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I. Lư ợc  SỬ

Đà Lạt manơ tên dòne suối nhỏ của tộc nouời miền 
núi Lạch (Lat) và nơuời ta ƠỌ1 là “Đà Lạt (DA - LAT)” 
(“DA” hay “D A K ” có nghĩa là “nuớc” theo n2Ôn ngữ 
Thượng) và đôi khi đuợc thay bằng tên Việt Nam “CAM 
LY”.

Câu châm nsôn của Đà Lạt “Dat Aliis Laetitiam Aliis 
Temperiem” ahi lại âm đầu của các từ tạo thành tên 
của thành phố (cho nhũnơ người này niềm VUI, những 
nsười khác sức khoẻ).

Một con đườna mòn, một biển đồi cỏ trải dài tận chân 
núi Lang Bian hùng vĩ (cao hon 2.100m), đây đó vài túp 
lều, Đà Lạt như vậv đó vào cuối thế kỷ trước.

Từ năm 1946, một thành phố xinh đẹp và sống độns 
với nhũng đại lộ, nhữna biệt thự giữa những vườn hoa 
và thảm cỏ hiện ra truức mắt du khách bao quanh một 
chuỗi hồ sáns lấp lánh với mặt nước lặna im, nơi mà 
năm mươi năm về truớc chỉ có một sự im lặnơ trên một 
vùng đất gần như sa mạc.



Đà Lạt nằm trên Cao Nguyên Tây Nam của Trunc 
phần Việt Nam.

Trên con đường Nam tiến, người Việt Nam đặt vùng 
này thuộc tỉnh Khánh Hoà. Nhưng tổ tiên chúng ta khône 
bắt tay khai thác vùng rừne núi này vì trước mắt ho. 
vùns đất bao la và phì nhiêu của châu thổ sông Mê Cỏnc 
vừa mới tìm tháy. Chỉ vào cuối thế kỷ XIX. Đà Lat mới 
là mục tiêu chuyến thám sát của bác sĩ Yersin và bắt 
đầu phát triển thành noi nshỉ dưỡng.

Sư phát triển của thành phố Đà Lạt có thể tóm tắt 
thành 4 thời kỳ:

THỜI KỲ 1 : THÁM SÁT

Bác sĩ Yersin sũng sờ irươc vẻ đẹp dưới chân núi 
Lansbian khi õns vừa ra khỏi rừng và nhìn thấy cao 
neuyên bao la vào nsày 21.6.1893.

Nhà bác học đã linh cảm tuong lai và vận mệnh của 
vùn2 đất này.

Tháng 7 năm 1897, Toàn quyền Đông Duone Paul 
Doumer mone muốn thành lập trên vùna núi ở phía nam 
Việt Nam một nơi nehỉ duõne có nhữns điều kiện thuận 
tiện về khí hậu và cune cấp đủ nước.

Trong chuyên cõnc du An Độ, ỏns đã chứne kiến 
nhữns noi nehỉ duỡne tổ chức tốt mà nguời Pháp sốnc ỏ' 
hải nsoại mất sức vì khí hậu nhiệt đó’i có thể đến để 
phục hồi sức khỏe.

Khỏi xuóiie của ỏnc ít đirợc đáp íms. Tuy nhicn. bác
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sĩ Yersin, nhận được thư r iéns  của Doumer. đã cho biết 
cao nguyên Langbian đ á p  ứ ns  tốt nhâ t  ý đ ịnh của  
Doumer.

Vấn đề đã quyết định xong, cần tiến hành thực hiện. 
Bài toàn quan trọng từ đầu là đuờng lên cao nguyên.

Hai phái đoàn, phái đoàn  Thouard và Cunhac năm 
1897 và phái đoàn Guynet và Cunhac năm  1898, cố  
gắns xác đinh. Cùnc một lúc. hai phái đoàn đều hướng 
về vị trí Đà Lạt hiện nav, chứ khôns  phải Đ ănc Kia 
(Dankia) sẽ thành lập nơi nchỉ dưõn2 t rons  tuơns lai. 
Trons nhũns năm sau, nhiều phái đoàn khác khảo sát 
bổ sung.

Toàn quvền chấp nhận kết luận của bác sĩ Yersin. 
Năm 1898, một trạm khí tượnơ và thử n ch iệm  n ô n s  
nghiệp được thiết lập ở Đ ăng Kia và kinh phí xây dụns  
đường lén cao nguyên đuợc chấp thuận. M ột đồn binh 
Đỏns Dưons do một trưởng đồn điều khiển hoàn tất cơ 
sở đầu tiên.

Tháns 3 năm 1899, đích thán Doumer lên tìm hiểu vị 
trí Đà Lạt trons tương lai. Đuợc bác sĩ Yersin tháp tùns, 
Doumer đến cao nauvên  Lanc Bian qua Phan R ans ,  
Krongpha. Ngoạn Mục (Belle-vue). Dran và Trạm Hành 
(Arbre-brové).

Vài căn nhà sỗ  đuực xây dựne dành cho Toàn quyền, 
bệnh viện và eiám binh Đ ỏne  Duons. Một viên thị trưỏne 
đuợc chỉ đinh. Năm 1907, một nhà nghỉ mát (về sau là 
Khách san Hồ (Hôtel du Lac) đtiục xây dụng.

