
T R U N G - K Ỳ 

Tourane.—-Bon-báo đupc tin buòn raiig 
em Dir-thj-Kim-Châu, congái út ciín ôngbà 
Dir-plnróc-Thuân, tho-kỳ ch i -hôi Tou-
rane, đã tù'-giã cõi đò'i mà v'ê yên-nghĩ 
trong nu-ó'c cua Cliúa. V | y , xin có lò'i 
chisi huòn cùng ông bà Thuàn và quí-
quyén.-— T. K. B. 

Dalat. — Dalat là quê-huong cùa nguòi 
Mpi, nhirng có rát nhfêu nguòi An-nam 
đén etr-trú làm-ăn. Câm-ta Chúa, Ngài 
chímg chiu thua ma-quĩ, nên Ngài có làm 
Svbièu công-viêc lón cho chi-hôi Dalat. 

VìS ngu-ò-i An-nam. Năm 1933, nguòi 
An-nam ki'êu-ngu tai Dalat ít ho-n mâ'y 
năm t ruóc; songChúa làm công-viêc cho 
hp nhièu hon. Năm 1931, là lúc tôi mói 
đén, hôi chĩ có 6 ngU'òi t ín-đò, qua năm 
1932 thì có 11 ngirò'i; thê mà hiên nay 
còng cà tru-ó-c sau và kê câ mãy tín-đò tír 
các chi-hôi khác nhâp vào thi dã đup-c 
45 nguò'i chiu phép báp-têm chác-chan. 
Chúa đã làm on cho Hôi Dalat đu-pc tir-
lâp tur-tri tír Avri l 1933. Vâ lai, Ngài efing 
khiê'n cho tín-đò, kê ít, ngirò'i nhièu, 
chung-đâu mua dupc môl cái nhà hãng 
tôn (tôle), giá đáng 450$00, dùng làm nhà-
thò- Chúa. Lai có nhà riêng cho thày 
truyèn-dao ó-. Vè s6 li'ên lãm nlià-thò-

đó, hiên nay hôi còn mác np 130$00, là 
tièn cũa mpi ngtrò'i chung nhau cho liôi 
mupn. Xin các quí ông bà câu-nguyèn 
cho chúng tôi dtrpc mau hét np ãy. 

Mpt đèu nên càu-nguyên nũa là : làng 
Gougah có 15 ngirò-i tín-dò và làng M'lon 
có 10 ngircri tin Chúa, câ hai làng ãy cách 
xa Dalat 38 hoăc 40 cày-sô, đèu cliua dupc 
phép cat nhà giâng ! Ngày nào o hai 
làng ãy có phép ròi, thì chãc ahli em tín-
dò ô' dó vui lòng cát nhà giàng ngay hoăc 
dâng nhà mình làm no*i nhóm lai. Nhu* 
vây, Dalat se thêm đirpc hai hpi nhánh 
nũa. Lai cõ lâm làng kliác nũa, song 
môi làng chĩ đtrpc hai, ha ngucri càu-
nguyên thôi. 

Vè ngu'ò'i Moi. Dã có I I O T I 100 ngvrò'i 
Mpi càu-nguj'ên, song mó'i có 5 ngu'òi 
chiu phép báp-têm. Nam ngirò'i ãy dã bô 
hăn đupc rirou, tràu và thuõc. 

Xin các quí ông bà càu-nguyên cho 
trirò-ng Mpi tai Dalat có nhièu hpc-sanh, 
có tièn cãt chuòng ngu-a và mua ngua, và 
cho chúng tôi dup'C trpn phép tu*-do đi 
truyèn-đao gifra vòng ngu'òi Mpi. 

Dó là nhũng công-viêc Chúa phâi làm 
và cũng muò'n chúng tôi nliúng tay vào 
tru'óc khi Dúc Chúa Jêsus-Christ tró' lai. 
—Nguyên-văn-Ttìm. 

B À I C Ă U - N G U Y Ê N C H U N G 
(Dich tieng An-nam va tieng Xa-rê) 

TiSng An-nam 
Lay Cha chúng t(")i õ' Irèn tròi, 
Danh Cha đupc Ihánh, 
Nu'ó'c Cha dtrp'c dén, 
Ỳ Cha đirpc nên, 
O" dãt nhu trò'i. 

