
Đôi Iò'i minh-ta.—Bon-báo chiĩ-nhiêm 
xin thành-tlurc cáni on anh em chi em 
yèu-dán o Trung Nam-kỳ đã hét si'rc giúp-
đõ' òng klii ông di qua hai đia-hat áy. Sir 
trâ tièn báo và nhà in, lòi làm clu'rng và 
tinh yên-llurong cũa anh em thàt đã thúe-
gitic òng hăng-hái gánh-vác trong-trách. 
Xin anh cm cir co-gâng giúp-dõ- nlurl là 
vè phàn tài-chanh, xin kíp trâ xong sò' 
tliiéu Thánh-Kinh Báo và nhà in, ngõ 
hàn viêc Chúa diro'c tán-phát theo nlur sô'-
nguyèn e.iia mfìi nguò'i. Da-ta.—2'. K. B. 

Bìa mó'i Thánh-Kinh Báo.—Mfìt tòn 
nĩĩa, bon-báo xin các anh em trong Hfìi-
Thănh eó tài hoa-sT làni on ve kiêu hìa 
Thánh-Kinh Báo, vi bon-báo đinh sang 
n a i n se dôi bia cho thèni vê mỳ-thuâí. 
Xin anh em cluĩ-y mà giúp-dÕ' cho. Da-
ta !—T. K. B. 

N A M - K Ỳ 

Hôi-đong T<$ng-Hên-hôi nhóm l&'ri tlur 
12 tai chi-hôi Cao-lãnh tìr 13 đén 17 Jttin 
1935. Hièn-diên có 69 dai-biêu cliáhlì-
tlu'rc, và cliirng 500 tin-dò thuò'ng nhóm-
hop. Ông Hôi-truõng I.ê-dinh-Tuoi chù-
toa. 

Chúa dùng các ông Jeffrey, Cadman, 
Pruett, Travis, Carlson, Lê-dình-Tiroi và 
Lê-vàn-Qué giăng-daj', khiénai náychìim-
chú đè'n sir dày-dãy Dúx Thánh-Linh. 
Tron nam ngày ai nãy câm-biè't có Dúc 
Thănh-Linh ò' vó'i, dãt-dân và ban o'n 
nhir con mua phài thò'i. Còn sáu buôi 
t6i thi có sáu ông Thái, Pruett, Diêm, 

• Huyên, Khánh, Thùa giãng cho n g i r ò ' i 

ngoai. Mfìi tfíi có chírng 1.000 thinh-giă, 
két-quâ duo'c 10 nguòi ăn-nán t rò lai 
cùng Cluĩa. 

ông IIuỳnh-văn-Ngà làm chúng vè viêc 
truyèn-dao bò'i tàu « T I N - L À N H » đã đuoc 
kêt-quâ mỳ-mãn. Ông Bùi-tir-Do làm 
chúng vè « X E T I N - L À N H . » Ông Ngô-văn-
Lái làm c h Ú T i ' g vè vièc truyèn đao cho 
nguò'i Cà-lo', khién ai náy ciim-dòng thàm-
Ihìèl. Òng Ông-văn-Huyên làm chúng vè 
o'n-plurcrc du-dàt cua Chúa đô trên trucrng 

Kinh-Thánh ò- Tourane. Òng Lê-ngoe-
Anh, tá-Iỳ Thánh-tho còng-hfìi, làm chúng 
vè công-cufìc gieo giò'ng Tin-Lành eua hfìi 
í y , vàn vân. 

Tièn quyên trong mâ'y ngày hfìi-đong 
duo-c 27$81. Trong năm 1934-193*5 sô' thu 
diroc 388$95, s6 chi hét 260$03, còn lai 
trong cjuĩ 128$92. Ông Hfìi-truong I.c-
dìnli-Tuoi trinh viêc Chúa níini víra q'ua 
nlur diró-i : 

Sò' Hôi-Thánh : 100. 
Sô' tin-đò cũ và mó'i 9.830. 
Ban Tri-su mói gòm nhũng fìng sau nay : 

Hôi-truòng: ông Lè-dình-Tiroi; Phó Hôi-
truò'ng: ông Nguyên-xuân-Dièni; Tlio-kỳ : 
ông Ông-van-Huyên ; Tír-hóa : ông Huỳnli-
văn-Ngà ; Phái-viên Nam-hat: òng Kièu-
công-Thâo ; Phái-vièn Trung-hat: ông Lc-
vìín-Long; Chù-nhièm Nam-hat: ông Lê-
văn - Qué ; Chíi-nhièni Trung-hat: fìng 
Doàn-văn-Khánh ; Chu-nhiêm Bac-hat: 
ông Lè-viui-Thái. 

