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•p"ÁG bò- lac ò trung-uong cù-lao 

Nouvelle-Guinée(\)\\»n thuôcquyen 
niró-c Hà-lan eai-trj) châc thuôc ti ong 
so nhũng bò-lac ta tiin diroc sau-rot 
trèn măt dja-càu nây. Hai ba năm 
triró-c dày, nhà thám-hièni ngôi phi-co 
mói tháy và chup ành làng-xóin cùa 
các bô-lac nây lân thir nhirt. Tìr ngày 
ã y vê truó-c, ho vãn sõng cách-bi?t, xa 
b o bièn, khòng có duong-Iõi hoăcdáu 
chon tir bò- bièn tói noi ho ô. 

Hai , ba năm truoc dày, ho không 
biê't trên trái dãt năy còn có giông ngiròi 
khác ò ; ho tiròng ràng tiù ho ra thì 
khòng còn ai ò dirr>ì măt tròi nũa. 

Nhr> nhCriig ngurè-i di tìm dâu và vàng, 
ngircri ta mó-i tim ra các bô- lac áy. 
Chánh-phùHà-lan lâp-tirclo mô-du-ò-ng 
tir các tbànb-phô ô bò- bièn đên noi ò 
cùa các bô-lac áy, hoăc trên sirò-n núi, 
hoăc trong rirng râm. Và các công-ty 
Mỳ, Hà-lan dã chuyên khai mô dãu. 

Chúng tôi dã xin chánh-phũ thuôc-
dia cho phép mô giâng ô- ba chõ. Quà 
thât, tãt cà raièn duyèn-hâi tãy-nam 
cùa khu-virc thuôc quyen cai-trj cùa 
nu-ó-c Hà-lan, chu-a duoc nghe giàng 
dao Tin-Lành. E>i ngiroc dòng nhièu 
sông con cùa pbân cù-lao nãy, ta tháy 
nhièu br)-lac chu-a đ u o c giáo-sĩ nào 
thăm-viáng. Nhũ-ng bô- lac áy goi 
chunglàPapous. HQCÒnăn thjt ngir<Vi, 
còn sông trong thach-khí thò-i-dai (âge 
de la pierre). Sau con chién-trân, ho 
ăn thit quân thù, tht; mà ho dõi vó-i 
nguròi da trâng lai rát tù-té. 

Y-phuc cùa nguò-i Papous rát đon-
giân. 1 Io deo bòng tai rãt năng, và có 
môt cái xuong xâu qua mũi, moi thú 
đó là bùa dè trir qui. Tât câ tôn-giáo 

cùa ho chì gom trong suso-hãi và su 
dãng té-lê cho ma-quĩ mà ho tuông có 
thè làm hai minh. 

Sir-mang cùa Tin-Lành sê dein su 
vui-mirng cho các bô-lac nay biê't là 
duò-ng nào ! Hon moi khi, tôi hêì lòng 
tin ràng dao Tin-Lành có quyên-phép 
dè tăy sach và thay-dôi cuôc d<Vi cùa 
nhũng bò-lac Iháp-lièn hon hêt nãy. 

Trong mãy năm vira qua, chúng tôi 
giàng dao ò cù-lao Bornéo, thãy Thân 
Đ ú c Chúa T r ò i có hành-dông manh-
mê giũa giong nguòi Dyaks dã-man va 
ôno i rirng ràm. Hon muói ngàn nguòi 
Dyaks dã tiêp-nhàn Đ ú c Cbúa Jèsus 
làm Cúu-Chúa; cũng có mòt sõ nguòi 
đông nhu thê' tìm-tòi cho biêl Đirc 
Chúa Jèsus và quyèn-phép ciru-i òi cùa 
Ngài . Viêc Đúc Thánh-Linh dã làm 
và đuong làm giũa vòng nguòi Dyaks, 
thì Ngài cũng san lòng làra ô giũa vòng 
nguò-i Papous võn dã-man hon nũa. 

Chãng nhũng vAy thôi, chúng lôi 
câm tháy sâu-xa râng Chúa muõn 
nhũng tín-dô Dyaks ò cù-lao Bornéo dã 
đuocc ĩ ru .đuochocKinh-Thánh .duoc 
d ã y - d ă y B ú c T h â n h - L i n h , sê dem 
Tin-Làiih rao-giâng cho nguoĩ Papous 
bcù-laoNouvelle-Guinée. Nhiêu ngirò-i 
Dyaks dã sang cù-lao Nouvelle-Guinée, 
làm cho các công-ty tìm dãu và vàng, 
trong so ãy có tín-dô và ba, bon òng 
chãp-su. Châc các tín-dô năy sê chãng 
ngíìn-ngai làm chúng vê Cúu-Chúa cho 
nguòi chua biêt. Hon nũa, tai tnrong 
Kinh-Thánh có hon 50 hoc-sanh Dyaks. 
Câu-xin Chúa chon và sai nhũng ngu6i 
xúng IIÌQP vói chĩrc-vu m ó i - m è và 
khó-khìin tiãy I—Alnc-surR. A. Jaffray, 
Makassar, Nam-duong Quăn-đăo. 