Xin cho chúng tôi hôm nay do-àn dù ngày. 
Xin tha tôi-lôi cho chúng tôi, 
Nlur cliúng tôi tha kê pham tôi nghich 

cùng chúng tôi. 
Xin clió' đe1 chúng tôi bi cám-dô, 
Mà cú'u chúng tôi khói đèu ác. 
Vì nuó'c, quyèn, vinh-hien đèu thupc vê 

Cha đòi đò'i vò-cùng.—A-mcn. 

Tièng Xcr-rê 

Khoay Chap ãnh cin lio d*ăng trôu, 
Xon dliănh Chap dho'ng ngăn, 
Dhà Cliap neh tux, 
Jo'nao Cliap neh go'x, 
O'm u Cliê trôu. 
Dhanh Ai Àrih in phanh xa tol ngay. 
Dhanh toh tui glai Chòl Anh. 
Đhi lah Ănli tol lui glai chau loii Ănh. 
Đhanh Chăn loi Anh lo'h tui glai 
Mo' đhong Chol Anh klax jo'nao io'h. 
Mo' Dha go'nPr Cho'tao lamjo'h ry mo 
Bhap Clio'h đhô jo'l hi nau. A-men. 
— Trinh-văn-Meo, Dalat. 



T I I Á N H - K I N M B Á O 

N A M - K Ỳ 

Thù-dàu-mòt.—Cluĩng tòi có it lòi 
tiAn-lrong cliia huòn cùng luru-quye'n 
hiìy Nguyên-văn-Búp, vi hien-thé cũa 

tliììv dií vè cíing Cluía. Nguyên xin Cluìa 
an-tii lòii<> tliììy foôi lô clio foiê't rang linli-

I O I I cô dã dirp'c t ièudao klioái-lae, mà 
trò'iĩg hanh-phuó'c trirò'ng-sanh trèn eõi 
"nli- viên.—Xgnyên - I'tíii - Tho. 

Biên-hòa.—Nliãni ngày lê Sanh-nlurt 
C I u ĩ m , bon hòi có nio' cuôc phuc-lurng tír 
24 ilc'n 27 Déeemfore 1933. Có' nicri các 
qui vi muc-str I".. F. Irwin, Paul E. Carlson 
fvì òng dati, 
nên tlié" thãy 
Ỳi, Bùi-ttr-Do 
.'á Lê-văn-Qué' 
(t(5n gii'mg giúp. 
Dòi thieng-
licng cìia lin-
do ( I i k v c tăng 
I li è m s t'r c 
nianli. Trong 
hoii dèni giàng 
c h o n g tr (V i 
ugoai, đèm nào 
cũng có ngtrù'i 
dèn itghc dôiig. 
Xin qui òng foà 
i1 u - n g u y è n 

cho hôt giông 
(l;ì gico dtroc. 
moe lcn tiro'i-

tfíl. Tièndàng CÁC^giio-afru ngú-Ô! 

froiig cuôc phuc-lurng diro'C 14$29, chi-
pli-i ii')i, còn dtr 2$0õ tiù giúp vào viêc 
giiing cho ngti'ò'i Mpi. Cám O'n Chúa ! 

Cuííi năm 1933, foõn-foòi eòn inae np* 
òng Ur-hóa Tràn-vãn-Kiêu 28$7(). Ông ãy 
dàng 10$00, vày hôi còu thiô'u I8$70. Anh 
oiu Iroiíg hôi, kê il, ngtrò'i nhièii, lu'ra 
Lhêni điro-c 13$50. lliên nay còn thiê'u 
5$20, cluia ai lu'ra hoăe dàng. Xin các 
qui hòi càu-ngnyên Clu'ia foan cho dây-du. 
Cflng xin ciìti - nguyèn Chúa ctrti nliièu 
ngirtVi ô' (lày trò' lai vtVi Ngài. Hâ't cáin 
oii. - Ông-vuii-Trniig.f 