Các nét chính của thành phố đuợc phác thảo dựa trên
- 3 -



nhữne con đườnơ mòn người T hượns đã đi. Ý định của 
bản đồ quy hoạch là đi dọc theo tả nsạn suối Cam Lv 
trung vùna phía nam cao nguyên đến chàn núi Lang Bian 
trên độ cao truna bình 1.500m.

Sau khi Doumer ra đi (1902), tất cả dư án này về thực 
tế bị bãi bỏ. Kinh phí bị cắt, c ô n 2 trình xảy dựns naừnơ 
lai. Chỉ còn vài nhàn viên ả  lại: một viên thị truửna, một 
s iám  binh Đ ôns Dương và m ột trưởna tram nôns nshiệp. 
Nhũng người kẽ tục Doumer rụt rè nhàn thày khỏ khăn 
đến Đ à Lạt dường như khôns  thể vuọt qua nổi. Đà Lạt 
triền miên trons một giấc ngủ dài đến khoảng năm 1915.

THỜI KỲ 2: ĐÀ LẠT THỨC GIẤC

Thánơ 11 năm 1915, Toàn quyền Roume quvết định 
đánh thức Đà Lạt dậy. H oàn  cảnh đã thuân tiện. Hê 
thốna đườna sá phát triển m ạnh  cho phép lên Lans Bian 
dễ dàng hon. Chiến tranh 2ây khó khăn cho việc trở về 
Pháp làm cho nsưcn Au sinh sốns  ở Đôns Dươns đến 
nshỉ dưỡng ở  Đà Lạt, môt v ù n s  có khí hậu tronc lành.

Toàn quyền Roume quyết định xây dựns một khách 
sạn lớn ở  Đà Lạt. Nhũng nguời kế  tục Roume chấp nhàn 
kinh phí, mở đườns.

Sỏ' nhà aỗ tă n 2 lên rất nhanh . Cuối chiến tranh 
1914 - 1918, người ta đếm đirơc khoảns 10 căn nhà 2ỗ 
thô sơ. Được đà vươn lên, Đ à  Lạt phát triển liên tục.

N ăm  1918, người ta bắt đầu  quy hoạch hồ nước trẽn 
d ò n s  suối Cam  Ly.



Đường Phan Rang lên Đà Lạt qua đèo Ngoan Mục 
và Dran có thể đi lại được từ năm 1920. Vài naôi nhà 
gạch được dựng lên: bưu điện, trường Nazareth, kho 
bạc r ) v.v... Khách sạn Lang Bian Palace được khánh 
thành năm 1922. Một nhà máy điện đầu tiên được thành 
lập năm 1918 cung cấp điện cho truna tâm thành phố. 
Năm 1920, nhà máv nuớc được xây dựn2 cuna cấp đủ 
nuớc Uốn2. Trước đà phát triển này, Toàn quyền quyết 
định nghiên cứu quy hoạch và mở rộns thành phố.

THỜI KỲ 3: ĐÀ LẠT - 
THÀNH PHỐ CAO NGUYÊN

Toàn quyền Lons siao cho kiến trúc sư Hébrard 
nhiệm vụ thiết lâp đồ án quy .hoạch Đà Lạt Công trình 
hoàn thành năm 1923. Tác 2iả có một tầm nhìn rất lớn 
dự kiến xây dựno Đà Lạt thành thủ đô của liên bang. Tư 
tưởns chủ đạo là tập trunơ vùng dân cư xuns quanh hồ. 
Một khu vực quân sự rất quan trọne và một truns tâm 
chính quyền rộng lớn được dự kiến về phía bắc hồ trona 
khu vực dự trữ du lịch hiên nay. N 2UỜÍ ta phê phán đồ 
án này tuy nahiên cứu rất hay nhưna rất ít quan tâm đến 
thực tế và không chú ý đến giá trị thẩm mỹ của cảnh 
quan núi. Núi Lana Bian có một trons  nhữna vẻ đẹp 
quyến rũ chính của thành phố. Tuy nhiên đồ án cũng 
siủp định hướng phát triển thành phố t r o n ơ  một phạm vi 
nhỏ hẹp.

Đến năm 1940, Đà Lạt dần dần phát triển mặc dù 
khủng hoảna kinh tế từ năm 1933 đến năm 1935. Thành

* Nay lả trụ sờ của Cõng ty điện báo - điện thoại, Trường phổ 
thông trung học Thăng Long, Chi cục thuế Lãm Đồng (Người dịch: 
ND).
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phố manc dáng dấp một nơi nghỉ dưõng xinh đẹp và 
rộng lớn. Rất tiếc phát triển của thành phố thiếu một đồ 
án có áp lực bắt buộc.

Sự phát triển của Đà Lat hình như là hậu quả của sự 
cải tiến các phương tiện giao thôns và sự dồi dào của 
vốn đầu tư.

