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Ban-mè- thuòt và Kon-tum.—Sau khf 
Hòi-dong I.inli-Ui ii 11õIIi <v Nliii-1 rnng vira 
giâi-ián, llii hat diiu lìr 7 gi<V ngày 24 
Janvier 1934; òng Hôi-lrirò-ng E. F. I rw in , 
ông inuo-sir I ) . I. Jeffrey, ông muè-sir H. 
A . Jackson và lòi cùng lèn xe ra <Ii. Tí r 
Ninli-liòa lèn con dirfrng Ifty, niõt giò- s»u 
tliì kliôitg tiiãv nliã iiHirõ'ĩ An-naiii nira. 
Cuch vài giò - saa, klii-hâu l ioi mát hori, 
thiiili-llioang lai găp ngirò'i Hhadé. Qua 
kliõi H'drack icho IIKVÌ mô'-liiang cùa 
tìuli Ban-iuc-thupt), il lãu dén sò-Clic-phc 
C. A. I ) . A , tron 160 cày só, tlii ilén Han-
niè-t luiòt . Tir <âv sfi 1 trong lĩnli ra 
đén cây sô' 40, bfín phln dcu có ngirfvi Moi 
tf. Tliàl không ai II-Í<V rang trong toàn-
lìnli nây c ó d é n 111.321 ngn<Vi Mpi cr. Tcn 
các clii-tòc lip là Ithutlc, Pnong, Pnóng 

Gar, Jarat Biìi Itaglaĩ, v. v. Kl iácchi- tôc 
thi kliòng hieu tiè'iig nói cùa nliau din.rc. 

Sáu g i ò ngày 2") 1-31, cluing tòi Irài qna 
klioàng dirò'iig 200 càv sfi, lã cou diróng 
vira inói ilpn SOiig, Cill Iháv rirng rỳm 
tliâin-ii, tjch-mich. Mirrri dĩíni lai găp 
ngirói cõ'i voi , I'õ'i ngirii, niaug dũi, iiiíin 
lno, vác búa, cõng con, dât chó. Nliieu 
nginVi ra bò ngõ'-ngiiiiy, sp-sèt, ló i lui klió 
biró-c. Klii oluing tôi qua kliôi, tlii sac 
niăt hp liòi-lình mã IC'ii dirfrng. Pirfri 
niál cliinig l ò i : uão rân Ii5-mang, lo bì'íng 
c<ì tay, cíít cò lèn iiliin ; nào nal con gioilg-
ruoi qua itir<Viigcãi. C:\v-o6i, cò , lioa trong 
birc. Iranh thicn - tao dcu dieni vè licli 
niàu xinh. T iéng cliim tliánh-tlíót, liêrig 
lá sòt-Siit, tiéng g ió ru cày, liè'iig inuòn 
loãi iiì-non bên tai nlnr ncìi kliúc àin nhac 
du-diro'iig, nlur hál «A-lô- Iu-g ia» ngp'i-klien 
Bãng Tao-Hóa. H í l nfrn dirõ-ng, cliúng 
tòi lai gãp lirng xóni iihà ngiri'ri Mpi. 

Vài giò' nĩra déu Pleiku, cliúng lõi tliay 
trên cây s6 cliì vé hiró'ng dông là nChco-
r e o . » Hiróng bâc ngny triróc inăl, di.rng 
inùt trâi núi sanli dò i , niàu hòng. Xe 
dang lirót qua lirng niii, chúiig tôi nliin 
ngay xuõng pliia triróc, tliãy nipt canh 

di'ing hoang-vu, niiiih-iiiòng, đò 1.000 niâu, 
•ì11iiF*>iii nií'ui xanh-biê'c. 

liè'n chp" Pleiku, nhiou iigirói Mpi lai 
nói tiéng khác, àn-bãn kliác. Pleikll và 
An-kbè deu lâ liai quãn thuòc tlnli A'on-
liim. Bii giò- chièu, chũng tôi t<Vi A'o/i-
IIIIII. Cliâu-thành dàv có vè phòn-thiiiih 
hon Ban-niè-lhuõl. Tôn các giong ngiròi 
Mpi Irong lìnii Ktui-tuni là : Iìahimr, Se-

dang, Alang, Sné, Halakong, Samri, v . v. , 
cpng 169.G50 ngirò'i. Hhtulè và Btihnar lã 
liai chi-phái có vê văn-iiiiiili hirn các chi-
pluii khác trong liai lìnli dó . 

