
NAM-KỲ 

Càn-tho*.—NIKV Cluia, Hôi-thánh Càn-
tho' cũng dirpc sai trái. Nam ngoái, đupc 
lion ba muoi linh-hon tro lai cùng Cluia. 

Cai-ngan.— Hpi Cai-ngan clã lo tir-làp. 
Mó-i đây, có môt em, lên liai tuc)i, đau 
năng, gàn chét! Nlurng, sau klii ngucVi nie 
ăn-năn và mpi ngirò'i càu-nguyèn, điro-c 
Chúa clifra lành, em lai tiroú-lĩnh. 

Mỳ-tho.— Tír ngày Hòi-đòng Dja-hat 
Nam-kỳ tan iilióm clén nay, có hai trăm 
ngirò'i theo đao la, tuc goi lã đao «I)Cra-
cluiô'i,)) dã dep bò hinh-tirpng, khòng nói 
tiengla.mâ tin Cluia taiMy-tho. Sau iiày, 
cliác còn nhièu ngtrtVi khác trong dao ã}' 
cũng sè bo toi theo sáng. Xin nhó* càu-
nj'uyèn cho hp (tnp-cdôi mcri trongCliúa. 

Trà-vinh.— Nhon dip di thăm các Hpi-
tlìánh tai Nam-kỳ, ông Bùi-tu'-Do có đén 
giâng phuc-lurng tai chi-hpi Trà-vinh. Có 
inòt cliàp-sir Nguyen-văn-Co, triró'C khi 
chira tin Clnia, có tròng môt trăm nóc 
tràu và tám cây cau; hăng nám, dirpc huè-
lo-i clu'rng 100$00. Vày mà, vì muón làm 
sáng danh Chúa Irong nlià mình, cháp-str 
dó bèn quyét-dinh đón hêt yà phá bô. 
Thiêtđáng ngpi-khen Chúa ! 

Cao-lãnh.—Hôi Cao-lãnhđirpcChúaban 
phuó'c nhièu! Nèn nhà giâng nay đă lát 
gach. Cliáp-sir Nguyên-văn-Gung mó-i 
dàng môt trăm cái ghò' sât. Hai tín-đò tên 
là Bò-inãu và Châc tuy hi vu-cáo, nhu-ng 
nliò Chúa, dèu dupc vô-can. 

Nhi-mỳ.—Hôi Nhi-mỳ điro-ng Iocãt nhà 
giiíng l)àng gacb có làu chuòng, t6n chìrng 
1.800$. Xin nhó'càu-nguyên cho. 

TâY-ninh. — Cuoi nám ngoái, vp tlihy 
truyèn-đao Duong-chán-Thé dã qua đcri. 
Bon-báo xin có lò-i chia buòn. 

Vinh-long. — Hòi Vĩnh-long mò'i ông 
muc-sir Tràin ôlai. Hai Hc)i-thánh Long-
xuyèn, Bình-long ctã lo tir-tri tir-lâp ròi. 
IIôi Trà-ôn cũng se tu*-tri tir-Iàp riêng. 

Cai-tàu-ha.— Hpi Cai-tàu-ha xin thày 

giang rièng. Gàn nay, dirpc Cluia 1am 
phcp Ia cbũa lành nbièu ngiròi: Nhir hà 
luro'ng-bc) Bòng và- cô Nguyên-tbi-Găp đèu 
vi sir câu-nguyên mà khói bjnh trái giô'ng. 
Vi vây, ba cln em và má.y ngircri cháu ciia 
hà Bòng đèu tin theo Clnia. Càm o-n Cbúa. 

Sa-đée.— Hòi-thánh Sa-đéc dã mò-i òng 
miic-sir Hiing ìr lai. 

TRUNG-KỲ 
Tourane.— tìén 5 Avril 1931, truò-ng 

Kinh-thánliTourane sê nghì hè. Xin Clnia 
ban plnróccbo cáchpc-sanh bpc-hành tan-
ló'i và dupc ctay Dirc Thánh-Linh. 

Phan-thiè't. — NhcV Clnia, Hpi-th;inh 
Plian-thiet ctp nay có vê láh-tó'i lâm. Mòi 
khi giàng, ngirò-i ngoai ctè'n ngbe rãt đc*)iig, 
vàcũngcó ngirò'icau-nguyên. Có ba tín-dò 
nglièo, làm tlip mpc, dàng 32$ cho Chúa đê 
mua gô đónglhêm raái hièn phía tru-crc nhà 
giâng. Sót-sâng thay ! 

Ninh-hòa.—Hpi-thánh Ninh-hòa cũng 
đã tién btró'c. Mõi lĩìn giãng, tlurò'ng có đô 
tám miroi ngirò'i lcvn và năm chuc trê con 
nhómlai. Tièndâng hang tháng dirpc dò 
14$ trô-Iai. Xin nhó- càu Cluia cho Hôi 
Ninh-hòa sóm đirpc tir-lâp. 

Faifoo.—Sau bai tuàn cau-nguyên, đã 
dirpcCluia chũachongirò'icon gái, 16 tuôi, 
õ- làng Châu-bí, khõi clurng diên. Thât 
Chúa đã cúru đtrpc nguò'i tuyêt-vong. 

Thanh-hóa.—Ông miic-sir Tiô'p giâng 
phán-lurng hai tuàn ; 30 ngirò'i cau-nguyên. 

Vinh.— Ông muc-su Tiè'p giâng phán-
hu-ng chín ngày, có 11 ngirò*i cau-nguyên. 

BÁC-KỲ 
Quâng-yên.—Mó*i dirpc phépgiângđao 

Cluia tai Quâng-yèn. Quãng-yên selàhôi 
nhánb cùa Hâi-pbòng. 

Hà-nôi. —Hôi-đòng tluròng-niên có m<Vi 
ông muc-sir Thái cú* õ" Hà-nc)i. 

Nhà-in bSn-hôi.—Đang in môt sách, 
nban đ'ê là «Đur*ò,ng sáng hàng ngàY»>> 
bàng lò-i Kinh-thánh, đê giúp gia-đình lê-
bái đpc Irong hang ngày. (Coi trang 104) 



T I N - T I T C 
( T i é p theo) 

A I - L A O 

V i e n t i a n e . — N g à y sanh 'Cl iúa vìra r ò i , 

ông Ngô-văn-Sùng, t ín-đò Cliúa, c ó nicri 

nhièu ngirò-i ngoai nl ióm tai nlià mình , 

nói v è sir-tích Cliúa Jèsus; tuy chira có 

két-quâ, nlurng cũng là mpt d ip tot khién 

cho mpi ngircri đup'c nghe v è Chúa Cúu-

thé . T r o n g tháng F é v r i e r 1931, ông bà 

muc-sir G r o b b và ông Jeffrey c ù n g đ i sang 

Vien t i ane đê lâp Hôi- thánh. Xin nhó' càu 

Chúa xuõng phuó-c trên v i è c mcVi năy. 
T i ê n - b i ê t . — Đen tháng A v r i l , 1931, cô 

đoc-hpc E. M. Fros t ó - T o u r a n e , các ông 
bà muc-sir P . Carlson ô' VTnh-long, C. E. 
T r a v i s ô- N h a - t r a n g , R. M. Jackson õ' 

Thanh-hóa , và ông dõc-hpc J. D . Olsen ò -

T o u r a n e se v è t â y nghĩ. Vây bôn-báo c ó 

lò'i t iên-biêt , x i n C l u ĩ a ban plurcVccho các 

òng bà đó đi đirò'ng đ u p x binh-yên, và sê 

trô- lai bon-xú đe hìĩu v i êc Chúa nfra. 


