
N A M - K Ỳ 
Sài-gòn.- Kê tù ngày 10 Avril 1931, ông 

muc-str Lê-vàn-Que (13 đ£n lãnh trách-
nhièm hàu viêc Cluia tai Sài-gòn. Nguyên 
Cluia han cho òng Quê đirp'C dày-day Dirc 
Thánh-Linh đ í làin trpn cluYe-vy đó. 

Bác-Iiêu. — Cám o-n Chúa, trircrc dày 
ho-n hai tliáng, có chírng hai mu'O'i nguòi 
tiò' lai thcV-phirpng Chúa. Trong tháng 
Mai 1931, khó'i-sir giâng đăc-biêt nàm dèm 
ngày, Chiia dem thcni điroc mirò'i ngtròi 
trô' lai cùng Ngài. Có mòt ngirò'i.triró-c 
húl a-phièn, nhirng khi tin Clnia ròi, thi 
nhò' Chúa niù nlurt-djnh bo. Xin càu-
nguyèn cho Hpi Bác-lièu sc inòdirpc môt 
IIòi nhánh ô- làng Vĩnh-trach. 

Long-xiiYên.— Ông Bào-vnu-Siui, tín-dò 
Oluia, mang binh ho rát nguv-hiem. Song 
òng có lòng tròng-cỳy Búc Chúa Jèsus là 
CiYu-Chúa minh, nèn lièn dirpc Ngâi chfra 
lành. A-Iê-lu-gia! Có mòt tin-đò khác 
làra nghè hól tõc, vì giũ bon-phân làm 
tin-do Chúa, nèn đóng círa nghĩ ngày 
Cluia-nhirt, diìu túng-thiéu mìic lòng. 

An-thái-đông. - Năm nav, IIpi An-thái-
dòng có vè táii-bò. Mpt hfra Chiia-nhut 
kia.òngCar/.so/idcn giâng và dirtiec thánh, 
có inirò'i hai nguòi tin theoChúa. Có môt 
tín-do dau nìíng dupc Chúa chfi'a lành. 

Cai-laY-—Òng Bùi-văn-Úl nió'i dàng 
tróngvà hàn, giá 14$00. Òng Tran-chánh-
Bôn dau năng cfing đu*p*c Clnia chfra lành. 

Cai-ngan.— Tír 9 dén 11 Mars 1931, có 
giiíng phuc-hirng, kél-quà dupc chin linh-
hon trò' lai cùng Chúa. Tín-dò dircrc 
phan-hirng Irong lòng: ké xirng tpi ăn-cSp 
phiin nuròi ciia Chúa; ngtrò'i nlu'rt-dinh 
hò ăn trâll, cliira hút thufíc. Thiêt cám 
crn Cliúa íám. Còn vc tièn chi-tiêu trong 
tháng nàv, tinh Irír các khoân ròi, còn có 
32$08. Nlur vày, khòng dũ tièn hrong 
thiiy giãng. Song, khen-ngpi Chúa, Chúa 
đã gii.tc lòng' òng Huyèn ò- Ciin-thó' dàng 
5$00, nèn khòng thiéu. Nguyèn Chúa giúp-
dõ- tin-dò làin InSl bôn-phàn dò'i vói Ngài. 

Tam-bình. — Sau khi Hòi-đòng Tong-
lièn-hòi, Ilpi Tam-binh se giâng Phuc-

lurng. Xin nhó' càu Cluia giúp cho dii tièn 
chi-phí dê lo vièc dó. 

Cà-mãu.— Hòi tháng Avril 1931, mãy 
tin-giáo làm chúrng vè on Chúa, thì có bà 
già ngoài 00 tuoi, ông giá Dtrang-ky-Cang 
và cô Hò-thj-Chi câ ba dèu nghièn a-
phièn làu năm, nay dèu nhò' Chún mà bô 
dup'c hét. Lai nhò' ciiii-nguyên, cò Thái-
thj-Mirò'i dirpc Chúa chĩra khói bjnh bai. 
Xin nhó' ciìu-nguyèn giùm cho cò chap-sir 
Thãnh mau kh'ôi cái bjnh nguy-hiêin. 

Thù-dàu-môt.— Tir năm 1930, ôngPhan-
văn-Vàng, tín-dò, đau bai, không di dirp'c. 
Nlurng òng cir nluV-cây Chúa và str càu-
nguycn CUfl anh ein trong hpi, nèn bâ\-

giò' dã lành, di đirpc, làiu-ãn inanh-giôi 
nlur tlnrò'ng. Ay là phép la Cluia làm, 
binh-iiho'ii khòng inál lièn thuóc-men gì 
că. Tai làng Phú-ciròng gàn nhà giãng 
Thii-diiu-nipl, có môt vicn quan mpt, luru-
tri, sau khi nghe giàng và cau-nguyèn, 
bèn dep cllUÔ'ng CÒilg, do't hiiih-lupiig 
Quan-còng và bă ('húa-Ngpc, đem câ'gia-
quyè'n tnr lai dao. Tuy mó'i tin Chúa, 
nlurng òng cũngdan-dĩlâm clitrng. 

