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NAM-KỲ 
Câmtâ'mthanh-tình. -CuNgô- t I1 j-Kich, 

82 tuôi, tín-dò chi-hpi An-hóa,dau rát nguy 
nhirng dircrc Cliúa chíra lành. Be tò lòng 
hiél mi Chúa, cu go-i gifip Thánh-Kinh Bi'io 
1$00. Bon-háo xin c'ám o-n cu, và cilu Chúa 
ban cho cu moi plurcrc thiên-thirp'ng trong 
lúc tuoi giã.—T. K. D. 

Báe-liêu, Vĩnh-trach.— Dáp lai íò*i vp-
chÒng lôi và con cà'u-nguyên ho'ii niôt 
năin, Chúa cho chúng tôi Irõ' bircrc Ihain 
què-luro'ng, câ đi và vè hê't 50 ngáy. Trong 
khoàng ãy có máy anh em trong IIpi-Thánh 
lo công-viêc thay lôi . Khi vè, cluing lôi 
thãy Hôi-Thánh vân hình-yên, và có thêni 
4 ngtròi tíu Cluia. Cáin crn Chún ! 

Ho'ii môt năm nay, Hc)i Trà-cuôn khòng 
giâng dirpc.song Di'rc Thánh-Lĩnh dã tluìc-
giuc Quách-Sè'n nuVi tin Cluia, lièn dem lê 
thât làm cln'rng Irong làng nìiy và inâ'y làng 
bàng-cân.—PAtni-ciín/i-Lt'êii. 

SÒc-trăng.—Hôi cluingtòigăp con túiig-
thiéu, song đtro'c o*n Cluia, òng Tràn-hinh-
Hâu dâng tièn mua môt cái nhà gìin trai 
lính làin nhà giâng. Nhò' Chúa,d<Vi lliiêng-
liêng cùa anh em đucrc phán-lurng, có 
mãy anh chi lu'ra dàng phiàn nuiòi,. và 
cũng lãp tieu-han truyèn-dao dê rao Tin-
Lành khãp câ hat Scic-lrăng. A-lc-lu-gia ! 
— Ban Tri-sir. 

SÔc-sài. —Bà Nguyên-thi-Tòng, ò- làng 
An-hiêp, đau mât rà't nguy-liiêm. Cliay 
thutfc-thang, tõn-kém nhièu mà yãn vô-
hièu. Sau bà nhcV Di'rc Clu'ia Jèsus là 
Thììy thucic dai-tài , và hê't lòng càu-
nguyên, nèn mât bà dã duro-c lành. Cam 
o'li Chúa l—Thcr-kỳ: Trircrng-văn-Li'ia. 

Sài-gòn.—Nhò' ân-iliên Chúa, tiêu-ban 
truyÔn-đao cùa bon-hòi cú- tién-hành, Ivr 
tháng Mai t<Vi nay bán đuQ"c 20$05 sách, 
và dã làm clnrng cho nhièu nguò'i nghe. 
Nguyên Chúa ban cho hôt giõng áy duoc 
moc lên và kél quâ ! Có máy linh-hon trò' 
vè cùng Chúa ; d'áng ngpi-khen Ngài ! 

Xin quí Hôi-Thánh càu-nguyên cho cr 
Sài-gòn mau có môl nhà giàng de tiên 

cho tin-dò nhóni lai, và de rao-giàng T i n -
Lành cho ngiròi ngoa i -đaò .Tròn-nhir -
Tnán. 

An-hóa. — Bcui-hôi có mò-i máy vi niuc-
str, truyèn-dao giâng |)huc-lurng. Cluia 
dùng Lò'i Ngài lài-bòi dò-i thiêiig-liêiig 
chúng tôi. Uât cám o-n Chúa ! 

Ô" An-hóa Ghua nhâm lò-i cíiu-nguyên, 
chfra hinh nguy-hiem chO bon nguòi nià 
thay Ihuoc Ihé-gian dtĩu chê-bò. 

