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H A i - đ o n g T o n g - l i ê n - h ô i — BÒn-báo 
diro-c tin dicli-xác ràng Hõi-dòng Tĩing-
Iiên-hôi sc nhóm tai Touranc, lir 1-1 dêĩi 
18 Mai 1935. Bât dàu lir bĩra nay xin càu-
nguyèn Birc Thánh-Linh cai-tri Hôi-dong 
và dùng Hòi-dong làni nguòn phuc-hirng 
cho cà Hôi-Tliãnh BAng-Pháp. Cũng iró-c-
ao anh ein chj em tin-dò nlióni dõng dè 
nliãn-lãĩih phiró-c Cluia.— T. K. Iì. 

H l - t í n . — B o n - b á o dtrcrc tin chirng 
thupng-tuàĩi tháng Juin õng Muc sir . ICÌUI 
Funé sc liini lè Ihàiih-hõn vói cô Myrl le 
I l a l l . Xin cluic òng bã điro-c luròiig 
pluróc trong gia-dìnli niói và maii qua 
đát Viê t hau viêc Chúa.—T. K. B. 

Cáe eh i -hô i t hém dAc-già .—Nain-vang: 
1 ;—Tây-ninli : 1 ;—Da-lat: 3;—Cao-lanh : 
2;—Vinh : 1 ; Gò-công : 10 ;—Lac-thành : 4; 
Ciìni-long: 1 ;—Long-inỳ : 2 ;—An-lac-tày : 
3 ; — Phan-rang: 1; — Ben-fre : 2 ; — Thu-
hòn : 1. 

Bon-báo cíiin o n hêĩ thày anh eiu, và 
xin thira ràĩig tir nay anh em uão niua 
báo thi cir tinli tir Ibáng gò'i niua, chcr 
kbòng gòi tir đhTi niini nfra. — T. K. B. 

L ò n g t6t đáng khen.—Ông Nguyêĩ i -
ván-Thp mcVi chuySn-giao cho hòn-báo 
1$10 cùa ông Tho -kỳ Kình và i$00 cùa 
nbac-miu ông Búp, dcu tliuôc vè chi-hôi 
Thũ-dàTi-m<)t, giúp ch'o bSn-báo. Hai 
ban yêu-dáu này đ3 chiu càin-đòng vi 
tháy Thánh-Kinh Báo Hiiéu-th6n. Bòn-
báo dòng-nbo'ii lãy làm càm-kich võ-cũng, 
và xin liét lòng cám on liai han. (^ãu-
xin Gluia hiin pliiróc dir-dãt cho hai biin ! 

—R. k. b. 
X I Ê M - L A 

K o r a t . —Bà Paul Guntlier mói sanh-ha 
mOt trai. Bôn-báo xin chia vui vó'i õng 
bà và càu Ghúa cho cni bé diroc lfrn lèn 
trong ân-di5n Ngài.—T. K. B. 

N A M - K Ỳ •* 
N g ò cùng các H ò i - T h á n h Nam-hat.— 

T ô i đ3 đupc Bai-hOi-dãng Nam-liat cù-
làm Trirô'ng-han Truyen-đao Xe Tin-lành. 
Tir dây vè sau tôi có diĩ thi-giò- lo công-

vicc Cluia trèn xe, và to-chirc môt ban 
triiyèn-dao Iiru-hâiih, có Ihày giâng và 
tbììy bán sách thco xe hiôn liiòn. Nhfrng 
v iêc sáp-dăt trôn xe «Tin- I . anh» và cách 
cbay đên noi n!ly chõ np ngày nay riit 
t ièn-lpi, kliòng lon-hao nlur lúc t ruóc . 

Quí-hpi nào 11111611 riróc xe « T i n - L à n h » 
đeĩi vân-đông còng-viêc Cliúa trong kbi 
có giàng pliuc-hiriig, hoăc anh eni llào 
xem-xct chuug-qiiaiib Hòi iiiinh có djp 
tô't giàng đao cho ngirõi ngoai, xin cir 
v ié l tha thuo-iiK-lirp'iig vá i tõi, tôi sè sSn 
lóng dcni xe dén hicp-tăc v ó i quí-hôi ilc? 
cô-dpng đao Cluia. Nlur vỳy, châc-chan 
C.biia sc ban o'li-pbu-óc dòi-dào vá ket-quâ 
m v-iiiãn. 

