
T i n - m í r n g . — Bôn-báo đirp-c tin nu'rng 
bà K w o k Fuk Woli (Quách-plu.ic-Hòai dã 
sanh-ha môt trai tai Nanning, dăt tên lã 
Quãch-tlurp'ng-Hĩ. Xin cbia vui cúng òng 
bâ và cbúc cm bé ló'n lên trong àn-đicn 
Clnia . - ' / ' . K. B. 

Đôi liri kính đat.—Ti'r đàu tbáng Mars 
trô' di, tôi se di hììii v iêc Chúa tai W u c h o w . 
Vây ,anh em néu có tho 'cho tôi .xin dirng 
gô'i di Nanning nĩra, nlurng xin gõi dcn 
((Biblc Scbool, AHiance Missi'on, Wl i chow, 
Kwangs i , China. Via I Iongkong» thi tòi sõ 
nhân dupc. Xin cir cău thay cho lòi, rfft 
cám o -n \—Kwok Ful; Woh. 

T R U N G - K Ỳ 
T o u r a n e , Thanh - k h ê . — Òng Gidoiri 

năm nay ngoai 80 tuoi, nlnrng v l n kìiôe-
niaiih. Thâng trircrc đâỳ õng làni biâh 
kiét rát oăng. Mpt hôni sau khi ra vuò'ii 
vào, thình-Iinh òng bát-tĩnh iihcyn-sir. Cà 
nhã đèu l>fíi-rõi, iilurng chĩ h í l lòng cììu-
nguyên.nèn Cluiadã to quyèn-phép khién 
ông sííng Iai. Tuy nay dã bót nlurng còn 
y6u lãm, vây nhò - qui ông bà càu-nguyên 
tbèm cbo ông chóng lành. Ba-ta! 

Cô Nguycn-tlii-Hièn, ái-nũ bãTuãn, thàp 
dèn m a n c h o n rùi bi Iira bât Icn cháy rĩít 
nguy. Tuy hai tay cò bi tluro-ng năng, 
nlnrng Clnia dãclnra lành. Ông Nghĩa bi 
râc dpc cân rĩít nguy-hiĩJm, nlurng chì nhò' 
anh cin hél lòng khan-nguycn nià dirpx-

cú-u-chũ-a. Ông Xê"p Miròi sa-ngĩí bò Cluia, 
đAm ra ghièn a-phiên lâu ngãy rãl năng. 
Ông cũng muõn trò- lai cùng Cbúa, song 
-vì quá ghièn nèn phài trì-boãn lâu ngãy. 
Nho'n găp ta i -hpa , ông rãt hfii-bàn tòi 
mlnh và rõ biét ỳ .Chún muõn mình trô-
laĩ cùng Ngài , bòn quyét : đinh nhò' Cluia, 
nay dã bò han a-pbiên. Bày giò- 8 linh-
hôn trong gia-qiiyén òng dèu dã trò- nèn 
con-căi Ngài. Thã t là lâi Cúu-Chúa rãt 
la, dáng ngp-i-khen Ngài . — Hoàng-lronq-
Thira. 

Tourane.—Ngày 12 Décembrc 1935, con 
trai thir ha cõa tòi là Nguycn-hfru-Bá, 25 
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tuoi, cõ'i xe máy ciia tôi bõ nhà trfín mĩít. 
Xin anh em tlurong-xót câu-nguyên Clnia 
sira-day nó và dira-dãn nó v è . Cũng xin 
đirng ai giúp-dõ- nó bãt luân cách nào, 
tòi không cliiu triich-nhiêni vè nó diro-ng 
khi nó không ô- nhâ cha mp.—Chap-sir 
Nguyên-hĩru- Vinh. 

Qui-nho'ii.—Vp- tòi ho năng khac ra 
máii, tôi có dũng nhièu tlui' thudc mà 
không bó't, nên cú càu-nguycn nhò'-cây 
Chúa. Ong Stebbins nho'ii ò- Dalat v è 
ghc nhã tòi ngày 9 Janvier có cììu-nguyên 
xírc dììu cho vp' tôi , nay đã bót nhièu. 
l'.iít ciim on Cluia. 

