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Co*n mu*a o*n-phiró*c! —Nám nav Chúa 
ban cho dia-hat Trung-kỳ ehúng lòi mòl 
Ilôi-dòng iãt quí-báu. Cám on Chúa, Ngãi 
có hiên-diên vfri chúng lôi, và dó môt con 
nnra crn plurfrc cho Dai-hôi dòng, cùng 
ban str dfic-thãng trong moi sir. Tin-giáo 
dcu diro-c dúc-dãy mà liièti rõ bon-phân 
minli dõi vó*i Chúa và dong-bno. 

Kè't-quâ sir bàu ban TrÌ-SU" liifri nhusnu 
nlìy : Cliù-nhiêm: Ông Boàn-vàn-Khánh, 
và các ông Hoàng-i rong-Thíra, Lê-vìin-
Long, Nguyên-xuàii-Diêm, Nguyên-hfru-
D i n h . - / . R. Stebbins. 

Đoi chõ.— Òng bà Hoãng trong-Thírn dă 
dfri Dòng-hòi doi di hàu vièc Cluĩn lai HOi-
Tliánh Tourane, và ông bà Dirong-nhir-
Tiê"p dã dfri Hanoĩ dSi di Dong-hói. Ciìu 
Ciiúa ban plurfrc và dai-dung các ôn>4 bà 
dó tróng còng-viêc Ngài. - T. K. Iì. 

Giúp cnòc truy&n - dao.—ông Cbù -
iiliiêm Boàn-vău-Khánli hhfr tòi tliay inăt 
ông dăng vào Tliánli-Kinli Báo, xin các 
qui-hôi o Trung-hat goi ngay cho òng 
Myc-su* S'.ebbins s<) lièn dfi búa dâng cbo 
Cllúa gitĩp viêc giàng Tin-Lànb cbo ngirfri 
Cà-Io'. Cfing xin càu-nguyên ehocó60$00 
dfc sùa iir-tliãt trên Kbe-sanh. Cam o n . 
— Thcr-kij: Nguycn-.vnán-Diêm. 

CAO-MÊN 

Pnompenh.—Lâu nay sir han-phát Lfri 
Chúa õ- đfiy bi ngăn-trfr,* song nìifr các 
anb chi càu-nguyên giúp, nén Cluĩn ban 
O'li cbo tòi có dũ bfing-cfr đtro-c phép' ttr-
do di bán sách kbâp xi'r Cao-mè'n, tiír 
sácli bâng clifi Cao-tnên còn cãm. 

Vây, trtrfrc cám o-n Clnĩa, sau cáni <rn 
quí anh chi, và xin cir nhfrdén công-vièc 
Cbúa giũa ngiròi Cao-mên cùng lòi mà 
c&u-nguyên giùm. tìala \—Phi-phi. 

B A C - K Ỳ 

Lò*i báo-cáo.—Hôi-dÒng Bfic-hat sê 
nbóni tai II;ĩ-nòi, tír 1 3 dén 1 5 Novcmbre 
1934 . Có mfri nbièu v | muc-sir và truyèn-
dao dén giâng. Mong ijing rát nbièu dai-
bieu và giáo-hiru se dén du* Hòi-dong dê 

lãnb phufrccùa Cluĩa. Xin nhfr ciìu-ngm <)ii 
clio Hôi-dong nay tro nên nguòn pbyc-
lurng cho cà Bâc-hat — T. K. B. 

Phù-IỲ.—Trăi qua giĩn hai năm nay, 
Clnĩa ban phuóc nbieu clio tôi cúngcông-
viêc Ngài cr dàv. Mfri dày ông Muc-sir 
Pruett làm phép báp-tèm cho 15 ngiròi, 
còn cliírng 7 ngirfri sáp chiu pbép áy. 
Tliàt cáni on Cluĩa lám! 

Bây gi<V Cluĩa lai sai v o chong lòi vào 
Tlianli-bóa nià hììu viêc. N<»ùi. Xin qui 
òng bá cau-nguyên cbo còng-viêc Ngãi và 
cbo cbúng lôi inra. — Litu-văn-Kij. 