Vi6t tho cho tòi, xin đè hi nhir \siy : 
Mr. Bũi-tu--l)o, Trirò-ng-ban Truyên-dao 
Xe Tin-Liinh, Buc de Cá i -Kb í , Cân-tho. 
—Bùi-lir-Do. 

S a - d é c . — Ciun o-n Birc Chúa Trò-i, 
Nf{ãi cho chi-bôi Sa-đéc tB-chirc diroc 
nnii ban di liim chirng đao cho iihfrng 
chõ clura nglic (lanh Jí:-sus ; có 10 ngirò-i 
t ì i ih-nguyèn đi và nhièu anh chi khác 
cluu giúp tièn và thuyèn đè lo viêc níìy. 

Có dèu năy dáng ngpi-klien Cluia nfra, 
là nipt iliãv kia triróc dã di rao-giàng 
dao Cluia, sau thiìy vè iiliã, l l ieo ỳ niiiih 
làp cách iiăj' th6 kia, lo làni-ãn bét sirc 
ròT sa-súl, không đi nhóin lai ; rot cuòc 
làm viêc gi that-hai viêc niíy. Bày giò -

thhj' tinh-ngô, bô i -bãn hi'l si'rc, không 
dáin Iheo ỳ mình, đành pliyc ỳ Chiia. 
Ngãy Hòi-dòng thuò'ng-nièn cùa chi-hòi 
mcri ròi, thày đirng lên xirng tòi và xin 
HAi-Thánh cău-nguyên cho thày.di lâni 
chirng dao cho kè dòng-Ioai. Tir dó tói 
nny thiiy di nliòm lai s6t-sang vã khĩ -
sir lo hàu viêc Chúa. Cám on Chúa I 
Nguyèn Chúa ban on cbo lliay và 10 aub 
em trcn kia giũ-lòng trung-tin mà liini trpn 
lò-i hira. A-meii . — Ngiigên-hũii-Khanh. 

Can-tho*.—Ngpi-khen flirc Cluia Trò-i, 
nàni 1934 Ngài có han nhièu phiróc cho 
HAi-Thánh Ngài ò Càn-tho. 



FHANH-KINH BÁO 

Vè sfí tièn eung-cã'p sir cáii-dùng clio 
óng muc-sir vá các khoân chi-pli i mfti 
llii'ing Cflrj có 3li$fi0, inii nhò' o'n Chún cho 
đfi. Còn các sõ lièn tu-hò va siìni Ihcin 
tài-vât trong nhii giàng Iron niiin là 133$f>(). 

Chúng tõi cũng inò' cuôe phi.ie-lurng và 
bđ-dao lír 1(5 dén 18 Janvier l!)3f>, có nieVi 
qui-vi muc-su Naiu, Mỳ1 dè'n giâiig. Cluia 
có dùngqui òng iná pliãn-khò'i dò'i thièng-
liêng cùa iinh cm nhicii, kel-quã dirpc 3 
ngirfri tiu Chiia. 

Có anh Tran-Xũng lin Chúa bòi nghe 
nn'n cin ò- tàu Tin-Lãnh giãng tai Hôa-lirii. 
Vi danli Chiia ncn anli hi cha nic dánli 

Chúa nay an-năn t rò yi. A-lâ-lu-gia ! 
Thiê t lii tài CiVu-C.lnia rãl la l 

Gin-quyfín òng Hirong-chiinl), chù <lát 
cùa HOi-Tliánh Quói -son , dõi-dni vó'i 
chúng tôi thnt là lõt 1am. Songòngclura 
nht'rl-dinli tin Cluia ; chting tôi h í t lòng 
càu-ngtiyên, nliirng Chtia clura trà lò i . 

Xin quí Hc)i-Thánh cir cău-n&uy$n clio 
chiing lòi iliic-thiing mn-qul mn đeni vè 
nliièu hó lún elio Ngài . A-nien.—Phan-
văn-Tù. 

