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TRUNG-KỲ
D a l a t . - T ò i dén Dalat hàu viêc Chúa đS
dirc/c ba năni; dàu IhángAoiìt, c ó ò n g M u e sir Lê-văn-Trani Ihay lôi mà chău bày cua
Chúa õ' dàv. Tír tháng Kévricr 1933, HõiTliánli Dalat duoc bircrc lèn nèn tir-lri lirlâ|). và vãn di'rng vfrng trong năm khùnghonng nàv. Tliàt là nh<Y Chúa giúp-dir,
Mâti-hòi dât-dãn, òng Muc-sir II. A . Jackson
khuvê'n khích, và ahli eni tín-dò h i ê p m ô l ,
nên nió'i ctiro'c nhir Ih&'! Nào nhfrng vây
thòi, Chúa lai còn giuc lòng anh cm chi
em dàng kê it ngircVi nhieti dê lâu môt nhà
giá ho'ii 000$, dùng lam dèn-thcY C.húa.
Tai dAy có ông Nguyên-tai-Kháng lu'ra
dàng môi tbáng 2$. Ngăt vì ông <Y cách
Dalat lurn 150 cày sõ, nên khó bè dâng
tièu môi tliáng. Thi víra ròi nhon vè Dalat,
ô n g l i è n dânginôt liìn 16$, dó là tièn trong
táni íháng mà ông chira có díp-tiên dâng.
U'óc-ao anh ein chi em trong cbi-bôi Dalat
đèu có l ò i húa và viêc làm truug-tin nhif
ông Kháng, thì còn lo gì tài-chánb quănbách \—Ngiuiên-văn-lỲtm.
Dâng eùa e i r u ngu*ò*i.—Sõ bac cùa căc
IIôi dàng vào viêc giãng dao Chiĩa «ifra
ngiròi Cà-lo vè đàu năm 1934 và dã nhô"
ông Stehbins giao clio thìly Ngò-viin-Lái
nhir vàv : Janvier : 21 $23 ; F é v r i é r : 7$0();
Mars: G$73 ; Avril : 8$00.
Còng-cuôc dòn o-ii cúu-rôi ò- Khe-sanh
phài dình-trê dòi chút vì lv-tài eo-hep.
Vâv, xin ci'tc quí IIôi trong d i a - h a t
T r u n g - k ỳ rông lóng thiro-ng kè luâuvong mà biíng tbáhg ci'r dàng tièn giúp
vièc truyèn dao clio nguòi tlurcrng-du.
—Chù-nhiêm:
Lè-uun-Long.
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Khe-sanh. — Cám orn (ìbũa.Ngài dã cbo
tôi diro'c tii khòn-ngoan điro'ng khi hoc
tiéng, nèn bày giò' tôi có tbê cât ngliĩa đao
ci'ru-rôi cho nguò'i Cã-lo'. Nbò' dó, 20
ngirò'i (^ã-lo' dã tiô vè cùng Chúa. Ho
ngu-bèn, dai-dòt, nên còn yéu-du6i v è
phan thiêng-lièii". Song ho cũng biêt
cau-nguyèn và làm cbt'rng vè Chúa.
Hiên nay tòi theo vììu qu6c-ngfr mà dăt
-
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ra chũ' Cà-lo-, lai lo hòc tie"ng tbêm và dich
sách Tin-Lành tlreo Thánh Mác> T ô i dã
dicli xong bài tin-kính và mtrò'i dièu-iiin
ra tiéng Cà-Io- d^ sau nìly dem đay ho.
Nguyèn Chúa ma ròng cùa giăng Tin-Lành
tai dày, lùìti cho niróc Ngài mau de'n
—Ngô-văh-Lái.
Faĩt'oo.—Tôi tin Cbtĩa diroc bô'n niini
nay. Hai năm diìu tôi găp pbài nbicu
viêc ngíin-trô', tbtr-lhách. Nlurng, nhò'
c n Cbúa, tôi cir đirng vfrng. Dê'n bai
năm sau, tbi Chúa ban cho tòi duoc
quyèn tu-do IIvíV Ngài, ma-qui tránh xa.
Nàm 1932, Ngài han on cho tôi cat duoc
môt cái nbà de ò riêng, clió' kbõng òchung v ó i cba me níra. Buóc qua năni
nay, Chúa lai kêtt-goi vo' lôi tin Chúa.
Vày, tôi càm-ta Chúa dã nhâm lòi căúnguyên cùa con-cái Ngài. Xin cjuí Hõi
nhó' c^Ú-nguyên eho chúng tòi càng ngày
càng dirng vĩrng mà làm sáng danh Dũc
Ch úa Jêsus-Christ.— liô-văn- Thuàn.
NAM-KỲ
Cuôc thi t h c mírng Thánh-Kinh Báo.
—Ông IIoàng-vò-Tir mói luyéu-bõ rang
trong sõ báo tháng Décembrc, ông se
dăng kél-quà cuôc thi Ì h C — T . K. H.
Biên-hòa.—Tir ngày tòi (iup'C Chúa sai
dén hàu viêcNgài ò dây thăm-thoat dfi ha
năm roi. Có 119 nguòi cau-nguyêii tin
Chúa và 2f> ngiro-i chiu phép báp-têm.
T r o n g so áy cũng có ngirrYi sa-n»ã, nguôilanh. Lòng npiròi ô' đây cirng-cõi lâm,
nên sir tà'n-bò có pban châm-chap hon các
noi khác.
Bfra 20 Juillel, tôi cùng gÌM-quyén tirgiA Hôi Bièn-hòa, ra bhu vièc Chúa ò P h a n thiét thay ông Thào v è Can-tho-. Thíìy
Nguyèn-chàu-Biròngse dén Biên-hòa thay
tôi, theo sir sâp-dăt cùa ông Cliù-nbiêni
Nam-hat. Xin nhó' càti-nguyên chochúng
t ò i c ó d i ĩ o ' n mà hJlu viêc Cbúa. Cám o n .
—Ông-uăn-Trung.
. ,
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Bô-lac Chrau.—Cách tĩnh-ly Biên-hòa
chùng 50 cây S Ô , vè qnân Xuàn-lôc, cò bò-