(V I^pc-lhuân có anh chfíp-su' Bô nuió'n 
cho ngtròi ban ngoai-daò môt di'ra con Irai. 
Ban dem tluing nhõ di mãl, và làng xtr anh 
Bp phài kiem con trà lai. Anh Bò bíìi-ioi 
lâm. Song sau ba lluing dõc lòng cìiu-
nguy(?n, Cluia thúc-giuc ngirò'i ban dó rtem 
tilàng nlu') vè tià. Ai nâ'y dèu ngpi-khcn 
quyen-phép la-lùng cíia Chúa. 

Ô* BÍnh-đai có anb l\ò đau kinh-phong 
rãt năng ròi cht^t. Song anh em lin-dò 
nhóm lai hét si'rc cau-nguyên Cluia, thì 
anh hÒi-tĩnh, và hiên nay dã manh nlur 
thirò'ng. llãl ta O'n Cluia ! Cũng có anh 
Báu dàng môt dèn manchon de dôt trong 
kbi giàng. Xin qui ông ba c'âu-nguyèn 
chochÚHgtôi dirpc tbêin on mà hàu viêc 
Ch úa. — Ngmjcn-Dáng. 

B A C - K Ỳ 

Hôi-đìSng thirò'ng-niên cùa Bác-hat 
nhóm lai làn tlu'r 4 tai Hà-npi, lír 13 dén 
15 Novembre. Có 28 dai-biêu chánh-tluic 
và clu'rng 200 lín-dò thupc các chi-hpi cr 
Bâc-kỳ dén dir Hôi-dòng. Toi iiàongiiùi 
ngoai-đao cũng kéo dòng dên du-lhinh 
chăin-clù. 

Cãm-la Dirc Cluia Trò'i Toàn-năng, Ngài 
dùng các ông Mpc-str Pruelt, Jackson, 
Van Hine, Lè-đinh-Tuo'i và Lê-văn-Thái 
ban phuóc thièng-lièng cho tín-dò và clù 
dirò'ng ciru-roi cho ngucVi ngoai-dao. Có 
nipt ngtròi càii-ngnyên Un Cluia, và nliieu 
ngirò'i ngò ỳ ái-mp dao Cluia. . Nlui giàng 
duo'c bao-phù bàng nipt bì5u không-khi 
cãm-dpng, yêu-lhtrong, binh-an, vui-vc. 
ông Muc-sir Pruclt làm phép báp-têm cho 
13 ngirò-i Ihuôc Hôi-Thánh Hã-nôi. 
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Ai náy ngpi-khen Bi'rc Cluia Tr<Vi vi 
điroT nghe các viên truyèn-dao trinh-bày 
quyèn-|)lié|) Bi'rc Thánh-Linh tò ra trong 
chi-hôi minh : Có ngiròi dã bat-b<V dao mà 
lai ăn-năn, có ngirò'i đuu nguy-kicli dupc 
chíra lànlí, y'fin vàn. Itpi-dòug có <1e riêng 
thi-giò- < âu-nguycn cho ông Nguyèn-văn-
Phán <lau tiííin tai nhà llurong. 

Tièn quyèn dtrp-e 98$39, chi hê't 88$70, 
còn tlu'ra 9$69. Hai vicn soál so, là õng 
Ngiiyên-yăn-Thin và òng Hoàng-ulur-Bich, 

linh-ìiôii trô" lai cùng Ngài. Các con-cái 
cùa Cluia luy còn ít, nhung dã hiét bSn-
phân dõi vó'i nhà Cluia. Cluia đă dCmg 
ông chãp-sir Thân gánh môt cht'rc-vu ló'i 
cho Ngài. Công-vipc Cluia õ - đ â } ' năng 
thâl : Moi tuan giàng bõn làn cho ngirò-i 
ngoai-dao ò' hai uhâ giãng, CluÌa-nhirt Ihì 
giâng cho tín-dò. Ngoài ra; mõi dêm 
cluing tôi lai di lirng nhà mOt nui cùng 
anh em nhóm-Iiop tluV-plurong Cluia. 