Ông Hòi-tru'ÓTIG JelTrey càu - nguycn 
cluĩc phuó'c bé-mac Ilôi-dong. — Trích biêìt-
bãn cãa Hòi-dong Tong-Iicn-hoi. 

C'âu Chúa chũ*a bjnh.— Hfìi-dòng Tong-
liên-hôi có de" thi-giò' đăc-bicí can-iĩguyên 
Chúa chũa binh cho ông Doc-hoc John 
1). Olsen và bà F.C. Peterson. Vây, xin anh 
em chi em nhó* sò't-sâng cìiu-nguyêii cho 
hai òng bà này mau duocCluĩa đõ'dây de 
hàu viêc Ngài. — T. K. B. 

Mâ'y lò*i bo-di và đính-chanh.—Trong 
các biên-bân cùa hai ban Tri-sir nhóm 
lai tai Sài-gòn tháng Juin vùa qua, vè 
khoàn bo clu'rc cfì sót mãychô chua thay-
đoi nhu sau n'íìy : 

Giáo-su truòng Kinh-Thánh Tourane: 
Ông-văn-Huyên. -

Truyèn-đao chi-hôi Cái-ngan (Nam-kỳ): 
Tràn-công-Giáo. 

Truyèn-đao chi-hôi Quó*i-sò*h(Nám-ky): 
Phan-văn-Tú. 

Truyèn-đao chi-hôi Ninh-hòa (Nha-
t rang) : Lê-thiên-Thi. 

Còn tên bô sách «Bách khoa toàn-tho ,» 
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nlrà in sáp liìin là «làn-tho\» Vày xin 
sira lai. 

Nhò Tiiánli-Kinh Báo hô-di và dinh-
chánh dày, xin clur qui-vi lirong-tlu'r. 
Cani o'n ! — TliCf-kỳ Tòng-liên-hòi: Ôna-
văn-Huijcn. 

Thãm-càm hàu-tình. — Hôi-dòng Tong-
lièn-hòi nhóni lai kỳ này, nhièu anh em 
điro'C o'n-pluró'c cùa Cluia cũng nlnr tòi, 
khòng thê nào nói cho xiê't. Nlurng còn 
mòt dèu dáng khen, là òng Muc-sir, han 
Trj-sir và anh eni lín-dò <V Cao-lãnh dã 

biét hon-phùn phài lo nhà Clnia, nên kè 
íl iigirò'i nhièu chnng thành môt sfí muòi 
dòng, nhung clura có thê làm dú-o-c. 
Lièn dó có môt òng luro'ng-quân xin bao 
chót. Cám O'u Clnia lâm ! 

Ghúirg lòi cũng xin qui-hcxi ciìu-nguycn 
cho chi Lê-thi-Dinh hiên nay dau nang. 
Rát cám crn !—Ngntjên-châu-Thòng. 

BÁC-KỲ 
Ai-tín.—Bon-háo dircrc tin buÒn em 

Nguyen-lhi-Dung, ái-nũ' òng bà Nguyên-
văn-Thin, truycn-dao ò- Hi'ii-phòng, dã 

BiH-hôi-'t(5n}í Tong- l iôn- l iõ i tai C 

uhiêt-thành đcm-rucVc Hôi-dòng, liép-dãi 
c í ì c vi dai-biêu khap no'i dòn rál lã ehu-
dáo. Vì đó tôi xin thay niat anh em, có 
ìiuíy lò'i Ciíin on Hôi-Thánh Cao-lãnh môt 
làn nũ'a.—•fìoàn-văn-Khánh. 

Mỳ-tho.—Nho'n dip ông Giáo-sir ông-
yàn-Huyên còn õ' lai Nam-kỳ, cluing tôi 
có mò'i ông giâng giúp tai Hòi-Thánh 
Mỳ-tho và hôi nhánh Ông-văn trong hai 
ngày đêm, có két-quà diroc 5 ngiròi trò-
lai tin theo Clnia. 