Năm 1933. đuòne bộ Đ à Lạt trục tiếp nối liền với Sài 
Gòn chỉ mất vài s iờ đ i  naane qua đèo Blao được mở cho 
giao thõng: nhũng công trình đuờn2 sắt có răng cưa bắt 
đầu từ năm 1920 được hoàn thành và đườno sắt nối đến 
Đà Lat năm 1933. Nhà ga xây dựng xon2 năm 1938.

Đà Lạt đã có một hệ thống đường sá đủ để khẳns 
định sự trưởng thành. Nam Kv giàu có tiếp sức cho đà 
phát triển của Đà Lạt và cung cấp vốn sử dụnc tron2 
việc hình thành nhữns khu phố đẹp.

Chính trons thời gian này các cơ s ả  chính của thành 
phô được hình thành.

Đà Lạt trở thành một thành phố 2Ìáo dục quan trọne. 
Trường trung học*ầuợc quyết định xây dụns năm 1926 
và kéo dài đến năm 1941. Triròne Đức Bà Lans Bian 
(Notre Dame du Lansbian) (**) đuợc thi cỏns từ năm 
1934 đến năm 1936 và Thánh Tám (Sacré Coeur) được 
xây duns năm 1940.

* Trường trung học Yersin, nay là Trường Cao đẳng Sư phạm 
Đá Lạt.

** Trường Couvent des Oiseaux, nay là Trường dân tộc nội trú 
Lâm Đóng (ND).
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Đồne thòi, lục quân và hải quán cũng thiết lập nhũng 
trại nghỉ hè. Doanh trại Courbet được quy hoạch năm 
1930. Một doanh trại quân đội rộng 24 hec-ta được thiết 
lập ở phía đông thành phô vào năm  1937. Vê huớng băc. 
Trường thiếu sinh quàn chiếm 38 hec-ta từ năm 1939 
dành cho trẻ em lai.

Các khu phố đườns Hoa lay-on. đường H oa hồng, cư 
xá Saint Benoĩt (**’ được xây dung, v ề  phía tây bắc và 
phía nam của thành phố, ncười Việt Nam thành lập các 
khu phố. Hồ được xây dụns  xong năm  1935.

Nhũn2 côns trình đô thị được hoàn chỉnh. M ột nhà 
máy điện mới được thành lập năm  1927. Nhà máy nuớc 
tăns cuờns hệ thống dẫn nuớc. M ột kế  hoạch m ở  rộng 
nhà máy nước được đặt ra năm 1937 và giai đoạn đâu 
kéo dài 5 năm.

Dân số thành phố khôn2 n sừng  tăng lên: năm 1932 
chỉ có 1.500 nsưòi; năm 1940, 13-000 nguời.

Hai đồ án mới được th iế t lập  để chỉ đạo m ở  rộng 
Đà Lạt.

Năm 1933, một đồ án mới quy hoạch thành phố  được 
trình bày VỚ I một quan điểm  thực tê hon. Kiến trúc sư 
cô eắne 2ÌỮ nét đẹp của địa hình Đà Lạt. Hướng táy -

* Ecole des Entants de Troupe Eurasien; Trưòng thiéu sinh quản 
nằm ỏ khu đất của Trường đại học Đã Lạt hiện nay (ND).

** Đưòng hoa lay-ơn (Rue des Glaĩeuls) nay là đường Nguyên 
Viết Xuán, đưòng Hoa hóng (Rue des Roses) nay lồ đưòĩig Huỳnh 
Thúc Kháng, cư xá Saint BenơTt nay lả khư Chi Lăng.
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bắc được mở rộng. Thành phố bao quanh hồ. từ tây sang 
đỏnơ - bắc, tạo thành một đường vòng cune. Nhũng nét 
ch ính  của đồ án này rất hay đã được giữ lai về tổng thể 
trong đồ án năm 1943 hiện đang thực thi.

N ăm  1940, một đồ án mới quy hoạch và mở rộng 
thành phố  được thiết lập, bố trí các vùng dân cư và hành 
chính chuns  quanh hồ.

THỜI KỲ 4: Tổ CHỨC THÀNH PHỐ

T ừ  năm  1940, Đà Lạt bước vào thời kỳ rất thịnh 
vượng. Liên lạc VỚI nuớc ngoài bị sián đoạn, người Pháp 
phải ở  lại Đôns Dương tronơ thời 2ian lâu hon khiến cho 
dòn2  naười lưu lại Đà Lạt luôn luôn tăna. vốn  không sử 
d ụ n 2 ở  Nam Kỳ được đầu tư ở Đà Lạt. Khãp nơi. naười 
ta bán đất, xây dưns các biệt thự. Một nhà máy thuỷ 
đ iện  được xây dung ở An Krô-ét (Ankroểt) trên sôna 
Đ a Đ ờ n s  (Daduns) để cuns cấp đủ điện cho thành phố.

