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T O N G - L I Ê N - H Ô I 

Đ a i - h ô i - đ o n g . - T i r 15 dcn li) Mai l!>:i!, 
Bai-hôi-đòng Tong-l iên-hòi se hpp tai 
Hà-nôi. Mong rang các phái-vièn den du 
clio dông. Hòi-lhánh Hà-nòi dang lo ciít 
nlià lá cho Bai-hôi-đòng nhóm-hop, và 
dpn hai nhà ngù cho nhfrng nguòi dén 
dtr Bai-hpi-dòng. Nghe dàu moi dèni môi 
nguòi phâi tra 0§15 dê giúp thèm vào 
ticn chi-phí. Còn mèn, inùng và (10 ăn 
uõng thì các phái-vièn pliiíi lir lo lâ'y. 

B Á C - K Ỳ 

Hái-diro*ng. Truóc dày bô'n năm, ông 
Lê-văn-Nhup-ng vãn nghiên thuoc phiên. 
Song, tù bù;'. 21 Iháng gièng ta, òng dó đS 
nhiv sirc Chúa mà chìra đtrcrc rôi. 

Hà-nôi.- Hôi dinh tnò- hôi phâ'n-hung lii 
3 dê'n 12Mai 1931. Có mcVi liai ông Biro-ng-
nhũ-Tiò'p và Òng-van-IIuyèn đSn giâng. 

Báe-ninh.— O dày ket-quií luy it, nhting 
thât quí. Xin càu-nguyèn cho ông Hoat, 
vì bi ngăn-trcr nhièu nòi. 

Hà-Đông,— Tù 19 dcn 26 Avril , ông 
Birong-iihũ-Ticp giàng phãn-lurng. 

T R U N G - K Ỳ 

Hué.— NhtV on Chúa, Hpi-thánh Huc 
dã làp dirp'C pliòng xcm sách. Sách-vcV 
khào-ciru vc le dao có dtì ba thú l iêng: 
Vièt-vãn, Pháp-văn, và Hán-vàn. Xin ciìu 
Chúa thúc-giuc nhièu ngtròi dè'n xcm sáclĩ 
dc biê't v'è danh Ngài. Hiên nay, Hòi dã 
biìu ông Triìn-Bán lâm chãp-str. Xin càu-
nguyên cho ông Biín đíi sirc lo viêc Hôi. 

Fai foo.—IIôi nuVi mâ'y ông muc - sir 
giàng năm ngày, có ba nuroi hai ngircVi 
càu-nguỳên. Chúa mcVi cbira cho chi Võ-
thi-Cllúc và anh Vò-Thuàt õ' làng Biêm-
so-n khõi binh. Òng jjiáo Duong-dinh-B;i 
GÒn diên nìing; xin ciìu Chúa chíhi cho. 

Tourane.—Thày Bùi-trung-Qui, hpc-
sanh truòng Kinh-thánh Tourane, có tha 
làm chirng rang tù ngày dpc Thânh-Kinh 
Báo, lirp-ni đirpc nhicu món quà íhiên-
hrcrng rát cõ thú-vi, khiê'n cho tàm-thiìn 
mình dtrpc thôa-mãn, vân vàn. Thày đó 

lai cám on bà E. F. Itwin dã có còng soan 
bài hpc ngàv Chúa-nhut giiip hpc-s-anh dê 
hiêu Kinh-thánh. "Bòn-báo xin cinii o-n 
thiìy Quì, và cir ráfl SÚc íâm cho khoi 
phu táni lòng yèu-mén cíia đôc-già. 

Tru'crng Kinh-thánh Tourane.— MucVi 
gi(V sáng bfra thú- sáu 3 Avril, truòng 
Kinh-lhánh Tourane đS làm lc phát bàng 
tô't-nghiôp cho các nam nfr hpc-sanh. 
ông diíc-hoe John D. Olscn chù-tpa. Ba 
ònggiáo-sir H. H. Ila/.lclt, Òng-văn-Huyèn, 
Lè-đình-Ttrcri, ông inuc-sir Tràn-xuàn-
Phan, cò dóe-hoc E. M. Frost, hai bà giáo-
str H. H. Hazlett vã Nguyèn-hũu-Thiinli, 
máy òng tiuvèn-dao, niuc-str cùng nhicu 
giáo-hũu cua Hpi-lhánh Touianc và các 
ílòi-llu'inh làn-càn deu dè'n du lc. Ong 
Huycn c'áu-nguyên, ông Ttro-i dpc Kinh-
thánh, ông Phan giói-thièu, ba sanh-vicn 
lcVp tol-nghièp dpc dicn-văn. 