ìiê den ngày 11, con tôi là Pham-Dièu 
dau tho-tã mòt dèm môt ngày, cũng có 
dùng thudc mii khòng b(Vt. Quâ 8 giò' 
buin mai ngày 12 lã Chúa-nhirt, thi con 
tòi Siip-sũ'a qua dò'i . Vp' tôi tluro'iig con 
khóc òa' lên, tôi kliuyên yên-lăng; sĩĩn cõ 
anh em trong Hôi-Thá'nh nlióni lai câu-
nguyên clio con tôi , chét sfíng cũng nb(V 
Cluia. Cău-ngiiyèii nira giò' đòng hò thì 
em s6ng lai, khóc òa lèn, cà Hôi-Thánli 
sp'-hãi vè quyèn-phcp cũa Chúa triró'c' 
măt niinh, thàt chét mã Chúa chũa lièn 
theo tay. O'n Ngài rãt ló'n, nên tôi phãi 
tó ra đê các quí-hpi đong-lhanh ngp'i-
kben Cú'ii-Chúa.—Phgm-Thành. 

Nha- t rang .—IIò i -Thãnl i Nha-trang it 
tin-dò, nèn lĩiy súc ngirõi không làm gì 
dirp'c. Nliirng nhò' àn-dien C.húa banchd, 
cluing tõi dã mua đirp-c inòt lò dãl vii liuii 
inòt nlià thò' oai-nghicm rirc-rõ'. Quan 
Còng-sir dén khám cũng công-nhãn cluing 
tõi làm sô- nhà ãy đén ngoiii l.OOOSOO; liièn 
nay chúng tôi cũng không thiéu np- ai. 
Không viêc gi Jí:sus khòng liini dirpc 1 
A-lê-lu-gia ! 

T rong niím 1935, nhò' Cluia chiVng tõi 
mò' dirp'c môt cuôc bã-dao trong 7 dèni 
ngày, có mòi các ông Travis , Lê-đình-
T i r o i , Ông - viin -T rung , "Nguy ê i i - Ú ' n g , 
Nguyên -T ĩ ín , Nguycn-Phú vii L è - T h i . 
Cluia dùng quí ông ban ngãy giâng-day 



có nliieu lin-<lo <•«in-dôii", ban đêih giSng 
clio ngiròi ngoai den nghe ríSl đông và 
yèn-lăng, có (i linlt-lion I ro lai cùngCluia. 
— Traa-Dĩnh. 

N A M - K Ỳ 

H ò i - đ ò n g Nam-hat nhóm tai Ô - m ò n 

tir 28 đè'n 81 J a n v i e r 1 9 3 6 Sd dai-
bicu : 69 v i . 'l'in-ilò nhóm iróc chl'rng 
•100 ngirò'i. T rong inay ngàv Cllúa dúng 

qui òng N . M. Cressman, P. E. Carlson, 
G. C. Ferry, Lè-dinh-Ttro'i và Le-vnn-Quc 

bòi-bo dcVi thièng-liêng tin-dò. 

Ông Cressman day 

sãc li K li ã i - h uy èn , 

dùng hpa-dii vè ra hfí-
cuòc, cúng trirng-<lãn 
tirng doan, tirng câll 
nói v e lè eiró'i Chièn 
Con, nhièu lõ dao sftu-
nhièin v.à m<Vi-nie niíy 
ra, khién Hpi-dong rãl 

tíiih-lhirc. 

Ong Carlson day rãt 

rõ-ràng van-dè qtiyèn-
phép tir trên caoChúa 
h'íra ban c h o niôi 
ngirò'i, bãt luâii liang 
n à o đò'i n à o . M o i 
ngiròi phSi t i rxétcách 
k v - c à n g, chó' tltùng 
rì'ing m in li dã diroc 
quyèn-phép iy roi bò-i 
nhĩrng si.r hoc-thirc, 
nói tiéng la, làin nhép 
la, v. v . . . mà kỳ-lhãt 
iuinh cllira dirp'c gĩ 
hél. Hô'i bài này khien mSi ngirõ'i phài 
ha niinli triróc in$t Cluia, khât-khao dirpc 
diìy-dây quyèn-phép BircChúa T r õ i . 