Còn mong dirpc nhièu két-quã tôt cho 

Hôi-<1ong Buc-hal iihúm t;.ii 

tuycn-bõ rang so chi-lliurãt dúng. Bieu-
quyt-tsang nam Hpi-dòng scnhótn ó' Flài-
phòng nluun ha-tuân tháng Octobrê. 
. Trircrc khi bàu-cìr ban Tri-su1, òng IIôi-
trtròng Lê-đlnh-Tiro*í thay măt òng Hôi-
trtrò-ng Muu-hôi và ban Tri-str Tong-lièn-
hòi mà cir ông Lè-văn-Thái làm Chii-nhièm 
tam-thrVi cho dê'n khi có sir sap-dăl mó*i. 
Bân Trj-su* itlórí nlursau nììy : Ghũ-nhiêm : 
òng Muc-sir Lê-văn-Thái ; Tho-kỳ : òng 
Tòn-tha't-Thùy; Thù-qu ĩ : ông Nguycn-
duy-Tiò'u ; Phái-vièn : ông Biro-ng-tir-Xp. 
-Thcr-ki): Tôn-thăt-Thìuj. 

B.U ' - i i i u l i .—Ghúng tòi dupc Gluia sai 
dén dày bau viêc Ngài d i i lìorn inpt tháng. 
Trong lluVi-gian áy, Chúâ dã kèu-gpi ba 

Hii -nò i (Novembre 1Í):M> 

Gbúa vè sau, xin < ác ban dong-chi cú* giúp 
si'rc cho cluing tôi trong sir cìiu-nguyên. 
Ba-la !—Hoàng-nhir-Bích. 

Nam-đjnh.—Cám Òril Cluia dã cho pbcp 
cluing tôi mò1 cuòc bô-dao lai bai cbi-bôi 
Hoânh-nlia và Hoành-nbi tìr 20 dén 25 
Septembre 1934. Chúng tôi có mò-i ông 
MiH-str Prttetl, cùng các ông TháJ, Nhirt, 
Mflo và Ap giàng-dav. Các òng dâ dùng 
nhièu Iò-í châu-ngpc efia Chúa trong Kinh-
Tlfánh mà phíín-luing dòi Ihièng-liêng cùa 
lín-dÒ, và làm cho ngiròi ngoai-dao câin-
biõt lôi-lõi cìia T i i ì n h . Tin-dò nhóm lai 
lãt dòng, nguòi ngoai-dao u<Vc có dè'n 
năin sáu Irăin ngtròi. Kct-qus'i dirpc 19 
linh-hòn trò- lai cting Cluia. A-lê-lu-gia ! 
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Chúng tôi có lò-i trân-trongcâm-ta Chúa, 
vá cám O T I các ông đã hét lòng giúp-đõ 
ciiúng tòi trong cuôe bo-đao này. 

Mó'i hôm 12 Septembre, em Câo, sáu 
tuoi, con ông Nguyên-hiru-Thái o chi-hpi 
Quãt-làm, bi cám, dã chè't tìân di hai giò\ 
ông bà chĩ ôm con kêu-câu vó'i Cliúa, thì 
Ngài ehfva cho em song lai, không phâi 
dùng môt chút thuoc-thang gi câ. Thât 
là tài Ciru-Chúa rãt la !. Cám on Chúa! 
—Ban Tri-sir. 

TRUNG-KỲ 

Hôi-dìSng Đia-hat Trung-kỲ nhóm tai 
chi-hpi Qué-soTi, tir 18 âén 20 Septembre 
1934. Hiên-diên có 37 dai-biêu, và cbùng 
200 tin-đò thuòngnhóm tbò-pliuongChúa. 
Ngirò'i cliua tin Chúa nhóm lai môi t6i 
iró'c s6 400. Có các ông Muc-sir Mau-hpi 
Stebbinsvà Olsen dên dirvãgiâng-day.cũng 
có ông Blane, thuôc Hpi Thuy-sĩ. Birc 
Thánh-Linh cai-tri vã ban pluróc cho IIpi-
dòng ríít nhièu. Giâng bon buõi tôi có 
các ông Luyêu, Tbùra, Huyên, Anh. Có 7 
ngiròi càu-nguyên tin Chúa. 

Chièu ngày 19, th'ây Ngô-văn-Lái và mpt 
ngirò'i Cà-lolàm clurng vè công-viêc Chúa 
tai Khc-sanb, làm câm-dông các thính-giâ. 