N hiều  cơ sở mới được thành lập, tu viện dòns thánh 
Benoit (Bénédictins), Trườns nữ huấn luyện viên, tu viện 
của  nữ tu dòng Bác Ấi, cư xá Nhữns đỉnh núi (Cité des 
P ics) .N hà  thờ được khải côns từ năm 193 1 đến đầu năm 
1942 thì xây dụns xong. Số siấy phép xây đun2 là 59 
trong năm  1939, tăns lên 155 trong năm 1940. 257 trons 
năm  1941 và vuọt quá con sô 300 trons năm 1942. Số 
biệt thự  là 530 trons năm 1940, tăng lên 728 vào cuối 
năm  1942 và 1.000 vào cuối năm 1945. Đồns thòi dân 
sô c ũ n 2 tăng lên: 10.000 naười Việt Nam năm 1940, 
12.000 I12UỜÌ vào cuối năm 1942; dàn số theo vụ trong 
b ình hằng tháng là 1.000 vào năm 1940, tăng lên 1.890 
vào năm  1953. Tổng dân sô vượt quá 20.000 người vào



cuối năm 1942.

Đà Lạt vượt khỏi giới hạn và phát triển quá mức. 
Nhiều khu phố được hình thành một cách vội vã và không 
trật tự. Chính quyền phải can thiệp. Thành phố cần có 
một đồ án quyhoạch và chỉnh trang có uy lực về pháp 
lý. Nghị định ngày 2.9.1941 giao cho Sở quy hoạch đô 
thị và kiến trúc nghiên cứu và hoàn thành đồ án, đồnơ 
thời đề ra biện pháp bảo vệ tron2 thời gian chờ đợi công 
bố văn bản pháp quy; bãi bỏ việc sane nhưựnơ đất đai 
trong thành phố, kiểm soát các hầm đá, quy định mới về 
phân lô ở vùng ven và trong tỉnh Lang Bian, bãi bỏ vùne 
ngoại õ.

Tất nhiên, Đà Lạt đã là một thành phố với dáng đep 
viễn cảnh rộng rãi, nhữns khi-L phố được xây dựng tốt, 
nhưng ngược lại, vì lợi ích cá nhân, ý tưởno khôn2 nhất 
quán thường được tha hồ thực thi đã gây nên nhữna hậu 
quả đối lập nghiêm trọng cho quy hoạch đô thị họp lý và 
cần phải chỉnh đốn lại.

Đà Lạt trải dài trên một đuờne mỏng từ đông sang 
tây, không có độ dày lẫn chiều sâu, khôna có trung tàm 
sôi động và dường như khôn2 có xươns sống. Các khu 
phố thưons mại đều tầm thường và thiếu thốn.

Đồ án quy hoạch đô thị mới được thực thi căn cứ theo 
nghị định ngày 23.4.1943 mana đến nhũng giải pháp 
thích họp. Đặc điểm của Đà Lat là noi nghỉ dưỡng, thành 
phố vườn được nhấn mạnh. Việc bảo vệ các viễn cảnh 
và cảnh quan tạo nên nét đẹp chính của thành phố được 
hoàn toàn bảo đảm. Nsười ta quan tâm trước hết giải 
quyết vấn đề khu vực dân cư. Diện tích rất rộng được
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dành cho nhưng người thợ thủ công, thương gia, nông 
dân.

Đà Lạt không còn là một đường thẳng kéo dài, 
nhưns giống như một cơ thể đồng nhất tập trung quanh 
hai trục chính. Môt trung tâm ở  bờ nam hồ sẽ hoạt động 
sôi đôns trons tưons lai. M ột ngôi chợ mói, các khu phố 
thưons mai, cazinô, các khách sạn tạo thành các cực 
hấp dẫn. Xung quanh trung tâm là khu vực dân cư sang 
trọne và hiện đại nhất.

Nhuns tình hình thế giới lúc bấy giờ không cho phép 
thực hiên đồ án và Đà Lạt, cũng như phần còn lại của 
Việt Nam, phải chịu đựns, tuy ở mức độ thấp hon, nhữns 
biến cô đẫm máu của cả nuớc. Thành phô tuơn2 lai khôna 
còn đuơc chú ý, sân cù khốns đuợc bảo duỡng. các cánh 
buồm khôns còn xuất hiên trên mặt hồ.

Tuy nhiên, cóng trình xinh đẹp này của nsười Pháp 
bắt đầu xây dưng từ khoảng 60 năm nay khỏns thể suy 
sụp. Neuợc lại, Đà Lạt hứa hẹn có một cuộc sống mói.

Từ khi chuyển giao quvền hành và các cơ quan cho 
Chính phủ Việt Nam, các giới chức Việt N am  ở  địa 
phưone đã cố eắns bắt tay xây dựng Đà Lạt thành một 
thành phố kiểu mẫu.

Do đó, Toà thị chính cùng với Hội đổng thị chính sẽ 
thiết lập đồ án quy hoạch đô thị mới huóng Đà Lạt trở 
thành một trune tâm du lịch, nshỉ duõno, một trung tâm 
đại học và cũns không quên phát triển nghề trồng rau 
và thương mại.
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Tất nhiên, việc thiết lập và thực hiện đồ án quy hoạch 
mói đòi hỏi nhiều thời gian nhưng sẽ biến Đà Lạt thành 
một nơi nghỉ duỡng không thể so sánh nổi.



