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V A I P H U T 

G I À I - B Á P KỲ TRirÓ*C 

Các ban dáp trúng.— Ông lloàng, Sãi-
gùn ; cò Biiv, cò !>>>;• ii Ba-lát, Cao-lãnli. 

XÁC CON V À T N À O ? 

A ,f ()T nhà khào-cò kia, klii sang du-
Ijch bên đát tbãnh, <lã ilào diro-c 

xác môt con vãt (xem liinli <V trên) chê't 
d;ì ngót hai ngàn năm nay. San nh<V 
càu Kinh-Thánh <r sàch Ma-thi-o* 21:5 
m<Vi chiìp dirrrc xác con vàt dó. Vây, 
các ban tò iai hình năy trcn bìa cirng, 
cát theo nhĩrng h ình nhò rôi cháp lai. 
Muõn de châp, các ban hãy coi càu 
Kinh-Thánh trên dày <Iè xem là con vât 
nào.—Nguyên-ngoc-Chàn, Hà-nòi. 

G I A I - T R I 
NU-ÓC ĐÁ NGÀM BÔNG 

D Ê N Úc-chàu có nhièu thi'r bòng la 
lám nhirng mau héo. Muónmang 

bòng sang đáu-xâo tàn Páris, nguòi ta 
phâi bò nó vào trong niòl bòn niró-cdá 
ríit lán. Khi dê'n Parìs bông áy văn 
còn tiro-i-đep, màc dãu nó phâi qua 
nlnrns nai nóng <|uá dõ. B<Vi cùa 
nginVi tin-đò cũng the, cbiing ta trõn-
lòn vói thé-gian, và đi tjua nhũ-ng noi 
h iem-ngbèo nbung có Báng Christ 
C I I C - C I K " ) - , thì ta sè den thiên-đàng, lòng 
vân vui-vê, tirai-dep; <V dó ta sêkhông 
be lur-tán aũaì—Phan-xuân-Thiên. 

KHÓ CHIA HAY BÊ ? 

Í^Ô miròi anb hoc trò boang lani ngũ 
cliung inôt pliòng. NgircVi ta muôn 

làm $ phòng tròn tréo nbau dè chia 
moi anb nam trong mõi khoáng, díii 

nõi khòng Ihè giao-thòng vái nhau 
dircrc. Nhàcác ban chia bô. 

Nè'u các ban khòng ncr chia-lia ho 
ra, thì sau tôi sè chia bo ra chocác ban 
xem.—Phah-xuân-Thiên, Đa-tát. 

ĐÔ Al BIÊT? 

GIÀI-ĐAP KỲ TRU'ÓC 
119.—Hê-nóc (Sãng 5 : 23). 120.—Nõ-e 

(II Phie 2: 5). 121.— Y-sóc (Sáng 17: 19). 
122.—Môi-se (Dãn 12: S).. 123.—Giõ-suè. 
124.-Anne (I Sa 1 : 20). 125.— Mên-clii-
xê-dêc (Sáng 14 : 18-20; Hè 7 : 1-3). 12(!.-

(Coi lifp trang 2M) 



Đ Ó AI 
(Tiè'p tlieo 

Ô-đêt (II Sìr 28 : 8, 11). 127.-Ngiròi cùa 
Đirc Cliúa Tròi òxir Gin-da (I Vua 13: 24). 
128.—Mi-chê (I Vua 22: 26, 27).—Phqm-
văn-Năm, U-môn. 

Cáe ban đáp t rũng. —10 càu : ông Lay, 
Hôi Tin-Làiib, Hà-nôi; ông Hoãng, Hòi 
Tin-Lành, Sài-gòn. 8 càu : ông Kbuè, 
Phan-thiê't; bà Hâo, Tuy-hóa. 7càu: cô 
Bày, Cao-lãnb. 6 câu : ông Vân, cô Võ, 
Mô-dúx. 

Vây, xin ông Pbani-ván-Năm gò'i giâi 
thirò'ng cho bai ban Lay vá Hoàng. Cám 
o-n ông liim. 

Kỳ triróx có thêm các ban sau nììy dáp 
trúng: !) càu : Cò Tuãt, cô Hcri, Luang-
prabang. 8câu: ông Lỳ, Djiring; cô Ly, 
Cao-lãnh ; ông Đò, M?-tho. 7 càu : òng 
Giáp, Cao-lãnh. 

CÂU ĐÓ KỲ NÀY 
129. — Câ Kinb-TIiánli ô dàu cbép môt 

càu cbì có ba chir? — Mme Ngmjên-xuàn-
Ba, Tam-kij. 

130. — Ai bc gã\' con rân dòng mà Môi-
se dã làni ? 

131. — Kinb-Tbănli chép núi nào có 
nhièu chót? 
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132. — Ai dánb giê't năm vua, treo thày 
trèn năm càyl—Ngmjen-Khuê, Phan-thiêt. 

133. — Tiên - tri nào xé ão minli lam 
mir<Vi hai inânh ? 

134. — Càu Kinli-Thánh nào chép vèhai 
cfly gây tèn là Tôt-đep và Dày-buỳc? 

135. — Danh «Dirc Giê-hô-va van-quàn» 
diro-c chép lân dàu-nhirt ò- đâu? — Tri'tn-
văn-Càn, Hù-nqi. 

136. — Ai là vp- cùa Láp-bi-đ6t? 
137. — CbS nào có nghĩa là «lăn tiòn?» 

— Ngugên-c.hàu-An, Tourane. 
138.— Dáu-hièu cũa tín-dò fìăng Christ 

làgi? Trirng càu Rinh -Thánh. — Mme 
liùi-tri-Hi'ên, Kampol. 

Thfe-Iê mó*i. — Vi nhieu ban ô xa, nhân 
điro-c báo cbâni, nên tir nay cliimg tòi 
bãi lè gài bài thi triró'c ngãy 15. Miên là 
các ban gòi bài giài-dáp tru-óc kbi báo 
xuãt-bàn là đu-o-c dir-thi. 

Ai muõn khuyén-khich?—Ông bà nào 
vui lòng kbuyén-khich cuôc thi «Đ6 ai 
biét?» này hogc niu6n mò cuôc thi các 
ván-dè Kinh-Thánh theo ỳ minh Iira-chon, 
xin kip giao-thièp vói tóa soan Tbánh-
Kinh Báo, chúng tôi rãt hoan-nghinh. 