Nhà <V. Trir nlià ngiròi lihtidé và liah-

ntir ra, còn deu là hâng hai lia cái cliòi 
cao cãng. Môi xóm có 10 dê"n 50 cái . 
QIIIIIIII nhii kliông t r o n g - l i p t gl. H ' lii 
ngáy dóng cù-a, ngirõ-i de'ii vào n'rng. 

D<5 m ã c . I.aiili rét nlur iniíy ngi'i\ clning 
i6i di itó, llié inii pliàn nliieu l ipc l i ĩmaAg 
cái khíS liiiiig liãu lay, dirng ngoi run-run. 
I):i chi, inyl iisiiii, tõc kliõng inii, rõi liũ 
cù-su, ho nliin nliìn, sp' s<r... 

DÔ ăn. Ho nhai siíng iihũng cao-c ìo , 
nifíi-ciiiili. Mòt ngirò-i nói : Hê mòi liiii lip 
dAp iliroc lân-nioi, câc-kf" hoăccác llu'r líĩn, 
v . v. , Ilii hp ci'r nliãii vao ong tre, roi cl io 
iii*ini niiiíĩi, <lê vãv il iigiiv lièn dein ra iin I 

Tlnra các quí 6iig b à Irpng Chúa, dó la 
lôi lliuàl sa v? xir-sô', cách án-ò vá nòi 
ci.rc- kh5 cùa 280.971 ngirfri Mpi . Song lip 
CÕn niôl di'-ii kliò nũa, lii clurn hifil O'n 
ciru ròi <ùa Cliim Jésus! Vãv niong <'ác 
qui òng hii vui lòng dãng niinli, cliia cùa 
đ jng cirn giũp lip. Xin coi K.-xê-chi-ên 
3 : lS.—Li-oăn-Long. 

Mpi Cà-lo*. —Tir Septenilire dén Déecni-
bre 1933, vè vipc dâng lièn giúp công-
cuòc truvcn-dao cho Mpi Cà-lo, sõ II àu 

vii s6 xuát nlur saii nSy : 

Tháng Septerubre. S í thf tu : ô n g V i n h , 
Tourane, 5$00; Hõi Tourane 2$50; Miu-
hr)i 5$00; Hôi -dòng Dia-hat 6$06; l ipi 
Hu í 2$40; cpng 20S96. S6 xuãt: IIpi-
díìiig trà UitSy I.ái 6$06; ông Stebbins trà 
tliiSy Lái 14$90; cpng 20$96. 
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Tliiins Octobre. Sf! tliâu: Hòi Huê" 
l$5ll; Hõi Ninh-hòa 1$00 ; Mãll-hôi 10$00; 
afrirrrnjj Kinli-thánli, Tourane, 5 $ 0 0 ; cpng 
17$õ(l. S6 xuát: Ông Slebbins trà tliày 
Lái I2J50; TrinVng Kinh-tliánh, Tourane, 
trâ cô I.iii 5$00 ; epiiK 17$50. 

Tiiáng Novcmhre. Sfí tliàii : Hòi Tou-
rane l$I6;Hòi Tain-kỳ 2 $ ( ) 0 ; Hòi Faifoo 
10$00; Màu-hpi 10$00 ; Hpi Qui-nho-n 3 $ 6 0 ; 

Hòi Hii-lĩnh ( ) $ 8 0 ; Hòi Hué ( ) $ 4 I ; cpng 

28$(ifl. Sfi xuãl: Òng Stehbins trà thay 
Lái 28$00. 