An-hóa . Diiu iiiini kinll-té khó-khãn, 
song iinh cm tin-đd đuoc on Cliúa nhièu 
vii tliing tàm liiêp ỳ cliuiig lo cõng-vicc 

Oiiií Mro ttiro'njí day (lao c 

đuoi khòi nhà. Khi dén Ciĩn-tho thì gfip 
sir thir-thách là con dau ròi chel , lliêin 
nõi thi íu c o m ăn áo m ă c . c õ nhò' anli em 
trong Chúa gitip-dõ-. Bõi lòng truiig-lin 

anh nên nicVi ba Iháng nay mã (;iuia 
lio anh iiiua hiin loi i luoc -101) dông, nnh 
6n dâng phiìn nnrfri cho Chtia. Ta o n 
luia dil han nipi pluróc trén đày ! —Nghi-

viên: Lè-văn-C.a. 
Quó*i-SO-n. —Cliiia dã sai lòi dcii dãy 

àn táni thiing. Chúa õ v ó i llôi-Thiinh 
à đòng làm vicjc cùng tôi, nèn niáy su-
•an-trO" đfi tan mat. Tôi hiêp v ó i ticu-
an truyèn-dao 11:1111 ufr mã di làm chi'rng 
è Cluia 1110i ngày llu'r SÌ'UI cho ngiròi 

oai. Cón các ngãy khác thi lòi di v ó i 
lia, tò sir yêii-thtrong cũa Ngài cl io mòi 
uõi lô i găp. 

Cám 011 Chiin, có 14 ngiròi lcrn v:i 7 eni 
hò tin Cliún, và 4 gia-quyeii tin-dii hò 

l l O CJÍC t:ll-(II'i M9Ì <V D j i c i l l g 

Chiiii. Chúng tôi góp diroc sõ tii?n là 
28$00, liiin di ipc 12 bii cù'ii lá-sácli và cái 
sfic niàng cùa nhã giâng. Chúng (fii liéi 
lòng kicng 1111 cau-ngiiyf'ii inoi Ihiing mpt 
ngày, nèn công-vii 'c Cliúu (Iirírc pluróc 
nhicti. A-lè-lu-gia. A-iuen !—J3a/i Tri-sit. 

Lôc-thuAn.— IIói chiing tòi nglu'o câ 
pliĩìn vât-chiíl liìn phiìn tinli-lhân. May 
thay, Chú'a dùng ông Muc-su Carlson và 
ông HQC-SU Diing ginng cho 2 ngày 2 dêni. 
Cluia diít Lò'i Ngái vào niòi-niièng hai ông 
nSy, giúp clio dò i thièiig-lièng cluing tôi 
đirpc lãii-tói, kél-quã có 3 ngirò-i trò' lai 
cũng Cluia. Xin các qtii-hfii nluV cflU-
nguyc'n cho bon-lipi nitia điroc nn'íng'dãt 
dãng dòi nha giàng đi, cluing tôi da-ta. 
—lian Tri-sir. 

Bình-đal.— Chi-hpi cliúng lôi có m ò 
cuôc bo-đao 2 ngày 2 dèin. Cluia dting 3 
õng Muc-str Carlson, Nguycn-chiiu-Tliòng, 



Nguyên-Băng đèĩi ilay-dô cho cluing lôi 
dirpc ló'n lèn vè diVi thièng-lièng vã ilup-c 
môt con mira phiròx dòi-dào. Còn str 
nlióin lai clio ngirói ngoai thât dòng, tt'r 
Irong đăn ngoãi dèu dircrc yên-l§ng, thât 
là Cliúa ciini quyí'n ô' giĩro clìúng tôi . 
Răt cám on N g à i ! Két-quà'"dirp'c 1 linli-
hòn t rò lai cùug Clnia. 

Cliúa cũng đua-day ông cliãp-str Qui ô 
Bén-tre xuõng ò' liòi clning tôi . Ông có 
lóng sôt-sâng, lo dtroc nhièu v iêc , moi 
lân ini.ic-MR ilcn giùng thi õng lo c l io mpi 
s\r càn-dũng. Cáni on Clnia lãnt! Xin 
qui-liòi cau-nguy('ii cl io dtrpc pl iép m ò 
nbà giàng ò- Tlnra-đú'c.—BÍIII Tri-su. 

Cao- lanh . -Chi -hp i chúng tôi báy làu 
đirp'C o-ii cùa Chúa nhièĩi, nhtrng cliúng 
tôi khõng càĩi-thãn, thiêĩi lòng tin-cày 
Cliún, nén ma-quĩ nhon dip xen vào , 
li'tm cho ban Tri-si.r chúng tòi huòn-phièn 
vó-i nhau rãĩ d ĩ r - d ò i trót máy tháng 
trirò-ng. Nhtrng, cám on <-liúa, Ngà i nicr 
cho chũng tõi nipl hõi-dòng phuc-hirng 
4 ngày dèm, tir28 I-'évrier dén 3 Mars 1935. 
Ngài d in igông bà Ilpi-tr iròng B. I . Jellrey, 
ông MQC-SU P. K . Carlson, õng I lpĩ- lr t ròng 
Lè-đinh-Tiroi và ôngMuc-sir Nguyèn-hĩru-
Khanh bòi-bô đòi tbiêng-licng cùa chiuig 
tôi, và cho chúng tô"i biét niiiih có t i ) i ; 
chling lõi xirng ra vfri Cbún và lia iniiih 
chiu lòi vfVi nhau, nèn hiên nay diĩ hiêp 
môt, hòa-thuân, vui-vè viVi nhati nui lo 
còng-vièc Cbúa. Tbàt cáni o-ii Chúa ! 

