
som man ikke seiv gjør udtrykkelig
opmerksom paa, hvad man ønsker at
være, abonnent eller medlem, er det
umulig for styret at ha rede paa det
Naar det i sin tid blev ordnet saaledes,
var det for ikke at paalægge K. M. A,’s
medlemmer for store utgifter K. M. A.
var, som man vet, fra først av kun
en bønnekjede, og da de andre arbeids
grene blev tat op, var man bange for
at komme med altfor mange krav paa
en gang. Nu er imidlertid arbeidet
vokset saa förunderlig ; gjerningen i
Tysfjorden og Armenien faar stadig
fiere venner. Derfor vov er vi nu at
foreslaa, at de 80 øre heretter blir at
betragte som kontingent for „Kvartals
hilsen", og at alle som vil være med
lem av K. M. A. föreningen desuten
betaler 50 øre pr. aar i medlemskon
tingent. K. M. A. medlemmer som
ønsker at være med i bønnekgeden faar
paa forlangende bønnekortet gratis.

Med hjertelig hilsen

Fra K. M. A, i Kristiansand.

Andre som ikke er medlem av K. M. A.,
men ønsker at bruke K. M. A. bønne
kort, kan som før faa kjøpt dette for
15 øre.

Yi haaper, at alle vil motta denne
vor henvendelse i kjærlighet og for
staaelse og la os faa et svar paa den,
saa snart som mulig. For at faa bragt
dette i orden maatte vi be alle som
aroeider for K. M. A. og ønsker at
være medlem, om godhetsfuldt at melde
dette til K. M. A.’s kontor, Keysersgt.
13, enten gjennem K. M. A.’s lokal
sekretær paa stedet eller direkte. De
som melder sig som medlem av K. M. A.
vil faa sig medlemskort tilsendt.

Samtidig vil vi be alle venner av
K. M. A. om at virke for at K. M. A.
ogsaa maa faa nye medlemmer. Ar
beidet vokser stadig, utgifterne økes
og det trænges saa vel at indtægterne
økes i samme grad.

Marie Anker, Kaia Bjørset, B. Ihlen
Hansen , Margit Steen, Thea Syvertsen 1

Ragnhild Timme, Laura Zimmer.

Hjertelig tak for indbydelsen til at
overvære lOaars-festen! Det lod sig
desværre ikke gjøre for nogen av os
at komme.



Da vi i sidste K. M. A. møte talte
om eders 10aars-fest, blev vi enige
om at sende en kort beretning om
vort arbeide her.

Vi har siden frk. VVedel-Jarlsberg
i 1906 besøkte Kr sand og den lille
flok av spredte K. M. A. medlemmer
begyndte at samles til faste møter,
holdt vore maanedlige bønnemøter ved
like.

Vi optok straks et arbeide for barna
mot det daarlige gateliv, og det resul
terte i at der gjennem forældremøter
o. s. v. blev indsendt til formandskapet
en resolution med henstilling om at
gjøre hvad gjøres kunde. Baade bi
skopen og presterne var meget inte
resserte, og formandskapet besluttet,
at kirkeklokkerne skulde ringe barna
ind om aftenen. Det var det første
sted i landet, og det var en förunderlig
stund den søndag aften, da klokkerne
lød for første gang.

Dernæst laa det os paa hjertet at
faa gjøre litt for de unge piker, der
ogsaa hos os færdes paa vore gater
uten at tænke paa farerne der omgir
dem. Vi skjønte vi maatte ha tak i
mødrene, i hjemmene, og saa begyndte
vi vaaren 1907 mødremøte, som endnu
jevnlig avholdes hver tredje mandag
aften, likesom vi samlet de unge piker
til særskilte møter.

En del av os har gjort hvad vi
kunde for dem ved vor midnatsmission;
det har ly-kkes os at faa utrettet noget
ogsaa herigjennem.

Men ved vort arbeide blev det et
sterkere og sterkere ønske hos os at
faa kvindeligt politi. K. M. A. fandt
det nødvendig at faa denne sak godt
utredet og vi hendvendte os derfor til
frk. Schjoldager om at komme herned
til et møte i den anledning. Hun
kom og vi hadde et udmerket møte i
vort store bedehus, hvor biskop Schjel
derup var dirigent og derefter ind
sendte K. M. A. vaaren 1909 andra
gende om 2 kvindelige politibetjendte.
Vort andragende blev imøtekommet,
idet vi fik 1, som altsaa blev landets
først ansatte kvindelige.

Det staar for mig, at det bør være
de troende kvinder der optar arbeidet
for kvindl. politibetj. og jeg vil be
eder samlet, at gjøre hvad I kan
for at der kan bli fiere og flere
kvindl. politibetj. rundt i landet. Mange
familier, kvinder og barn er i ulyk
kens og sorgens dage hjertelig tak
nemlige for at de nu kan henvende
sig til og faa hjælp hos en kvindelig
funktionær.

Gud har gjort meget godt for os
gjennem K. M. A. Vi maa ofte til
bake i tankerne og takke for hvordan
Gud har ført vort arbeide siden vi
begyndte efter frk. Wedels besøk.

Det er jo et led i norsk K. M. A.
saa vi trodde dette vilde interessere
eder ved denne anledning som nu
samler eder. Jeg har to gange faat
anmodning om at gi sn indberetning,
men det har været saa for mig, at
jeg ikke skulde gjøre det, men nu
synes jeg, jeg maa gjøre det.

Vi ønsker alle, at lOaars-dagen maa
bli rikt velsignet . for eder, som har
arbeidet i disse aar og at Herrens
glæde og fred maa fylde eder til for
nyet arbeide i hans tjeneste.

Vi følger beretningerne fra frk. We
del og frk. Biørn med interesse og
forbøn, det var saa hyggelig at vi
fik frk. Biørns besøk.

Med hjertelig hilsen fra K. M. A.
søstrene i Kristiansand S.

Eders i Herren förbundne
Anna Gulbrandsen.

Fra søster Bodil.

Musch 20—4—1912.