Ké-an.—Cám on Cltúa, nhcrn ngày lè 
Noêl, Ban Tri-sir eluing tõi cõ sSp-dát 
giíing ho' dao lír lõi 21 dè'n tÕi 29 Dccem-
fore 1933. Môi «lèm có licrn 200 ngirtVi 
nffoai dò'n (Itt'-thinli. IIo rà't hoan-ntíliiuli 

irăn' tõi, lin theo Chúa Jêsus: Cám o-n 
Ghúa lilm. Dèm tlu'r sán là dèm ehót, hp 
nhóm lai eàng dòng lio -n. Ho xin chúng 
tôi giàng thê.in ít dêm iiirã, song cluing 
tòi k h ô n g có dip- t ièn. Khi foa òng 
truyèn-dao giàng xong foa l)ăi roi, foâ'y 
giò' dã là 10 gió' rtrõ-i đêni, ihe mà nguòi 
ngoai không ra, còn mtion hoi tlièm 
vè dao. Ban Tri-sir cluing tôi có mòi 
òng Nhlllig, òng Trinh dè'n g'àng giúp. 
Xin các qui liôi nlió' ciiu-nguyên cho 
Hôi thánh Ké-an ehírng hai tháng niìa 
lai eó Ihc giâng foo-dao và dupc on 

Cluia dòi-dào 
foon kỳ này. 
Hâ't cám o*n, 
— lìnn Tri-six. 

Bíên -hòa. — 
Em Dăng-thj-
Hành, con ô n | 
D ă i) g - v ă i) -
Cirng, có dau 
thũug riít nguy-
hiem. Vày xin 
c á c ò n g h a 
khan-thiét c í ì u -

n g n y c n Cluia> 
eũu em dirpe 
m a u 1 à ii h -
m a n h . B.a t 
cám on Cluĩa 
và các qui òng 
foà. — ông-uăn-p 
Trnng. 

(hio Cliúa. Kcl-qtiâ ilĩiĩig 10 ngiroi an-

i T Í j o ò" B i ì i i g -mò . 

C A O - M Ê N 

P n o m p e n h . - D o c T H Ã N H - K I N H H Á O sf> 
.'!;"), lòi tliã'v Hòi-tliánh Sài-gòn, là môt hòi 
diiu-tièn Irong Nam-kỳ, phiìi ràv dây mai 
dó, khòng yên mòt chõ dè rao-gisíng Tin-
lành, Ihàt dáng fouòn lâm! Sài-gòn là 
niũt thũ-dò Nani-kỳ, ctii (jue, gao châll, 
vàt chi cũng m:k'. Dãt thi 20$00 mòt 
tluró'C vuòng; ncii muo'ii dtìng cho đu cái 
nhà giàug thi il ra phâi eó 2.000$ dr* mtia 
200 tlun'vc dát. Hoi lai phâi lo cái nhà 
giang chfí xi'rng dáng, thi châc phâi tfín 
gãp foòi. Vàv jnili em ò- dó foiel lo làm 
sao cho n()i? «Môt cày làm clutng nôn 
noii, nhicti cây elu.imlai nên hòn.núi cao.» 
IIÕ'i anh em có linh yên-tluro'ng! Xin 
gitĩp it nliièu dê Hòi Sài-gòn mau lãrfa 
Ihành-tirti dirp-c viêc áy. — Kiêm - biên, 
Tr'ãn-qnõc-Anlì. 



thi cĩr hai ngircVi niôt cílp, nain theo nam, 
inr theo nũ,di tĩrng xóm, tĩmg làng nià làm 
chúng, B Á N sâch. Hai ngiròi d i d ó d t r p c 

phép tiêu tièn B Á N sách trong ngày ãy. 
Néu còn dir, thì^phai đtra lai cho vièn tir-
hóa cùa Tiêu-ban. Anh em trong hôi c ĩ r 
giúptièn cho Tiêu-ban, du-bi d è moi tháng 
hòi-thtrÒTig lai so tièn sácli dó. Nhtr thé 
coi tiên cho anh cin di làm chírng lâm. Xin 
các qtií hpi nli<V càu-nguyên cho Tieu-han 
nìiy dtrpc vfrng lòng bèn chí. — lìan Tri-sir. 