Nam-djnh.— Cluía kèu-goi tòi ra liiìu 
viêc Ngài <r dày thay.tlrày Lè-khâc-Luu kè 
tìr b ' Aoùt 1934. Tòi lir câm-biét cón 
lliicii-tlii'ín on thiêng-lièng, vây xin anb 
em ciìu-nguyên cbo tòi duoc dhy-dii de 
liiìu viêc Ngài. 

Cluĩa dã sâp-đăt cho Duo'iig-tbièu-
Thìíng, con trai lôi, sánli duyên vói cô 
Bào-thj-Tlurfrng, ãi-nũ' ci,i Lè-lhi-Tuy, 
cbãp-sir chi- l iôi Thanh-bóa. Xin cftu-
nguvèn cho gia-dìnb mfri nàv duoc diĩy 
on Cluĩa. Cáni O T I \—Duang-tic-Ap. 

ĐÒng-mò.—Ngày 11 và 1 2 Juillet, bà 
Homer-Dixon và bà Lê-văn-Thái đén 
tlifim clii-hôi ngirò'i Tho ó' Bòng- i iKj. 
(2hièu ngày 12, òng Muc-str Lê-văn-Tbái 
dén lâm pliép báp-têm cho 4 ngtròi T h o , 
và cũng làm lê thành-liòn cho tllfiy Vi-
văn-Tranh dpp duyên vfricô Vi-thj-Hien. 
Hai vo' chòng này vã ông Vi-vàn-Bal dã 
di hoc trirò'ng Kinh-Tliánh o Tourane. 

Có 5 ngirò'i Tbô vã 1 ugtròi Nùng-Inb 
xufíng Hà-nôi I I Q C Kinh-Thánh. Xin qui 
ông bà cfiu Chúa dô phiífrc clio clii-hôi 
này. Càm on \—Nguyên-văn-Phán. 

Nu*ó*c-hai.—Cluĩa dã đtra vo' chòng tòi 
di'n dây hiìii viêc Ngài. Mõi tuàn-lê tòi 
đi Cao-bang giãng sáng và toi Chúa-nhirt, 
còn ngày thir nũni tbi giàng ò Nirfrc-iiai. 
Tôi pbâi lioc tií-ng Tho dê giâng cbo 
ngirfri Thô, vì hokhông lilèu tiéng Annam. 
Trong khi thai-ngl én, vo lôi inSc binh 
bo, xin nhfr càti-nguyên cho. 



Có dèu rat cám on Chúa, tòi mói đén 
đây dtro*c ha ngày, giàng mòt t<5i, mà 
Clnia kèu-gpi đirpx õ ngircri Tho Ivir yè 
ciìng Ngài; nhĩrng ngircri này đèu biêt 
chfr Pliáp, chír Nlio và QiiíSc-ngù*. Ngp-i-
khen Cluia ! — Nguyên-xuán-Ba. 

Thu*o J ng-mõ .—Tôi vàng inang-lênh 
Cliúa dè'n iiàu viêc Ngái tai Hòi TÌQ-Lành 
làng Tlurpng-mô và Tlip-lão tír 27 Aoùt 
1934. Ngày 3 Seplembre, ông Muc-sir 
Thăi ciing tôi vào giâng tai làng Tlip-lão, 

Juillet dén 2 Aotìt, và mò'i các ông Tiro -),, 
Ngà, Cliĩr, và Nghĩa đêil giàng. Anh eni 
tin-dò diroc bòi-hô dò-i thiéng-Iiêng; ngirài 
ngoai-đao dén nghe dông-dúc và chăm-
clù; ket-quâ dtrpc 3 linh-hòn ăn-năn, tin 
Cluia. Nlio-n dip cũng có lãm phép báp-
têni cho 9 ngircVÍ. 

