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CÀM TA 0*N CHÚA 
Trirò"ng K i n h - t h á n h tal Bà -năng : 

Sau klii gâng gõi duy-lrì bon hai khóa 
hpc (1943-15) vàng măt Boe-hpc Giáo-sĩ, 
nhà tru-ò-ng dã phài đóug cùa luôn ba 
khóa hpc tir 1945-48. Bài truc-tiê'p làm 
vào vòng kliói lùa, nên quang-cânh nhà 
trirò-ng hàu nhu- hoang-vu. Song Chúa 
bau o-n cho Hôi-thánh Truyèn-giáo Mỳ 
đSy lòngyêu-thuo-ng Chúa và yêu-thuong 
công viêc Ngài gifra dát nuòc Viêt ta, 
đira ông bà Bòc-hpc J. B. Olsen t r à lai 
vó-i s6 tièn đáng kè, trùng-tu tãt câ 
diró-ng nhu- tân-tao, trông rãt khà-quan. 
Cìratrirò-ng lai màluôn ba khóa hpc này : 
Niên-khóa 1948-49 đup-c 34 nam nfr hpc-
sanh đù cà Băc Trung và Nam-Viêt. Niên 
khóa 1949-50 đirp-c 51 nam nũ hpc-sanh, 
có 9 ngiró-i đirac lãnh văn-băng tíSt-
nghiêp vào ngày 23-4-50. Niên-khóa 
1950-51 này có đirp-c 54 nam nũ-hpc-sanh, 
trong đó có 15 ngirò-i theo hpc ló-p tôt-
nghiêp, và có ló-p nũ-hpc dyc-biêt đirpc 
12 thiê'u-nfr. Nhà t ruòng đuo-ng trông-
đp-i Chúa ban môt co-n phãn-hu-ng dăc-
biêt. 

Nhà tru-ò-ng hiên còn thiê'u cho à cho 
các giáo-su-, nên dàu ông Muc-sir Boàn-
văn-Miêng đupc bô chúc Giáo-su- mà 
chua đáo-nhâm khóa này đup-c. Nay 
nhò- Chúa ban o-n dã dirp-c so tièn gàn 
lOO.OOOđOO, song càn phâi có thêra trên 
50.000đ00 nũ-a, mó-i có thè" cãt mpt nhà 
đo-n-so- dù cho hai gia-quyê'n à . Vây 
xin toàn-thl; Hôi-thánh càu-nguyên 
nhièu cho nhà tru-ò-ng. 

Qul Hu-u-trí cùa M. s. Tr. d. Viêt-nam : 
Thay cho làng Truyèn-đao Viêt-nam, 
tôi rãt hân-hanh càm tãm lòng vàng cùa 
các Hôi-thánh dã quyên-trp- cho quĩ 
Hiru-lri vè năm 1950 này nhu- sau đây : 
Hôi-thánh Truyèn-giáo MJ> lO.OOOđ.OO. 
Sài-gòn 1587đ.50, Bà-nSng 505d.00, Huê" 
200đ.OO,Nha-trang210đ.80,HOi-anl25đ.OO, 
Bac-liêu 37đ.00, Hâi-phòng 300đ.00, Cà-
mau 30d.OO, Nam-đinh 200đ.00, Quó-i-son 
95J.00, Phan-ri 180đ.00, Khánh-hòa 50đ.00, 
Kach-giá 75đ.00, Phan-rang 340đ.00, Cân-
đu-óc 80đ.00, Sà-thu-png OOđ.OO, Phong-
thùlõOđ.OO, Tân-an lOOđ.00, Lôc- thu |n 
37đ.00, Ô-môn 44đ.00, Gò-công lOOđ.00, 
Binh - hòa - phu-ó-c 30đ.00. Nam-vang 

Kampol lOOđ.00, Tây-ninh ãOd.CO, Nha-
trang (Kỳ II) 350đ00. Tinh dén ngày 
23-X-58. — Ônn-i'iín-Hiiyên. 

Chú-Ỳ. — Hôi-thánh nào chu-a quyên-
trp', xin vui lòng quyên-trp- gài ngay 
cho. Còn ai dã quyên-trp- mà chua có 
đàng tên trên bàn danhsách này. thi xin 
gài tlio- cho tôi biê't là bao nhiêu, dã 
go-i cho ai và gài cách nào? 

Hô i - t hánh N h a - t r a n g dã Ireo môt 
giro-ng s6t-sâng lo viêc chung rãt đáng 
khen; dàu gifra lúc Hôi-thánh đirong lo 
nhièu viêc to-ló-n, mà vân lo quyên-lrp-
cho quĩ Hiru-tri đù hai kỲ nhu- Hôi-
đòng Tong-liên-hôi kỳ vira ròi dã bièu-
quyét. Ông-văn-Hinjèn. 

Hôi - thanh Đ à - n ã n g : — Chúa du-a 
gia-quyê"n chúng tôi lir Hòi-thánh Huê-

vè đày tirtháng V, 1950, đirp-c Hôi-thánh 
hiêp-tác vui-vc, nên su nhóm lai thô--
pbirpng Chúa vSn thirò-ng đông chât 
nhà giàng. Bã có 20 nguò-i chiu báp-
têm, còn trên 30 duo-ng hpc phiró-c-àm 
yêu-chĩ dp-i cliiu báp-tèm. Triròng Chúa-
nliirt đô dòng 170 nguò-i, chia làm 15 lóp. 
Ban thanh-niên thirò-ng đô 30 c?u cò. 
Nhi-đòng mSi chièu thú nâm nhò- bà Bíc-
hpc J. D. Olsen giúp-d&, chia làm 2 ló-p, 
cpng là 75 em. Ban chúng-đao đup-c 16 
ông hà tlurò-ng đi thãm-viê'ng và làm 
chúng moi thú tir (nfr-ban), moi thúsáu 
(nam-ban), đirp-c nhièu nguòi nghe lòi 
Chúa và cũng khá nguò-i t r à lai vòi 
Chúa. O'làngHòa-an có gia-quyê'n ông 
Nguyen-ngpc-Khiê't và mãy bà con cùa 
ông tin Chúa dã vài niim nay, rãt sô"t-
sãng, gìjp nhièu thir-thách năng-nè câ 
phàn thuôc-linh lân phàn thuôc-tbe', 
mà Chúa ban o-n cho ôngvân dúng vfrng 
và dât dem nhièu nguò-i t rà lai tin Chúa. 
Hiên có trên trăm nguòi tin Chúa a 
làng đó, có ngày Chúa-nhut di nhóm lai 
dè'n trên 50 nguò-i, xa nhà giàng chirng 
7 cây s6 ngàn. Xin câ Hôi-lhánh càu-
nguyên nhièu cho các gia-quyê'n ay cú 
dúng vfrng làm sáng danh Chúa ho-n, 
và càu-nguyên cho Hôi-thánh đup-c môt 
con phán-hung dăc - bièt. — Aíiic-sir 
Phan-vcìn-Hiêu. 

P h a n - r a n g : Chúa có đòng-công đ§c-
biêt vòi Hôi-thánh, anh em vui dâng 
đup-c 3008đ.00 vè viêc tu-bò và cuôc b6-