Thu-bi$n. - Sau ngày lè Sanh nhtrt, hon-
hôi có 1110*1 òng dò'c-hoc Olsen và ông 
muc-sir JcHiey vão giâng plu.ic-hirn<* hai 
dêmngay: Buòi maivà huoi chien thì giãng 
cho l ín-dò. Ai nay đupc đupm-nhiiaii on-
phiTcVc. Có nhièu ngurcVi cam-dOng khóc-
lóc, an-iuin. Tõi dên lai giang cho ngtrò-i 
ngòai: Hai ông cĩr thay phiên giang. Ke 
lã t cà trong hai dèm dó uóc dirpc 800 
ngtrcvi dtr-thinh. Hp nglie rát chăm-chĩ. 
NgircVi dông nhir vày, thé mà vffn có tràt-
tvr, yên-lang tír dau déu cuõi. . Thíit có 
Cluia gifr gin caf-lrj. Dãll hp clura lin, 
sò i igchâccó kát-qiin vèsau. Xin ciuí òng 
bà anh chi cũng nluVmà cĩiu-nguyên cho. 

Ké trong dèm giâi-tán, v p tôi sanh môt 
gái, diít tên là Lê-thi-Htiàn ; sanh roi, vp ' tôi 
dau năng. Hièn nay dã manh. Me tròn, 
con v.uòng. A-lè-lu-gia ! A^ifien.—Lè-taíi-
Datig. 

Xe Tin-Lành. — Khi Hòi-dòng Tong-liên-
hôi nhóra lai Ò-môn, ông Augtiste Sang, 
tĩrc Tríìn-thành-Làn, đupc O T I Cluia t'húc-
giuc dĩrng, giũa Hòi-dong luia dâng niòt 
xe camion dê dùng vÌ5 su* Iruyèn-dao ciiá 
Cluia khap cà Bòng-Pháp. 

Ban Tri-sir Tong-Iièn-hpi thôhg-quá sir 
dăt tên xe này là w'Xe Tin-Lành,» và giao 
cho Naitl-hat dùng l à m còng-vièc Cluia. 

Vây «Xe Tin-Lành» nliy khòi-str chay 
lĩr ngãy_ 4 Février 1934. Hiên nay ông 
Bùi-ttr-Do dtrpc phép ltru-luình làm vièc 
Cluia tiên xc, di khì'ip các ííci trong B|a-
hat Nam-kỳ. Và ông tam hành chĩrc-vu 
Titrong-han trèn xe cho dê'n khi nào có 
di'i chi-phi thi Ban Tri-sir Bja-hat se sáp-
đăl mòt Tiiro-ng-ban dăc-bièt . Nguyèn 
Cluia dùng «Xe Tin-Lành)) và giúp nhũng 
nguòi làin viêc trèn xe có dì ì str can-dĩmg 
d'e h'tni chĩrng dao cĩru-roi cùa Ngài khâp 
xĩr Dông-Pháp! A-men.—Ban Tri-siv Nam-
kỳ Đia-hat. 

Tin b u õ n . — T H Á N H - K I N H B Á O dtrpc tin 
buòn rang dich-niãu ông Nguyên-vũ-Tòng 
vira incVi qua d<Vi lai qui xã. Xin có lòi 
k í n h viéng cu, chia buòn cùng ông hà 
Tòng vã langqtiyê'n.— T. K. B. 

Ân-nho*n cùa Thánh-Kinh Báo.—Mpt 

ông giáo-híru <V Sài-gòn gijip 1$00, ôngBièu 
ò* Ha-dòng giúp 0$40. Bon-báo xiu cáni OTI 
hai nhà tĩr-thiên đ ó — T. K. B. 

TIN SAU-CÙNG 

Soe-sài.—Chi-hôi cluing tôi m â y tháng 
nay dircrc nhièti OTi-pluróc: nào dtrpcChúa 
chfra nhièu b j n l i rãt nguy, n à o nhièu anh 
em có str bát-hòa lai lĩiêp mòt. 

H ô i - d ô n g thuÒTig-nièn ngày 7 và bìtt-
tlnrÒMig h g à y 28 Janvier, có bicu-quyê't xày 
lai.nhà giâng mcVi bàng gach và bàu-etr bõn 
òngsau n à y làm doc-công: Nguyen-văn-
Trtrcmg, Yõ-văn-Ng ĩ r , Lê-văn-Ngai và 
Nguyèn-văn-Htru. Biêu-quvê't cù* 11 nam 
chãp-sir: các òng Túc, Hcrn, Tirpng, Co% 
Ngã, Lúa, Khài, Ciìu, l lò ( N h ò ) Ngai, 
Tnrorig, và 6 nĩr chãp - s i r : các bà N.gir, 
Biên,Co -, Iliru, Sách, Ho -i. Biêu-c[iiyè't cir 7 
òng nfry làm ban Tr j -s i r : Nguyen-da i -
Tiroug, t i r-hóa; Trirong - văn - Lún, túc 
LiroTig, t h o - k y ; Bang-ngoc-Tĩnh, p h ó tir-
hóa;các òng Ngà, Túc, Hon, N<<ai, ìighi-
viên ; hai ông Chân, Ngũ, soăt so. Các ô u g 
bã nây đèu là nginVi sõt-sãng, có lòng yèu-
thirong hiêj) môt nhau, quyè't dàng cà 
m ì n h làin d;ìy-U'r Clnia, hĩiu chocông-viêc 
Ngài trong nărn niiy dtro-c két-quS m y - m ã n . 