Ông G. C Ferry yèn-ùi lin-d<5 Ixri õng 
chĩ cho biêt dia-vi tiro'iig-lai cúa chúng 
ta sc đoàn-xét thé-gian. Vây, ta elxV tir 
khinh minli , đê kc nghicli CÓ dip doán-
xét ta, nliirng cũng vui lòng chiu sir doán-
xét sai cùa hp bày giò' . Hôi-dõng cũng 
diróc tuih-thú-c rát nhi ìu. 

Òng Lc-dinh-Tuo'i giàng, đai-ỳ khuyèn 
inôi anh em, niiidn chirc-vu dirpc két-cjuà 
niỳ-niãn, tliì đò i thièng-lièng phăi lán-tcVi 
cho sàu-nhiêm trong đirò'ng dao. Và môt 
bãi ntta cln rõ vè chirc-vu ìnuc-sir là rãt 
cao-trpng, nên hãy hét sirc tôn-quí và 
tlurc-hành thco ỳ Chúa. Hpi-dòng ìiít 

N l i á - I l i â n.' 

sirc cãm-dpng. Sau đó han ticu-hpi-dong 
cd di.it tay lãni !c phong chirc mne-aír cho 
thiiy Nguyêu-vãn-Nliung. 

Ong Lè-van-yué Iruyèn ra uiaug-linli 
Cllúa cho khap dia-hat C.IKV đùng nien, 
cũng dimg có màt, nlurng phài dãug cfià-
lc bang vàt có thèm inuôi. Bfli n iy lín-dÕ 
dc nhcV vã cãni-dông nhieii lám. 

Òng Hùi-tir-l)o,Huỳnh-van-Ngà,Nguycn-
van-Tani lãm chirng thc não Ghda ilũng 
<|iii òng dcni đanh Dãng Christ đén các' 
chò xa, dirpc thiên-ha hoan-nghinh và 

Ir&t-quã rát tdl. N'hicii 
ngirò'i câm-đông ho'n 
mãy liìn trircrc, nlu'rt-
dinh quyên giúp cho 
các co-quan giâng đao 
iiy dup'c vrnig-hcn. 

Glida dimg hai òng 
C a r l s o n và T i ro ' i 
lruyen-<1ao trong ba 
dèm, thính - già ìnoi 
dèm l i ên .r>00. Có 5 
ngirò'i càu-nguypn. 

Ticn dâng trong bdn 
ngãy là : f>2$07, ( t rong 
sd â*y giúp cho vicjc 
Tlurang-du vã tàu T in -
Lành :i6$70, xc T i n -
Lánh ;")$72). 

rtng cliù - nhi<?m có 
iihóm r i c n g q u i bâ 
mi . lc-sir, t ruyèn-đao, 
dc qui bã giũp lân 
nhau vc cách nào làni 

,»i i l i Mia- tn inR bon-phãn nôi-trpr vn 

hiiu vièc Clnia troug HOi-Iháiih. 
Két-cuòc su- biĩu-cù ban Tri-si i mfti: 
Chénll Chù-nliièin : Lê-viin-Qué 

(clnra mãii) 
Fhó Chii-nhii 'iii: Ki ih i -công-Thão. 
Th<r-I<ỳ: Phan-vàii-Hiêu. 

Tir-hôa: Huỳnh-niinh-Y. 
Phái-viên: Ngtfyên-httn-Khành. 

» : Trăn-xuân-Hl . 
Hôi-dong Linli-tu nam nay nhóm tai 

CSn-thor và Hpi-dòng Bia-hat sang nătn 
nhóni tai Vĩnh-trach (Hâc-Iièu). 