Psalme 34, 6, 8—9.
Mine kjære norske venner !
Nu holder vaaren sit indtog i Musch

egnen, hele naturen vaakner til nyt
liv. Fra dag til dag blir fjeldene mer
og mer grønne og sneen svinder; men
oppe i de høiere fjeldkjeder ligger den
endda dyp. Trætopperne og markerne
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iklæs det fineste grønt. Overalt ser
man folk ute paa marken for at pløie,
grave og besaa sine j order, det ser
alt saa vaarligt og forliaapningsfuldt
ut. Bækkene hopper og sprøiter mun
tert avsted og paa sine steder titter
blomsterne frem. Yi har hat det saa
varmt som om sommeren den sidste
tid, men fik idag forfriskende regn, saa
nu spirer og gror det saa det er en
lyst. Forleden eftermiddag var Rupen,
Jeghsabet (min pike) og jeg en op
dagelsestur forat finde violer, som jeg
bare en gang i paasken hadde fundet
nogle faa av: men hvor vi ledte fandt
vi ingen. Jeg opga ikke straks haa
pet, men sa, at i denne rike tyrks
have hadde jeg tidligere plukket violer,
vi gik da nærmere og kiket ind i ha
ven, og der stod de i massevis og
duftet. Tyrkens' frue ga os lov til at
plukke saa mange vi vilde og trak
terte mig med kaffe. Senere drog vi
viderø op paa en høi. I en vinhave
var det helt rødt av vilde tulipaner,
de andre moret sig over mig, som
sprang omkring og ropte av fryd.
Det var saa deilig at faa se saamange
vakre blomster igjen efter den lange
vinter, for her har vi jo ingen stueplan
ter. Det var en herlig forfriskende tur,
og der blev glæde over alle de fine
blomster. Det er nu ikke saa ofte,
at jeg kommer ut i selve naturen, da
tiden er knap dertil iaar, mest gaar
turen rundt til syke i Musch. I po
likliniken har jeg i denne tid mellem
30 — 50 syke, de fleste er stakkels fat
tige, men der kommer ogsaa ofte rike
og ogsaa ofte kurder eller tyrkiske
kvinder. Trods bålådiadoktorens för
bud (en katolsk armenier) driver jeg
rolig paa med min praksis, jeg kan
da virkelig ikke la alle de fattige,
syke stakler gaa uten hjælp og tilsyn;
men han gjør alt forat hindre mit
arbeide blandt de syke, dog indtil nu
har Herren•hjulpet. Mit jormordiplom,
som er oversat og stemplet i Berlin
av det tyrkiske konsulat der, har de
godkjendt og jeg har fuld frihet til
at arbeide iblandt kvinderne i den

branche; men andre syke maa jeg
ingen medizin gi. Altsammen er bare
misundelse, fordi befolkningen har saa
dan tillid til mig og ingen til ham,
der er en ganske ung, udygtig doktor.
Indtil nu har ikke de tyrkeske læger
gjort mig den mindste fortræd, det
er bedrøvelig, at angrepet skulde
komme fra en armenier. Idag hadde
Rupen en lang samtale med denne
læges apotheker, som sa : „I frygter
jo slet ikke for os“. ,,Nei,“ sa Rupen,
„det gjør vi virkelig ikke, vi kan da
ikke lade alle de syke uten hjælp og
trøst“.

Vi har bedt meget om, at Herren
vil holde sin stærke haand over dette
sit arbeide, alt er jo hans værk og
tjener til hans rikes fremme; men
satan er igjen ute forat finde sine
hjælpere og hindre, at lyset skal vinde
seier i Musch. Naar jeg ser tilbake
og ser, hvordan Herren har begyndt
denne gjerning og opholdt den, hjul
pet i vanskeligheter og helbredet saa
mange syke, saa maa jeg love og
prise ham for al hans naade og godhet.

Det har ofte været med angst og
bæven, jeg har gaat til mange av disse
syke, der var saa daarlige og med
spørsmaalet i min sjæl om, hvordan
jeg vel skulde kunne hjælpe dem,
ansvaret har været saa stort; men den
trofaste Herre har gjort arbeidet for
mig og ledet og git raad. Jeg har
aldrig saa som her i Musch erfaret
Herrens underfulde hjælp, men heller
aldrig saa min egen intethet og udyg
tighet.

Bed om kjære venner, at Jesus maa
bli alt for mig og gjøre alt for mig,
han stor og Herlig, jeg intet, saa han
alene kunne faa al æren og bli forher
liget i mit liv.

Jeg længes efter at høre fra eder.
Hvorfor skriver ingen av eder litt til
mig? Naar jeg iaar ikke kan skrive
ofte, saa maa I undskylde det, da min
tid er meget optat.

24—4—1912.
Idag mottok jeg et litet brev fra

søster Thora av en mand, der kom
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fra Farkin. Hun spør mig, naar vi
kan møtes oppe i Sassunegnen, for
vi har avtalt at tilbringe ferien sam
men deroppe, og det glæder jeg mig
svært til. Av herr har
jeg faat lov til af ta derop i feriren.
Det er smaat med hjælp til mine mange
fattige og syke iaar. Om I kan, ber
jeg om litt hjælp for dem. Likesaa
vilde jeg gjerne ha litt at bringe til
nogle av de elendigste oppe i Sassun
egnen. Deroppe er nøden paa mange
steder saa stor. Jeg har hat og har
endnu mange syke iaar. Rupen har
ogsaa oftere været daarlig av malaria,
er saa tynd og blek, men er nu bedre;
men seiv har jeg faat lov til at være
frisk, og det er jeg saa taknemlig for, for
hvem skulde ellers overta mit arbeide.

Vi har fra Frankfurt faat lov til
at ombygge forsamlingsbygningen og
skolebygniggen, som er i et hus, hvis
vægge er meget daarlige. Nu har
har badvelli Krikor søkt regjeringen
om tillåtelse dertil, og jeg tror, vi
faar den. Jeg er saa glad over, at
vi skal faa lov til at bygge et ordent
lig Guds hus, det er ogsaa en bønhø
relse. Om I ikke vilde sende de 100
kroner dertil, som en aften indkom i
Kristiania. Jeg vil foreslaa, at man
sender dem til Frankfurt og sier, de
skulde benyttes til et harmonium til
församlingssalen. Hvad mener I herom ?

I vinter skal vi ha begge barne
hjemmene i Musch, det er for besværlig
at ha et her og et i landsbyen, jeg er
glad herfor. Byggetillatelse har vi
endnu ikke, men Gud vil ogsaa sørge
herfor.

