
TRUNG-KỲ 

X IN cám an cac qui-hòi à T r u n g - k ỳ , vi 
<1ã dàng tièn giúp tliày Ngô-ván-l.ái 

giàng dao ciìa Cluia cho ngirãi Ca-lo lai 
Kbe-sanh trong giĩn liai năni nay. Thât 
IIIKV tam lòng 111611 Chúa, yèu ngiròi đó, 
ncn (lã có ho'ii imrò'i ngiròi Cà-lo' iihùn un 
círn-ròi. Ngpi-khen Cliúa!. 

Song vè tièn, cô tliáng thira vá tliăng 
thiéu, nên Ihày I.ái không kliòi gìjp sir 
klió-kliàn. BtVi vãy, xin các qui-hôi níu 
có llie (lirp'c, llii gõ'i IririVc cà iiìuii; bĩíng 
kliõng, llii cir gô'i ti'rng tiiáng niõl, dt; 
công-vièe Cluia khõi hi dinh-ti-è. Chúng 
tòi 11110- các qui clu'rc-vièn cùa chi-lipi liru-
y c l io . Xin cám an trirófc.—fìun Trj-su. 

Dalat.—Tuy clnra có phép rao-giàng cho 
ngirò'i i iiirp'ng-dii irèn dày, chúng lòi cũng 
chó' ngiì lòng thái clií . Ông Muc-sir I I . A. 
Jackson, các thiìy Triiih-an-Mr-o, Ha-xol, 
Nguyên-văn-TÌ ĩ in và tôi hièp nliau hpc 
ticrig Mpi, djeh sách Tin-liinh Mác ra lieng 
Mpi, lĩini sách meo,soan lir-dièn,đfch t l io 
tliánh, và daiili niiiv. 

Dii dicli xong sácli Mác, dánh nniy rôi 
và dóng dirp'cX quyen. Dã soan xong sách 
nieo Mpi, có cât nghĩa ra tiè'ng An-nam, 
đt các tliày giăng hpc, vã nhon dó dè giao-
thòng vá i ngirò-i Mpi. Tir-dien tn'-ng «. \n-
nain-Mpi và Mpi-Aiinani» đirang silp-dăt, 
song pliãi làii uiói dirpc. Dã dich dirac 
10 hãi tlio' tliiính cho ngirò'i Mpi hál. 

ô n g hà Muc-sir I I . A. Jackson dii tói kỳ 
ve nghì hèn Mỳ ; ve kỳ nhy, õng hii có niiic-
dich co-dòng vlêc lao- l iuyèn Tin-láiili cho 
ngiròi tlnrp-ng-du. Xin càu-ngnycn clio 
õng hã đirac nlur y-nguyèn. Vè phiìn lòi , 
sau khi g iúp-dõ dich xong sách Mác, tôi 
eú à Dalat d'è lo giãng dao cho ngiròi Mpi. 
— Trĩlii-Iumig-Tlììciì. 

T r â n - t r o n g tièn-du-a.—Ngày 19 A v r i l , 
ông bã Muc-su H. A. Jackson dă xudng 
tàu vc ngliì bèn Mỳ. Vày , bòn-biio xin 
thay inăt Hôi Tin-I.ànli Dõng-Pliáp chúc 
ông bà virat h\"èn bình-an, dirani-nliuan 

phiróc Cllúa, và inau Irà lai xir này dccir 
llii-híinli nl i iõm-vii! — T. K. fì. 

Sông-càu.—Nguyên-Viin-Pbii t , là tin-dò 
trong chi-lipi nãy, có sáu con. Hòi thãng 
gièng an-nani, bõn di'ra lèn dâu mùa (Irái 
g iõng) i-iíl nguy-hifim, qunn lliây thuÔC 
cũng cho lã phâi cbét. Song anh có đírc-
tin dán ("Jiúa, và cùng cliúng tõi hiêp ỳ 
càu-nguy('ii, nên Chiia dă chfra cho bfin 
đúa dirrrc l ĩ i n h cà. — Pliaii-.viuìii-Lang. 