T r o n g 4 đèni giàng Chiin cũng han o n 
cho ngirôi ngoai có tir 500 d ín lOOOthinh-
già, két <pià dirpc 8 linh-bòn trò- \c ciuig 
C.húa ; <Ting còn nhiêii ngirò'i muíi'n lin 
Cllúa, nhirng hp còn bcn nay mai, xin 
qui-bpi nbir chu-nguycn giiuii cbo hp sóm 
trò' v í cùng Chúa. 

Clnia lai ban on cho chi-hòi cb img (ôi 
dòng lâm tô-chirc đufrc mpl l ièu-ban 
truvèn-<lao dè mõi tuân-lc di gieo girtng 
Tin-Lành cho ngiriri ngoai. Xin qui anh 
chi trong Cbúa nh<V càu-nguyên Chúa ban 
pbircVc cho cluing tôi sièng-nãng băii v iêc 
Ngài.—fìan Tri-su. 

T r à - v l n h . — Tl ig t cám on Clnia, nluV 
sirc toàn-nìing cùa Ngài , cho nên chúng 
tôi dãu lii nghèo-nàn, nià cũng có thĩl 
khòi-su' cãt nhã giãng hòi đihi năni 1934. 
Song vì c<V làn sóng quSn-bách, nèn niiii 
đén ngày 12, 13, 14 Mars 1935 m ó i Ihm lê 

kliáiih-tliànb ilirp-c ; luõn dip có mò - hõi 
phi,ic-hirng t iong ha ngày ãy. 

Cluia dùng òng bà Hôi-trurrng B . I . 
"JelTrey và các ông Lè-đinh-Tiroi , Lê-văn-
Qtiê", Phan-viiii-Hicu, Phan-v.ln-Tir dírc-
diíy đ ò i thiêng-liêng tin-đò. Có nhieti 
anh chi biét iiiinh ibicu-thfin, nên khóc-
lóc , ăn-nan tpi vá hira-iiguycn dâng trpn 
iiiinh biìii vièc theo ỳ tbiinb cùa Ngái . 
Ngtròi ngoai & đây còn cirng lòng lam, 
môi dêm có chiriig trén 100 ngtròi dén 
nghe mà thôi, và chì có mpt l inh-hòn 110 
lai cùng Chúa. 

\ à y , xin qui anh chi trong Chúa nhó-
-ctui-iiguy4ií clio Hôi-Tliiinh Trà-vinh càng 
đirp-c lan-t<Vi trong ân-đièn cùa Chúa 
cbiing ta, và cho ngirò'i ngoai & dày mau 
nn-nàn tôi , trò' lai thó' Ngài .—Tu-hóa: 
Luong-vãn-Nhieu. 

Biên-hòa.—Cám on Cluia, Hpi clu'uig 
tôi có mò'i các ông I ) . I . Jcffrey, Lê-dinb-
Tiro ' i , Huỳnh-ii i i i ih-Ỳ và Nguyèn-văn-Thp 
đ?n giàng plnic-lurng ba ngây dcni tir 17 
<12n 19 Mars. NhcV Cluia, các qui ông 
diing nliicu lò'i quí-hiiu ciàa Cllúa tài-hòi 
d<Vi thièng-Iiêng chúiig tôi và tò cho biét 
boii-phãn liau v iêc Chúa. Kè't-quâ có hai 
ngtrò-i ngoai trô- vè tin Chtia ; cũng có ba 
ngiròi chiu phép háp-têni. Cáni on Clnin I 
—lian Tri-su. 

B Á C - K Ỳ 

Al-t ín.—líni Đãi ig- th j -Ngpc-Liên , con 
ông hii B ì lng-d i rc -Tl iu , t ruyèn-đao & 
Kliiini-thièn (Hã-đông) , dã ngù yèn Irong 
Cluin ugày 4 Avr i l 1935. BSn-báo xin có 
l<Vi thành-tlu.rc chia huòn cùng ông bà 
T h u . - r . K. B. 