Det er en urolig tid, vi lever i.
Italierne skal være ved Dardanellerne.
Hvordan mon det gaar med tyrkiet
tilslut. S. Thora sier, det er urolig
der, men vi merker endnu intet her ;
men tyrkerne er ikke saa venlige mot
os iaar som tidligere, dog noget hat
merker jeg ikke.

Jeg visste desværre ikke, at norsk
K. M. A. iaar skulde feire sin lOaars
fest, ellers hadde I faat en speciel
hilsen i den anledning.

Lev inderlig vel! Guds fred! Med
ønsket om Herrens velsignelse til hver
enkelt förbliver jeg deres lykkelige
utsending

Bodil Biørn-

Fra Tysfjorden.
Av s. Olivias breve.

Fredly 2 %—12.

— — Dagene gaar som en strøm.
Her har været adskillig sygdom i byg
den i den senere tid og vi begge ogsaa
litt influenza, men Gud være lovet, nu
er det bedre med os alle. — Vi har
förtiden arbeidsmand i huset til at
gjøre istand badet og kjældergangen
og lægge gulv til tørrelof. Idag hol
der han paa at indrede den ene alkove
til klædeskammer. I bislaget hvor vi
har vort melforraad blir vi vistnok
nødt til at indrette en liten matbod.
Det er jo ikke alle ting man kan op
bevare i kjælderen. Jeg tror vi har
været heldig med indkjøp av gierde
stolper. Med hensyn til gjærdenet
har vi netop forhørt os om priser.
Vor eiendom er 700 meter i omkreds,
saa der skal ikke saa lite til. Litt
hønsenet maa vi ogsaa kjøpe foråt
lave en kaningaard ute naar det blir
varmt. Vore kaniner er søte smaa
dyr som jeg sikkert tror det skulde
bli fordelagtig at holde. De har netop
i disse dage faat unger. Vi studerer
ivrig kaninboken for at lære at be
handle dem rigtig. Tror det skal bli
en værdifuld hjælp i husholdningen.
— Men vi er stedt i en anden nød,
nemlig den at det er umulig for os
at faa kjøpt melk, vi har i den senere
tid bare maattet kjøpe boxemelk. Jeg
tror vi blir nødt — saasnart tælen
gaar av jorden — at faa opført en li
ten fjøsgamme og kjøpe os en god
melkeko. Vi kan jo sletikke være
helt uten melk, naar vi har syke folk.
Der vil nok ikke bli gevinst men hel
ler ikke tap. — Manden som holder
paa at rydde skogen vor er nu færdig
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med nedhugningen og holder paa at
bære det sammen. Det var saa vel
signet at vi nu fik denne mængde
smaaved til fijælp netop i denne tid
som brændsel er saa svært dyrt og
næsten ikke til at faa fat paa. —

Herren være evig lovet for sin store
naade mot os! Yi merker hans hel
lige nærværelse iblandt os og de tro
endes kreds er blit større, men i den
allersiste tid med den megen sygdom
og tildels styggeveir har møterne væ
ret mindre besøkte. 0 bed om at
djævelen som saa mesterlig forstaar
ogsaa at utnytte saadanne ydre ting,
ikke maa faa anledning til paany at
dysse menneskene isøvn. Det pleier
ogsaa gjerne at være saa, naar dagene
blir lange og lyse, at de da blir saa
optat med mange ting, at det blir
vanskeligere at samle dem. Jeg haa
per det ikke maa gaa saa iaar. Gud
være lovet, den lille skare som bekjen
der sig til Herren er blit ham tro.
Flere av dem har ogsaa i denne tid
faat smake noget av ildprøven og er
blit bevaret. Lovet være Gud! Deres
stadige bøn er, at Gud maa holde
dem fast for enhver pris. Og de er
blit vidner om ham i sine omgivelser.
Yi har nu siden paaske jevnlig været
12 som samles til bøn, og Herren
aabenbarer sig herlig paa disse smaa
møter. Og stadig er det bønnen om
at utvide kredsen, og ungdommen er
særlig lagt os paa hjerte. Paa vore
bønner har Herren sendt megen ung
dom paa møterne. Første paaskedag
kom saaledes 7 unge gutter, Yi og
de troende venner her vil gjerne danne
en blaakorsforening. Jeg er sikker
paa at vi hermed vilde imøtekomme
et brændende ønske hos mange.

Ellen i Garvernæs forlot os for 14
dage siden. Der var bevilget for 2
mdr. for hende fra komunen, og tiden
var ute 18. april. Men lapperne som
bare regner med mækæli, kyndelsmes
og olsok og saadanne merkedage hol
der aldrig rede paa maaned og datum,
og saa kom da Thomas og hentet
hende da 8 uker var gaat, skjønt det

næsten var en hel uke til den 18.
Hun var kommet sig rigtig godt og
hadde næsten ingen hoste; men to
maaneder i vintertiden for en som har
lidt av tæring i saa mange aar, var
jo ikke nogen lang kur. Yi har hat
ansøkning om optagelse fra en elendig
liten stakkar, en krøbling. Han er
vistnok henimot 20 aar, men saa liten
og forkrøblet, lider av baade lunge
og rygmarvstuberkulose. Han har det
meget slet i sit hjem paa alle vis.
Han ønsket saa brændende at komme
her, og vi sendte ansøkningen til Hel
lands kvindeforening, og de var straks
villig til at ta sig av ham og betale
for ham. Yi venter nu, han skal mel
de sig. En liten skolepike fra Hel
land venter vi i næste uke. Hun er
meget svakelig og i vaar har hun væ
ret syk, og nu ber forældrene om op
tagelse for en maaned her for hende.
Hun glæder sig meget til det og vi
ogsaa. Hyggeligt at faa et litet barn
i huset. Yi er virkelig blit saa beri
ket med gaver nu igjen. Efter at
rundbrevet var send ut fik vi fra flere
kanter bl. a. hjælp til Johan Yasja til
baat. Da netop en av vore naboer i
disse dage skal reise til Lofoten med
ved, maatte vi passe leiligheten, og
faa ham til at kjøpe en baat, om han
kan faa fat paa en passende. Yi
maatte da lægge til noget av hjælpe
kassen for Johan maa ha en god baat,
saa han kan føre ved paa den. — John
Petersen var nylig inde hos os og jeg
syntes han saa noksaa godt ut. Det
er likesom forældrene er kommet over
den værste tid nu barnene vokser til.
— Inga i Leirelo har faat en liten
gut og er frisk og kjæk. Peter var
nylig saa uheldig at hugge sig stygt
i foten og vi maatte lære Ellen op til
at forbinde ham.