Tliáiijf Déccmbre. So thàu : Hõi Càin-
ton-í 2$21; IIòi Ilii-lình ( ) $ 5 0 ; Màii-hôi 
JOSllO; Hòi Bòng-hó-i 1$00; Hõi HuS()$2i); 
HôiQiic-son 
6$d(l; Hòi 
Lac-l iiii n h 
I ii $ 0 0 ; 

T r ir ir n U 

Kinli-lhánli, 
T o n r ii n e, 
9$00; cong 

3 3 $ 0 0 . Sô' 

xuâi: i i i i 
t li IĨ v I. á i 
33S00. - Lê-

văn-1.oiiíi. 

Q(i£-so*n. 
—Nfjiiv (il'é-
vrier 1934, 
l)á nir cliáp-
SU" I.ll\('ll dà Ilai cái mây ìn cùa bòn 

vè vcri Chũa. Anh eni cluing lôi (1i (lén 

sãp-ilăt vièc (lira đám xác bà inôt cách 
vinli-hien. NIKV Chúa yèn-ùi, ông Luyén 
vãn dirp'c hình-aii. Xin cáe qui hòi câu-

Dguyêii thèm cho òng. 

Anh Mùi Iriró'c khi sa-sút vè sir tin-kinh, 
tliì coii iinli diiu hai, nàni giirõ'iig Irong 
ba tliáng. Anh càu-nguyèn lai, thì Chúa 
chũa cho con anh dirpc lành. Thiè t là 
la lâin! Anh 1)3i hi iiHirò'i bò Chúa hai 
nàin, gia-dinh iij 'uy-hiêni: con đau gSn 
ch í l ! Anh lình-thi'rc, nhirt-đinh trô' lai 
tliò'-pluro-ng Chúa, ihi con anh dã đirpc 
Chúa chira lành ròi. Vp' tòi nghiên tiàu, 
tôi cìu xin ChÚH làra phép la cát-bõ cho, 
tú-c-tliì vo- tôi xày ra đau v?o cS, nghich-
tá, niũ-a khan. Tôi có niò'i ông chãp-su' 
Khán và ông Thâp-Ba chu-nguyên cho, 
thì trong đêin đó vp- lôi đupc Chúa chĩra 
lànli lièn. Xin các bà ai còn nghiên tràu 

thi kip chira hó di, kêo hi Chũa sùii-phat 
đãy.—Tnrong - ngoc-Khaph, phăi-vĩên. 

Fai foo . —Vi tín-dò và han Tri-su', nhi'rt 
lii òng cliáp-sir Huỳnh-Lac, dèu hièp iuòt 
nià lo còug-vièc Chúa, cho nên IIpi cluiiig 
tòi dã làni lai dirp-c nha lir-thãt dep-dè. 
Tháng trinVc, chúng tòi có tô-chirc mòt 
ban Liíc-truyèn-dao ô' noi thòn-què và 
inòt ban Tluiy- l ruvèi i -di io ò' niien thuyèn-
vang, thièt lã vui iiim. Xin qui òng hà 
càu-ii;;uyèii cho hôt gioilg dó dirpc năy 
ciiòi , tró hoa. Cám c n . 

Vrranh Lê-Hò cú*ng lòng lâin, trài niay 
nãin chi vâii không cliiu nghe ItVi anh 
khuyèn nià lin Chúá. Tháng Inró-c 

dày, chi hóc 
xiro'iig v i l , 
n a u y-h i è ni 
I â m I H ii i 
liĩn đi nhà-
Ihiio'ng, cS 
c h.j v ã n 
xiriif". Sau 
k h i d ir O' c 
õ i i " hii nnic-
s ir c à u -
nguyèn cho , 
chi bèn tin 
Cluia, tirc-
thì c8 chi 
biVt dau.hó't 
x ir n g, I à n 

quán diro-iif; làm vi<Jc lâllkllôihê't. 

Ngpi-khcn quvèn -phép Chũa rát la I— 
Tha-kỳ: Liru-Twj. 