lac Chrail ò" râi-rác trong rìrng xanh núi
(tó, làu nay clnra nghe tiéng Tin-Lành.
TnrtVc dày ông Muc-str Carlson và lòi có
rtéii thăm làng ho. Dpc đu*ò*ng, cliúng lòi
găp anh T o e , là con òng Cai-long Mpi.
Nhò- anli, chúng tôi ilã nghièn-círu đirp-e
môt it tiéng Chrau. Hiên nay anh đã lin
Cluia, và là trái đàu miia ctìa hp-lac này.
Hp tlij^, Iúa, heo, nai, gau, và khi gyp
nguy thi hiél kèu Trtri ! Hp xtrng Ngài
là Pi-tao Trò'. Hp chãt -phác láui, và sanli-

có anh muóii in lèn háo, xin kip gô*i vè
cho hoii-báo xem-xél. Nê\t diro-c, thì bonháo sê vui lòng in theo tìiír-ttr litró'e sau.
I)ó cũng là mòt căcli chia o*n xê plunVc
vó'i anh em trongGhún; xin quí Hòi-Thánh
liru-ỳ cho !
Cũngxin uliác đê anh eni gô'i tin-tú*c nhó*
rang IrtnVe khi gô'i, phâi đira clio muc-su*
hoăc th'ây giâng scr-tai ky tên ; hì'íng
k h ò 11 g, 'bo" n-báoklìô n-g đâng đixQ'C.—T. K.B.
Tu*-nhiôn.— Bà cu Dpi Giàn strng mut

Mòl buôi n l i ô i n - l i o p ngircri T h o (>' V n n - I . i n l i ,

LanR-scrn

lioat circ-khô, cìiim-ctâin dtró'i vtrc mè-lin
di-donn. Dáng tlurong Ihay ! Xin quí
tiiánli-dò cau-nguyèn c h o hp du-pe nglie
vè danh Chúa, ngõ hìiu hp dtrp-c cúri-roi
linh-hòn. A-meii l—ông-văn-Trung.

nhpt trong \o tai và chung-quanh cò rãt
nguy-liiein. Ngirò'i ta liro'iig cu se chét.
Song nluV anh em hè't lòng cíìu-ngiiyêu,
nèn hày giò- cu dã dirp'c làuli. Cám om
Ciuia !— Vn-đan-Chinh.