Vs—12.

Nu har jeg sammen med Johannes
Olsen gjort et overslag over de mate
rialer vi behøver til bordklædning paa
huset. Samtidig gjorde vi overslag til
materialer til et lite fjøs. Johannes
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fraraacler at bygge fjøsgamme, da han
mener det blir omtrent likesaa dyrt
som tømret hus naar vi maa kjøpe
materialerne, og saa har man den ut
gift hvert aar, at den maa nøie efter
ses med torv ellers blir den utæt. Jeg
har ogsaa faat ham til at gjøre utreg
ning paa hvad et litet baatnøst vil
komme paa. Et saadant kunde vi
nok meget trænge, da baaten ødelæg
ges ved at staa ute i alskens veir, og
resultatet av beregningerne sender jeg
hermed, men er forberedt paa at ikke
alt kan anskaffes paa en gang. Men
for det tilfælde at komiteen skulde se
sig istand til at anskaffe det alt paa
engang saa vilde vi jo spare ind en
del i fragt og kanske opnaar vi endel
procenter naar bestillingen blir større.
— Idag har vi en mand som kjører
tang op fra fjæren. Det gir utmerket
gjødning, naar det faa tid til at raadne
og brænder paa samme tid op lyngen.
Det ser ut til at bli sen vaar, saa vi
har opgit haabet om at faa sat pote
ter i vor egen jord iaar, især da vi
intet oparbeidet land har fra høsten.
Igaar talte jeg med en nobo om at
faa leiet et stykke potetesland for iaar
og blev lovet dette. Per Larsen vil
gi os det samme stykke som vi har
hat de andre aar. Saa vil vi da for
søke at faa oparbeidet hvad vi kan
heroppe, og saa havre og turnips saa
vi faar litt foder til kaninerne. Des
værre maa Helga forlate os. Her kom
bud fra hendes søster at Helga maatte
komme hjem, da de hadde saa megen
sygdom hjemme. Saa forsøker vi da
at faa en anden pike. Fornylig har
vi faat en ung pike fra Helland til
hjælp.

23/s-12.

Hjertelig tak for breve og tusind
tak for pengene! Yi blev saa glade
over at komiteen hadde frimodighet
til at gaa til disse bevilgninger. Og
saa vi er frimodige. Herren vet at vi
trænger dette. Og naar vi trænger
det, saa sender han nok ogsaa gjerne
penge midt paa sommeren. Har hat

underretning fra tømmerhandler Moss
og har netop skrevet til ham. Han
er netop kommen hjem fra Namsen,
hvor han har kjøpt last og han kom
mer muligens ind til Tysfjorden for at
sælge. — Yi har hat vor kjære søster
fra Bergen (nævnt i forrige kvartals
hilsen) og en veninde av hende paa
besøk en ukes tid. De holdt velsig
nede møter her og flere steder omkring.
Der er en sterk tilstrømning, naar
hun taler. Hendes veninde blev vi
ogsaa meget glad i. En elskelig yd
myg kristen er det. Nu skulde de til
bake til Lofoten. Lille Haakon Jensen
er nu kommet til os. Han er 20 aar,
men ikke konfirmeret. En meget for
standig, flittig og snil gut. Lille Pine
er her og kommer sig godt. Eva blir
hos os i sommer. Tilsyusmanden i
Stefjord skrev til mig og bad os be
holde hende. Hun er skrøpelig ivaar
og maa ofte ligge tilsengs. En kone
fra Tysfjorden vilde gjerne bringe
os et 3-aars barn, som lider av engelsk
syke, til forpleining. Yi maatte avslaa
dette paa grund av at vi ikke har
melk og ikke paa nogen maate kan
faa. —

Hilsen fra os begge. Deres
Søster Olivia.

Utdrag
av brev fra Thora Wedel Jarlsberg.

Hadji Raschids søster, den ondt ut
seende kvinde som jeg har nævnt før
og som jeg ofte har tænkt paa, har
meldt sig som patient og bad os be
søke hende i hendes hus. Det er saa
underlig, men jeg har sympati for
hende, der ligger saa megen vild kraft
og intelligens i dette ansigt med de
dype furer, skade at de rike evner
er blit misbrukt, bare hun kunne
komme til forstaaelse av, at der gis
noget høiere i verden end guld og
magt. Der var noget rørende i at
høre hende fortælle om sin sygdom,
man mærket at hun skalv ved tanken
paa at det kunde være farlig. De er
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saa rædde for døden allesammen. Jeg
vilde ønske, at I tok hende paa hjerte.
Hendes navn er Bibi Chatum, og hun
er en herskernatur født og baaren,
som ikke vet at hun er lænket av
mørkets fyrste. De bad os besøke
Hadji K.s datter som er gift med Sa
dyk Bey, en anden kurdisk stormand,
som bor i et prægtig hus over det ene
hjørne av bymuren. Bibi Chatum har
sit paa næste hjørne. Vi gik en liten
tur og paa tilbakeveien som vi passerte
Sadyk Beys hus, stod en kvinde høit
oppe og ropte ned til os, at vi maatte
komme til hende. Det er noget at
takke Gfud for, at han saaledes har
aapnet huse og hjerter for os. Naar
man husker med hvilken mistro de
betragtet os i førstningen. Tilsidst
besøkte vi den lille Muhammed, søn
av ganske fattige forældre som bor i
et mørkt litet rum. Han var bedre,
kunde sitte oppe og spise, glæden og
taknemmeligheten var stor. Vi har
et rikt liv her og det har noget for
tryllende ved sig saadan at faa lov at
vinde folkets tillid og velvilje og vise
kjærlighet mot alle. Seiv flere av de
vilde gutter som før baade brukte
skjældsord og kastet sten, hilser nu
ganske ordentlig og føler sig som
venner.

Vi vet godt at dette ikke kan vare
meget længe, naar først Guds aand
begynder at arbeide i hjerterne, saa
der blir valg og avgjørelse, da vil nok
ogsaa fiendskapets tid komme.