Đòng-hó*i.—Chúa ban pbu-ác chocông-
vièc Ngài à d à y nliieulAin. Ngiròi ò'lliãnli-
thi, kê â Ihôn-què, diìu du-àng-sá xa-xôi, 
cũng l ì ì n - l i r p l den kè-ciru (lao, nghc giàng 
và mua sácb. Lai có ngirò'i cau-nguyêii 
tin Cliiia. Cãm an Cluia nhieu lani! Song 
bây giir iha-qui dũng cách nây Ihê n p mã 
câm-dô, nên cõ tin-do niãi lóng Itinh-men 
ban dău, CÒn ngirãi niái c i lu -nguycMi tlii 
rra hõi tii-n-bac ho-n dao-ly. Vây , xin qui 
ông bà trong Chúa h6l lc'ing câu-xin Ngài 
thay-dòi lòng h p , và cùri hp ra khõi chrró'c 
cãni-dô, Ihì chnng tôi cám an vô-cùng. 
— Iloàiig-Iiiing-Thùa. 

Quàng-ngã i .—Tôi d í u Qiiăng-ngãi hiìu 
v ièc ( ' h ú a dircrc lio'ii ba nam rirõi . Dftu 
Irai c]iiii lĩĩni nõi kbó-kliiín, iilurng d u p ' c 
Cluia ban on nliièu. C.óòiigcliáp-sirDyng-
Trung nuia m p t cái nliá, tain dãng dè dũng 
làni nhii giàng. Ông l:ii niua dãl cbo l lòi 
niuóri dè cĩít n h à giàng. Hpi dã quyên 
dirac niòl Iriini bac dè lo liini nlià giâng, 
công-viêc dirong tiè 'n-l i í inli . 

Nay có thììy Duy-cacli-Lãni dên t l iecho 
tôi ò- Quiing-ngãi, còn lòi Ihi diìi di Qui: 
nho'ii. V ã \ , xin anli eni clij cni n l i ó ' chu-
nguyên cho viêc l ĩ i in nhà giàng <r QuAng-
ngãi ninu xong, chó cira giàng dao tai Qui-
nhon dirpc nià ròng, và cho tôi hâu vièc 
Ngài ò'dó c l u p ' c két-quâ may-nilin. Xin cám 
an !—Phqin-Thành. 

Hà-tinh.—Cáni on Chúa, vì Ngài dãgiúp 
clio boii-hpi dirng lai dirp'c nhã giàng. 
Tuy râng e p t go, mái ti-anli, iilurng có vê 
mỳ-(|uan và d ù cho anii cui tin-dò cũng 
ngiròi ngoai nhóm-hpp. Nhon d i p l à m l è 
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khánh-thanh, cliúng tòi có in<V cupe h6-

rlao và pliuc-lnrng. Chúa dùng ông Muc-

%sir K. M. Jackson VÌ'I òng Dirong-lir-Xp hòi-

hò dcVi thiéng-lièng cho các tin-dò vã tình-

tlnrc nhièu ngiriri ngoai-dao. Kéi-quâ có 

liai iigircVi iin-nàii tòi.tiu thco Baiig Chrisl . 

Xin các qui iing hã càu-nguyên Cluia 

han trn cho hòn-lnii, và diuig nhà giãng 

iiifVi nây làni ilirò-ng đira nhièu lòi-nhon 

triV lai nhân on ciru-rôi.—Đào-xuán-Minh. 

BÂC-KỲ 

Son-tây. —Cáni an Chúa, đa lilu nay 

Ngài han on nhieu cho đong-bào lòi ô' 

Son-lliành. Có inĩiy anh eni lin-dò diroc 
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ehong lõi diroc Chúa sai vao Hue" hĩiu vlftc 
Ngài , có thay Bo-Pliiro'iig đéii lliny lôi cr 
Sam-lây. Xin các anh eni cũng nhcr cău-
nguyèn Chúa cho elning tôi dù siVc làm 
xongti 'ong-lrách Chúa giao, cliúng tôi Ci'un 
on l&m.—Lé-khác-Hòa. 