II. ĐỊA LÝ T ự  NHIÊN

A /- R A N H  GIỚI:

R anh s ió i  thành phố Đà Lat được ấn định như sau:

BẢ C: M ột đuờns từ cột mốc địa chính cao độ 1424 
n sa n s  q u a  cột mốc 1515, đi dọc theo bờ phía tây hồ Ản 
Krỏ-ét (A nkroet)  tạo thành một đườns quanh co men 
theo b ờ  ruộna  ở  Đăn2 Kia (Dankia), Đăn2 Gia (Dansia) 
và W a n 2 da  Kon, vưot sôn2 Đạ Đ ờns (Da-Dunơ), rồi lại 
đi n s a n s  qua  đồng ruộnơ ở Wang da Kon, Đăns Gia đến 
tận n ô n 2 trại Đăng Kia, tiếp tục men theo phía bắc đườnơ 
Đăng K ia  -  Đà Lạt đến một điểm  nằm cách cột mốc 
1419 2 4 0 m  về phía tây-bắc và cuối cùng đi theo một
đường quanh  co ngang qua các cột mốc 1501, 1483 và 
1507. 1500 để gặp đườns Đăng Kia ở  cây số 10.

T ừ  cày  số 10, một đườne nsang qua các cột mốc 1509. 
1544. 1524 và gặp đường mòn Vòn? vài điểm nhìn r i-, đi 
theo đưòri2 mòn Vòng vài điểm nhìn đến khi gặp đường 
mòn Đạ Sa  (Da-Sar) rồi tiếp nối VỚI cột mốc 1707 mang 
tên Láp  Bè Nam.

* Một số tư liệu gọi Piste du Tour de quelques points de vue là Tour 
de 99 points de vue (Đường vòng 99 điếm nhìn) hay Đường vỏng Lâm 
Viên.
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ĐÔNG: Một đườna từ cột mốc mang tên Láp Bê Nam 
tiếp nối với cột mốc 1570 mang tên Bnom R ’me. rồi tiếp 
nối với phía tây-bắc sở đất của Darrigade và tiếp tục từ 
phía tây-nam sở đất của Darrigade đến phía bắc sở đất 
của L a c h ev ro t iè re  rồi t iếp  nối từ phía  đ ô n g -n a m  
Lachevrotière đến cột mốc 1474.

NAM: Một đưòne đi từ cột mốc 1474 tiếp nối V Ớ I một 
điểm có toạ độ địa lý:

- Kinh độ: 117 grat (G) 8804 đông Paris.

- Vĩ độ: 13 grat (G) 2304 bắc.

Từ điểm này, đườna ranh siới tiếp giáp với phía 
tây-nam sân bay Cam Ly (Camly).

TÀY: Một đườns đi từ phía tày-nam sân bay Cam Ly 
men theo ranh giới phía tây và phía bác của sân bay cho 
đến khi gặp đườna ranh giói tây-nam của lãnh địa Cam 
Ly (Domaine du Camly), tiếp tục theo sát đường ranh 
ơíới từ phía tây đến phía tâv-bắc của lãnh địa này và 
chấm dứt ở cột mốc 1424.

Theo du số 11/QT/TDngày 11.4.195 1. phi truờng Liên 
Khànơ (Lien Khanơ) trước nằm giữa tỉnh Đ ồng Nai 
Thuựns được sáp nhập vào địa phận thành phố Đà Lạt.

*

Đà Lạt có diện tích 67km: , không kể sân bay Liên

* Hồ Xuân Hương hiên nay.
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Khàna có diện tích 34km2 kể cả vùng phu cận.

B/- ĐẤ T ĐAI

Đà Lạt nằm trẽn cao nguyên Lanơ Bian ỏ’ 11°57’ độ vĩ 
bắc và 108°28' độ kinh đôns và bao bọc trong lãnh thổ 
của tỉnh Đồnc Nai Thuone.

Nhìn từ trên máy bay, Đà Lạt aiốns như một cánh 
đồne cỏ xanh bao la điểm vài ncọn đồi cỏ và một khu 
rừne trùng điện.

Đất đai thuờne màu đỏ, đất sét do đá núi lửa tan rã.

Độ cao thav đổi từ 1.400m đến 1.707m.

Các đỉnh núi quan trone là: Láp Bê Nam (1.707m). 
D re y -K n o m  (1 .6 0 3 m ) .  Đ ỉnh  G ió  Hú (H u r lev en t)  
(1.621 m).

c/- THUỶ VĂN

Đà Lạt có suôi Cam Ly bắt nguồn từ You Bogaey 
n .624m ).

Lúc đầu suối chảy theo huóng bắc-nam đến hồ Than 
Thỏ' rồi theo hưóne đôns- tâv nsano qua Hồ Lón (*) 
(Grand Lac). Suối chảy vào sônc Đa Đ òn 2 (ở hạ lưu gọi 
là Đồnc Nai) tưới mát cho vùnc đất phía nam Việt Nam.

Luu luọns sônc Đà Lạl (Rivière de Dalat) là :

* Hó Xuân Hương hiên có diên tích 38ha.
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- Mùa khô: 0,250nr7giây.

- Mùa nuớc lũ: l,260nr7giây.

- Thời kỳ nước lũ đặc biệt: 300mV2iây.