25 jan. 1912.

Idag en noksaa rolig formiddag til
studium og time med Badvelli. Besøk
hos H. B-aschids svigerdatter. Et svært
hus, men uordentlig, i besøksværelset
sitter en skare kvinder og snakker
andet har de ikke at gjøre dagen lang.
Alle paastaar de at være syke, og de
befinder sig naturligvis ilde ved et
saa dovent liv. Vi maa drikke baade
kaffe og krydret the. En sier : ,,Mit
hjerte graater bestandig41 , hun tror
det er av legemlig svakhet og vet

ikke endnu, at det er sjælens tørst
efter Gud. Saa gik vi til H. Baschids
søster. Hendes hus ligger midt paa
en mark fuld av ruiner, det var rent
som et eventyr at komme der, over
os den skjønne aftenhimmel, rundt om
alle de minder om fordums herlighet,
som nu var sunket igrus og som den
eneste menneskebolig Chatums hus.
Hun begynder med at skjænde fordi
vi ikke var kommet, saa tidlig som
hun trodde, men blev snart formildet
og forestillet sin nydelige unge datter
og sin søn for os. Der var en hel
del tjenere tilstede og de som feilet
noget maatte frem og vise sig. De
blev beordret til klinikken imorgen.
Chatu seiv klaget over stærke smerter,
som hun sa hun hadde faat av sorg
over de mange dødsfald. Der kom
et bløt utryk i ansigtet, da huu talte
om sine bortgångne kjære og viste,
at hjertet ikke er dødt. Hun blev
mere venlig og bad os komme igjen
og bli længe. Chatu er intet umyn
dig barn som de andre kvindei , hun
kan baade ville og handle, mon hun
skulde være den, som venter paa bud
skapet om Guds kjærlighet i Jesus
Kristus ? Bed meget for hende.

6. febr. 1912.

Atter er et par uker gaat, aa saa
hurtig. Vi har været flere gange hos
Chautna Chatu som blir mere og mere
venlig. Sisste gang var hun paa taket

sin lille portnerbolig som er bygget
høit oppo i hjørnet av den gamle mur
med vældige ruinrester rundt om. Hun
holdt en lang tale om hvor stort Far
kin hadde været før i tiden og fortalte
om de mægtige konger, som hadde
huset der og bygget paladser for sig
og sine sønner der hvor Kurderschech
erne nu bor. De hadde været svært
rike og hun tilføiede idet hun vendte
sig mot mig. ,,Det er vanskelig at
si, hvem som hadde Hest pengen enten
Du eller de!“ Nu er her kommet
pengesendinger hit et par gange itræk
og hele Farkin vet besked. Det nyttet
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ikke for mig at ville forklare det, saa
nu gaar jeg for at være stenrik. Chatu
indbød os til at bygge hus like ved
hendes. „Jeg elsker Eder“ sa hun
engang og saa formelig søt ut derved.
Hvor meget hun mente vet vi ikke,
men vi kunde med fuld sandhet for
sikre hende, at vi holdt av hende
igjen og inderlig ønsket hendes bedste.

7. febr. 1912.

Vi er svært taknemmelige over nu
at ha faat et andet rum til polikli
nikken. Der er stadig fuldt og vi
kan nu holde langt bedre orden. Til
vor glæde kommer flere og flere kur
der, særlig kvinder men ogsaa mænd,
rike og fattige. Igaar kom en ung
mor med sin lille gut som i 2 aar
har havt en fæl næse. Den var blit
næsten bra igjen efter en gangs be
handling, og det var en fryd at se
morens straalende ansigt. „Jeg takker
Gud og Jesus u , sa hun den moslemske
kvinde. Vi sier dem jo altid, at hjæl
pen kommer fia Herren og ikke fra os.

Chatuna Chatu spurte idag om pro
testanterne „prod“ som de kaldes her
hadde samme religion og samme bok
som katolikkerne eller om det var
noget forskjellig. Hun regnet op de
forskjellige samfund: jakobiter, kato
liker, gregorianere og „prods“ og synes
nok der var mangeslags. Yi forklarte
hende da, at vi nok har samme bok,
men at de andre ikke kan læse den
og saaledes ikke handier efter den.
Yi bad en av døtrene læse litt for os
av koranen, moren opmuntret hen.de
dertil, men datteren vilde nødig, fordi
vi var giaurs. Yi sa, at hvis hun
synes det var synd skulde hun la det
være, og vi lovet at ta med vor bok
til hende næste gang. S. Eva skal
lære hende et broderi, det er gjennem
saadant, man kommer indpaa dem.
Hele den familie er saa venlig, de
viste os sin symaskine og sit stryke
jern og fandt det forunderlig, at vi
ikke hadde. Chatu er klok og flink
og hendes hus er det ordentligste om

trent jeg har set i Farkin. Det er
formelig hyggelig der. Yi kommer
nu sammen med en mængde moslems,
idag besøkte vi en gammel syk tyrk
inde som er paa gravens rand, men
saa bange for døden. Yi sa hende,
at i himlen er saa vakre boliger og
at hvis hun bad Isa (Jesus), som de
jo alle kjender söm en profet, vilde
han ta imot hende. Hun saa saa glad
ut stakkar. Hun er som et lite barn,
blid og venlig og vil helst kysse vore
kjoler hele tiden, hvad vi naturligvis
ikke tillåter. Datteren er rigtig søt.
Idag sa hun : „Jeg elsker Eder, hjerte
mot hjerte. Orientalerne har mange
talemaater og det stikker ikke saa
dypt, men de har dog en viss tillid
til os, og det takker vi Gud for.

Yi er friske Gud være lovet,, og har
det saa bra paa alle maater. Yi er saa
taknemmelige ved tanken paa alle de
kjære venner som ber for os og for
arbeidet her. Om Herren ved os kunde
faa aapnet veien til kurdernes hjerter
er det den største naade* S. Eva og
jeg har det godt sammen, hun er tap
per og vilde i farens stund være en
rigtig støtte og heller late sit liv end
vi be, og hun vilde ogsaa av mig vente
det samme. Yi har in drettet os bedre
med maten, har poteter og honning
og blir bedre mæt end før. Yi koker
grøt av melk og rismel og spiser egg
om morgenen kl. 7, kl. 12 har vi lunch
med surmelk og brød og honning og
kl. 5 middag med ris, linser eller hvete.