Hirng-yên .—Il iên nay tin-dò cV ti'nh-
thftllll tan-lac inăl nhicu, xin các qui anh 
chi iihir chu-nguyèn cho hp. Song, rál 
cám on Clnia, Ngài dii mcr mõt hõi nhánh 
tai Bòng-yèn, cftcll tĩnh-ly 18 cày-s6. Bã 
duirc pllép giàng tai dó, nên chiuig lòi 
dinh giiing môi luĩìn mcit t6i. Hièn có dô 
50 ngiròi tin theo Birc Chúa Jèsns, nhiriig 

llòi-llii'inh Vienliniic (Ai- lao) 

Clnia càni-dòng, ncn di lãni chiVng vè dao 

Ngài luôn. Mòl nhà l i n -dò hi circVp, song 

nlnV Cliũa yèn-ùi, vàn đupc vui-vè nliu 

thiròrig. Nhirt lã tir khi giâi-lãn Hòi-đòng 

Bia-hal Bftc-kỳ nliôm tai Nain-dinh đeiigicV, 

Chúa cáng han pluróx dòi-dâo cho chi-

hpi Son-lày. Ngày 22 A v r i l , Ang Miic-sir 

W . A. Pruett có l ê n l ã m p h é p b á p - t c m cbo 

17 anh chi. , 

Có nhièu làng riít hãni-mp đao Tin-lànb, 
có noi dã liiui n h à giàng, cõ noi dã d à n g 

đ ã t , lòng trê con ngirrVi lón k h á t - k h a o sir 
còng-hinh liini. Tò i dã đup'c on cùa Chũa 
imi giàng LcVi i-n.-i Ngãi cho hp, có m6y 
n g à n ngiròi da nghe, và 5, 6 trìim ngircri 
đfl cău-nguyên lin Chúa ròi . Vỳy, xin các 
a n h em càu-ngiivên cho hp đucre lãn-tó-i 
Irong àn-diín cùa Btrc Chúa Jôsus-Christ, 
là Báng yéu - t lnrcTig chúng ta. Nay vp -

niivi dirpc 5, 6 ngiriri có vè thiêng-liêng. 

M í y ngircri năy duong sira-soau chiu phép 
bftp-tém, xin nhcV càu-nguyên cho hp. 
—Ngiiyén-hâu-Phúc. 

Nam-dinh.—Cluing lòi rã tcám on Chúa, 
vi dã dirp'c giãy phép giàng đao trong 3 
lãng lloi'uili-nlii, Hoiinh-nha và Ouài-lani 
(Ihuõc tình Nain-đinh). Ô" làng Hoành-
uhi hièn nay có ngót 100 ngucri tin theo 
Cluia. Các anh em có lòngs6t-sâng mu6n 
c í l inõt cftl ulià giàng <v dây, dén ndi <lã 
<hr-bi viìt-liêu Irong khi chò' dupc giãy 
phép. Xin các qui-hòi cSu-nguyèn cho 
str cíít nhà giâng dirpc mau xong vft cho 
Hô i - lhánh mcri này dircrc Chúa xu6ng 
plnrcVc rãt nhii5u. Ba-la !— W. A. Pruell. 

Ba ngày gicVa ngircri thu.p*ng-du.— 
Bãii tháng A v r i l , òng bà Muc-sir W . A . 
Pruett, hà Homer-Bixon, và tòi hìiu Viêc 
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Ghúa ha ngày lai mieii llurpng-du. ông 
Pruclt di thăm nhà giàng à Niróc-hai, ròi 
vè giaiig tai Cao-bang và Lang-son hai 
đèni cho ngiròi Aii-nam. Kei-quâ có vài 
nguò'i trò' vc cùng Chúa. \i Bòng-mõ, 
chúng tòi cãi ngvra di Van- l i nh . ô n g 
Pruell tói chp' triróc và giàng cho niãy 
chuc nguòi vây qiianh iiiình. Cbúog tôi 
phát môl it giãy vâ sách nhô, ròi vào lãng, 
đcii nhá mòt ngiròi da tin Chúa. Nhà 
đìSy ngiriri ngòi trèn sàn gáe, trông càm-
dòng Iftm. T l i i y Chát càii-nguyên, eir-tpa 
hát tho- thftnli bãng tieiig T h ò , ôngPrue t l 
giâng. Hp rát chú-ỳ đèii Tin-lành cùa 
Chúa vft niong đuac iihiíii djp-tièn nghe 
thèm vè an ciru-rôi. 

