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PHÚT GIÀI-TRÍ

GIAI-DÁP KỲ TRU"Ó"C
AI ban A và B đèu nói đúng cà! Thoat
nliìn, la chì tháy sáu (liay bày).
Ntnrng khi nhin kỳ lai, tbisãu cĩing iliuig
mà bày cũng đúng. Vi trong liinli dó có
că sáu và bày.
0áp trúng: Òng Kbuê, Phan-thiét; cô
Tuat vã cò Hp'i, Luang-Prabang; ông
Quácli, Phan-thiê't.
Kỳ triróc có thcm ông Kbuê ò' Pbanthiê't, cò Tuãt và cô Hp'i à Luang-prabang
đáp trúng.

H

CHÙ" KY VÔ-HÌNH

ban lãy bút cbi vach nhũ'iig bàng
CÁCthâng
tir chãm 1 đên 2, ròi 3 cbo đén
cli?!iii 51. Các ban sS lir tliãy cácli giài-đáp
là tlif nào.

DÕ Al BIET?
GIÀI-ĐÁP KỲ TRU'Ó'C
99.-TÍI (Ga 2: 1-3). 100. — Sácb Catlnrong cùa Giê-rê-mi. 101.—Hòn'i giaou-ó-c (lSa6: 10-12). 102.—Bál-sê-ba (I Vua
1:11). 103. —Dũ-c Chúa Jèsus-Christ (Khâi
1 : õ). 104.—«Các tirng tròi rao-truyèn su:
vinh-hien cùa Dirc Cbúa Trò'i, bàu tròi
giãi-lõ còng-viêc tay Ngài làm» (Thi 19:
1). 105.—li-xê-cbi-èn và Da-ni-èn (E-xê
1 : 1-6). 106.-Chi-phái Lê-vi (Dân 3 : 4445). 107.—Là hai con trai quái-ác cùa Hêli (I Sa 2: 12-17; 4: 4). 108. — II Giăng.
Các ban đáp trúng.—10 càu: Bà Vàn,
Càn-điró'C 9 càu: Cô Bây, Sài-gòn. 8câu:
Bà IIì, S6c-sài; câu Suy, cò Làu, Kampot;
ông Quách, Phan-thiét; cãu Ninh, cãu
Phãn, Bình-tri-đông; cò Ba, Cân-tho-; bà
Hão, Tuy-bòa. 7 cãu: Òng Khuè, Phantbiát; ông Liro-iig, Vinh ; cô Thuãn, Cànđiróc; câuThi.Cao-lãnh. 6 câu: Cõ Pluró-c,
Cao-lãnb. 5 câu: Ông Chiéu, Cai-iihum.
4 cãu : Cô Vê, Cao-lãnb. 3 càu : Cô Tuít,
cô Hp-i, Luang-Prabang; õng Đò, Mỳ-tho.
Kỳ triró'C tbèm nhĩrng ban sau này đáp
trúng : Cô Tuát và cò Ho-i, Luang-prabang,
7 câu ; bà Lòc, S6c-trăng, 8 câu ; bà Tiép,
Tourane, 9 câu ; òng Cliãn, Mỳ-tho, 8 càu ;
bà Vân, CSu-đirórc. 9 càu; bà Nhir, Sài-gòn,
9 càu (du- cuõc lân thú- nhirt); ông Sen,
Trà-ôn, lOcàujôngKbuê, Pban-lhiêt9câu.
CÂU BÓ KỲ NÀY
109.—Ai đã giê"t hai nguò-i Mò-áp, mOt
con su-tw và môt nguãi E-dip-lô cao năm
thiró'c?— Af Nguyên-lãn-Lóc, Sôc-trăng.
me

THÁNH-KINH

110. — Cliô nílo cliép vè mõt òng tiró-ng
có mùi tay vã mfii chffn sãu ngóu ?
Ul.-Kô-ren Ha-bũc là ai?
112. — Hài-cot cùa Giô-sép dài tir xi'r KJip-tô vè cliòn & dàu?—Mine Dirang-nhĩrTiêp, Tourane.
113. —Ai có tôn !à «Bírc Giè-hô-va
thu o ng-yêii ?»
11-1.—Bâu có chêp vc'- nn'it thãnh tcn là
•Bú-c Giè-hô-va ò- đó?»
115.—Sách nào chép: «Kê cày sê theo
kip kc gíit, kè dap nho theo kjp kê gieo
giõ"ng?»
116. — Thi'inh Ban tnróx kia tôn là gi?—
Lè-lriuuj-IIiiu, Tourane.
117.—Ai dirox chòn «ò- nhà ngiròi, tai
noi dông váng?»
118.—"liinh - iin, liìuli - an, mà khòng
-

-
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HÁO
-

liinli •:ui ('lii hê!?)) Sácll uào cllép CÍWl đó?
— An-ván-Mgnh-Hănji, Hùi-phòng.
CÙNG CÁC BAN GIÀI-BÁP
K klmvéii-khicli các bnn giâi-di'ip câu
(16, chũng tõi xin trco inòi kỳ ha giài
thirò'iig dc" tyng ba ban dáp Irúng cà 10
cãu và gôi ve triró-c ngày 15, chiè'u theo
dãu nhàgiày-thép cùa nm gòi di. Ni'ii cõ
lio-n ba ban dáp trúng, Ihi sè ì'út thãm.
Xin nhó' ràng ban nào đil ra csiu díí thi
khõng nèn dir cuôc thi liíy tliuò-ng, dău
rSng văn có lliè' gòi bài giãi-dáp.
Mong các ban nghĩ thêm nhicu câu dô"
Kinh-Thiiiih gòi ve cho luôu vó-i câugiiiđáp. Néu có nhà tír-thièn níio cho giâi
tliirò'iig, hoãc tir ininli ra câu dô mà lai
treo giãi thirôiig lĩíy, xin cír gòi vc tòa
soan, chúng tòi cám O'li lim.—7". A'. B.
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