San khi hàu viêc Chúa cr dây gan hai 
năm, vp- chòng tòi dă lír-giã anh em đe' 
trò- vè IrtrcVng Kinh-Thánh. Xin nhcrcãu-
nguvên cho anh em tin-đò ô-Tam-binh và 

Chĩ-l iõi N i n h 

thì có ngirò-i tóri trình rang có ngirò-i anh, 
là Lê-văn-Canh, 51 tuoi, bj hjnh qtn ám 
dã ho*n hai luàn roi, ngircri nhà dã dùng 
hê*t plnrtrng chira-chay, nhtrng khòng 
hièu-nghiêin gì. ông mò*i cluing tôi dén 
càu-nguyèn cho anh minh; lòng càm-
dpng, chúng tôi đ£n nhà ngtròri bjuh, thì 
thãy y dirrrng xé-bòáo-quàn, hai tay danh-
dâp vào hàn, bô rfft dir-tpm. Cluing tòi 
nho'ii danh Dvrc Chúa .lêsus-Christ càu-
nguyêu, thi y ngã xu6*ng, nàm dài, ròi 
khóc r'âm lèn. Cách dó it lâu y án-bàn 
tè-clùnh, dén nghe giàng và ngò lòi cám 
o-n Chúa. A-lê-Iu-gia ! 

Quianhchi, ai gò*i tho* cho tôi, xin dè 
bì nhu* vày : Nguyên-Đich, Hôi Tin-Lành 
làiin Thircrng-mo, tong Thir<rng-hòi, phù 
Hoài-đi'rc, Há-đông, Bac-hỳ. 

N A M - K Ỳ 

Tam-bình. - Hpi Phuc-lurng mcr lír 31 

•binh ( l i á c - k ỳ ) 

clio vp- chong tôi. Itãl cám orn. — NguyÌn-
nyoc-Chicu. 

Hòa-Iu*u. - Ông Muc-sir Huỳnh-văn-Ngà 
đein han truyèn-dao dên dây giâng. Cluia 
kêu-goi ho'n 50 linh-h&n tiò- lai cùng Ngài ; 
trong sÔ" dó có 30 ngirc'ri dã chiu phép 
báp-tèin. 

Bà Huỳnh-thi-Trinh đâng mc)l cái nhà, 
mpt cái tti, và môt cái đèn manchon. Kê 
cfia ngirtri công, anh em tin-đò hièp lai 
cãt nhà giâng bõn căn, phi-lcùi chírng 
150$00. Thât cám on Cluia ! 

Thày cô Truyèn-dao Pham-hũ*u-Tru*c 
dén dây lo viêc Chúa, và Hôi-Thánh cũng 
có vê hàn-hoan. Song vi tài-chánh thie'u-
thc-n quá chírng, nèn thày cô phâi trtv lai 
trucVng Kinh-Thánh mà hpc, nhà giàngde -

khòng. Xin nluV càu-nguyên cho Hpi níly. 
Cám o*nl— Chap-sir Ngityên-hìru-Thcrì. 

Qtió*i-so*n.—Mpt năm víra qua, chúng 
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tõi hâu vièc Cluĩa ô" dây, dnu găp nhièu sir 
tliiêu-lliõn, Soiig Cluĩa cũng khi6n nnheni 
tin-dò tân-tàm lo-lâng. Ban tru\èn-đao 
m'cVi to-chirc mfie djp-tiên cho anh em di 
làiii clurng môi buol chièu Chúa-nhui. 
Gáiri O T I Cluĩa, dã dupc két-quâ lõt-lành ! 

Nay vo* chòng tôi tro vào tnrírng Kintì-
Thánh, có thày Ptìan-văn-Tú*đ«5n thê'cho 
tôi. Xin Cluĩa ban cho a'hh em cùng tha"y 
Tir dirpc pluró-c du-dât dê lo viêc cua 
Ngài l—Nguyên-uăn-Còn. 

Thù-thíra.—Nhò- on Cluĩa, Hôi nây dã 
cát du'Q'c nlià giãng baiĩg lá, bon phía dóng 
václi bang vàìi. Trông bè ngoài cuhg khá, 
song bèn trong còn tróng chò tìgôi. Xin 
quí ông bà càu Cluía cho Hôi này tãn-bò 
thêm. Trong khi cãt nbà giàng, có inôt 
òng Htrong-că clura lin Cluĩa cũng giúp 
15$00. Cáni OTi Ghúa!- Trhi-nhu-HiSi. 