Các -ao có hai thày truyèn-đao lo giâng 
cho ngiròi An-nam à Lang-san và Cao-
b&ng, dè lliay Chât vft thíly Quàng có th í 
chuyèn lo cho các bò-lac ! Tô i cũng xin 
tlura v ó i cftc anh chi yêu-diiu rãng thìiy 
Chai ò' Bòng-mõ thirrVng phni di Van-
linh. DircVng I r è o d è o , leo núi hon lOcày-
s6, chl di ngi.ra dirac thõi. Thày dã nurpii 
đirpr môt con ngira, song không có yèn. 
Giá cfti yèn xoàng chì đp 7, 8 đòng. Xiii 
các anh chi kò it ngirò-i iihiEu vui lòng 
giũp cho. Ai sãn lòng gliip, xin gô'i lieii 
cho õng Muc-sir W . A . Pruetl , hoăc òng 
Thù-quĩ Bac-hat. Xin càm on truóc.— 
Lè-văn-Thái. 

Phù- lY.—Tir tháng giêng An-nam đ ín 
nay, Cliúa ban phuóc cho vicc giâng dao 
& đây nhieu : Thiêng-l iêng có , vât-chat có, 
lai thèm 19 ngirrVi cau-nguyftn tin Chún. 
T r o n g s6 dó, có 3 gia-quyi-n tin Chúa cà. 
Hièn nay có 14 ngmVi thurcVng hpp lai nhà 
giâng. A-Iè-lu-gia \—Luu-văn-Ky. 

A i - t i n . - E m Nguyèn - duy - Hùng, eon 
thfty Nguyèn-duy-Hũu, giúp vièc Thánh-
Kinh Báo, (13 qua dcVi bũa 2(i Avri l 1931. 
Xin có lòi ehia buòn cũng Ihhy cò.— T.K.Ii. 

N A M - K Ỳ 

M ỳ - t h o . —Cluing tôi cáni on Chúa lâni, 
v i t rongba thángnay,bSu-hpi duoc phiró'c 
nliiêu. Có hon 20 tâi-nliirn án-năn, tin 
theo ClVu'-CllÚa. Lai nfira, anh ein Ihãy 
phail lãi-chánh trongHòi thiéu-thõn nhicu, 
nên d:ì góp gan môt tiăin gin hia đég iúp-
d& myc-sir và lo các nión chi-tièu khác. 
Ngpi-khen Chúa !• 

Thđy Trân-văn-Lang, nghi-viên trong 
ban tri-sir hon-hòi, iihcV an Cluia, bftn 

đuac nhièii sách : Tir ngãy Tét Aii-nain 
dén nay, bán dirac han 1.000 sách Tin-
lànli quõc-iigir vft 700 sách chir nho. Il iên 
nay v a thãy đau dhiinhièu. X incác qui 
hpi nlió' cau-nguyên cho cô niau làiih,-de 
thiiy khôi bj ngiiu-ti ò' l iong sir hìiu viêc 
Chúa. Ratcám an.—Ngugên-chđu-Thông. 

Bình- long.—Cô Tát mua 4 sóch Tin-
làuh, dem vè đpc, ròi tir càu-nguycn tin 
Chúa. Cõ thôi thcr c6t-tuáng, thôi (I6t 
vàiig-niã, vii cũng chira-bô su dòn-ca cùa 
Ihc gian mà hãy hiu cô rãt i ra- th ich. 
Bày giir cô lu* dijt nhfriig bái hát ve dao 
de ngai-khen Chúa. Cô bi ông bá Ihàn 
vã ông bã gia bftt-hcV kjch-lièt và dánh-dãp 
dfr-tan, song cô v i n môt nièm trung-lin 
vó-i Đãng đă chiu chét thay minh. Cò nói 
rSng: « T ô i chiii gia-dinh bát-bcVvft rily-rã 
thãt klion-klio, songsvkhôn-k l io ciia Dirc 
Cluia Jèsus dã chiu vì có' tòi còn bôi phan 
haii.x Ta an Chúa vò-cùng ! 

Nhà giàng lur nliièu, càn phài clifrn. 
Có máy iigirài ngoai-dao cho cluing tôi hai 
cãy sao, vi hp tin rSng cé ina-quĩ à hai 
cfly đó . Xin eác anh chi yèu-dãu circâu-
nguyên cho chúllg tôi mau chfra xong nhi'i 
giiing đe mò' hôi plnic-lurng.—iJun Tri-sw. 

