
ĐÔNG-PHÁP 
Két-quâ viêc Chúa trong năm 1 930.— 

Dup-c 1.247 nguò'i.đã chiu phép báp-tèm. 
Dô 3.000 ngvrcVi đã ări-năn càu-nguyên và 
đang lioc le đao đê sìra-soan chiu phép 
báp-têm. Tín-đft kliáp xir Bông-Pháp s6 
hang nhóm lai đirp-c đô 6.000 nguò'i. Tièn 
dàng cho Chúa đirp-c chírng 20.000$. Có 19 
hôi đã ty-làp vó'i 15 chi-hpi; lai có dò 80 
chi-liòi thupc mâu-hôi. 

NAM-KỲ 

Thù-dàu-mot.—Tír khi tin Chúa, ông 
Phan-văn-Trung ô' làng Bình-nhăm, hat 
Thii-diìu-mpt, đirp-c nhièu o-n Chúa ban 
cho, nlur mít ngira và xe, lai tháy; bi 
cuóp trõi giũa rírng, lai đup^c tlioát; bi 
ngirò-i ta vu-cáo, phăi giam trong khám ba 
ngãy ba đêm, lai đup-c tha. Thât cáin O'n 
Chúa láml 

Ben-cát. — Ông Tràn-văn-Gach, ngirò-i 
làng Trung-làp, truó'clà mòt tay cho'i-bò'i 
buông-tuong. .Sau khi tin Chúa, ông xa 
lánh cuòc cho'i thé-gian, thàn-thê đtrp'C 
khòe-manh. Dììu bi kê ctró'p vào nhà, 
đánh õng bi thiro'ng môl it; song khòng 
chêt và không mát cíia. Ông có môt ngirò'i 
con gái, tên là Tràn-thi-Giáy, 20 tuôi, đirp'c 
lành binh scít rét vi càu-nguyên tin Chúa. 
Thàt là phép la Chúa đã làm. 

Trà-ôn.— Còng-vièc Chúa õ' Trà-ôn và 
Tam-bình cũng đup-c may-mán. 

Cai-tàu-ha.— Chi-hôi Cai-tàu-ha đvrp-c 
ttr-làp dã làu ròi. Năm nay, xin tir-tri và 
xin môt thay giang. Ông Trinh-văn-Kinh, 
tín-đò, tính theo s6 tièn lúa cua minh, 
dàng mòt phân muò'i cho Chúa, cpng đup-c 
52$50. Nguyên Chúa câm-đpng hè't thây 
tín-đò trong xú Dông-Pháp dèu làm nlur 
òng Kinh đó, thì Hôi-thánh mó'i đirp-c 
phuóc 1cm. 

Sài-gon.— Bũa 18 Février 1931, ông 
Nguyên-dâm-Thâm ó- Hôi-thánh Sài-gon, 
có đì thàm ông Tràn-văn-Tri tai Chp--Gao 
thuôc Hòi-thánh Mỳ-tho, thãy ô.ng Tri 
tru-crc đó tò'i căp mât trong bôn năm; 

nlurng tir khi ăn-năn tôi, trcV lai cùng 
Chúa, thì nay ông Tri đã đirp'c sáng mãt, 
Cám o-n Chúa 1am. 

Ba-tri.— Hièn nay, Hpi-thánh Ba-tri 
dirp-c chíri miro'i sáu ngirò'i tín-đò ló'n và 
hai miro'i hai con nít. Lai có nhà giãng 
và dù đò càn dùng nhu bàn, ghê", dàu, đèn, 
vàn vàn. Có mòt đèu vui .hcvn hê't là, 
trong tháng Février 1931, có ba muo -i tu" 
ngtrò'i cáu-nguyèn. Thãt là hhcV Chũa 
giáng Thàn-Linh Ngài xuông, mó-i dirp'c 
nlur vâ\'. Xin các quí hpi đong-thinh 
khen-ngp'i Chúa và cau-nguyên cho. 

Cà-mâu.— Tír 19 đén 21 Février 1931, 
Hpi Gà-màu có mò'i mue-su thay giâng đê 
giâng phuc-lurng trong ba ngày. Két-cjnâ 
đirp'c mpt linh-hòn trô' lai cùng Chúa, 
nhieu ngiròũ trong Hòi truó'C méch lc>ng, 
thì nay xirng tôi và tha-thú nhau, trucrc 
ngupi-Ianh sa-ngã, thì nay dâ'y lèn và 
sô't-sáng. Tièn dàng trir chi-phí trong ba 
ngãy ròi, còn dir dirp-c 10$00. Ticn hira 
clàng đè cat nhã giâng cttrp-c 170$00. Xin 
nhó- cììu-nguyên cho. 

B&n-tre.— Nhò- Chúa, Hôi Bén-tre qua 
năm 1931, cũng đtrp'c sai trái. Trong liai 
tháng, có ho'n ba rauffi ngtrcVi càu-nguyèn. 
Hôi-dòng bát-lhtrò'ng mò'i ông mue-sir 
Nguyèn-luru-Klianli cir ó' lai Bên-lre. 