Rach-giá.—Con gái ông bã Xã Biéu vi 
bjnh-tình tiàm-trpng, nên dã vè yên-nghĩ 
trong inróc Ghtìa rìĩi. Xin ti'ân-trong chia 
buòn cùng tang-gia. 

Bã làu, chúng tôi có ỳ muô'n cãl hai nlià 
gií'mg nhánli ó- SÒ-riăm và Giòng-rièng. 
Song vì gap lúc kinh-té quàn-bãch, nèn 
clura có thê tlurc-hànli. Nhung, cáni on 
Chtìa, ò So-nam Ngài dã mò lòng òng 
bà Nguyên-ván-Kich dàng niôt cái n'lià 
bàng lá ba căn, và môt cái nhà khách dê 
làm nhà giang; theo tliò-i-giá, thì tãt-cã 
dáng chù-ng 60$00. Còn ò' Giòng-rièng, tbi 
qua sang năm chăc sê cãt đirp-c nhà giang. 
Cliúng tôi xin cám on ông Võ-huỳnh-Mâu 
có cho bõn-bpi giâng tai nhà ông trong 
ba năm. 

Nsím 1932, bòn-hpi cãt nhàgiàngtai Rach-
giá, có miron cùa ông bã Nguyên-văn-Bièn 
40$00. Trong sõ đó òng bà dã bâng lòtìg 
dâng 30$00. Òng bà và máy anh em khác 
cũngdângitmóncan-dùngtrongnhàgiíuig. 
Ta O T I Chúa, và cám on các ông bà. — Thay 
măl ban Tri-sir: Nguyên-uăn-Cam. 

Thù-dâu-môt, Bén-cá t . -T i r 6 dê'n 9 
Aoút, hai chi-hpi chúng tôi mõ- cuôc phuc-
hirng, và mtVi các ông I)o, Đang, Thông, 

' Hiêu, Sáng, Nghĩa, Trinh, và Huâii giâng 
giúp. Dãu raua gió, nbirng nguòi nhóm 
lai khá dông. Anh em tín-đò điroe phán-
hirng đòr thiêng-liêng. Máy bũa sau, eó 
mpt gia-quyén 5 ngiròi trò lai tin theo 
Chúa. A-lê-lu-gia ! 

Nhon dip giàng phuc-hirng, cò Lè-thi-

Kièti, ái-nfr ông Lê-văn-Kĩnh, tl-.o-ky'- cbi-
liôi Tlui-dau-môt, dep duyên cùng thay 
Nguyên-văn-Cuõng, giúp viêc òngMiic-sir 
Caiison. Ngu yên Chúa ban cho gia-dinh * 
mói này dirpc mpi bông-Irái cùa Buc 
Thánli-Linh !—Nguyèn-văn-Tho. 

Mỳ-tho.—Cluĩa ban on cho bon-hpi ipõ-
thêm đtrpc Hôi nhánh lai cho ông Dăn. 
Noi này dàu ít lín-đò, song các anh em 
có Iòng s6t-sáng, ngĩròfi dâng tièn, kêdâng 
nhn, mpi sur hoàn-thành, clù còn chò- giáy 
phépthòi. Cáinhà đây làcùaôngNgô-văn-
Tu-õ-ng dâng, dăng giá 120$00. Còn so tièn 
ciĩa anh em chung dâu dtrpc hon 20$00. 

Xin các quí Hôi càu-ngu\èn Cluĩa cho 
niau điroc phép. Rãt cárri o*ri.—Nghyin-
châu-Thông. 

Cai-ngan. — Bã làu lám chi-hòi năv Cílu-
nguyên và uóc-ao sâin mptchiéc tam-bân 
dê đi híhi viêc Chtìái Cám on Ngài dã 
thúc-giuc ông chãp-sir Phan-văn-Phò sãm 
mòt chiéc tam-bân rông-lón đánggiá 12$0(), 
và cbó Hôi nurpn. Càu Cluĩa ban phuóc 
cho còng-viêc mói này. 