B i n h - t r j - đ ò n g . — i i à i qua hai nìim, tôi 
hììu vièc Cluiii lai ilây cũngđirae may-niâii 
I uõ11 ; ihiii găp can Ihir-thách it nhièu, song 
tôi có Chúa giir-gin, che-cha. Tiii-chíuih 
thi6u-th6n lăm, vì nnli eni tin-đõ rat nghèo. 
Tuy vày, anh cm có lòng truiig-tin, hiOp 
nipl, nèn chi-h(ii niiy dã dirpc ti.r-lri tU-l$p. 
Anh em lai cãt đirac nhà à cho nguòi 
ti'uyen-đao. Ngpi-khen Chúa I 

Nãm nay v a chòng tòi iiliirt-dinh vè 
ti'uirng Kinh-lhánh dè hpc láp t6t-nghiêp, 
song chua cõ tien. Xin các õng bà nliá 
cau-nguyên Chúã tao điràng cho ya chong 
tòi du'p'c iiUirsò--i\^uyifiì.— Thái-viín-Nghĩ<i. 

Gò-công.— Dhu găp can kinh-l6 kluing-
hoâng, nliung Irong nìim 1933, công-viêc 
(;húa tai Gò-còng cfing lán-bp nhieu : Có 
13 nguò-i tin Cluia, 14 nguái chiu phcp 
báp-têm, 15 em nliô dâng cho Cliúa, tièn 
Ihàu-xuãt tong-cpng là 406$10, sftcb bán 
dirp'c rãt nliicu, lui muón dupc dál đè lo 
eát nlià giăng. A-lê-lu-gia ! 

Ông Chù- i ih ièm B ù i - t u - D o vft ông 
IIu\iih-minh-V giãng phj,ic-hung hai ngãy 
dcm (17-18 Mars) tai hpi nháiih Long-hu'u. 
Anh em tín-dò dupc bòi-bo dòi thièng-



lièng. Mâi tt">i có clu'rng lõO nguò'i ngoai-
dao dén nghe giâng. 

Năni nay vp' chòng tôi pliài trcr ve 
trirang Kinh-thánh, nên chi-hôi Gò-công 
dã bò pliiéu kin mcri òng Muc-sir Lê-văn-
Ngp đén lo còng-viêc Chúa.—Hiiỳnh-văn-
Thinlt. 

Tam-bình.—Chúa nliAin lòi cău-nguyên 
cua cluiiig tõi, nèn dã giuc lòng ông bà 
Ngõ-qimng-Vinh, là clurc-viên trong han 
trj-sir, clàng 16$00 dè síim mòt chiêc tani-
bân niói cho tièu-ban truyèn-dao diing. 
Vày, cliúng tôi cáin o-n Cliúa, và xin các 
qui-hòi nlió'chu-nguyèn cho bSn-liòi hiiu 
vicc Chúa dup-c kêt-quà.—Nguyên-nggc-
Chiê'ii. 

A I - L A O 
Ai-tin.—Vp' cliòng tõi rãt dau-dirn vi 

con gái cliúng tôi tên lã Marie Hira-lhi-
Thành, nicri dircrc ho'n chin lliăng, dã qua 
dcVi ngày 7 Avril 1934. Xin qui õng bá cau-
nguyõn cho gia-dinh lòi , vii cho vp' tôi ch(V 
quá liÊc-tluroiig nó nũa, ngõ hiiu dupc 
nliièu thì-giò'mà lo cõng-v ièc Chúa. Ba-
ta Ì—Ht'ra-Dăn-Chinh. 

Vientiane. -N'gp'i-klien Di'rc Clnia Trcri 
vi Ngài han phirc'rc cho còng-vièc ô' dãy ! 
Sõ tin-đò An-nam và Lào ihèm lèn cliàm-
cliàni nhirng châc-chân. Kỳ Té t vira ròi, 
clning t(')i đirpc sir vui-mirng, là làm phép 
báp-têni cho 7 ngirò'i An-nam và 2 ngirò'i 
Lào. Hã ky giay nliirt-đinh xây-cát nhà 
giàng. Klii nào có díit, llii chúng tôi sS 
khõi-công. Xin c'ău-nguyèii Chúa dât-
d:ìii tliay giàng Hira-văn-Chính trong mpĩ 
si.r '. — Muc-sir F. G. Grobb. 