Cám O T I Chúa, trong moi virc bàn-luân 
và bàu-cir liic Hôi-dong, ban dìiu coi bô 
khó lìiin, song nhtV Chúá cai-lri inoi sir, « ỳ 
Chúa d i r o T nèn.» Càu-xin Chúa O" cùng 
cjuí ông bà tl'ên d à y dê làm xong căc chĩrc-
vu cjuan-trong mà Cluia phó c h o ! — Ban 
Jri-sir cũ. 

Ô-môn.—Câm O T I Chúa, tĩr khi ò n g Lê-
văn-Cung ddn hàu viêc Chúa tai chi-hôi 
Chúhg tòi t(Vi nay dã dtrpc 7 tháng, trong 
hpi có vê vui-mĩrng, đòi thièng-liêng cua 
tin-đò dtrpc tan-bô nhièu, và có 60 linh-
hòn ăn-nhn tin (^húa. Xin cácqu iôngbà 
nhó-cau-nguyên cho nhQrng ngtròi dó, nhĩrt 
là hai thiìy Tran-kỳ-Ngtru và Phan-quang-
Traug dirpc dĩmg vũng trong Chúa. Bât 
d&u tĩr .lanvicr 1934, ô n g Cung móri to-
chĩrc inòt Ticu-ban truyen-dao hangcách 
di h ò . Moi tuan, chĩrc-vièn hoăc tin-dò, 
vò l uàn nam Imy nũ', h ê ai tình-ii'<uyên, 



Sài-gòn. — Con trai tòi là Hoàng-tùng-
So'n mó'i dang có 10 tháug, dau năng trong 
3 tuììn-lê, ròi xuát ra 3 tluV han và Irái. 
Trong hai dèni kia em bj nguy-kicfo; dèin 
klmya, kliông tliuoe-men chi, dã tliã'v dò'in 
kéo lên rào-rào, căp mát trâng l<vt, tay chon 
lauli ngát, tuò-ng hòn em vè yó'i Chúa! 
Nlitrug va chòng tôi bèn lòng kèu-clìu, chĩ 
trông-cày Cluia Jèsus là Bang eó qtiyen-
phép ci'ru em nià tliôi. Ti'rc-thì trong 2 
dôin khdn-khó, Cluia dã giAi-ciru em, nay 
ein dirov. sõng lai trong Ngài ròi, nhung 
em còn \ ê'u. Vày xin căc qui ông bà nhó-

cau-iiguyên cho em mau inanh. Cám on 
lám. Vá sau này vp ehòng tôi có m&y lòi 
căin o-n qui òng bà tai Hòi-thánh Sài-gòn 
đS vi tinh yêu-thuo-ng trong Cluia mà tó'i 
lui thám-vieng và ciiu-nguycn cho emTùng-
So'ti tiong khi dau. Ngo*i khen Chúa! — 
Hoàng-sum-Nfur. 

Nhà-in bon-hòi. —Bòn-quán đS in eho 
Thánh-lho- Còng-hôi diroe trpn foô Tân-
tróc và Thi-thicn bàng tiè'ng Cao-mèn. 
Xin nluV câii-nguyèn cho hon-quán dtrp'c 
vfrng vè tài-chánh dê cir tién-hành nlur 
ĩliirò'iig.—Nlìà-in. 