Tàn-an.—O' lãng Bình-chánh, có ông 
Nguyên-văn'-Hièn, tin-đò, thãt-hpc lù'ihuò 
nhõ, nay nghe lò'i khuycn cùa thìiy giang 
và cháp-sir, láy dú'c-lin càu-nguyèn trong 
niVa lluing, Iièn đpc đup'C Kinh-thánh. 

Ô - m ò n . - N g à y 23, 24 vã 25 Avril 1931, 
nhóni Hòi-dong Phuc-hung. Có nuVi c'ác 
òng muc-sir và th'ây giâng: Bùi-tir-Do, G. 
C. Feriy. Kièu-còng-Thào, Phan-dình-
Lièu, Lè-dinh-Tuo'i Nguyên-văn-Thp và 
Nguyèn-văn-Còn giang. Có chírng 150 tin-
dò vã 150 ngirò'i ngoai nhóin lai. Két-quã 
nhièu lín-dò xtrng lòi và nlhrt-dinh bò 
rtrpu, Iriìu, thuõc, cò-hac, nói láo, giàn-
dfi1, nãu rupu, tà-dàm, v. v. Có nhièu 
ngu'ò'ilàm chviig rang: «Triró-c khi Phiic-
lurng, không nuuin di nhà giâng; khi 
Pluic-hung ròi, dàu ai cân cfing cú' đi.» 
Cũng có bíín nguò'i ngoai trô- lai Chúa. 
Tièn chi-phi 26$96, còn dtr 2$77. 

Raeh-giá.—Câm-ta Dú'cChúa Trò'i toàn-
năng, Hôi Rach-giá dirpc nhièu on Chúa. 



1.— Òng Trtrong-tho-Ngò tnrcVc tòi-lôi 
xáu-xa, nay trò- lai cùng Chúa, bò dupe 
moi tình gian tliói cũ; trtrtrc có hút a-
phièn tám năni, nay hõ dupc, và 1)6 luôn 
câ thuõe lá níra. Gia-qtiyén này có sir vui-
mirng IcVn trongdanh Chúa Jêstis. 

2.— Kinh-xan Bassae tai só 2, có ngiròi 
dcVn-bá khó dê. Nguòi này theo dao Cao-
đài, sau khi hét sirc nhò'-cây Dirc Cao-dài 
và khòng dăng cbi, bà bèn đên cùng hai 
ông chãp-sir là Co - và Thanh. Chúa ban 
cho hai ông n&y có đu đirc-lin trong sir 
càu-nguyèn, ngiròi bjnh sanh thai cách 
may-niăn. Khi đira nhõ ra thi đã có inùi, 
vì dã che't trong lòng me mpt ngày ròi. 
Hiên nay tai noi dó thict sáng danh Chũa. 

3.— Òng Bùi-van-Huyèn Iheo Cluia ba 
nàm ròi, song bi vcrcon ngăn-trô- cácll la. 
Vo* òng khòng cho õng theo Chúa. Dàu 
vày, òng vãn đúng vũng trong đirc-tin. 
Hiên nay nhà nay đang bi bãt-bir năng-ne, 
xin qui ông bà càu-nguyèn cho vo - ông. 

4.—Xin càu-nguyèn cho ông HircVn, 
ngircVi mcVí tin Chúa, bj cáo gian là ăn-
cirtVp. Hièn nay duong bi giam trong 
kiuim. Xin qui òng bà trong Hòi-thánh 
Chúa nhó'đô'n ngtròi nsìy nià cau-nguyên 
giùm đe diro'c thoát khõi cái ách cùa 
ma-quì. 

TRUNG-KỲ 
Thanh-hóa.— Ông Lè-vàn-Thuàt ò- làng 

Dai-lũ, tong Bát-nao, phũ Thp-xuân, nhò-

o*n Chúa dã bo dirp-c thuõc phièn ho'n hai 
năm nay. Hòi tháng Avril 1931, ông 6m, 
binh-tình nguy-câp, con cháu dem thuô'c 
phiên vè mò'i ông luit đe mong ông s6ng 
thèm đup'c ít ngay nĩra; songông nói răng : 
«Sóng hay chê't tôi chí nb(V Chúa, ch<V 
quyét không chiu h.út Ihuóc phièn.» Sau 
khi dirp'c. lành bò'i cau-ngtiyèn, òng ao-iróc 
tvr làm môt cái nhã de nhóm khi có ngtrcVi 
vè giâng. Xin cau-nguyên cho òng. 