N A M - K Ỳ 

Cai-ngan. —Cô Phaiii-thi-Khuyên tru'(Vc 
kia (lièn-khùiig, sau khi tin Chúa, thi 
dirp'c khòi. Song khi cô có chòng ròi , 
thi liìn liìn nguòi-laiih, ba, bõn tháng 
khòng di iihóin inòt hin ! Khi sanh con, 
cô hi nguy-h ié in quá! Tô i đêii câu-
nguyên cl io , thi inôt choc cò tĩnli lai nlnr 
tbircVng. Có môt lììn cô xirng niình là 
quì nay quĩ np, (tung ai cân náy, đén doi 
niièng Siy máu. Ngiròi ta mcVi tôi đén, 
cô áy cir nói phain-tlurp'iig luôn. Tô i 
nho'ii (ianh JÊSUS inà càii-i)guyên, thi cô ãy 
hèn run vã té xuô'ng, ròi tĩnh lai. Tô i có 
inò'i anh em lay dirc-tin mã càu-nguyên 
cho cô, thi nay eô ay đã tnanh-gioi nhu 
thiròng. Thiô t là tài Cúu-Chúa rãt la !— 
Ngiiyên-lăn-Lỳc. 



Đ A I - H Ô N CÚA BÚC B À 0 - B A I 
on-báođupc tin ríít vui-nu'rng răiigbira 

;0 Mars, tai K i n l i - đ ô , Búc Bào-Bai đep> 
duyên eùnglinh-ãi õng Nguyên-híru-Hâo,7 
ngirò'i Nam-kỳ. Hoàng-hàu dã & nuócK 
Pliáp, thi dãu Luãt-khoa CÙ>iihan, thông- ' 
thaoàm-nliac,ira-chuôiigthè'-tliao,laithêm 
dung-nhan diêm-lê, ngôn-ngir hoat-bát. 

Thánh-Kinh Báo xin thay m§t Hòi T in-
Lành Bông-Pháp nià chúc niirng Hoàng-
tlnrpng và Hoàiig-hâu bách-nĩên giai-lão, 
cùng nhau tri nwóe , chãn dân !— T. K. B. 

Q U A N T O À N - Q U Y E N MÓT 

Quan Thong-lănh Lebrun dã k ỳ d a o s â c - x 
lfhll bô cpian René Robin sung chírc i 'oàn-7 
quyen Đòng-diro'iig thay cho quan I'ìerrei 
Pasquier ta-lhé- ' 

Quan Renc Robin sanh ngày 6 Aoũt 1872 
tai La Trémouille, thuõc vè quãn Vienne. 
Sau khi đâu Luãt-khoa tán-sĩ, quan (lirtrc 
bo vào njiach Cai-tri Bông-diro'iig ngày 
10 Mars 1900. Bêii năm 1921, quan đup-c 
tháng Thong-sir, và sung chírc phó Toàn-
quyèn tir 1921 dêii 1925, i òi lãnh chirc Thù-
hiêíi xú Bác-kỳ. Năm 1928 và 1930, quan 
đã điroc quyèn chirc Toàn-quyèn Bòng-
diro'ng. Quan dupe tluròng-thp đê-tam-
hang Bâc-dàu bòi-tinh. 

Năni 1931, quan René Robin r õ i Bông-
dircrng, và nhcrn-dân còn m6n-ti6c quan. 
Thánh-Kình Báo xin Ihay m§t Hôi T in-
Lành Bòiig-Phăp mà chào mirng quan t rò 
lai xir n'ăy.— T. K. B. 

B Â C - K Ỳ 

P h i i - I Ỳ . —Hiên nay nliã giànggàn dù đò-
dũng, nèn tôi đã khĩ-sir giáng. Nliò - on 
Cluia, nay dã đupc 15 ngirõi lin theo Ngã i ; 
trong só dó có 8 ngii'òi tlurfrng hppiai vã 
cũng có dilng tièn nũa. Tir ngày 14 (ién, 
21 Janvier 1934, bon-hpi có inô' mpt c i i ò c / 
bá-dao. Chúa diing ông inuc-sir W . A . l 
Pruett và ông Luu-văn-Mão dén giãng, / 
làin cho dcri thiéng-liéng cua các tin-đò 
đirpc dúc-day thêin lèn, ngiròi ngoai đirpc 
rtt Tin-lành. Sõ thinh-giâ rãt đòng, ai 
nãy dèu Jnghe chăm-clu và hoan-nghinh 
đao Chúa lâm." 'Két-quà đirpx mpt nguõi 
ăn-năn tôi, tin theo Chúa. A-lê-lu-gia! 
Có mãy ngu-cri ò làng Yèn-phú (cách lĩnh-
ly 10 cây-s6) mòi chúng tôi đén giãi-bày 
*ir ciru-chupc^ cùa Chúa cho hp, thi ngay 
hôm áy có 5 nguòi tin Chúa. Vây,cr Yên-
phú hãy giò' tãt câ có 8 nguòi tín-dò. 

