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AI BÁC SĂN CÀU? 

M ÙT dira con gãĩ sáu tuòi di xe-hĩa 
làn đìiu, cĩr nh ìn ra ciĩa sò đ'è xem 

sê găp gi. Mòi khi thãycon sòng nào èV 
đKng xa, thi em so-hãi quă, nliung khi tcri 
sõng, đi qua càu thì em vui-vè. Cir thé 
mãi cho dín khi em ngòi xiifíngmà ràng: 

—Biro-c rôii tôi vui-vê quá, không còn 
so- chiin-đâm dvrói sông, vi tôi tháy rang 
đã* có mòt ngirò'i nào di trrró-c chúng ta 
mã bâc cSu qua moi con sòng ! 

Cũng thê-, đén lúc càn-kip, ta sê thãy 
Chúa đS sám sfln trirác, nhirng nhièu khi 
Ngài cũng thvr đúrc-tin ta mòt hòi. — Iìà 
H. Homer-Di.von thuâl. 

O O O 
MÔT CUÔC THÍ-NGHIÊM MÓ"I-LA 

M0T gião-svr kia đinh thi-nghièin xem 
có thê cho sir-tír và con chièn ò' 

chung niôt chuÒTig chăng. Mĩíy tháng sau, 
có ngirõi liôi giáo-svr rãng: 

—òng dirrrc két-quà mỳ-mãn khòng? 
Ông đáp : 
—Mv-mãn Iftm, nhirng thĩnb - thoàng 

phâi tlĩay môt con chiên khác vào. 
Ay chúug ta cũng thircrng tirng-lrâi nhu 

th í . Vì muãn các svr vró-c-vong cao-
thvrcrng sííng chung vói nhfrng tham-duc 
thap-hèn & trong lòng minh, nèn «th!nh-
thoâng» tham-duc thap-hcn lai cân-nuđt 
vrĩrc-vong cao-tlnro-ng. 

<> <> O 
MÀC Á O TRÁNG V Ã O MÒ THAN 

TÔI tirông tin-đò Đãng Cbrist có pbép 
đi không cvr nai nào. 

Đó, lò'i tvr binh-vvrc minh cùa m()t thiéu-
phu hay di đén nhirng noi giâi-trí khà-
nghi. Ban bã bèn đáp: 

—Châc là di đucrc, nhvrng tõi svrc nhó' 
mõt truyên xăy ra mũa ha vira ròi, khi 
tôi cũng môt đoãn ban-bfru đi tlnĩm môt 
mõ than. Có mõt thiéĩi-phir bàn áo trâng 
tinh. Khi bè-ban phièn-trách, thi bà goi 

môt ngiròi thcr mò già lãm huĩrng-dao 
ciĩa doãn du-lich mà hôi hoĩ g;ĩl rì'íng: 
«Tõi không thil bãn áo tráng mà xuSng 
mô tlian sao?» Òng cu đáp: «Có chr>, 
chiíng cĩ> gi ngăn-trô- bã bân áo trãng mà 
xuông đó, nlnmg sê có nhiè'u tlu'r ngăn-
trô bà cĩr bân ão trăng nià trò'lên măt đãt.a 

Chang có gì ngăn-trò tin-đò bàn áo trang 
công-blnh, thánh-kbiét mà di dir nhvrng 
cuôc vui-choi tôi-l8i chung vĩri ngiròi 
ngoai-đao, nlnrng có vô-s6 díu ngiín-trò' 
tín-đò bân nguyên áo tnĩng mà ra khòi 
nhfrng noi íy.— The Slar of Hopc. 

O • • 
TÌNH PHU-TÙ" 

C _ E P lai bu(li tlianh-niên ciĩa mình, 
-* òng John MacNeill, môt nluĩ truyèn-

đao Tô-cácli-lan, thuât cái lĩic minh trài 
biét tình plHi-tĩrnlur sau năy : 

Tôi nhcr lai mpt bĩra thĩr bày đã gân 
nfra dèm, tôi pbài lèn đvrcrng, đi bô sĩiTr--
bãy i l a n i i l n i ' thco môt cái trũng hiu-
quanh dè vè nhà. Bvrcrng có tiéng là 
nguy-hièm, cvrĩrp-bóc rát thvrĩrng. Đêm 
ãy trcrĩ tõi nhir mirc, còn hai dãm cách 
làng tòi thi dirĩrng hep quá mà lai rát tfĩi-
tăm. Tôi vira niói đi vào đvrĩrng hep áy 
thi cach inăt tõi cliùng vài chuc tlivrfrc, 
qua bvrc màn tõi-tăm thinh-lình vang-dày 
mõt tiéng manh-mê làm cho tôi yèn da : 

—John'. Con đáy phâi khõng? 
Chinh là cha tôi đi đón tôi, cha tòi, 

ngvrĩri khôe-manh và can-đàm nhirt mà 
tôi tirng biê"t. Tír đó trò đi, khi moi sir 
chung-quanh lióa ra tói-tăni và duô-ng 
nlnr ngăm-doa, tôi lai nghe mỳt tiéng oai-
nghiêin, nianh-me ho'n tiéng cha tôi, tĩrc 
là tiíng cùa Cha Thiên-thvrong, cùa fíúc 
Chúa Trói Toàn-năng phán răng: 

— Bĩrng so' chi! Cha ò cùng con ! 
Và này, Đĩrc Giè-hô-va đi trvrcVc măt 

clnĩng ta trong khi chúng ta đi (juãng 
đvrò'ng đòĩ. Ta dirng quên 15 dó. 
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