Đà Lạt cũng có nhiều hồ. Ngoài hồ nhân tạo (Hồ 
Lớn) với diện tích 4ha 5000nr  r ’ do đắp đập ngăn suối 
Cam Ly. còn có các hồ khác:

- Hồ Than Thỏ-: 8ha 5000

- Hồ Saint Benoít: lha  5000

- Hồ Bellevue: Oha 1500

- Hồ Đa Thành: lha  6000

- Hồ Ăn Krô-ét (Ankroểt): lOha 0000

D/- K H Í HẬU

Khí hậu Đà Lạt khôns phải là khí hậu lục địa nhưng 
khí hậu ôn đới. Đà Lạt có độ cao tuơng đối lớn (1.500m) 
lại ở sần biển (cách 80km).

Nhiệt độ truns bình hằne năm: 18°33

Nhiệt độ trung bình mùa hè: 19°6

Nhiệt độ trun2 bình mùa đôns: 16°4

Sự luân phiên của hai mùa là nét đặc trung của khí 
hậu Đà Lạt:

Vào mùa khô, từ tháng 1 1 đến đầu tháng 5, mặt tròi
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đẹp. bầu trời trong xanh và nhiệt độ truns bình 18". Buổi 
tối vào mùa này nhiệt độ thuờns xấp xỉ 5H.

T ừ  tháne 5 đến tháne 11. mùa mưa đến với nhữna 
con dỏng thường xuyên. Vào thời kỳ này hầu hết các 
buổi sánc đều đẹp và mát. Nhiệt độ trung bình lên đến
20" với các cực tiểu thay đổi eiĩra 8° và 11° vào nhũn" 
than 2 nóns nhất.

Đa Lạt đặc biệt thoáng mát: gió tây-nam thổi từ tháng 
5 đến thána 10 và 2ÍÓ đôns - bắc thổi từ tháno 11 đến 
thán 2 2.

Hằne năm có khoảne 150 n 2ày mưa. Tháne 8, 9 và 
10 có khoảng 60 n»ày mưa. Lươn 2 mưa trunơ bình hằn2 
nám: 1.692mm.

Ap suất khônơ khí truna bình: 650mm.

*

E/- THỰC VẬT

Thực vật chiếm  ưu thè là cây lá kim, đăc biệt là 
thông 3 lá.

Nhữna khu rùnơ trons thung lũng có cây sồi (chêne) 
lá thư ờ nơ  xanh, cây  dẻ (c h â ta ig n ie r ) ,  cây  d u y ê n  
(charme). cày liễu (saule) và cây hồ đào (faux-noyer).

ơ  độ cao l.OOOm, siữa các cây thônơ 2 lá có các loại 
c ả v  đ iển  hình cho núi rừng vùng  thấp , cây họ sổ 
(Dilléniacées) cùng với cây tre.

Một yếu tỏ khác đána chu ý của hệthưc vật vùng cao 
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nguyên là sự phát triển của các cây duxrna xì dạng sỗ 
(fougère arborescente) rất đẹp V Ớ I các cây chi Cycas 
hay họ Cau (palmier).

Duới tán rừng hay trons rùng thưa còn có cây kim ngân 
(chèvrefeuille), giáng cua hay cậm cò (viorne), nữ lans 
(valériane).
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III. ĐỊA LÝ NHÃN VĂN

A /-  DÂN SỐ

Dân số Đà Lạt là 25.041 người (điều tra cuối năm 
1952)tronađó  sồm  1.217nsười Au (khôngkể quãn nhân) 
và 752 nguời Hoa. s ố  dân còn lại (23.072) là người Việt 
sồm  cả 840 người dân bản địa thuộc tộc người Lạch 
(đông nhất, chiếm 80%, cho tên gọi của thành phố), người 
Chin. nsuời Srê và người Kơho giúp việc cho tư nhân 
hay làm việc trong các cợ sở công hay tư.

Con số trên đây hiện nay thấp rất nhiều so với thực 
tế vì vào năm 1953, dân số Đà Lạt tăng nhanh một phần 
do sô n ơười lao động rất đông và do thân nhân gia đinh 
của binh sĩ thuộc trung đoàn Ngự lâm quân. Con số này 
ước tính thấp nhất vào khoảng 5.000 người.

B/- HÀNH CHÍNH

Thành phố Đà Lạt do một thị trưởng quản lý vói sự 
tham dự của Hội đồng thị xã. Hội đồng này có 16 uỷ 
viên chính thức và 6 uỷ viên dự khuyết.

1/- Thị truỏTig
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Thị trưởng do đức Quốc truởns chỉ định căn cứ  theo  
kiến nghị cuả Khâm sứ Cao Nguyên Miền Bắc và C ao  
Nguyên Miền Nam của Hoàng triều cương thổ.

Thị truởng có trách nhiệm quản lý thành phố  v à  chủ 
toạ Hội đồng thị xã. Quyền hạn được quy định theo quyết 
định SỐ4/QT/TD ngày 13.4.1953.

21- Phó thị truởng

Thị trưỏnơ có 2 phó thị truờna phụ tá mà 1 người làm 
công việc của thư ký thị xã.