Nu begynder vaaren her, høiene
grønnes, markerne pløies, solskin og
regn veksler, og snart har vi blomster
nes tid, det skal bli yndig. Jeg skriver
for aapent vindu nu den 7. februar.

16—2—12.

Idag har jeg noget noksaa bedrøve
lig at meddele, llegjeringen har for
budt os at holde polyklinik. Alt gik
saa godt. Yi var begyndt at holde
en liten andagt for de syke som var
stille og opmerksomme, idet vor Mai
ram ganske kort forklarte det som
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jeg læste. Mange var saa gla og tak
nemmelige og elet særlig de moslemske
kvincler. Men doktoren likte ikke at
der kom saa mange til os'. Det gjør
mig ondt at si at han er armenier
(katolik). Han skal være ganske
udygtig og bare tænke paa penge.
Saaledes forlangte han over 20 fres.
av en fattig landsbypike for at tilse
hendes øine, og det skjønt han faar
sin løn av regjeringen. Yi viste ofte
de rikere patienter til ham, men de
vilde simpelthen ikke; hadde ingen
tillid. Nok er det, han skrev til
Diarbekr, hvorpaa der kom forbud fra
valien der. Yi skulde ha et diplom
undertegnet i Konstantinopel, ellers
kunde vi ikke gi medicin. Den mos
lemske mollahs (lærers) kone sa da
hun hørte det: „ Disse to kvinder har
bare gjort godt, folks øine er blit
friske, nu forbyr regjeringen det. maa
Gfud ødelægge regjeringen!“ Mosle
merne gir sin vrede mere luft end
armenierne som ikke vover. Chatu
na Chatu var ikke grei. Vi har nu
lovet ikke at gi medicin til s. Eva
faar sit diplom undertegnet i Konstan
tinopel. Chatu kunde ikke begripe
det: „Pyt hvad har regjeringen at
si, jeg skal ikke si det til nogen —
la være med de andre og bare gi til
mig“, det samme som vi faar høre fra
alle kanter. De synes det er bare et
lune at vi ikke vil mere, og kan ikke
forstaa at vi maa holde vort ord, ti
om vi gav medicin til nogle og ikke
til alle, vilde vi komme i en ganske
falsk stilling, men sørgelig er det. Yi
holder begge av Chatuma; vi trodde
hun var litt glad i os med, men det
er ikke let for den som er vant til
ubetinget lydighet at møte motstand,
og hun forstaar jo slet ikke vor tan
kegang. Porrige gang spurte hun om
vi fastet og syntes nok at det var
grulig, at vi svarte nei, for moslemer
ne har jo ingen anelse om at hjertet
kan og maa renses, før vi kan tjene
Herren, men for dem staar det saa at
om man bare faster vasker sig og ut
fører bønnegymnastik paa rette maate

saa er alt iorden. Yed vort sisste
besøk hos Chatun holdt hun sin af
tenbøn d. v. s. hun knælte paa sit
tæppe, gjorde de foreskrevne bevægel
ser, numlet avvekslende bønneformler
og forbandelser mot regjeringen og
doktoren og betraktet allikevel med
interesse datteren som lærte et bro
derimønster av s. Eva. Det var un
derlig at se — saa trist saa trist. —
Paa tilbakeveien passerte vi et stort
hus hvor den fanatiske Hadji Sadun
Agha bor. Hans kvinder stod paa
altanen og ropte paa os og vi fulgte
opfordringen. I et rikt utstyret væ
relse fandt vi dem samlet, Sadun Aghas
3 hustruer den ældste ca. 60, nr. 2
ca. 40 og nr. 3 ca. 25 aar gammel.
De bød os ingen kaffe, men cigaretter
som vi avslog. De var ganske ven
lige, men hvilken motstånds aand. De
spurte ogsaa om vi fastet, om vi fik
penge av regjeringen for at være her,
tilsidst bad de os læse for dem. Jeg
hadde Mattæus evangeliet i lommen
og læste saligprisningerne for dem.
Den yngste kone forstod godt og for
klarte noksaa korrekt. Da jeg var
færdig sa jeg: „Dette er Isas (Jesu)
ord“. „Ja Isa var fattig", sa de ien
foragtelig tone. Den unge kone var
engang en ven av de kristne, idet
hendes første mand var meget paavir
ket, men siden hun blev Sadun Aghas
hustru, er hun blit en bitter fiende av
evangeliet. Hustru nr. 2 fortalte mig
om alle sine sorger og lidelser, fin
gen ting i mit legeme gjør ondt, det
er hjertet, og for det findes der ingen
medicin 11 , sa hun. „Jo der findes, “sa
jeg. „Ja saa gi mig den", Men vi
kan ikke sproget nok endnu til at
gjøre os helt forstaaelige. Det var
ondt at være blandt dem og vi fik et
sterkt indtryk av det tætte mørke
som hersker her. Den fuldkomne
uvidenhet som de lever i gjør dem
stumpe og ligegyldige, da de ikke
engang længter efter noget andet. De
tror jo at Kurdistand er verdens midt
punkt og det er det jo ogsaa for dem.

Yor ven Kyzgo er ogsaa fornærmet
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fordi han ikke faar medicin. Smaapi
kerne i Chorit var rigtig søte og op
merksomme og vilde gjerne høre om
Jesus. Men det var noget av det vil
deste jeg har oplevet. Hele flokken
gutter og piker styrtet sig over s. Eva
og mig, undersøkte vore klær og ure
etc. og var ikke til at formaa til at
fjerne sig litt før Kyzgo kom som en
stormvind og feiet dem væk.

Vs—12.

