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—/""HÍN gicV rôi! Nói chuyèn nhièu 
chác các anli khô cò lám ? Nào, 

anh Tuycn hira ràiig dêin nay sê có 
nhũrig quii ino ngon lành dè thê't chúng 
tôi! 

—1'hãi, tôi có hira, song vi hòin nay 
tòi nhièii còng-vicc nên tôi quèn mát! 
Mà bày g iõ loi láiu roi, tôi khõng dám 
ra virò'ii, (lììii cho có iniròi ngiròi di 
vói tôi, lôi cũngkhông dám, vì òngoài 
ày có ma ! 

—Có ma thât à? 
—Thât vày, nguõi nhà tôi dã nhicu 

lììn thã'y nó và chính tôi cũng tháy mòt 
dòi lân. 

—Anh Iháy nó ra" sao? 
—Tòi thày hinh nlnr mõt ngucVi mà 

tírdău dcnc.hon toàn tráng, chay kháp-
khènh ral nhanh ; câc anh chang tin 
thi cir di tliir rôi sê biè't. 

—Ai mà dáni d i? Nghc nói ma tôi 
dã ròn tóc gây ? 

—Tôi dã inoc ôc cùng mình ! 
—Này ! các anh có muõn bào tôi đi 

thi cir nói, chcV nào ma vcVi quĩ gi? 
—Lai cũng là anh Ba, lân năy anh 

cũng còn cho Ià nguòi ta nói doi, thì 
anh cir di lliir rõi sê biét. 

—Vàng, thi tòi cir d i ! Cày mo áy ô 
cho nào, anh Tuycn ? 

—0" găn bèn ngôi mô băng dá ãy. 
Tay cììm chiêc dèn bãm, tay xàch 

giò, Ba manh-bao buóc đi . 
• • • 

Lúcáy.inây àn trăngmè', ngoài vircVn 
cãy-coi nhuòin mòtmàu den kjt.xa xa 
nghe tiè'ng ve ngàm ri-râ, de' khóc nĩ-
non, tiè'ng gió thôi rì-rào, giot suong 
gieo ti-tiich. Cânh-trangáy nêu ai nhát 
gancũngphài ròn 6c rùng mình.nhung 

Ba không he nao-núng, cir manh-dan 
bucVc tiè'n lên, và luôn mom hút gió 
theo dii'u bài Thi-thiên 23. 

Vira hái xong dììy giò mo, Ba toan 
trò vào nhà, bông thãy bèn kia phìin 
mò nhò lên môt cái bóng triing, cái 
bóng chay rát nhanh và rên ri-rĩ. 

— À , ma vói quĩ gì , rôi sê biÊt tay tal 
Láy mòt qilâ mo ncm cái bApg ã'y rSi 

duôi thcn Chicc dcn bám roi thiiiií;, 
Ba tròng rõ môt ngucVi choàng inình 
bãng môt tám da tráng. Ba duòi theo 
kip, níun láy áo ma, gitrt lã'y ^itrt dè, 
và cú, thoi, dãm, dá. 

—Thôi , buông tõi ra, dau li'íin I Tô i 
chó không phãi ma ! 

—Anh Tuyên à ? 
—Phâi, tôi là Tuyèn đày ! 
—Anh tha loi cho tòi nhó! VI tõi 

không biè"t nên dánh lãm, anh đirng 
giàn nhcV I 

—Không, tôi không giàn anh dâu, 
nlurng trãi lai, tòi pliuc anh lain ; anh 
tuy còn ít tuòi mà dan-dĩ. Anh thãl 
xirng-dáng Iàm môn-dô Chúa I Tôi và 
các anh Tàn, Thiinh, Tín hòi y nhau 
dè thìr-nghièm anh, chó náo có ma-
quì gì dàu I 

—Tôi râ't cám on Đirc Chiin TrcVi vi 
dã liiin cho lòng'tôi dan-dĩ dc đuoc 
sàng danh Ngài. 

—Thôi , ta hãy vào kèo các an h áy đo i . 
O • s> 

Hõi các ban I Các ban có nên bât-
chu-cVc Ba không ? Các ban có scr ma 
không? Khòng, các ban dirii}; so ma, 
nhtrng pluii thangnó. « V à y , I ây phuc 
Đirc ChúaTrò i ; hãy chõng trii ina-quĩ, 
thì nó sê lánhxaanh em» (Gia-co4 : 7 ) . 
—Cò Xguijèn-thĩ-IIoa, Cao-lãnli. 



CIÂI-DÁP kỳ tru-ó'c 

Đáp t P ú n g t Ba Hùo, Tuy-liòa ; bà Lich, 
Phan-ly-Chăni ; ciju Miijih, Hiìi - phõnfi; 
ông Dir, chu Lõ, cô Điic, câu T - ' . , SSi-
gòn; câti Li.rc, câu Tuyét, Nha-trang; 
c?u Minh, T n n i - k ỳ ; ông Kbuê, câu Long, 
Plian-tlliét. 

