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r I 'RONG thàn-the loài ngiròi có chĩrng 
263 cái xircng và chìrng 500 băp 

thit. Óng t i êu-hóa dài chírng hcrn 
10 thircVc tày. Máu cùa môt ngucri 
trirrVng-thành càn (Tiro-c chĩrng 13 ki-
lô rirãi, nghĩa là vira đúng môt phăn 
năm súc năng cùa ngurVi. 

Trái tim dài chĩrng 15 phàn tây, có 
đurVng kinh chírng 10 phàn tây, vã đâp 
moi phút 70 lăn, mõi girV 4.200 lãn, 
moi ngày 100.800 lân, moi năm (365 
ngày) 56.792.000 lãn, và trong 70 năm 
thì 2.575.440.000 lăn. Trái tim phun 
moi lãn cliírng 70 gcV-ram máu, moi 
phút chírng 5 ki-lô máu, moi gicV chĩrng 
296 ki-lô, moi ngày chìrng 7.093 ki-lô. 
Cir moi ba phút thì câ máu trong thân-
thè lai đi qua trái tim môt lăn. Tính 
gôm lai, thì mõi ngày trái tim bé-mon 
ãy dùng môt súc manh khòn xiê't mà 
thut máu lèn. Súc áy có thê nhãc mòt 
khõi năng 100.000 ki-lô Iên đô 40 phàn 
tây, hoăc mòt khõi năng 1.000 ki-lô 
lên đô 40 thircVc tây. 

Hai phoi thuò-ng chúa 4 Iít ruã i 
không-khí. Môi giò- ta thà uác chirng 
1.200 lăn và hút vào chfrng 2.700 lít 
không-khí. Mõi ngày ta hút vào chĩrng 
108.000M không-khi; Tính gom Iai.thì 
bê măt hô't các tê-bào chúa khòng-khí 
cũa hai lá phoi ròngho-n 16 thiró-c vuông. 

Khôi óc cùa mòt ngucVi dòn-òng dã 
trircVng-thành cân (ìvccfc chĩrng 1 ki-lô 
rirõ-i-; khôi óc cùa mòt nguò-i d(Vn-bà 
đã truò-ng-thành cân durrc chùng 1 ki-
lô 14 gcV-ram. Than-kinh-hè Iiên-lac 
vcVi khôi óc hoăc trurc-tiep, hoăc bcri 
tùy xircrng song. Than-kinh-hè chia 
ra nhieu dày than-kinh ló-n nhô, công 
het câ diro-c hcn 10 triêu chay khâp 

thàn-thc, và hop thành mõt dao binh 
gìn-giũ tbãn-thè dông ho'n đao binh 
lcVn nhút xua nay. 

Da có ba IcVp và dày tfr han 3 li tày 
đên găn 7 li tây. Cú 10 phân vucnig 
cùa be ngoài thân-thê ngucVi ta thì bi 
áp-Iuc cùa khòng-khí đè năng chĩrng 
8 ki-lô ruãi ; vây, môt ngiròi trung-
bình bi áp-hrc ãy dè năngchùng 18.022 
ki-lô. Cú 10 phàn vuông cùa da thì 
có chirng 47.360 lo chcrn lông. Mõi lo 
chon lông có thê ví nhu môt cái ccíng 
dài chùng 7 li tày. Neu nôi hêt các lo 
chcrn lông cùa lăn da môt đúa trê, thì 
thành cái cõng dài hrrn 65 cày-so de" 
cho mo-hôi trong thàn-thè liru ra ngoài. 

Loài ngvrcVi đirrrc dirng nên thât Ia-
lùng 1am. Ngày xua D a - v í t đã nói 
ràng: ccTôi câm-ta Chúa, vì tôi duoc 
dung nèn cách đáng srr la-liing» (Thi . 
139: 14). Ai sot-săng tìm-tòi nhũng 
công-vièc khéo-léo, la-Iùng cùa Đíing 
Khôn-ngoan và Toàn-năng, thì hãy 
xem-xét chinh thàn-the mình cũng dii, 
chó - chang căn di khap the-gian mà 
tìm-tòi làm chi.—Gospel Ranner. A 
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ngày nay, là nhcr tình yèu-thuong 
cũa Chúa và lòng sot-sáng cũa anh em. 
BeVi vày, bon-báo phâi bf!t lòng cám 
crn Chúa yà anh em, nluing cũng uc're-
ao anh em cú nhcV Chúa mà tuyen 
thêm cho bon-báo năm trăm dôc-già 
nũa, dê ít ra cũng duoc bang năm 1933. 
Không vièc gì tinh yáu-thuo-ng không 
làm đuoc , nên xin anh eni hãy rán súc 
giúp cùng.-^T". K. B. 


