
V À I P H Ú T 
NGOC LU"U-LY NHO*N-TAO 

•\7Ó"I nhũ-ng giáy thiè'c bao xúc-cù-là 
(chocolat) c á c b a n có t h e làm 

nhũng hat liru-ly dep lãm. 
Ngàm 30 grammes giáy nãy vcVi 60 

grammes acide chlorhydrique (mua cr 
hiêu thuõc tày), dè cho giáy thiê'c tan 
lãn ra. Rôi phãi nĩíu cho sôi lên suc-
suc ; khi nó không sôi, dê hãm lân cho 
đên 70 hay 80 dô. 

Boan, dò nircVc dó vào mòt cái ly, 
láy dô go-t căn lai. Xong, lãy giãy 
thiéckhácxê'p lai mircVi lăn, rõi đ è d ú n g 
trong ly áy. Muôn cho nó dirng, phâi 
xò vào cây viet chì gác ngang trên 
miêng ly. Boan, dò chírng hai phàn 
tây nirác trên màt giáy thiè'c, rõi mang 
lỳ ra giáu kín mòt ncri inã không ai 
dông tá i . Bây dô trong mu-ài ngày, 
mò- ra xem, sê có két-quâ la-lùng. 

G I Á I - T R Í 
Báy các b a n ! Muôn làm các vièn 

ngoc hru-ly đep-dê, ít inra phâi bj nãu 
sôi. Mà náu vái át-xit nĩra kia, sôi che 
dênSOdõ. Lai còn bi dè dircri mòt lóp 
niró-c nira, rôi nicVi đixo*c sung-sircrng. 

NgircVi ta cũng the. I'hiii bi th i i -
thách dén 80 dò, phâi bj rèn bâng lira 
Thánl i -Linh cho tói khi nào sôi lên, 
nóng-ni'iy hâu vièc Chúa, day-dâyBúc 
Thánh-Linh, rôi mói dô nucVc hãng 
sõnglêntrên. Rôiyên-nghìtrongmiròi 
ngày, dè làm gì? Câu-nguyen dã, rèn 
lòng thèm trong-sach, rôi mcVi có thè 
trcr nèn ngoc dep-de, làm sáng danh 
Chúa. — Phan-xuán-Thièn, Sài-gòn. 

BÔN NET SUÔT CHÍN ô 

CÁC ban hãy bât đàu tir ô ducVi cùng 
bcn phài mà gach nghicng lèn ô trén 

ciing bên trái, ròi tbfíng qua bên phài, 
ròi gacli nghièng xuSng góc dirói cùng 

bên trái, ròi gach thãng lèn. Nhir vày, 
bon nêt P I K V Ì tliau suãt cliín ô mà vàn 
lièn vcVi nhau. — T. K. B. 



THÁNH-KINH BÁO 

GIÀI N G H Í A V À N THO* 
Lirng trcVi phù áo vài tliùm, 

Chàng điro'iig sam măt, àm-thâm ù-ê. 
Nàng mày rù bóng thôi di, 

Núi-non vàt-vã, đíít kia lác đău. 
Muòn trùng cày-cò râu ràu, 

Ay ngày vũ-tru thâm-sâu đè tang. 
D6 các ban biét ngày gi trong Kinh-

Thánli mã la-lùng the"? 
o o o 

Lãy chòng mà lai giét chòng, 
Ay ngirài ky.-nft v6n dòng bac-đen. 

Ncr lòng cât đirt tcr-duyèn, 
I'hu cbàng lirc-sĩ tbiéu-nièn anh-liùng. 

Bòi thain mãy ncn bac dòng, 
Bang tay got tóc pbãn chòng, tban ôi! 

1)6 các ban biét ngircVi dcVn-bà này lã ai 
trong Kinh-Thánh?—Tr'ân-văn-Càn, Hà-nòi. 

ĐÒ AI BIET? 

G I À I - B Á P K Ỳ T R U - O C 
159.—II Sír 2 : 2. 160. - Cba ích-ma-ên 

(Giè 41 : 1). 161.—Mên-chi-xê-đéc (Sáng 
14: 18-24; Tbi 110: 4; Hc 7: 1-3). 162.-
Ba-ni-én 9 hoiíc Thi 140. 163.-Bièn Ch'ét 
(II Vua 14: 25). 164.-Dàn-s6 7 : 89. 165. 
-Iì-xa-ra 3 : 8. 166.-Châm 30 : 7-9. 167. 
-Ba-vi t ( ISÌr3: 4;29:27). 168.-Sam-sòn. 

Các ban dáp trúng. — 10 càu : Cô Bây, 
Tàn-cbâu. 9 câu : Bã Tirai, Sài-gòn; cô 
Chicn, An-thái - dông ; ông Khuê, Pban-
thiél; cô Bicb, cô Tir, Càn-tbcr. 8 câu: 
Òng Sàm, Aii-thãi-đòng. 7 câu : Ông Síiu, 
Au-hòa ; câu A, 16 tuôi, Càn-dtrcVc. 

Vìfcàu 161, có mãy ban đáp lã Hê-nóc, 
nliiing quèn răng sácta Lu-ca 3: 37 cũng 
chép dén ông ãy. Nlur tb6 là bon lĩìn. 

e 

Vãy, cô Bày đirp'c pbàn thu-ông cùa 
Tháiih-Kinh Báo lăng. 

Kỳ tru'ó'c có tbêm các ban sau nay dáp 
trúng : Câu (hay cô) Môn, 14 tuoi, An-hóa, 
5 càu; càu Tbuôc, 14 tucìi, Càn-đucVc, 7 
càu. 

C A U Đ Ó KỲ N Ă Y 
169.—Mit)ng ai thò ra tlianb giro'm nbon 

hai lu-õi ? 
170.—Ai giâi-cú-u dân Y-so-ra-ên mà lai 

thuàn tay tà ? 
171.—Hai ngirò'i não cirói dup'C vo vi 

giũp các tliit-uinr láy nu-cVc giéng?—A. R. 
Wells. 

172.—Ai giííu môt trăm đáng tiên-tri 
trong liai hang đá? 

173.— Vua nào bi dãm chét, cày giram 
giât trong bung, chét nià kbông ai bay? 

174.—Chô nào cbép càu : «Tòi lún trong 
bùn sâu, no'i khõng dung cìĩng.w 

175.—Ai quc ô' Ên-c6t? 
176.—Cu-si là nil—Tq-xuân- Ván, Mô-iiúc. 
177. — Lirc-sĩ nào cao sãu thu-cVc mòt 

gangl—Ngugín-Khuê, I'lum-lhiêl. 
178.—Hai vua não bi sa vão ho nlnra 

chai?—Tr'ãn-vùn-Càn, Hà-nòi. 

H Ô P THO* 
Bà Tu*o*i, Sài-gòn. —Xin bà gòi cho hai 

càu giài-dáp. 
Cùng tác-giâ bài «Em Minh-LỲ».— Bài 

ííy sè gieo sir budn vùo lòng ban trê, ncn 
không đăng đucrc. Ban viê*t giùm bài 
lcbác, vui ho'n. 

Đia-ch! mcVi cùa ban Phan - xuân-
Thiên.—Chcz M. Tràn-bà-Thanh, 202, Bd. 
Gallicni, Sai'gon. 