Phu'crc-mỳ.— Hiên nay có gàn bón 
miro-i nguò'i tin-đò rôi. Nguyên Chúa mau 
mõ' Hòi-thánh tai Pluró'c-mỳ. 

Sóe-trang.— ông Phán Nhièu dã nlurt-
đinh dàng môt phàn nurò-i đè giúp viêc 
giâng dao kháp hat Sóc-trang. 

Nhu-gia.—Ông Quan-trtrò-ng-Dúc tình-
nguyên nuró'n cĩãt và dcri cái nhà, mà ông 
Phi-Phi đã dâng cho Chúa, qua tai chp', 
đê tiên sir nhóm lai. 

Trà-euôn.— Nhò - cn Cliúa, Hôi Trà-
cuôn có vê tãn-bp. Chúa chũa lành đu'p-c 
mpt em nhõ. 

CÔ-eò.— Hôi Co-cò mcri đircrc phép 
giâng hcrn hai tháng nay. Vè sir chi-phí 
đi giâng tai đó, òng Ngô-minh-Thanh lo câ. 



Tân-an.— Ông Đoàn-văn,CircVng, chap-
sir chi-hpi Tân-an, đau nìíng. Xin quí 
ông bà càu-nguyên giùm. Cám on. 

TRUNG-KỲ 

Đai-an.—Hôm Chúa-nhirt, 15 Février 
1931, làm lê phong chírc muc-sir cho ông 
Huỳnh-kim-Luyên. Có các ông mue-sir 
Tràn-xuân-Phan, Pham-Thành và Lê-đình-
Ttro'i dir lê. ông Hazletl giâng vè chúc-
trách nguò'i làm muc-sir. ông Olscn 
giàng khuyên Ilôi-thánh làm hê't bon-phàn 
doi vó*i muc-su*. 

Phan-rang.— Cám on Chúa, đã đup'c 
năm ngiròi chju phép háp-tèm, và có đò 
nuròi ngiròi nfra cũng có ỳ muõn thco 
Chúa trong nuóe. Ông Kièu khói clivrng 
khùng, ông Bào tbôi uõng rupu, ông Cai 
Dai chíra đánh bac, dèu là nhò- Chúa làm 
phép la mà chũa cho cà. Xin anh chi 
nhó1 cau-nguyên cho IIôi Phan-fàng đupc 
mau tãn-tói. 

Hué.—Ngày 15 Février 1931, có bdn 
ngircri cbiu phcp báp-tèm. Trong s6 đó 
có ông Hoàng-nbir-Bich dã lãy nghi-hrc 
thang dupc mpi svr ngăn-trô1 trong gia-
đinh, mà dât vp dòng trò - lai cùng Cliúa. 

Tam-kỳ.— Ngp-i-khen Chúa, Hpi-thánh 
Tam-kỳ mói xày hò bãp-têm, cíít thêm 
mpt nhà khách, và xâj' cùa ngõ. Đó 
cũng bòi tãm lòng sôt-sang cũa bà Võ, 
vp1 chòng ông châ'p-su- Đòng và ông Bá 
Tiên vây. > 

BÁC-KỲ 
Thánh-thcr-công-hôi. — fièn 10 Juin 

1931, òng muc-sir Calas se vè Pháp. Xin 
chúc ông đi duòng đirpc bình-yên trong 
Chúa. 

Ban đông-nghiêp mcVi.— Bon-báo có 
tiép đu-pc tâp xuàn-triro-ng cùa Bãc-kỳ 
Thòi-báo gõ-i tăng. Xin cám on. 

Nam-đinh.— Ngày 8 Mars 1931, ông muc-
sir Tiép giàng phán-hirng tai Nani-dinh. 

Thái-bình.— Nayđang xin phép làp hpi 
ò- Thái-bình. Ông Nguu bán sách tai đò. 

Hà-nôi.—Sau khi cau-nguyên môt luan 
tluròng-nièn, nhò- quyen Cluia giăi-cúu 
máy gia-quyê'n khòi vòn'g ma-quĩ, trò' lai 
cùng Clnia ; nguòi ngupi-lanh tĩnh-thi'rc. 

Chúa làm on cho ông Tràn-Iuru-Đúc 
chùa dupc binh nghiên rupu 24 năm. 
Bà Nguyôn-dirc-Thuc, khi cò thai.dau rát 
nguy-hiêm, suot dêm ông Thuc hét lòng 
càu-nguyên, Clnia dã chfra lành. 

ông Nguyên-vìín-Phúc, em bà Nguyên-
thi-Dàu, làm chúngiĩíng: «Chi tôi elura 
tin Chúa. Ngày mong niôt lê't Annam, chi 
tôi dau năng lăm, đua vão nhà tlurong, 
thììy thuoc bào phâi mt> mó'i khòi. Thííy 
binh càng ngày càng nguj'-hicm hon, tôi 
bèn xin đem vè, niòi ông muc-sir dén càu-
nguyên. Sau đó môt ngà}', chi tôi ngòi 
dây, di lai dirpc. Cám on Chúa.» 

Bon-hòi có ỳ chfra nhà-thcV ròng ho-n, 
vi khòng dũ chô. Xin cau-nguyên Cluia 
cho điì tièn. 