Ngpi-khen Cluia vô-cùng! Xin các qui 
òng bà nhó' càu-nguyên cho làng này có 
môt nhà giâng. Cám on. 

Bon-hôi cũng có lò i cám on cu lú Phúc-
Vàn, nũ cháp-su' ó' Hà-nôi, dã dâng 2$00 
dè dóng môt lãin bãng « H ò i T i n - L ã n h » ò' 
đày. Cĩìu-xin Cluia ban plurcVc cho cu ! — 
Luu-văn-Kn-

Hà-nôi.—Bfra 5 Mars, ông bà muc-sir 
W m . C. Cadnian dă tam-biêtdãt Viêt-nam 
mã vè nghĩ hèu Mỳ*. Chúng tôi xin Bãng 
Toàn-năiifí che-chò- ông bà đuong lúc con 
tàu linh-đinh ini.íi bien, đai-dpng ông bà 
& bèn Mỳ , và mau đua-dân òng bã Irô' qua 
đây cir thi-hâiih chiVc-vp. Nhon d ip , 
cluing tòi cũng xin hoaii-nghinh òng bà 
muc-su W m . A. Pruett dén Hà-thãnh thay 
ông hã Cadnian.— T. K. B. và Nhà-in. 

Àn-nho'n cùa Thánh-Kinh Báo. — Ông 
Lè-van-Tiéu , Long-xuyên, giúp hôn-báo 
1$00. Xin cám on ông Ì&VO.—T. K. B. 

T I N V A N G B Ã T T H Á N H 
CÔNG-CU0C MCV-MANG XÚ* 

P H A - L Ê - T I N 

Pluro'iig-Iup'c mò'-niang cira hiên Ilaifa 
dã gàn xong, vã nhírng tàu l(Vn hon hét 
đã có noi dãu tiên-lpi. Viêc khai mò đSu 
tijr Mosul (thànli Ni-ni-ve cũ) đi qua mãy 
trăm dăni o' noi đòng vâng cũng dirong 
ti6n-hành. Châc dén năm 1935 thì sõ có 
nhièu dâu lãm. 

Còn niõt plurong-lirp'c khác nũa, lã đãt 
điròng xe-lua tir xir Pha-lê-tin dén xir 
Irak; nlur vày, vièc chô' hàng-hóa tir Âu-
châu đén trung-bò Â-chàu vã A-dõng sê 
hó't đirpc nhièu ngãy. Bã có duòng hàng-
không theo điing han-đinh mà chô- hành-
khách tir tày-hõ Àu-chàu đén xir Irak, 
Ba-lir và An-dp trong mòt tlicVÌ-gian rãt 
ngân, thàt lá tiên-lpi. 

Bãy giò' du'ò'ng giao-thòng tir iuuVc E-
díp-tô dén xir A-sy-ri đã thành ra mòl su-

tluròng. Bi qua sa-mac Sy-ri ròng-lcVn 
kia chãng phãi là v i?c dê-dàng dâu. Phài 
có trí tuò'iig-tirpng, có tài-khéo, và c ó 
rãt nhièu tièn. Phãi săn lòng chiu mãt 
s6 tièn ãy đe thâng mpi sir khó-khăn, 
phàn thì btVi các nàng-hrc trong cõi thièn-
nhiêu, phàn thì bòi bon dàn co-liu. Bpn 
này mu6n cú ăn-o' trong vòng co-hu, và 
lai muõn trã thũ nhũ'ng ngirtVi dã đen đê 
«hùy-phá» co'-nghiêp cùa hg.—T. A. W. 