Ông dõc-hpc phát bang tô't-nghiêp cho 
muòi b;ìy sanh-vicn, là các thììy Triìn-
v;ín-Bi,Nguycn-v;ui-Cmn,Nguycn-t;ín-ClHr, 
Vũ-dan-Chinh, Lè-lâ'n-Dăng, Tr;in-công-
Giâo, Tran-nhu-IIoi, Lc-khac-Hòa, Luu-
văn-Ky, L\ru-v;ín-Mão, Tran-Mai, Phan-
yân-Píiáp, Nguyèn-hâu-Phúe, Nguycn-vàn-
Phán, Ngiiycìn-văn-Qiiàng, Bùi-lrung-Qui, 
Dõ-dirc-Tri ; cùng ban gilíy chirng-chi 
cho hai thlìy Dào-Thúc, Boàn-văn-(^hàu. 
Cô đíSc-hpc phát giâ'y chirng-chĩ cho 
mircVi ba nũ hpc-sanh, là các cô Bi, 
Cani, Chfr, C.hinh, Băng, Giáo, Hoi, Hòa, 
Pluic, Phán, Qurmg, Qui, Chàu. 

Bcnsáu giò- ruõ'i toi hòin đd, các hpc-
sanh nhóm tai Thích-thi-Buòng d'c du tiêc 
Ihánh và tir-giri nhau, cĩupc Chúa do d;ĩy 
âíi-diên. 

NhcV o'n Chita, năm nay lê phát văn-
bang dtrpc rãt trpng-thc và ló-p tot-nghicp 
cũng dông ho'n mpi năm. Xin anh chi 
giáo-hũ'ii hang c;iu-nguycn cho các thlìv 
cò tot-nghiêp dtrc.rc dày BiVc Thánh-Linh. 

Què" - scrn.— Hòi Qué-so'ii dupc Chúa 
ban pluróc nhicu lãm. Nay đã cat dirp'c 
môt nhà giàng bang tranh, chùng dtro-c 



hai trăm hăm nitrcri chõ ngòi. ôhg Bõ-
Phircnig và òng Ha/.lett có mcV hòi bô-dao, 
mcVi hai òng muc-su* Tràn-xuàn-Plian và 
Pham-Thành giâng ba ngày. Két-quă 
dircrc sáu nnro'i ngu'òi t i n Chúa. Sau đó, 
lai dirp'c thêm năm muo'i nguò'i t i n níra. 
Xin nhó' càu-nguyèn cho. 

N A M - K Ỳ 

Trà-vinh. — Năm ngoái, có hai nnroi 
môt ngirò'i ăn-năn tin Chúa, năm ngircVi 
sđt-sâug. Sau klii tin Chúa dircrc hai tuìui, 
ông Boàn-văn-Chon cttro'c Chúa chtra kliòi 
nghièn ruo'U. Hòi dinh cãt mòtnhàgiàng 
cln'rng 300$00, nlurng nu'vi có 80$0(); vày 
xin anh ehj ciiu Chúa ban cho đù tièn đê 
làm tron trong năm nay. 

Sài-gon.—Bô'i anh'em trong Chúa hicp 
nhau cau-nguyên, nèn mòt nũ' tín-đò ò' 
Kháiih-hôicliro'cChúachfralànhbinh di tâ. 

Bình-trj-đông.— Có hai ngtrò'i ngoai 
điêh trcV lai tin Chúa, bèn liét dièn. Môt 
ngiròi khác dau gàn tăt lio'i, clliu câu-
nguyêii tin theo Cluia, tírc tliì th& ctiro-c 
và sò'ng. Ngo'i-khen Chúa Jêsus! 

Ké-sách.—Vì cliiu cau-nguyên tin Chúa, 
mòt ngircVi ngoaì bi qu'ìámlièn cttro'c chira 
lành ; hiên nay đú*hg vũ'ng trong Clnia. 

Bác-Iiêu.—Sau khi tin Cluia, môt ngirò'i 
đau binh pliung lâu uãm đũ'crc Ngài clifia 
khoi ngay. Bà't ngoi-khen quyíln-tp'iiép la-
lùng ci'ia Círu-Chtìà. 

Sóc-trang.—Có bà Truo'iig-Mieng dau 
bai, di khòng dăng; nlnrng vi cau-ngu\ c n , 
dirpc Cluia chtfa lành. A-Ic-lu-gia, khen-
ngpi Cluia ! 

Sóe-sàí.—Cám o'li Cluia, chi-hôi Sóc-sâi 
dã cát xong nhà giâng bang ngói và nhã 
muc-.sir ò . Nhũt-djnli cuõi thállg Avrĩl 
Í93l thì làra lè khánh-thànb và giâng phuc-
liirng. Xin cau-nguyèn Clnia ban cho 
uhièii b-ông trái lot-lành. 