BÔ KINH-THÁNH CÚA LUTHER 

Marlin Luther, nhà cài-chúnh Giáo-
\\c\i, có pho Kinh-lhánh dóng làm ba 
qtiyen. Tâ'n-sĩ Otlo H. F. Vollbehr mua 
dtipc, và hit'ii nay de" taì kinh-thành 
Washington, niró'c Mỳ. Pho Kinh-thánli 
la-hing này chinh in eho òng hoàng ò-
thăi-â'p Anhalt, tên là George HI, tnòl 
ngnò'i foinh-vvrc Lulhcr. Sáeh in bàng 
giâ'y da chièn dày, có nbièu hirc v2 cua 
Lucas Cranach, là nhà hpa-sĩ dai-lài trong 
cuòc Ciìi-chánh Giáo-hpi bèn Bi'rc. 

Bdn nhà lânh-tu tri'r-danh eùa cuõc 
Câi-chánh là Luther, Phìlip, Malanclhon, 
Johan Bugenhagen và Caspar Cruciger 
hiêt rièng cho nioi ông môt triro'ng ô' 
diiu mÕi quycn d'e lir tay viét nhthlg 1 ò-i-
lc la-lùng. Xem-xét csic triro-ng áy, hpi 
Báo-guVi Liên-hiêp tuyêii-bd ìang bdn 
ông dã can-thân bièn-chép nlurng tir-

tiiòng tòn-giáo foìíng bdn tlu'r tiéng, liie 
là tiè'ng Bíre, tie'ng La-linh, tiéng GcV-rée 
và tieng Hè-bo'-ro'. Bô Kinb-thánh cùa 
Lulher diing ngang hàng vói bô Kinh-
ihánh cfta Gutenberg mà Hòi-hpa tiing-
tho- mua mâ't 937.0005500 (tinh theo bac 
Bòng-diio-ng). 

KINH-THÁNH DÃ DICH RA BAO 
NHIÊU THÚ* TIÊNG? 

Nàm ngoái, nhírng ngtròi thuôc ve 79 
niró'c khác nhati, ngi.i tai h Ai-es'ing và ehâu-
thành New-York, dtip'c eác clu'rc-vièn ciia 
Mòi Thánh-tho' Mv ò- nor-i ííy phàn-phãl 
các sácli Irong Kinh thánh hoăc cA foô 
Kinli-thánh dã dich ra tie'ng ine dê etia 
moi ngtròi. Có lè nhièu dòc-giã eàng lây 
làm la, vi foièt ô' khftp tli6-gió ,i, có sácli 
trong foò Kinh - thánh dã dtrpe dich ra 
924 tlu'r tiéng khác nhau. 

MÔT THÀNH-PHÕ TOÀN 
NGU-Ò-I GIU-DA 

Thành Tel-Auiu thupc xt'r Pha-lè-tin có 
45 ngàn nguò-i, nlurng trong sd dó, clù eó 
240 ngirò-i kliòng phâi là con-cháu Ap-ra-
linni. Vày, Tcl-Auiu dtrpe liô'ng là thành-
phd dòc-nluit trèn tlié-gió'i có toàn nguòi 
Gi u-da ò-. Các Iê-ngh i và kbá n h-1 i ê't d èu cir-
hành rtre-rfr ho'ii mpi noi khác. Ngày thiV 
sáu, hic gàn ehang-vting. tiê'n<» kèn báo hiêu 
vira vang-ren, thì eác eira hàng.cáe xtrông 
clid-ltio làp-lire đóng eira, ca dè'n xe luvi 
elur khácli cũng lièn thòi ehay. Cir-dÃn 
thãnh 'VW-.Aninehĩ nói tiéng Ilê-bo'-ro'. VA, 
khâp xir Pha-lê-tin, t rongso 175.000 nguò-i 
Giu-da có tó'i 105.032 ngirò'i mói tuyèn-bd 
r;ing mình nói tidng Ilê-bo'-ro'.— T. A. W. 

CHU*ONG-TRÌNH PHUC-HU*NG 

DAO GIU-ĐA 

Hôi I.ièn-hiêp các Bang Chánh-đao Giu-
da dã ehièutâp mòl hÔi-nghi qudc-gia tai 
thành Nũu-iróc, Iir28dô'n30 Janvier 1933. 
Muc-dich cõa hpi-nghi này là pbuc-htrng 
Chănh-đao Giu-da. Có đat già'y mô*i các 
Bang Chánh-đaõ cũv dai-biêu déu ã"ê tfoão 
clui'o'ng-trinh fo2o-hô đao Giu-đa cvru-
truyèn.—T. A. W. 
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