Hôi-dòng quyèn 16$28 dê giúp lò-phí cùa 
th'ây cô Lái và môt ngirò-i (>à-lo". Trpn 
năm, B|a-hat thâu 93$05, và xuãt 92$08; 
vây, còn lai 0$97. Năm 1935, Hôi-dòng 
I.inh-tu se nhóm lai Pban-rang vào tháng 
giêng An-nam, còrl Hòi-dòng Bia-hat sê 
nhóm tai Bai-an vào tháng bãy An-nam. 

Ông Cliu-nhiêm trình viêc Chúa trong 
các chi-hpi trpn nàm 1933 nhir sau iiày : 

8 Hôi tir-tri. 
15 nhà giâng cát xong. 
22 vj muc-sir và thày giâng. 

556 ngirò-i cslu-ngUyên tin Cbúa. 
356 ngiròi chiu phép báp-tém. 

1.530 tin-dò hiên có. 
2.635$36 tièn dâng thirò-ng dùng. 

880$00 tièn đângcãt nlià giâng và tu-thát. 
Ban Tri-su mó-i gòm nhìrng ông nay: 

Chu-nhiêm : Ông Boàn-văn-Khánh ; Phó 
Chu-nhiêm : Ông Lê-văn-Long ; Tho'-kỳ : 
Ông Nguyên-xuân-Diêm ; Tu-hóa : Ông 
Nguyên-hũu-Binh ; Phái-viên: Ông Hoàng-
trpng-Thira. 

— Thaij măt Hôi-đòng: Chă-toa: Lê-văn-
Long. Tho-kỳ: Duy-cách-Lâm. 

Tièn chi-thu viêc thu*o*ng-du.—Tièn 

thâu và xuãt cúa các chi-hôi và Mâu-hòi 
dâng giúp viêc tbuong-du Trung-hat lir 
Mai dén Septembre 1934 nhir dirói dây : 

Sepl . Mai .111 ĩ 11 Jui l . Aoi ì t 

T u y - h ò a 2.00 

Lac- thành 4.00 

T o u r a n e 3.00 3.00 3.00 3.00 

Qu i -nhcn 1.00 

P h a n - r a n g 1.28 1.11 

F a i l b o 1.50 

H à - t ĩ n h 1.00 

H u í 0Ì50 

T a m - k ỳ 3.00 

V i n h 1.00 

Nha- t rang 3.00 
Mau-hòĩ 10.00 5.00 9.00 7.00 

2.00 

2.30 

2.00 

6.00 

T o n g - c o n g : 20p.28 l.lp.OO 13p.50 15p.61 12p.30 

—Lê-văn-Long. 
Thu-biSn.—Dà"u găp năm khung-hoàng, 

anh em cũng góp công, cùa xâv diroc nhà 
giâng bang gach, phí-tSn bét 300$00. Nhà 
này dài 24 thircVc ta, rông 17 thuóc, và 
chira dirpc 300 ngirÒT. Ngày 26 Juillet, 
chúng tòi làm lê khánh-lhành, và nhon 
dip giãng phuc-hirng 3 ngày dêm. Cómò'i 
các ông Olsen, Stebbins, Huyèn, Long, 
Khãnh và Liêu giàng giúp. Nhicu tin-dò 
tĩnh-thirc, khóc- lóc , ăn-năn, xirng tpi. 
Trong 3 tfSi, cõ chìrng 1.000 nguò'i ngoai-
dao dir-thính, và đirpc 5 nguò'i tin Cluĩa. 

Nay ông Tran-Tiĩng dén thay tôi, còn lôi 
đi Quâng-ngãi thay ông Duy-căch-Lâm. 
Xin càu-nguyên cho tôi mau diroc giãj' 
phép, và cho viêc xây tu'-thãt ò Quãng-
ngãi mau thành. Cám-o'n!—Lê-Dăng. 

Câm-long. —Mãy tbáng nay, Chúa tam 
sai chtĩng tôi dê'n giúp-dõ' anb em o dây. 
Trong thòi-gian này, Cluĩa ban pluróc 
nhièu, dìĩu phăi gíìpsir khó di iura ; có bai 
cháp-siĩ và mpt nũ' tín-đo vè cũng Cluĩa. 