Cũng có nhièu kô't-quâ tõt nũa, nlnr 
chi-lu)i chúng tòi mu6n sira lai tu'-thál 
cùa muc-str lon hét cliírng 30$00, đèu 
ngăt không tièn. Nay Chúa dùng bài 
gii'mgcua ông Iluyèn câm-dông hôi-chúng 

ao-lãiili tù' 13 (lèii 17 Juin 1935 

tain-biêt moi ngirò'i thàn-yèu nià ngu yèn 
trong Cluia ngáy 19 Juin 1935. Chúng tòi 
xin thành llurc ch'ia buòn, và ciiu Chúa 
yên-ùi ông bà Tlùn.—T. K. B. 

Hâi-phòng.—Có mòt tôi-tó- Chúa đè'n 
Ihăm tôi. Trên nét măt ông nlur a'n nlnr 
hiên môt vê nio'-hò, luõ'ng-Iu. 

Bòng ông quâ-quỳ^f lên tiéng câni-đông 
sàu-xa và nói : « T ô i nhó' lúe tliiéu-thò'i, 
k-hi chixa lin Chúa, làm còng cho mòt hi'§u 
kia. Khi chíi-nho'n đi vâng, tôi thira co -

đán'h cap chirng nìim hào ! Vièc â'y trâi 
qua ngoãi 30 năm ròi. Bõug nay cái vét-
tích do'-dãy lai in hình trong lii nhó', nên 
tôi xin bòi lai. Nlurng ticc thay, chù-
nho'ii đã chù'iig nlur quá-có. Vây nay 



xin bòi-thtrò'ng cùa này dtttVi chon Cluĩa, 
xin Ghúa chú*ng-giám cho.» 

Nói đoah, ông lãy ra 0$õO đira tôi đê 
dâng Chna. Lúc ay tõi cùng òng cjuì gõi 
xuõng mà ta o-n Chúa. 

Viêc hãy tuy là kín, song phàn tôi thuât 
ra đây dê chtrng môt tãm lòng sáĩig-suôt, 
can-đàm cua môl ngircYi đtro'c chon cũa 
Btrc Chúa Jêsus-.GIfrist.—Ngùyen - văn-
Thìn. 

Ninh-bình.—Bon-hôi vira mõcupcgiáng 
phuc-lurng tír 2 dén 6 Juin 1935, có rhcVi 
ông Muc-sir \V. A. Pructt, ông Dirong-tu-
%.p và ông Hoàng-kim-Pluĩc giâng. Vè 
phăn tin-dò thì dtro'C phuóc rãt nhièu, 
còn vè phàu ngirò'i ngoai tuy chtra kê't 
quâ ngay, nhirng có nhièu ngirò'i dtrp'C 
nghe lê tluĩt. Nho'n dip có làm phép báp-
tèm cho bò'n ngirò'i và dâlíg bôtt cm cho 
Cluĩa. A-lè-lu-gia ! 

Vo* chòng ông Pham-ván-Tuâ't tin Cluĩa 
hai năm nay, vân duoc o*n luôn. Bà làm 
nghè hô-sinh o choii thôn-quê, vìra rò'i 
nhò- Cluĩá bã cúu duoc môt dúa bé dã 
chè't sau khi ra khòi Iõng me ho-n môt 
giò' đòng-hò, nên kính lcri đè cám on 
Chúa l—TIw-kỳ: -fìùo-lhiên-Mmi. 

T R U N G - K Ỳ 
Hôi-đòng Đia-hat Trung-kỳ sê nhóm 

tai Hôi-quán Đai-an tír ngày 13 dê'n 15 
Aoùt 1935. Xin cãc quí Hôi-Thánh càìi-
nguyên cho Hôi-dòng diroc dày-dây Dúc 
Thíinh - Linh. — Chu - nhiêm -Đoàn - vfín -
Rhánb. 

Tam-kỳ .—Tôi đi nhóm Hôi-đòng Tcĩng-
liên-hôi tcri Nha-trang dupc bình-yên vô-
sir. Sáng bũa sau di xe hoi đê'n Cây Gia-
ròi bên trong Tuy-hòa 14 cây sc), thì xe 
đo, trên xe có câ ông Boàn-văn-Khánh và 
môt tin-dò ó- Tam-kỳ. Khi xe âb lĩm môl 
cái, tôi lièn kêu : ccChúa o'i ! » thi Ngài ra 
tay té-đô giúp cho tôi và anh em tôi khôi 
bj nguy-hiêm, còii trong xe có bô'n nguòi 
bj thu'O'ng năng. Chúng tôi phâi ò- lai 
hôi Tuy-hòa môt ngày môt dêm. Nho'n 
hôi ãj' mõ' cuôc bo-dao, Cliúa dùng tôi 
và ông Khánh giâng, dât diro'c hai linh-
hbn t ro vè cùng (>húa. Néu xe không do 
thì hai linh-hòn kia bi tràm-luân. Cám 
O T I Cluĩa, vl moi sir hiêp lai làm ích clio 
kê kính-mén Chúa.—NguyÌn-xuân-Diêm. 