Thị trưảng có thể ấn định một số quyền  hạn 
bằng nghị định.

3/- Hội đồng thị xã

16 uỷ viên chính thức và 6 uỷ viên dự khuyết của  Hội 
đồng thị xã được phân bổ như sau:

a) 10 uỷ viên chính thức nsuòi Việt Nam (có một người 
dân bản địa) đuợc Hội đồng chỉ định (các uỷ viên ch ính  
thức và dự khuyết naười dân bản địa do nhũng người 
dân bản địa sống trẽn địa bàn thị xã Đà Lạt bầu cử).

b)- 6 uỷ viên chính thức ncười Pháp và 2 uỷ viên  dự 
khuyết neưcn Pháp do Khâm sứ chỉ định bằng nghị định.

Nhiệm kỳ của các uỷ viên Hội đồna thị xã là 2 năm  
và chấm dứt đồng thòi với nhiệm kỳ các Hội đồng khu 
phố.

Hội đồng thị xã quy định công việc của thành p h ố  
bằng nghị quyết.
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Hội đồnơ thị xã kiên nehị về tất cả các vân đề có lợi 
ích cho thị xã.

Các kỳ họp của Hội đồn" thị xã không tổ chức công 
khai. Tuy nhiên, thị trưỏT!2 có thể mời các cône chức 
của các sở và các nhân vật xét thấy có ích cho Hội đồns 
đê tham khảo ý kiến.

4/- Các công sớ

- Văn phòns toà thị chính

- Sở V  tè

- Sở  quản lý đườne bộ

- Sở cảnh sát

- Sở thú y

- Sở thuế

- Sở an ninh

5/- Hội đồng khu phô

Về hành chính, thành phố Đà Lạt được chia thành 10 
khu phố. Mỗi khu phố có một hội đồng khu phố do bầu 
cử và nhiệm kỳ 2 năm.

Các hội đồn£ khu phố đặt dưới quyền chỉ đạo trực 
tiếp của thị trưởng và có nhiêm  vụ về tổ chức hành 
chính một cách tổng quát và quản trị các quvền lợi của 
khu phố.

Hội đồns khu phố chọn trons hội đồn2 một chủ tịch, 
một thư ký và một thủ quỹ lập nên Uỷ ban hành chính 
khu phố.
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Phần lớn các khu phố được chia thanh ấp.

Khu phố I gồm các ấp:

Anh Sáng 

An Hoà 

Đa Hoà 

Chi Lăng 

Ga.

Khu phố II sồm  các ấp:

Nam Thiên 

Mỹ Thành 

Đa Cát 

Đa Truns 

Đa Thiện 

Đa Thành.

Khu phô III hay Đa Thành gồm các ấp: 

Cao Bá Quát 

Nauyễn Siêu 

Đinh C ồn2 Tráng 

Bach Đ ằns 

Cao Thắng.

Khu phố IV hay Đa Lợi gồm các ấp:

Tày Hồ
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Đa Lọi 

Sào Nam.

Khu phố V hay Phước Thành.

Khu phố VI hay Đa Phú cồm các ấp:

Đóne Hoà 

Tây Thuận 

Trune An.

Khu phố VII hay Xuân An 2ồm các ấp:

Saint Jean 

An Lạc 

Xuân An.

Khu phố VIII hay Tán Lạc.

Khu phố IX hay Trunn Bắc sồm các ấp:

Hà Đônơ 

Nghệ Tĩnh 

Đa Thiên 

Khu phố X hay Đa Phước.

Neoài ra. Đà Lat là nơi ỏ' của đức Quốc truỏnc. thủ 
phủ của Cao N suyên Miền Nam. nơi tập trune các cơ 
quan liên tỉnh, địa phương, quốc gia và liên bane:

1.- Co' quan liên tỉnh

Nha an ninh đặc biệt
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Thanh tra tiểu học

Hạt đuờng sắt

Chi cục thuế quan

Chi cục bưu chính - viễn thông

Đài phát thanh Đà Lạt

Sỏ' thỏn2 tin

2.- Co quan địa piiuong

Khâm sứ Cao N guyên Miền Bắc (PM N ) và Cao 
Nguyên Miền Nam (PMS)

Tổns thư ký Cao N suvên Miền Nam

Thanh tra hành chính và chính trị Cao N suyèn Miền 
Bắc và Cao Nguyên Miền Nam

Thanh tra lao độns

Thanh tra Thuỷ lâm Cao Nguyên Miền Nam

Sở tài chính Cao Nsuyên Miền Nam

Khu công chính Cao Nsuyên Miền Nam

Sở nône nghiệp Cao Nguyên Miền Nam

Sở thú y Cao Neuvên Miền Nam

Sở thuế Cao Neuyên Miền Nam

Sở an ninh và cảnh sát quốc eia Cao N suyẽn Miền 
Nam

Sỏ' xã hội Cao Nguyên Miền Nam

Ban hành chính và thanh tra địa phưonc Cao Neuvên 
Miền Nam
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3.- Co quan quốc gia

Văn phòne đức Quốc trưởng 

Toà hoà siải

T rườ n 2 quốc gia hành chính 

Trườn® trunc học Bảo Lone 

Trunii tàm nshièn cúti lâm níỉhiệp

4.- C o  quan liên bang

Toà án hành chính hỗn hcrp 

Sở địa dư Đônơ D ư ons  

Trường truna học Yersin 

Bệnh viện dân y

Sở hàng khôn 2 dân d ụ n 2 Liên Khàns 

Sở nội vụ

Sở kỹ thuật vô tuyến 

An ninh C.G.I 

Viện Pasteur

5.- Cư quan quân sự

Về quân sự, Đà Lạt là tổng hành dinh (P.c.)  của Đại 
tá tư lệnh khu và chi khu Đồng Nai Thượns.