Ba-tr-i.—Găp náin kinh-lé khùng-hoăng,
hmi-liòi khòng khòi Ihieri Iriró'e hut sau.
Song, la o*n D i r c Chúa Trò'i, Ngài hàng han
cho chiing tôi dũ sir càn-dùng! Ngài dã
giuc lòng mãy ehirc-vièn trong ban tri-sir
dàng 57 gia lúa dê lo côug-viêe Hôi-Thánh.
Xin các anh chj trong Chúa cau-nguyèn
cho hôn-hôi dirpc vírng-vàng vè phan tàichãnh, và đtrp-c phép giâng tai Sori-đăc.
—Lv-văn-Dièn.
BÂ.C-KỲ
Bõn-báo khâi-su*.—Quí Hòi-Thánh nào

Cao-bàng. — Hôi-Tluinh cùa Chúa ô" dày,
nhò• Ngài han o'n cho, cũng dtrp'c lãn-bp.
Hòm

27 Mai, ông M u c - s i r Lè-van-Thái

lên

giãng, có hai ngtrò-i ăn-năn tin Chúa, và
sáti ngirò'i chiti phép báp-tèm. Còn vicc
truyen dao cho ngtrò-i T h õ ò' Ntró'c-hai,
Clnia cũng han cho dirp'C két-quâ mpt ít.
Có hai ngircVi tin Ciiúa, liiìn ho bàn-thò',
và nhút-dinh không tlieo nhirng eõ-lue
trong làng nũ-a. Xin quí ông hã cììun^uyên cho hai uo'i nay du'oe két-quâ
cà n g thêm. —Ngtiyèn - văn-Quăng.

NITCVC T H Ò - N H Í - K Ỳ NGÀY NAY

TRÓ' VE CÕ-QUÕC

Muslapha Kemal da nâhg cao dia-vi
chánh-tri va kinh-tê' cùa niróc Tho-nhĩkỳ. Song ta ciĩng c ó thê nói râng ông dã
giãi-phóng 14 triêu ngucYi v6n làm nò-lê
vè phJin tinli-thíìn. NgirrVi ta thãy v a i r
đ è giâi-phóng toàn-quoe khoi đao Hòiliòi điroTig thvrc-hiên.

Nhièu iiguòi Giu-đa bi đutĩi ra ngoài
ntróc Dúc, là noi bp sanb-truõng. Có
môt bôi-đÒng giúp bp dinb-cir tai xú
Pha-lè-tin, tò-qu6c efia hp. T b e o bSn
khai-trình tlur nhirt cùa hôi-dong ãy mà
T ã n - s ĩ Chaim Veizmann mói c ô n g - b o ,
tbi năm 1933, trong s6 ngirò-i Giu-da bi
duoi áy, có 9.000 trâ vè xir Pha-lè-tin.
Hp ô' tân ra nhir v'ây : 1.000 6- Giê-ru-salem, 1.000 6- Hăi-pba, 5.000 ò- Tên A-viu,
còn 2.000 ò- căc tĩnh nbô vã các làng.