Nu sitter vi altsaa i ro og lærer
sproget og venter paa at Gud skal
aapne en vei. Har han tid til at bie,
saa har vi det ogsaa. — Tak for saa
mange inderlig kjære breve. Det gjør
saa godt at føle kjærlighet. Ja kjær
lighet er det, som trænges herute i
dette mørke; kjærlighet som kan smelte
og varme og lyse, Jesu kjærlighet i
og gjennem os. Muhamedanerne med
sit kolde haarde gudsbegrep har ingen
anelse derom, de kjender hverken
synd eller naade, og blandt armener
ne er der kuu ganske faa som har
oplevet at se sig seiv i Guds lys og
saa lært ham at kjende i Jesus. Og
seiv disse har saa ondt for at se med
kjærlighet paa de stakkels kurder.
Der kommer flere gange kurder til
os; en frisk søt liten kone vovet sig
først bare til tærskelen, men siste
gang kom hun helt ind. „Jeg er ikke
ræd“, sa hun, „men de andre sier det
er farlig at komme hit.“ De indbyr
os til sine huse og vi gaar med glæde.
Disse zazas er svært fattige og har
ord for at stjæle frygtelig. De er
aldeles uvidende, men kalder sig dog
med stolthet musulman. Ja, islam
har en svær magt over sindene, det
er förunderlig, ti enhver nation og
enhver enkelt som tar imot Muham
med er dermed dømt til stillestaaen
og tilbakegang, som man tydelig nok
kan se av den elendige forfatning de
muhamedanske lande befinder sig i.
Muhamed bringer død og Jesus brin
ger liv, men dødens vei er bekvem
mere end livets.

10/s—12.

Idag er I nok samlet til fest for
kjære K. M. A. Jeg skal nok være
hos eder iaften. Idag har jeg en dei
lig søndag. Først var vi i kirke saa
hadde vi vor egen søndagsandagt og
saa kom Hagob og bad os komme
bort og tale til dem som var forsamlet
i en nylig avdøds hus. Der var over
100 mennesker i det store rum mest
armeniske kvinder av alle 4 kirkesam
fund men ogsaa moslems. Paa ild
stedet stod en vældig gryte og kjære
gamle fru Schusche rørte flittig pilafen
mens badvelli Petrus talte. Efferpaa
fik jeg lærerinden til at tolke. Det
var en sj elden anledning til at tale
om ham som har overvundet døden.
Bra Avedals siste ord hadde været:
„Jeg gaar til Jesus og bedre kan jo
ingen fare. Efter lunch gik vi som
vanlig til kilden ved foten av de graa
bjerge. Det er et yndet utflugtssted,
og baade igaar og idag traf vi kur
diske kvinder som indbød os til at
sitte hos dem. Igaar var det damerne
fra Sadyk Beys hus med sine tjenere.
De spurgte om alt muligt — ogsaa
om vi fastede. At holde fasten er for
dem det allervigtigste. Vi fortæller
dem at løgn hos os er en skam og en
synd og spør om der findes megen
løgn her. Da er de alle enige : „Vi
lyver saa fort som vandet flyter I*, men
naar vi sier at løgnen er fra Satan
tier de stille. Saa er det tiden for os
at hente frem et kurdisk' evangelium,
de lytter opmerksomt, men er øien
synlig xæd for at la det hørte trænge
ind paa sig. Idag traf vi et yngre
selskap med to kjække gutter hvorav
den ene læste godt tyrkisk og var
meget inteligent. Han forklarte de
andre hvad vi læste. Vi opfordret
ham til at besøke et missions college.
Han hadde stor lyst til at komme til
Europa, men det tillåter hans forældre
aldrig. Mange smaapiker vilde nok
gjerne lære litt hækling, men mødrene
tør ikke. Idag er fuld sommer som
en junidag i Norge hvad varmen an
gaar. Nu faar I snart vaar hjemme
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ogsaa. Vore høns lægger nu æg, de
er meget tamme, staar stadig utenfor
soveværelset. Vi har en hane og 3
høner. 3—4 har vi mistet, de er nok
blit stjaalet. Her gaar folk ut og ind
hele dagen. Kluter ophængt til tørring
forsvinder stadig, men ellers har vi
ikke mistet meget.

17A-12.
Her ser det trist ut förtiden. Folk

frygter en massakre» Tyrker og kur
der er meget ophidset av kringen, og
hvis italienerne bombarderer Konstan
tinopel kan ingen beregne følgerne.
Militær og politi har ordre til at holde
sig parat, og ingen soldat maa nu
forlate Farkin. Vi tænkte paa at ta
til landsbyen Halda, ti der kan vi
atter gi medicin og saaledes faa samlet
folk Det er ogsaa nu blit saa over
vældende varmt her og luften er for
pestet av de døde dyr som lægges ut
ikke langt fra her, saa vi ogsaa. for
vor helbreds skyld gjerne vilde herfrå.
Men vi maa vel dog vente litt og se
hvordan det blir, ti blir her virkelig
massakre (hvad Gud i naade forhindre,
men hvad han ogsaa kan tillate)
er det jo klart at vi maa være her
og hjælpe hvad vi kan. Jeg tror i
tilfælde armenierne vilde forsvare sig
efter evne, saa der vilde bli saarede
paa begge sider. For os to behøver
ingen at være urolig, vi staar i Guds
haand, og intet kan ske uten hans
vilje, vi har jo heller ikke kvinder og
barn som armenierne har det. Tak
fordi I ber for Chatu. Vi ber hver
dag for hende og tror at Gud vil gi
hende en brodd i hjertet som tilsist
blir hende umulig at stampe imot»
Det er meget ondt at være avskaaret
fra at gi medicin paa dette tidspunkt,
da intet gir en saadan indpas i et
vildt land som dette.

2%-12.

Hittil alt ganske rolig, saa jeg tror
ikke det blir til noget med de bebu
dede uroligheter, men badvelli har bedt
os vente med Hald a før man vet litt mere.

10/5—12.