Hã-nôi.—Niim niiin vè t ruóc tôi là kè 
xĩiti-xa, c l i c n -biVi, bain tbicb Ihè-gian, ili'ii 
nôi nbicu khi mufíii licu tliAn-thè cùa 
niiiih di . Nhirng, cani on Cluia, Ngài 
k é u g p i tõi c l c ' i i ngbe g iang ; (!lnia hii tĩnb-
thirc tòi . Tir năni 1931 đêĩi giò- tòi đupc 
dòi n iói . T ô i cũng có máy liri cáni oii 
Cluia vi \cr tôi dau gììn chét nià Cliúa lai 
ciru-chũa cho diroc lành nlur Ibuòng ròi . 
A-lc-lu-gia ! — Ngugên-viêt-Qui. 

Bác-g l ang . — Cách dày hai tuăn-lê, tôi 
cho dirn con tòi niói bfin tuòi di Ilii ncii 
thăni chi tõi, là iigirivi chira bic't Cluia. 
Vira dcín đupc nn5t hôin, thì con tôi dang 
níra dêm hét lèn thãt dir, ròi pliát co-n 
nóng sôt rát Qgtry. Vira sáng ra thi con 



T H Á N H - K l N i l nAo 

tôi mpc (tììy inun nlipt nliir binh dàu mùa 
(trái g i8ng) . 

Chi tôi sp-, 1>:*i t di incVi tliây thuác. 
Nhirng tòi kbông nglic, chĩ bct lòiift nhfV 
Biing Clii-cao và nài-xin Cliún Jèsns chira 
lành cho con tôi . QuS-ubiên Cliúa làm 
pllép la, (tiroc I>8n liòm kháp ngtròi con 
lòi cliĩ còn cbirng 10 inun, và trong vòng 
mòt tuâii-Ic tliì con tôi qua khõi nhir 
tlurcVng. Vãy nên tôi lò lòng (hiinh-tlurc 
ta on Bũc Cliúa Trcri toàn-năng de qui 
ông bà cùng ngpi-klien Ngài.—Mai-ngoc-
Thugêl. 

Mé-tr i .—Tir khi tin Chúa đêĩi nay, tôj 
lãy nhĩrng sir đáng-cay lãin ngpt, irôì 
buòn lâm vui. Não lii gia-đìnb bat-bcr, 
(lòng-biìo xò-duoi, song nl iò lùng nliiu-
nliuc Cluia ban, tòi dtrpc hoàn-toàn đác-
tliang, dii i in ' i i sir nhin-nliuc dó két-cuõc 
dã dtra vrr tôi t rò vè ciing Ngiti. 

Năm ngoái Cliúa lai ban on cbo tôi 
cltrpc bpc noi tieu-trirrVng Kinli-Thánli 
tai Hn-nòi, tlitiòc quyèn giiini-dfíc cùa bii 
Homcr -Bixon . T õ i diroc hpc l)8n tliáng, 
diroc biEt rõ hon vè Cliúa và str dftng 
ininli liĩĩu v iêe Ngài . Ti r kbi bãi Ir iròng 
ctéii r.ay Clnia cho tõi có nliièu tlii-giò- dè 
đi các noi xa-la liàu v icc Ngiii, và dã dân-
dât dtrpc lion 10 linh-liòn Irò' lai tllíV 
Cluiii. A-lè-lu-gia ! Xin các òng bà ciĩu-
ngiiyên cho các anh ein dó dupc diVng 
vũng trong Chúa, và cho tòi dupc Cbúa 
(liìn-dât trong mpi si.r tlieo y-inuón Ngii i . 
A-in e n.—Ngu gên-bú-tìieu. 

T R U N G - K Ỳ 

L ê T 6 t - n g h i è p cùa trirò*ng Kinh -
Tliánh. -Ní i ày 28 Avr i l 1935 l i u ò n g Kinh-
Tluinli ò Tourane làni lè pluit biing t6l-
ngliièp cho iniròi sanli-vièn, là các tliày 
Nguyêii - ngpc - Cliiéu, Nguyen - vàn -Còn, 
Trfin-văn-Đê, Phai i- l .ang,Tli i i i -vài i -Ngli ĩa , 
Nguyèn - hũu - Phiên , Traii - tliu - Quang, 
Nguyèn-vi in-Ti im, Hi iỳnh-Tièn , P l i a m -
liũu-Trirc. 