Dàu vây, Cluĩa cũng kêu-gpi 5 linh-hòn 
trô' vè cũng Ngài, và hp thu'ò-ng nhóm lai. 
Trong so í y có môt nguòi von làm nghè 
phù-pbáp, nlumg khi diroc Cluĩa cârií-
đông, l.ièn bõ hét su giâ-d6i mà tin theo 
Ngài. Xin cácquí-hôi càu-nguyên cho hp 
đirng vfrng trong Chúa. 

Ngày 16 Septenibre 1934,-vo cbÒng thày 
Trhn-Mai đén thay chúng tôi, và cluĩngtôi 
đupc Cluĩa sai dén Thu-bòn mà hàu viêc 
Ngài. — Tran-'l 'ũng. 

Vinh.— Bâ"y lâu nhièu tín-đò sa-súl, nbà 
giâng õ' váo no'i bãt-loi, lai thêm trào-hru 
bèn ngoài sôi-nôi, nên công-viêe Chua bi 
tro-ngai lón lâm. Nlurng chúng tôi cú 
bèn lòng thò-thaii cùng Chúa. Vày, inãj' 
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tháng triró-c, Ngài <1ã cho chúng tõi thuê 
đtrp'c inô't nhà rông-rãi ò noi trung-đp, 
nên s6 ngtròi dir-thính rãt đòng, và có 
ngiròi tlièm vào Hpi-Thánh ; cũng có tin-
dò sa-ngã trò lai cùng Chúa. Hai tliáng 
triró'c, ôngMyc-su Jackson làm phép báp-
tèm cho6 ngiròi. Phan nhièutin-dò nhiêt-
thánh lo hàu viêc Chúa, và du-đjnh tâu 
d í t làm nlià giâng. Câm-ta on Chúa ! 

Mpt bíra kia, bên canh nhà ông tíu-dò 
Nguyên-đirc-Dô phát liôa. Gió to, lua dũ', 
nlurng ông Dp chĩ cáu-nguyên Chúa, thi 
Ngài làm cho gió trô' qua luró-ng kbác, 
nhà ông vô-su. Lân-bàng cho là phép la. 
A-lè-lu-gia \—Tho-kỳ: Lê-khãc-Tirong. 

Tin-tú'c ngirírl Moi ò* Haut-Donnai.— 
Dáp I'a-i lòi con-cái Ngài càu-xin đãt dê cãt 
nbà giàng cho ngiròi Mpi Xo- rê ò Djiring, 
Chúa dã khién òng Ourgaud húa lo xong 
viêc ãy. Ngày 26 Octobre, ông Hoa Ilai 
và tòi xuô'ngDjìring đè coi đát, và ve kiêu 
nhà giàng. Còn thày Xol và tôi đupe phép 
đi thăin tín-dò trong 6 bô-lac Xo-rê, Noang, 
Chin, Ma, Lach, K'dott. Có 10 ngtròi Moi 
hocqu6c-ngír,hiên diroc ba ngiròi biè't đoc 
ròi ; 10 nguò'i dó vè nhà nghĩ 2 tháng <lê 
làm elurng cho dòng-bào ho biê*t vè 011 
Chúa ciru ho khõi lay ma-quĩ. Xin quí 
ông bà cir càu-xin cho v o chòng tôi niau 
đén Djiring. Cám on \ — Trinh-an-Meo. 

A l - L A O 
Vientiane.—Cluĩa dã sai lôi-tó Ngài, là 

ông Lè-ngoc-Anh, đén đây giâng dăc-!)iêt 
bai ttiíìn-lê, tù 19 Aoùt dén 2 Septembre 
1934. Ngu*òi nghe râ't dông, và có 7 linh-
hòn àn-năn t rò lai. Cám o-n Clnĩa ! Xin 
qui ông bã càu-nguyèn cbo máy anh em 
dó dtroc dtrng vũng, và cho su cãt nhà 
giâng kliôi bi ngàiìAr&.—Háa-văn-Chính. 