Med sidste post fik jeg endel breve
som var over x/% aar gamle. Jeg har
faat broderisakerne, vi faar nok lægge
os eiter haandarbeide, det er det som
mest interesserer de fornemme kvinder.
Vor Mairam har nu giftet sig. Hen
des mand er armenier, enkemand med
2 smaa barn og har ord for at være
bra og snil. Han er noksaa velstaa
ende, har baade kjør, faar og vingaar
de. Han kommer ofte i den protestan
tiske kirke og Mairam haaber at faa
ham med. Hun er svært fornøiet i
sin nye stilling. En anden Mairam
meldte sig straks til tjeneste. Hun
vil gruelig gjerne være hos os og saa
lar vi hende feie gaarden 0. s. v. og
gir hende litt for det, samtidig som
hun faar medicin for sine øine. Hun
er her bare x/%—1 time om dagen.
Vi er svært trætte nu, luften er me
get tung og Farkin er et feberhul,
men her er centret for Kurdistan og
da er det nok det rette sted for os.
Vi tog ikke til landsbyen Halda, da
veiret pludselig slog om og blev ganske
kjølig og regnfuldt, og da tør vi ikke
bo i det forfaldne hus deroppe. Vi
tok en tur dit paa en dag og besøkte
2 andre landsbyer. Overalt var der
syke som vilde ha hjælp. Ien lands
by spiste vi hos B. Hovseps søster,
som er gift der. Hun kysset sin bror
paa haanden og oplot ikke sin mund
i hans nærvær, kanske fordi der var
andre mænd tilstede. Kvindens stil
ling er uværdig. Vor rike nabo som
mot os er venligheten seiv fører et
strengt regimente i sit hus. Jeg hørte
hvorledes han skjændte paa sin bror
kone, fordi hun vovet at staa ved
siden av os mens vi var paa besøk
Seiv hans ældste brorkone som er
bedstemor, hvisker bare i svogerens
nærvær, saa jeg kom engang for skade
at spørge hende om hun hadde ondt :
halsen. Kvinderne kaldes „eksiklary“i
de som mangler noget.

Her gis rikdom paa alt fra Guds
haand, fuldt op av kulleier, ædle me
taller og saa frugtbart at hele landet
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kunde være en eneste have, men trods
alt hvilken elendig forfatning. Ikbe
netop saamegen direkte nød, de klarer
sig saapas allesammen, men træghet,
løgn og urenhet paa alle kanter. Yi
gaar noksaa ofte til Chatu men har
besluttet ikke at tale om det som lig
ger os mest paa hjerte, før de seiv
begynder og vi kan tale uten at mis
forstaaes. De har en dyp foragt for
kristendom om de end omtaler Herren
som „Hans excellence Isa“. Jeg læste
nylig om en av de første missionærer
i Japan, en fhv. kaptein og en bræn
dende kristen som blev kaldt til at
undervise krigerkasten sønner. Da
hans elever var opfyldt av hat og
foragt mot kristendom, tiet han helt
stille i 3 aar og beskjæftiget sig bare
med undervisningen samtidig som han
vandt deres fulde agtelse og tillid.
Endelig sa han en dag : „Paa søndag
vil jeg tale over bibelen, den som vil
kan komme. “ Omtrent halvparten av
hans elever kom, og ordet bar herlig
frugt. Det slog os, at det foreløbig
ogsaa for os kan være bedst at tie
stille og be meget for dem. Ohatu
sa engang: ,,I er mine venner og
min slægt seiv om I har en anden
religion.

Gud velsigne eder alle.
Kjærlig hilsen. Eders

Thora Wedel.

K. M. A.s smaaskrifter.
Vi liar nylig utgit 4 nye smaaskrifter,

som vi vil be alle K. M. A.s venner hjælpe
os med at faa solgt.

Jakoba eller en barmhjertig samaritan
fortæller om en liten gassergut som gaar Guds
erende til en gammel spedalsk. Pris 5 øre.

Raschde er et litet virkeliglietsbillede fra
de muhamedanske lande, fortalt av Johanne
Svanenskjold, missionær i Syrien. Pris 5 øre.

Smaatræk fra det daglige liv i Kina.
Pris 5 øre.

Erfaringer fra missionsarbeidet i Kina.
Pris 5 øre. —

Begge de to sidste er skrevet av Marie
Monsen, missionær i Det norsk lutherske
Kinamissionsforbunds tjeneste.

Av andre K. M. A.s skrifter vil vi
minde om:

Et Tilbakeblik. K. M. A. 1902—1912.
Pris 5 øre. Det gir i en kort sammentrængt
form et ganske godt indblik i norsk K. M.
A.s liv og virksomhet fra dets stiftelse av.
Kjære venner, hjælp os til at faa solgt de
2000 ekspl. vi har lat trykke til forsælgning.
Er der nogen som spør hvad K. M. A. er
— gi dem «Et Tilbakeblik.» Eller er der
nogen du ønsker at interessere for K. M. A.,
kanske fordi du seiv er blit velsignet gjen
nem den — stik dem «Et Tilbakeblik» i
haanden.

Det bedste vaaben, pris 10 øre, gir en
livlig fremstilling av en missionærs besøk i
Kurdistan.

Liv og overflod, pris 10 øre, er skrevet
av den bekjendte Rob. P. Wilder. Den be
handler det spørsmaal, hvorledes der fra
vort liv kan flyte levende vandstrømme til
andre.

Jesus seiv, pris 3 øre, behandler samme
emne.

En omvendt kineserinde, pris 3 øre.
Bare denne ene gang, pris 3 øre er bil

leder fra Kina. —

Sela, pris 2 øre, er et godt budskap at
sende en syk eller bedrøvet.

Brevkortet: «At de alle maa være ett»,
pris 5 øre, bør alle K. M. A.s venner gjøre
bruk av.

Alle K. M. A.s skrifter faas ved henven
delse til K. M. A.s kontor, Keysers gt. 13,
Kristiania, Kjære K. M. A.s venner, ta med
en pakke naar I reiser paa landet, og sælg
disse gode smaa bøker til venner og bekjendte.
Ogsaa det er et for Guds rike, og
gjort i Jesu navn vil det bære frugt.

Kvartalshilsen
vil I nok ogsaa anbefale. Hjælp os til at faa
flere abonnenter. Den kan bestilles og be
tales paa alle landets postkontorer, og i ekspe
ditionen Keysers gt, 13, Kristiania. Kontin
genten 80 øre pr. aar,

Glem ikke
at betale kontingenten paa Kvartalshilsen i
rette tid. Det sparer kassereren bande for
arbeide og K. M. A. for utgift. Megen kontin
gent staar endnu til rest. Saa burde det ikke
være bl. K. M. A.s venner.

K. M. Ä.s kontor, Keysersgt. 13,
er lukket i juli og august.

Kedaktør : Frk. Henny Dons, Oslo hospital.
Ekspedition: Keysers gt. 13, Kristiania.

Utgit av Kvindelige Missions Arbeidere (K.M A.

Eksprestrykkøriut, Kristiania 1912
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