Sõ tín-đii cliánli-thirc hièn có S Nain-
hat: 5.674 ngir<Vi. Tièn Nam-l ia t dàug 
vô vi<)c Chúa trong năm 1935 t ong-cò i ig 
9.186$07 và 1.308 gia lúa.— 77io kg Nam~ 
hqt. Phan-uăn-Hifu. 
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Hi-tín.— N g à y 12 Janvier 1936 câu 
Trirong-thiinh-Diui đcp duyèn cùng cô Võ-
thj-Sinli. I.ì ' hòn-phóĩ làm tai nlin giãng 
rãt long-trpng. Cliúng tôi xin cliia vui 
cùng liai hp và iiguypn Chúa ban o-n cbo 
đòi-lira đirp'c loan-.phung lióa niinh, sât 
cítn hâo-hiêp.—Ngugin-văn-Sáng. 

A i - t í n . — Ngày 19.1anvicr 1936 bâNguyên-
vàn-Hien, nòi-lii'ó'iig òng cirii tir-hóa ciĩa 
bòn-hòi, đã vè cùng Chúa. Bon-hôi nhóni 
lai dira dăm rĩit dòng, lc an-Uing có làni 
sáng danh Chúa. T ô i xin Ihay mìit Hôi -
Tliánh Cii-niãu mã cliia buòn cùng tang-
gia, vã xin Chúa yèn-ùi õng Hiên trong 
con buòn-bã. —Ngngcn-vun-Sting. 

Cai-tau-ha.— liiróc qua năni nay Chúa 
niuùĩi han pluròc clio chi-hôi này nhièu 
hffii, nê'ii ngây uiòng ha Tét các tín-giáo 
nlióiii iiôi-đòng thirò'iig-niên quyê't-dinh 
nhò' Chúa lo cât iihà giâng lai cho ròng 
lóii ho'ii de có thí; rtró'c niòt kỳ Hõi-đòng 
Linh-tu. Vày, anh em linh khi găl lúa 
xong, sc hièp li.rc dtĩp cái nèn trtró'c, ròi 
lân lan sè lo cái nhà. Xin qui-hôi ciìu-
pguyên giũni cho dtrpc tliàiili-tiru. 

Ong Tràn - văn - L o n g mõi trô- lai tin 
Chúa, dàtt hã dã tin lâu rôi , nhirng nay òng 
mó'i chju dìiu-phiie (^liúa. Bà Tr |nh-văn-
Thàn sa-ngã băy iiiim, nay liâng lòng ăn-
năn tin Chúa. Xin Chúa ban o-n cho hai 
tin-đò năy cir dirffc đirng virng trongCbúa. 
—Ngugên-Iuru-I\hunli. 

Nho-n-ái (Phong-di 'gn) .—Lêgiáng-sanh 
năni vira qua hon-hòi có lo-cllixc ban hãt 
thff tliánh vá cuôc tlli tluiòc lòng Kinh-
Tliánli dirp'c két-qua niỳ-mãn. Cbúngtôi 
có nitfi õng Bùi-tlí-Do giâng buoi tói 24 
Décembre, ket-quã có niôt ngu'ò'i tin (;iiúa. 
ô n g Do có kliuycn hôi-chúng lo trang-
trâi só np' cíi't nlià giiíng còn thiêu 39$0(l, 
ai nãy càni-đpng vã dã dàng đirpc 31 $00. 
Ta ffn Chúa ! 

Ông Tru, òii{4 Nhò', õng Luyên và òng 
bă Hòi-dong Khaiih có dâlig nhièu tlu'r 
đò dùng trong nhà giâng. Xin cám o-n 
các vi tir-thiên. 

Xin <|tii òng bà ciìu-nguyên cho lòi có 
thê mff liôi iiluinh ò' Giai-xuân. Da-ta! 
—Uugnh-viin-Tltinh. 