Đa-lát.—Nhò' lò'i càu-nguyên ciía các 
aiih chi yêu-dáu trong Chúa, nên Chúa 

chũa cho tôi manh ròi. Ban Trj-sir chi-
hòi Da-lát tõ Iòng yêu-thuo'ng mòi tôi ô' 
lai lo viêc Chúa thêm hai tháng nũa, khõi 
phãi vè Nam-kỳ dòi g ió . Cám O T I Dirc 
Chúa Jèsns-Christ, tôi nhcV huyêt Ngài mà 
thăng ma-quĩ và tàt-binh. — Trinh-an-Meo. 

Bình-dinh.—Bon-hôi ccĩ mó' Cttôc bcí-
đao ba đêm, tir 23 dè'n 25 Juin 1935. Có 
các ông H. H. Házlett, Nguyen-hũu-Thính, 
Tran-vàn-Dè và tôi cùng giâng. Nguò'i 
ngoai dê'n nghe rát đông, kê't quâ đirox 
môt linh-hòn trô' lai cùng Chúa. Cám 
Ò*h Cluĩa lám. Xin các quí-hôi nhó* càu-
nguyèn cho nhũng nguòi đén nghe dó 
điro'c scVm ăn-nán trõ' lai cùng Chúa. Da-
ta.—Pham-l'hành. 

CAO-MÊN 
Kampot.—() ' đây dã xin dăng phép mó' 

cíĩa giâng dao. A-lê-lu-gia ! Anh em tin-
đò õ' Kamcliay và Kampot chung nhau 
muó'n môt căn phô', chì-phí môi tháng 
trong lìhàgiânglà 11$25. Ngày l'6Mai 1935 
có làm phép báp-têm clio 22 nguò-i Vièt-
Nam và ngu'ò'i Tãu. Vày, xin qui ông bà 
càu-nguy$n cho công-viêc Chúa õ- đây 
đăng bành-tru'ÓTIG ra, hììu cúu-vó't nhiêu 
ngtt'ò'i trô' vc? cùlĩg Cúu-Cluĩa. Cám O T I . 
—Nguyên-an-Cii. • 

A I - L A O 

Tin m i r n g . - M ó i dup'C tin mùrng òng bà 
/•'. Audétat, giáo-sĩ õ' Sông-Khône, mãy 
tháng truóc đã đirp'c Chúa ban cho môt 
trai,dăttèn làDaniel. Bon-báo xin thành-
thuc chúc-mirng ông bà và càu Chúa ban 
o-n cho em bé đuo'c ló'n lên trong ân-đièn 
cua N g à i . - 2 . K. D. 

Vientiane.—Ông Nguyên-vàn-Viên có 
lòng lo công-viêc Chúa, nhirng trãi qua 
g'ân môt hăm liáy, ông mang lâ'}7 binh ho 
rat nguy-hiem. Xin quí-hpi càu-nguyên 
Chúa tõ quyèn-phép ciìa Ngài tnà cúu ông 
khói hinh ho, hau cho ông có thê hiêp lai 
vó'i chúng tôi inà lo vièc Chúa. 

Càu-xin Chũa cho chi-hôi chúng tôi ó' 
dày có the lâp mòt ban triryèn-đao đê rao 
Tin-Lànb cũa Ngài inõi buSi chièu Chúa-
nhut, vì có hon 8.000 ngàn hgirò'i Viêt-
Nam đuo'ng trú-ngu tai Vientiane còn 
chìm-đâm trong' tcĩi-lôi. Chúng tôi rat 
uó'c-ao dân-clât hp đê'n'cùng Dúc Chúa 
.Têsus mà nhân su* cúu-roi. Rát cáni •o*n ! 
—Chap-sir : Ngôrvfín-Sùng. 