Kỳ triróx có thôm hai ban Lirc và Tuyét 
Cr Nlia-trang <1áp trúng. 

ĐÕ CHŨ" 

N g a n g d c . c n h u * n h a u 

1. Con út ctia Gia-c6p. 
2. Bà nic loài ngutVi. 
3. Cu b d n dòr cúa Gia-cÔp. 
4. Me chòiig Hu-to\ 
5. Môt ngu-cri Lê-vi đã kỳ giao-uóc vcri 

Nê-hê-mi (Nè 10 : 11). 
6. Mpt tèn cùa Ê-sau, con dăulóng Y-sác. 
7. Mpt xir nià Phao-lô toan đi ngangqua 

đc: drn Gié-ru-sa-lem (Công 19: 21). 
8. Con Lê-méc và cháu cy Mê-tu-sí-la. 

9. Tên môt tiên-tri nià Kiiih-Tliăiib đã 
dùng làm tên môt sách. ._• 

BII-c tho* N G Ò . — T ô i xin thànli- thirc 

cáin oii các ban <tà s6t-sâng gòi bhi giài-
đáp. Tòi đfl ghi rianh-sách hei thày các 

ban đáp trúng vào sò thw&ng. Có lê có 
ban dáp trúng nih k l i ô n g kiptlãng tèn lcn 
báo ngay, là vi ban áy gòi trc quá. Tir 
nay xin cac ban gòi bài giài-đáp cho tói 
triróc ngày 15 tày llii sê tránh đup-c sir 
phicn I Y , Đa-ta!— Nguijên -ngqc- Chàn. 

ĐÓ Al BIET? 

GIÀI-ĐÁP KỲ TRU'Ó'C 
(W.-Giang Bép-tit (Giăng 1 : 23). 70.— 

Giô-ách (II Vua 13: 14-19). 71.—Ê-sai 52: 
13dèii 53: 12. 72.—Ê-li sê (II Vua 2: 1-6). 
73.—Ê-xé-chi-ên 1: 16; 10: 10. 74.—Môi-
se(Xuít2:3). 75.-NÚÌ Ô-li-vc(Sú-l: 12). 
76.—Ho bât đàu tir klioàng 20 đén 30 tu5i, 
và lúc 50 tuòi thi hêi han (Dán 4: 3, 8: 24; 
I Sfr 23: 24, 27). 77.-«...Ngirai cũng lèn 
án cho cliinh niiiili iigiroi nĩrn» (Hò 2: 1). 
78.—Dàu cùa Sau-lo (I Sfr 10: 10). 

Các B A N Đ Á P trúng.—lOcàu : Bá Tucri, 
bà Muôn, cô Dúc, ông Dir, chii Tuĩít Sài-
gòn ; bh Lich, Plian-ly-Cliám; cd Nga, Gò-
công ; bà Hào,Tuy-hòa;cõ Thinh.côTitin, 
câu Manh, Hài-pliòng; em Sinb, Binh-lri-
dông ; bã Khanli, Nam-vang; bà Tbi<?n, 
Qui-nhon; bà Tlip, Plian-ri; ông Khuê, 
Phan-tliiét.—7 câu: Cô Vc, Cao-lflnh.—6 
càu : CAu Long, Plian-liiiíít; ô n g Dò, Mv-
tho; cò Plián,Tam-kỳ.—4 càu: (ÌngThcrm, 

Cao-lflnh. 

Kỳ li•inrc UiÌTii cò Phãn, Tani-kỳ, õcãu. 
CAU ĐÕ KỲ NĂY 

79. —Càu Kinh-Tliánh nào chép v í «đòng 
vâng niiiih-niông và girm-ghê?» 

80.—Khi bi treotrên Tliãp-lir, DángChrist 
làm gl đè đcn on tliàn-iiiiìu ? 

81.—«Gié-ltA-va Đirc Chũa Tròi i i g i r o T v3n 
•"• cung nguoi trong nipi nai ngtroi 
ili Chúa lura nliirvây vói ai? 

82.—Ai nói vc •sir giàng dò-dni?» 
83.-Thánh nào là «Tiiãnh chy chà-là?» 
84.—Ai viét câu nây : «H3y xé lòng các 

nguoi, và dúng xé áo các nguoi ?» 
85.—Cbò nho cbcp con l..cn sicng-nãng? 
86.— Kiiih-iiiiinli gpi ai là ttbiìn biĩu \ n-c 

Đúc Chũa Trôi?» 
87.—Tên cũ cùa tliành Iiê-tên lã gl? 
88.—Viêi n6i câu này : «Đirng làm dũ 

nũ-a...» Ai viét cđu áy l—Dii-dirc-Tri. 