ôtígLê-Văii-An,cuúi nghi-viên, bj holhò-
huyét, phâi nâni tai nlià Ihtro'rig Cho Rây 
gan 14 tháng. Cám o-n Cluĩa, nay ông diroc 
manli nhièti. ông dâu dau, song cir lo 
vièc Cluĩa : Viê't' tho hôi tliăm, khuyên 
bà-con năng nhóm, và dâng phan miròi 
huê-Ioi cho Cluĩa.—Nguyc.n-tan-Lôc. 

Tàu «Tin-Lành.»—Trâi qua 16 tbáng 
chiéc «Tin-Lành» phài nghĩ đè sira lai. 
Nay viêc dã xong, chi6c tàtì dep-đê", cóđũ 
mo.i str dê lo giâng Tin-Lành cho đòng-bào 
ò' các iio-i xa-xôi . Cãni-ta Chúa, chiéc 
Tin-Lànb duonglàm viêc. Quan chu tĩnli 
dã sirc giãy cho các quan dja-hat biét 
chung tôi sê đi mpi noi trong tĩnh mã 
giâng-day. 

Xin qui anh chi yêu-dãu trongcõi Bông-
pháp hãy coi làu này là cùa chung, công-
viêc cua chiêc «Tin-Lành» cũtìg là công-
viêc chung, môi ngiròi có môtphìln rièng 
trong dó. Vân biêt năm nay dò-khoi tieti-
bac co-hcp, son.g chiéc «Tin-Lành» điroc 
Chúa sai, và ngày cùa Chúa hòng đén, nên *' 
xin đirng ngó chô thiêlu cua minh, bèn hãy 
trông vào sir giàu-có cua -Chúa. 

Các nhà tìr-lhiên, ai vui lòng làm viêc 
nghĩa, xin gòi tièn cho ông Tir-hóa Pham-
quang-Nghiêm, thi sê co bièn-lai gòi lai. 

CsUi Cluĩa thúc-giuc con-cái Ngài có lòng 



T H Á N H -

03111-11011'' vècông-viêc liini cìn\ cliiéc «Tin-
Lànli.» —Huỳnh-văn-Ngà, Trir&ng-ban. 

Hôi-dÔng Iinh-tu Đia - hat N a m - k ỳ 
nlióin lai làn thú* ha tiv 21 đên 23 Aoíìt 1934 
tai chi-hòi Sa-đéc. Tuy năin kinh-tê'khó-
khăn, nhtrng plian nhièu chi-hpi có phái 
đai-biêu đen nhóin. Thinh-giâ : tin-dõ 
cliírng 500, ngirò-i ngoai cũng chírng 500. 

ClniadùngeácòngJefTrey,Carlson,Tiro'i, 
Ngà tâi-bòi dò'i thiêng-Iièng. Các hài giâng 
đèu câm-đpng, khòng thê nói ra đupe. 

Tliày Trjuh-an-Meo làin cht'rng vè các 
0"ii-phiió'c Cliúa do trên ngirò'i Mpi, cùng 
to ra sir cììii-kíp cùa hp, và trpng-lrách 
cùa Hòi-Thánh Viêt-nam đoi vó'i hp. Ai 
náy dèu câin-đòng ; quyèn giira hòi-chúng 
dnpc 9$13. Nho'n dip này thàỳ Lê-văn-
Cung ò' Ô-niòn đup'c phong chúc Muc 
sir.— Phan-vun-IIiêu. 

BIEN GA-Ll-LÊ SÂP B| TÀN-PHÁ 

Hiên nay trên sông Giô-đanh nguòi ta 
duong xây-dung nhírng nhà niáy dièn 
rát rông-ló'ii, cách clurng hai cây s6 vè 
phía nam hiên Ga-li-lê. Trtró'c dày rmrcVi 
năm hp đã du-đinh làin còng-viêc nãy ; 
iiéu khõ'i-công, tlù niró'c biên ăy dã tràn-
ngàp nhièu no'i inà Tân-Uó'c có chép. 