A n - t h á i - đ ô n g . Em gái tôi là Dõ-thi-
Sáu,tir Bach-La n, n.ìni nay hai niirffi xuàn, 
dã nghĩ yèn trong Chúa 6 giò' sáng ngày 7 
Janvier 1936. Lc nu-táng cũng trong chièu 

liõni ;iv. Bà-con láng-gièng v:i nnli chi 
trong H ò i - T l i á n h đén chia btion cùng 
tang-quyê'n chúng lôi , lai g i i ip-dõ môi 
ngirffi môi cách trong v iêc mai-láng, nèn 
tòi xin thay măt cho cà gia-quyín lõ lòng 
thfmi-ciĩm. T ò i cũng nhò' qui òng bá cau-
xin Dũc Tlláiih-Linh yèn-ùi lòng hilyên-
dtròng tôi và cho bà càng biét thêm v è 
phiin ke chêt trong Chúa.—í)õ-ttín-Ngĩc. 

B Á C - K Ỳ 

Hl-tín.—Bôn-báo diroc tin intĩ'iig ngíiy 
26 Janvicr 1936, tirc là mòng ba T6 t , tai 
i ihà- thò ' I l ã i -phòng õng Mt.ic-str W . A . 
Prtictl dã lãni lê thành-hôn c l io tiiììy 
Dinh-van-Tái, nhffn-viên lai cAng-ty niô 
thnn ò- Cam-phà và lã môt tin-do rãt sõĩ-
siĩng, đep duyên cùng cò Hoàng-thi-La. 
Chúng tôi xin chia vui cùng hai hp và chúc 
căp ttyèii non trăm năm cháp cánh bay-
li(íiig trong cõi trò'i thanh dao-nghĩa đè 
liĩtn sãng danli Di'rc Cliúa Cha.—T. K. B. 

Ai-tín.—lùn Nguyên-lhien-Ihĩo, con Irai 
òng hii Nguyèn-thièn-ST, cháu CU chííp-sir 
Ngliycn-thièn-Dao, đã ngù yèn trnng Cluia 
ngày 31 Janvier 1936. T ô i xin tliay măt 
Hõi-Thiinh chia buòn cùng tang-quyéĩi . 
—Lê-văn-Thái. 

Hoàn-du*o*ng (Phù- Iỳ ) .—Tirkh i Angbà 
triiyèn-dao Nguyên-Ihièn-Tiing tói què-
hirong cluing tôi mà làm clu'rng \'è dao 
Tin-Lành cúng lô ra ffii cirii-chttôc cùa 
Chúa Jêsus, thi chúng tòi nhàn-hiíl niình 
dã lìim-lõ', báy lâu nay quèn-bô Dáng 
C h o n - T h à n , ham theo duòng m a - q u ĩ , 
đén nôi làin iihièu dèu ti'iii vó - i thicn-
đao mà không biét. Bòi vày, cliúng tôi 
đă trò' v è CÙng Chúa Jèsus, hêt sirc niro ng-
nbff cánh tav' bão-hõ ctĩa Ngài. 

Clnia ban pluróc cho gia-quyén lõi dò i -
dào lãm ; iihò' dó mã hicn nay trong (|tiê-
hiro'iig tòi dã dtrp'c hon mòt Iriini ngiròi 
tin Chúa, biét căi tà qúi chánh, hiÊtcùng 
chúngtò i hièp môt trong cuòc pllung-SU' 
Cho i i -Than . Moi tlláilg õng t ruye i i -đao 
ve giâng môt hai làn, aiĩh cm ntióm lai 
vu l -ve lâm. A-lê-lu-gia! Ngpi-khen Chúa. 

Anh em cliiing lòi đang iróc-ao làm 
niõt nhíi thò' Cluia. Ông Muc-str Pruett 
và òng Truyèn-dao Tùng dã xin phép 
qnan trèn, rát mong qui ông b:i yêu-dáu 
trong Chúa câu-nguyèn 'cho còng-cuôc 
niiy dtrpc thanh-tiru niau-chóng. Ba-Ia ! 
—Tòng-văn-Ngòt. 