Bà-tri. —Hòi tháng Mars 1931, có nhièu 
nguòi dep giuòng-thò' bàng ti'i c'àn õ'c niã 
thò-plurpng Cluia; có llăm muoi tirngu'òi 
àn-năn tpi, cau-nguvên tin Cluia ; có hai 
muoi mot ngirò'i chiu phcp báp-tèm. 
Hièn nay Hòi Bà-tri dirp'C hcrn hai trăin 
tin-dò. Tièn dàngtrong tháng Mars đu'pc 
46$00 dê sám đò dùng trong nhà giâng. 
Xin càu Cluia giúp-đõ' kỳ tói sê làm phcp 
biip-têm cho mòt trăm ngu'ò'i níra. Lãi xin 
cau-nguyèn cho Sàn-đ6e và Chp'-mó'i dèu 
<lupc phcp giãng và cãthhà giâng. 

Càn-tho*. — Cám o'n Clnia lám, Hòi Càn-
tho' dã trâ hê't so ncr 6500$00 xây nlià giâng. 

Tân-an.—Òng Đào-văn-lliru, làm thày 
thuoc, dê riêng phàn mirò'i, môi tháng 
đârig cho Chúa đu'pc chùng 3$50. Trung-
tíri vè sur dàng tièn nhu* vày, thàt đáng 
làm giro'ng cho tín-đò khác. Lai có cò 
Btip, 22 tuôi, đàu hi gia-đình ghét bo vi 
có' tin Clnúa, song cò vãn cú sôt-sâng. 

Cám o-n quí òng bà đã cau-nguyèn cho 
òng Boàn-văn-Cuò'ng, chap-svr chi-hôi 
Tnn-an. Song, theo ỳ Cluia, Ngài đã đeftl 
ông di ròi. 

Ô-môn . -Mó ' i dày, bà Lè-lhi-Ngò-i và 
cpn gái minh dèu bèn-đô tin theo Cluia, 
dau hi ngirò'i chòttg rày-rà dánh đuôi. Bà 
ctó ctã dàng xàu c.huòi lìin cho thììy giang. 
Saungirò'i chòng bã chiu câm-đông, cũng 
sáp mìnhăn-nãn. Lai cóông Nguyên-vări-
Ticng, trtró'c làm phù-thuy và ucíng rup'ii 
mòi ngáy 0$10, nhu*ng ttr khi nhjn-nhuc VOE 
clniõi rilã tin Cluia, thi khòng nlurng clhra 
đirp'c rirou, mã lai làm cho nguò'i vp' cfing 
nhóm nhàgiâng và Ihra tin Chúa nũa. Vc 
tài-chính xày nhà giâng, Hòi Ô-môn bi tluì'-
th'ách quá; xin anh chi cau-nguyên cho. 

Trà-ôn và Tam-bình.— Nay Chúa ban 
o-n cho IIpi Trà-òn dã lo tir-tri môtmình; 
có bõn anh em nhút-đinh dàng ])h;ìn ìnuùi 
cho Cluia. Xin ciìu-iiguycn Cluia cho thiìy 
Băiig-phirong-Tãi khoi nglìiên a-phièn. 
Còn Hòi Tain-bình thì xin thày giâng 
riêugj inoi tiiáng ehju 20$0(). Bó lá bôi 
lòng nhièt-thành cùn anh em o' hai Hòi. 
Xin ciìu-nguyèii cho. 

C A O - M Ê N 
Pnompenh. — Ong muc-su' Quô'c c.ó đi 

giàng dao tír Nam-vang đè'n Battambãng. 
Ba lài) đi đeu găp nguy-hièm trèn xe ho'i: 
lúc thi xc dung nhau, lúc thì xe dõ úp 
xuong ruòng. Song, Chúa gìti-giũ* mang 
SÓttg cùa con-cái Ngài, nên ông không h'ê 
chi câ, may tbay ! 

. Vi so niìy ht?t chô, nêri tin ò' Vientiane, 
Tam-kỳ, Long-xuyèn, An-thái-dòng và 
Cai-lay hoãn dè'n kỳ sau. 

Bon-báo khâi-su'.—Khi các nu.ic-suthay 
giâng dbi đi Hòi khác, xin bàn-giao vièc 
mua báo cho ngtrò'i đén thay mình, và 
nói cho bon-báo biêt. Còn tièn mua báo, 
hê ai còn thiê'u, cũng xin gõ'i trií. Bát 
cám crn. — T. K. l i . 