Quê-scrn.— Hòi 2 giò - chièu bũa 22 Mars 
1931, nura âá ral dũ-dòi, hòtmira lcVn biìng 
trái bòng hoăc bàng naiii tay.. Nhieu nguò'i 
bj tluro-ng, hoa-lpi hir-hông, cìra nhà đo 
nát. Nhcrn-dân sáu láng Trung-lòc.-dông, 
Trung-lôc-tây, Phúc-bìúb, Trung-yèn.Dai-
phong và Tân-an thuôc luiyèn Qué-son rãt 
là thièl-hai. Trong sáu làng dó có niuòi 
bón già-quyén tín-đò thuòc Hôi-lhanh Qué-
so"n hiên nay đang dirng trong cãnh-ngô 
cùng-quãn khõn-khó. Tuy Hôi Qué-scrn 
dã giúp cho hp đupc lõ$00, song changqua 

chĩ nlur mpt gáo nircVc tuói trăm xe líra. 
Vây xin càu-nguyên cho hp và lò lòng 
tlurong-xót hp. 

Đai-an.— Mói ròi CÓ mô' hpi giang bô-
đao bõn ngày dèm, Chúfl kèu-gpi dtrpx 
nuròi bõn ngiròi hoi tàm huó-ng dao, giuc 
lòng mpt ngirò'i ngupi-lanh biét ăn-năn, 
và khién òng Tô-hpc đupc sõng lai sau 
khi bi đau dã ehét. 

Tam-kỳ.—Hôi-thánh Tam-kỳ tuy bé 
nhõ, ít ngiriri, nhung cũng sanh dupc hai 
hôi nhánh : Qué-so'ii và Cam-long. Qué-
so'ii đã có ông Dò-Phuong, truyèn dao, o* 
roi. Còn Hòi Cam-long cũng sc có òng 
Phan-Pluip ló'i nũa. Xin cir càu-nguyên 
cho nèn tir-tri cùa Hpi Tani-kỳ dirpc vũng-
vàng, dììu phài chia hai hôi nhánh đó. 

BÁC-KỲ 

Nam-djnh.—Câm-la on Chúa, đã dupc 
nuròi táin ngrrò'i chiu phép báp-lcm. Vira 
ròi có miri òng muc-sir Diro -ng-nhũ-Tiép 
giàng phuc-lurng. Két-quS dtrp-c ba nuro'i 
bây nguò'i tin theo Chúa. Cò dăt hai chãp-
sir là òng Vũ-dang-Khoa và òng Tran-khâc-
Kinh de Io vièc Chúa. Nhò - có òng Dăng-
hũu-Chĩnh dàng cái nhà, và ông ehap-su* 
Kính dâng bàn ghé và sáp-dăt mpi sir, nèn 
lai mò- thèm dirpc nipt nhà giâng nhánh 
nũa õ' làng Mỳ-Lòc. 

Cáe hôi phâ'n-hirng tai Bác-kỲ.—Trong 
hai tháng Avril-Mai, có òng Hpi-truong 
Duong-nhũ-Tiep và ông Giáo-sir Ong-văn-
Huycn giangphan-luvng taj mãy Hôi-Uiánh 
ngoài Bãc, nlur Hà-npi, Hà-dông, Hãi-
phòng, Biìc-ninh,Tir-nhiên. Chúa dã dùng 
hai ông ban nhièu phuóc cho tin-dò và 
dãt-đcm máy cbuc linh-hòn trcV. lai cùng 
Ngài. Xin cau-nguyèn cho nhũng ngtrò'i 
mcVi ăn-nan dupc dirng vũng trong dao. 

Hà-nôi.—Hôi-đòng thuòng-nièn cùa Hôi 
Tin-lành Dông-Pháp dã nhóm tai Hã-npi 
tir 15 đên 19 Mai 1931. Có 34 đai-bieu tói 
dir. Ilôi-dòng rqrjcVi ông muc-sir Philip 
Hinkeij, giáo-str truí'vng Kinh-thánh Quãng-
tâj', giàng biíng tiéng Tàu ; ông muc-su 
Quoc-foc-Wo làni thông-ngôn dich ra 
ti&'ng ta. Ta an Dúc Chúa TrcVi, Ngài dã 
dùng hai òng bo súc thièng-liêng chocác 
thinh-giâ ; ai nâ'y đircrc phãn-hirng, quyét-
djnh thco Chúa nipt cách mói. Trong 
nìim tôi Hôi-dòng. năm muc-sir bon-xir 
giâng đao cho ngucVi ngoai, đirp'c 17 linh-
hòn ăn-năn câu-nguyên. 