T H Á N H - K I N H HQC-ĐlfÒ'NG TOURANE 

Phá tan vùng không-khí yên-lăug niáy 
tháng hè vira qua, bSn-truòng dã làm le 
khai giâng vào chièu ngày 26 Aoùt ròi . 
T ruóc khi hpc, có ông Muc-sir R. M. 
Jackson, ông fi6c-hoc Olsen cùng ông 
Giáo-str Huyên giàng, và có càu-nguyên 
hai ngày dêm. Bao nhiêu sir vui-vê và 
OTi-phiró-c trong mãy ngáy ãy, tôi không 
đù lòi mièu-tâ. 

Tuy giũa lúc kinh-té khó-khăn, song 
chiu Chúa tluĩc-giuc và lòng ham-mén hpc 
L Ò T cũa Ngài, nên s6 nam nũ sanh-viên đu 
mat ba kỳ điroc 48 nguòi, kê câ 22 nguò-i 

4 2 3 

mói. Vui hon nũa là Chúa lai sâp-đăt 
cho òng Giáo-sir Huyên tiò - vào truòng. 
Tbành-lhír đoc-hpc, giáo-str và phãii dông 
hpc-sanh đupc cái hàn-hanh tliày xua trò 
cũ gap nhau, uên cânh vui thêm nòng. 

Cluĩa cũng thúc-giuc chúng tôi tS-chúc 
mdt baií câu-nguyên cho viêc Chúa ó" các 
mièn thup'ng-du khâp noi .gpi là: « T o à n -
càuthu*o*ng-duthiè't-đâoban,»nhú't-dinh 
đê riêrig môi t6i thú sáu mà cìtu-hguyê'ri 
dăc-biêtcho công-viêc â'y. 

Tiên đây cluĩng tôi xin quí ông truyèn-
đaoò'các mièn thtro'ng-du, néu có tin-lú'c 
qtian-hê nào, vui lòng cho chúng tôi biét, 
đê cùng ngoi-khen Cbúa và càu-nguyên. 

Thi-giò' hpc-tâp còn dài, mà hpc-phí cùa 
nhièu anh cb| dtrong ó' trong dírc-tĩn, vây 
xin eác q « í Hòi-Thánh nhó' càu-nguyên 
riiìièu cho chúng tôi, ngõ hàti ,Chúá đã ban 
phuó'c the nào, thi se cú ban thêm thê áy. 
Gàiri O T I ! — 'Tho-ky: Nguyên-văn-Còn. 

TRONG 50 N Ă M , DÂN DO-THÁl 
TĂNG QUÁ HAI LAN 

«Ta se thêin nhieu ngu&i nam nó nlur 
mòt bay chiên» (Ê-xê 36 : 37) 

ông Jacob Leschinsky là môt ngu'òi Giu-
đa Iàm báo trú-danh và vãn kê-cúu các 
ván-đè xã-hôi cua dân Giu-da. C6-gang 
xem-xét s6 dàn Giu-da kháp thé-gió'i dtroc 
bao nhiêu, ông thâ'y rang trong khoâng 50 
năm vira roi,so dàn áy tăng lên găp quá hai 
làn. Troug khoâng môt tbé-kỳ nay, hp 
tăng lèn gap quá uăm làn. 

Năm 1825, khâp câ thê'-giói có chirng 
3.280.000 ngu'ò'i Giti-đa. ông Leschinsky 
tínli ra ngày nay khâp thé-giói có gìlri 
15.800.000 ngtrò'i Giu-đa. Trong môt thê'-
kỳ, s6 dân Giu-da táng lêngãp nám làn nhir 
vây, còn dàn-so toàn-cau chĩ tăng lên gâ'p 
quá bai làn. Theo lòi ông Leschinsky 
tuyên-bo, thì chô khác đó châng tai ngiròi 
Giu-đa sanh-sân nhièu hon, ulurng tai bp 
cliô't ít hon. 

Su tăng-gia mau-chjóng này há chang 
hièp cùng 1)liicu bicn-dông kbác tnà làm 
irng-nghiêm các du'-ngôn cùa Dúc Cluĩa 
Trò i sao ?— Prophecy. 