G'ân dày hp du-dinh môt l6i khác còn 
Uli6c-hai hcrn. Theo cách mó'i, hp sê làm 
cho luró'c bíen khi thì lèn cao, khi thi 
xuong thâ'p. Cách thi-hành này châng 
nlurng lã phani dén cái câni-tình cua vò-
sõ tíii-đò Báng Christ kháp loàn-càu, lai 
cQng làm khó cho nông-dàn và dàn chài-
Ju'ó'i cir-trú ô' bò' hiên ; chác không khòi 
có vti kiên-cáo vô-song. Tan-sĩ Chrislie 
o' tai núi Cat-inèn mcri viê't môt bài dáng 
trong báo «The British Weekly» khuyên 
tín dò mpi no'i hãy phân-dõi str phá-tuyêt 
áy. Ông nói : «Biên Ga-li-lê không quan-
hê máy cho dân Do-thái, vì Ctru-U'cVc 
không nói cíén nhièu, song dõi vó'i vô-so 
tín-đò Báng Ciirist, biên áy rãt quí-trpug 
hcrn mpi chô khác, trìr rá rióri Gò-gô-tha 
clura biét dich. Cã thè'-gió'i phuc-su- Bãng 
Christ có phép và nèn hét sú'c phân-d6i 
viêc phá-tuyêt no'i thánh ãy.» , 
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Nghe dàu hp duo'iig xày-dvrng các máy 
diên khong-lò có dii súc dan 500 triêu tán 
nircVc vào dòn-dièn. 

Mong rang hp sê làm cách nào cho khôi-
phá-luii dén biêi: thánh Ga-Ii-lê.—S. S. 
Tiines. 

DÁNH DÔ CHÊ-DÔ ĐA-THÊ 

Hpi-nghi quoc-dàn ntró'C Xiêm dã bõ 
phiéu u'lig-chuan (77 phiê'u kli.a-quyél, và 
19 phiè'u phu-quyét) chánh-sách cho phép 
dò'ii-cuigđupc khai hôn-thú vó'i môt ngtrcVi 
vp' mà tliòi. 

Dììu cháuh-sách áy không thiè't-lâp chê'-
đp đòc-thè ilièo nlur bèn các iiiió'c Au-My, 
nlurng cũng tru'c-tiép dánli do chê'-dc) da-
thê chánh-tlui'c mà báy lâu vãn thanh-
hành 6' nuó'C Xiêin. Thât ché-đò da-thê 
là trái lè tu-nhièn, không hiêp-thòi nũ'a 
và cììn dirp'c câi-cách cho phâi lê.—The 
Alliance Weekly. 

DÂN A-RÁP CHEM-GIÊT DÂN DO-
THÁI TAI XÚ* ALGERIE 

Mó'i dây, tai thành Con&tàntine, xú Algé-
rie, quân Pháp phâi can-thiêp vào đê dep 
sir xung-dpl giũa dân A-ráp và Do-thái. 

Nguyên vu đS máu này xây ra là bõi môt 
nguòi linh thuôc dàn Do-thái làm dèu trái 
phép trong hhà-thcV dao Hòi-hòi cũa dân 
A-ráp. Bang-có' chú'ng rõ viêc nàỳ do sir 
trãnh-canh vè dao-giáo mà ra, lúc là khi 
ngucVi A-ráp xông vào ttrng nhà-õ' ngiròi 
Bo-thái mà hũy-phá cùa-câi và giáy bac 
cùa hp, chó' kbòng cuó'p láy. Châng 
nhũ'iigthè' thôi, ngtrò'i A-ráp lai dùng thù-
rìoan rát dã-man dũt hoa noi tai nhièu 
dò'ii-bà Bo-thái, làin trái tai hp bj xé-nát. 

Ghê-góm thay, trong môt tò' khai chánh-
thúc kè ra ngirò'i bi giê't, có nói đén 3 đúa 
con gái nhó bi chém co ! Ba em đó mó'i 
lên 4, 8, và 10 tuôi hi ngtrò'i A-ráp chém, 
đên nõi đàu liòng lia thân. Trong tà 
khai ãy lai kê ra 27 ngirò'i bi giét chêt, song 
các nhà điro'ng-clurc nói ràng eôn có 
nhièu xác nguò'í Bo-Lhái chua kê dén bi 
gièt và chòn giàu. So ngirò'i bi thuong 
đén 300.— The Literary Digesl. 