Bôn-báo xin cliúc mirng các tliiiy tõt-
ngliiêp và cău Clnia bnn cl io các tliãy 
đtrpc dày-dfiy Bírc Tliánli-Linh dè di ra 
ciru-virt d ò n g - b ã o khôi vòng t ô i - l õ i . 

-T. K. n. 
Khe-sanh.—Ta on Cliún, Ngãi có liim 

công-vièc Ió-n-lao và dõ o'n-plitrirc trèn 
iigirfVi C à - l o ! 

Trong klioãng Imn inõt niim nny Cliún 

sai vp- cliõng tôi Icn diiy hìiu v iêc Chũa 
giirn ngirfri Cà - Io . Chúng tôi găp nhièu 
sir klió-kbìin : nirfVc dpc, con cli6t, t h i íu -
tliõn, vp- chòng tôi dau nliièu, hiên nay 
lai lia xa con. Song, ngpi-kben Clnia, 
Ngíii yên- i iWòng cbúng tòi, dán nôi cliiing 
tòi tbay pl iuóc mà quèn cà nhũ-ng su-
khó-khan. Ngài clio cliiing tõi biét tiáng 
Mpi rôi , dich diroc sách Mác, làin cbú-iig 
dao cho ngiròi Cà-lo và nguò-i An-nam. 
Nguiri Mpi tir 50 làng đén nbà tôi nglie 
đao rĩít dõng. 

Nliò- Clnia, k6t-quà că nguiri An-nam và 
ngu-òi Cã-Io ho-n 30 iinh-lion t rò ve cùng 
Chúal A-lê-lu-gia! Cliúa thay-dôi lõng 
hp, nèn hp bò trilu thuoc, bô các sir di-
doan và dò tbcV-eiing, bõ rirrru, bõcir-bae, 
bõ ginn-tbnm, bô nói d6i cũng nhũ-ng tõi-
lòi khác. 

Mcri dày òng Mi,ic-sir Slebbins có lèn 
Khc snnh liim phcp báp-têm cho 3 iigiió-i 
C ã - l o ; iiguycn Cluin bnn o-n cho 3 ngtrò-i 
dó dàng niinh cho Cliúa cách mó-i lio-n ! 
Xin qui-hpi cau-nguyên cho tôi dirpc 
phép giàng và cãt nhã giàng tai Kbc-snnh 
hay trong làiig ngirò-i Mpi. Ba-ta I—Ngô-
văn-Lái. 

Quâng-ngâ i , Birc-phfJ. — Tliirong-tuăn 
tliáng Mars, ông Muc-sir H. H . Ha/.lctt có 
làm phép báp-lêm cbo 28 nguòi ò- Hòi 
Birc-phô và (i nguò-i õ Hpi Quàng-nfiăi. 
Ciiu Cluia cho câc anh em năy cũngdircrc 
cbiti pbép biip-lèm bííng Dirc Tli i inh-Linli . 

— T. K. lì. 

Hã-tinh.—Nhò' o-n Cluia, bon-hõi có 
mò' cupc bo-đao vii plu.ic-hirng trong sáu 
dèni ngãy, tir 10 d6n 15 Févr ic r . Cluia 
dĩi diuig õng bà K. M. Jackson, òng Btrong-
nlu"r-Ti6p và òng Liru-viin-Ky phãn-birng 
dò'i Ihièng-lièiig tin-dò và tĩnli-lhirc nhièu 
ngirfri ngoai-dao. Két-quà dupc mòl linh-
bòn ãn-niin tin Cluia. Cám on Cluin ! 

— Dào-xnăn-Minh. 

Vinh . — McVi có mòt gia-quyêĩi 9 ngirõi 
trò' lai tin Chtia tõt liim. Cam o-n Clnia ! 
Xiu cììu-iigiiyêii cho nhũ-iifí anh cm nây 
lirn lèn trong ilii-dieii Ngni.—Lê-Chàu. 

Tourane.—Ciim on Cluia, Ngãi kèu-gpi 
tòi ilen nay trãi qo.a 10 niím. Cbiii Cluia 
tlitr-rèii, luyên-lâp, day-dô 3 iiìíin, <iiip 
nhieti nòi khó-kliãn ci.rc-nlipc, di nhóm 
nhii s'nng khir liòi 22 cãy, iilurng tôi cir 
đèm ngèy ciìti-iiguyèn Cbúa cbo di làm 
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