TrircVc kia, diró'i nèn quân-cliù chuyênclié, công-cuôc giáo-duc chĩ chie'ni 2 phàn
trăm c ô n g - q u ĩ , nhirng bày giò* chiê'ni đ é n
12 pbíin trăm. So dàn vô-hoc sut lir 90
phàn trăm xuô'ng 42 ph'àn trăm. N g u ò i
ta dùng 26 chĩr cái La-linh bi^n-thcVi dê
thíiy eho 500 chĩr cái A-ráp t6i-cc3. Tir
nãni 1924 đén natn 1932, sõ hoc-sanh tăng
tir 354.000 lèn 593.000.— Wovld Dominion.
LU'O'NG-BÔNG LA DÒT
Hiên nay nircYc Nga còn có nbà-tlicV
T i n - L à n b . Dău bi giâm s6 nbièu l á m ,
song các m y c - s u văn hành-chirc. Môt
nhà du-lich mói ô^nirácNga vè, nói rtíng:
«Phhn nhièu chi-hpi kliông thê trà môt
chút l i r o T i g - b ô n g nào cho r n p - sir.
Cbánh-phũ phát cho nho*n-dãn t ò ' giãy
mua b á n b j l à phuo-ng-pháp dôc-nhirt giúp
bp mua bánb tbeo giá vira pbâi. Các
mpc-sir kbông điro/c giãy đ ó , n ê n dê chê't
dói lãm. Nlurng tinli yèu-thuong có tliê
tim cácb giai-quyè't.
/ «Khi anh em tin-dò di nhóm-hpp thcirJphupng Cbúa nham bĩra Cluia-nhut, thi
mõi ngirò'i dem theo môt gói n l i o dirng
v'miéng l)ánh b p e nlurt-tnnb, boac vài cũ
|.kboai tày, b o ă c m ô t ít lièn, hoăcthóclúa.
Hp ném càc món đ ó v à o cái bao đtít ô*
ítièn-dàng nlià-thò-. Òng m u c - s i r v«ĩc b a o
| d ó trên lirng, đem vè nhà mà dùng cho
"đ6n Chúa-nlurt s a u . N6u ông dùng còn
thira, thì đem cbo ngucri nghèo-kbó.
« V à y , Hc)i-Tbánb và su thcY-phirp ng
cbung đupx duy-tri hô'i nhĩrngmón dànbgium cua các giáo-hiru dã phài sanh-hoat
eo-hcp. D ó , ta thãy Cbúa bang ban dù
sir cíìn-dùng cho các tôi-tó- trung-thành
e ù a N g à i ! » — World
Dominion.
-

Công 9.000 dó vó'i so ngiròi Giu-da
sanh-trirông tai iiuóc Dúc song dâ tròvè xir Pha-lê-tin khi ĩiiller lên Cfim cjuyen,
thì hi?n nay có 11.000 nguòi Giu-da von
sanh-truòng tai nucVc Dúc dã trô' vè t?5qu6c. 9.000 ngiròi đó tirc là tám pban
trăm s6 dân Giu-da trõ" vè tô-qu6c k'è tù
năm 1919, và là gíìn nàm phàn trămso dàn
Giu-da biên õ- xir Pha-lè-tin. Nguò-i Giuda sanh-liuòng tai nuóc Dúc khó nôi đem
tièn-bae ra khòi dó. Hp bèn mua gô
và sát, dem v ê xir Pha-lê-tin, bán lai láy
tièn. Vây, bp du môt pliíìn quan-trpng
trong cluroTig-trinb kién-thiét cua xir í y .
Quâ thàt, Dirc Chúa Trò-i Toàn-nàng
đtroTig làm trpn I Ò T Ngài lura tù mãy
ngtĩn năm trirtVc: « D Í H I nlurng kè bi dày
cũa ngtro-i 6- tai cu6i trò-i, tbi Giê-bò-va
Búc Cliúa Trò-i ngiro-i cũng sê tir đó
nbóm-hièp nguoi lai và rút ngiroi khoi
nai dó. Giê-liô-va Dúc Cbúa Trò-i nguoi
sê đem v è xir mà tò-phu nguo'i dã nhàn
đ u p c » (Phuc 30: 4-5).—2'. K. B. dich.
NHÌN Q U A ĐÁT HÚ*A
Gàn 80 phàn trăm cir-dân xir Pha-lô-tin
tbeo Hfti-giáo, c b i m g 10 pban trăm tin
Dvrc Cluĩa Jêsus, và hcrn 10 phân tràm
theo đao Giu-đa. Tong-công có ghn 80
van ngiròi s6ng trên dâi đâ't tir bâc dén
nam đo đirpc cbùng 140 cây-so, tir dông
qua tây chírng 80 cây-sô'. Tinh-thàn cua
12 chi-phái van còn^ nguòi theo đao
Giu-đa và nguòi theo Ilòi-guio thât ehia
ra làm hai niró'c nhõ.— The I.cadcr.