CÔNG-CUt)C MÒ'-MANG xi r 
P H A - L Ê - T I N 

Có bàn báo-cáo rang trong sõ 175.000 
ngiròi Giu-da liiên nay (V xir Plia-lè-tin, 
eó 165.632 ngiròi nói tiéng Hê-bcr-ro' lio-n 
l:"i nói tiifng khác. Hni nuro'i năm trn-ó'c, 
cliăng có :ii uói tiê'ng Hè-bo-ro". 

Năm 1920, ngirò'i Giu-da chĩ có 24.294 
tlunuins dát trong xir Pha-lè-tin; moi 
diinian lã 919 thircVc vuôiig. Năm 1930, 
tBng-sõ lén dén 297.288 đumans. Hiên nay 

nhũ'iig khoàng dál iiiâu-mcr nhirt xir đêu 
ô' trong tay ngirò'i Giu-da. T ĩ nliu' nhfrng 
trai tròng cam ò- chung-quanb thành Gia-
pha, dòng-bàng Sa - rôn và đòng-banig 
Git-rê-ên. 

Khftp ba mièn nây, nghĩa là tir Bia-trung-
hâi dííii sòng Giô-danh, sSn-nghièp cua dân 
Giu-da càng ngãy cãng ló'n-ròng. Hp làm 
chũ liét cS" dòng-bâng ô- trèn vinh gifra 
thànli A-cô và tllành HSi-plia, là hSi-cSng 
tiro-ng-lai ciĩa xir Plia-lè-tin. 

DAn Giu-da ò' niièn gò-nong, ò' mièn dát 
chung-quunli hò Ga - l i - l è , o' trong và cr 
quanh lliànli Giè- ru-sa- Icm. Tai láng 
Ca-co, ngirõi la dào niòt cái giéng khoi 
có iiiach, niõi giò' viing lên dirpc 300 l ln ióc 
khõi inró'C. Ti'iró'c dAy, tai xir Pha-Iè-tin 
clura lirng có giéng nliièu niróc dèn thê. 
Công-cuôc nhy se dòi mòt inièn vfĩn khõ-
khan Ihành ra uiôt mìen càv-cõi iim-tũm, 
cõ hoa Uroi-dep. 

Ngirò'i la dã lãm lè khíinli-tliành uhà 
máy diên trèn bò' sông Giò-đanli. Ông 
Rulenberg, kỳ-sir ciĩa nliã máy áy, diing 
câu khau-hiêu niìy : «Bán đièn rê tièn clio 
cu-dAii xir Pha-lê- l in , kliòng pliAn-hièt 
chùng-tpc hoăc tôn-giáo». — The Sti'iday 
School Times. 

LQ'I -DUNG SÚ-C GIÓ 
Trên niii/?ína,thuõc vècii-Iao.S'/ci7e(Bia-

trung-hSi), có dìit mòl ngpn dcn b\"ên sáng 
băngmôt trièu cAy iién (bougies). Ngiròi 
ta ip'i-dung súc g ió thíli chung-quanh 
núi dè quay cài máy chê' luòng dièn nianh-
niè chrÒTig áy.— The Alliance Weeklg. 

XE HO-I CHÕ' KHÀCH LÓ"N N H O T 
H O À N - C X U 

Niró'c Mỳ đã ché-tao xong chiéc xe bo'i 
clur kbách lón nhirt hoãn-cSu. Nlurng xe 
năy sè dùng (lè virp-l qua sa-niac Sy-ri ò 
gifra tliànli Ba-mách và lliànli BAc-dat. Có 
tin rang xe lio'i này dãi hon 21 tluròc tãy, 
có 18 báuii, và có dù mpi sir tièn-lp'i cho 
35 hành-khách. Bãy lAu táu thùy chay tir 
Ba-mách đcin Bâc-dat niál 25 ngãy. Nlurng 
xe hcri nây vu-pt khoãng diròng ãy chĩ 
mát hon niòt dèm.—77ic AUiance Weeldg. 