Truns đoàn Ngự lâm quăn cũng đóng tại đây.

Một đại đội bảo vệ thị xã và các phân đội biệt độns 
của cơ  quan an ninh q uốc  aia bảo đảm  an ninh chc 
thành phố.
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Bệnh viện Catroux tiếp nhận bênh nhân trong quân 
đội.

O - TỒN GIÁO

Thiên Chúa giáo

Nhà thờ Thánh Nicolas (Đoàn truyền giáo nuớc 
ngoài)

Tu viện dòns Chúa Cứu thế truyền bá Phúc âm. 

(Pères Rédemptoristes pour rEvansélisation) 

Tu viện nữ Bác Ai (Nữ tu Thánh Paul Vincent) 

Truờnc Nazareth (Nữ tu Thánh Paul Chartres)

Ký túc xá Những con chim (Couvent des Oiseaux) 

Tuviện nữ Thánh Augustin

T rư ờ n g  A d ran  (sư  huynh  c ác  t rư ờ n g  T h iê n  
Chúa siáo)

Tu viện Hộ) truyền siáo (Lazaristes)

Tin Lành

2 nhà thờ

3 đoàn truyền siáo:

- Đoàn truyền giáo Tin Lành

- Hội Cơ đốc Phục lâm Pháp

- Nhà thờ tân siáo (Eglise réíòrmée) Pháp 

Phật giáo

Chùa Linh Son
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C h ù a  Linh Quang 

C h ù a  Linh Phons 

C ao Đài

T h án h  thất ở  Đa Phuớc (Trại Mát) thuộc Tây Ninh 

T hánh  thất ở Đa Thanh thuộc Bến Tre

D)- G IÁO  DỤC

Đà Lạt c ó  nhiều truờns cône và tư.

I.- T R Ư Ờ N G  CÔNG

a) T rư ờ n g  Q uốc gia hành chính

T hành lập nsày  1.1.1953, trường đào tạo cán bộ các 
cơ  quan hành chính của Chính phủ Việt Nam.

b) T rư ừ ng V õ bị liên quân Đà Lạt

T hành lập  vào mùa hè năm 1950, Trườnơ Võ bị liên 
quàn Đà Lạt đào tạo sĩ quan quàn đội Việt Nam.

c) T rư ờ n g  trung học Yersin

T hành lập nsày 16.7.1927, truửnơ trung học Pháp đệ 
nhị cấp  m an g  tẻn T rườns  trung học Yersin từ ngàv 
10.5.1935.

Trường gồn . 2 cơ sở:
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- Trường trung học (Grand Lycée)

- Trường tiểu học (Petit Lycée)

d) Trường trung học Việt Nam

Thành lập vào tháng 9 năm 1952, trường hiện có 2 lóp 
đệ thất r> và 1 lóp đệ lục ,**) dạy theo chuông trình Việt 
Nam.

e) Trường trung học Bảo Long dạy theo chương 
trình tiểu học và trung học Việt Nam cho con em liệt sĩ.

f) Trường thiếu sinh quân

g) Truờng tiểu học bổ túc Việt Nam

Số lượng: 7

Trường tiểu học dành cho nam sinh Đà Lạt

Trường tiểu học Đa Nghĩa

Trường tiểu học Đa Thành

Trường tiểu học Xuân An

Trườns tiểu học Tây Hồ

Truửne tiểu học Đa Phuức

Trường tiểu học dành cho nữ sinh Đà Lạt

h) Truờng sơ học Việt Nam

* Tương đương với lóp 6 hiện nay (ND) 

** Tương đương với lóp 7 hiện nay (ND)
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Số lượng: 5 

Trường sơ  học Đa Lợi 

Truờng sơ học Trung Bắc 

Trường sơ học Đa Phú 

Trường sơ học Phước Thành 

T ruỏns sơ học ấp Táy Hồ

i) T ruông miền núi Lang Bian

Thành lập vào tháng 3 năm 1947, truờns này là một 
trườn 2 tiểu học dành cho trẻ em miền núi.

II. TR Ư Ờ NG  TƯ

a) Truờng của các nữ tu Thánh Paul - Nazareth

Khai giảns vào ngày 20.12.1919. truờns dạy chươne 
trình tiểu hoc từ nhà trè đến tốt nghiệp tiểu học.

b) Lãnh địa M arie (Dom aine de M arie) (côns trình 
từ thiên của nữ tu Bác Ai Thánh Vincent de Paul)

T rườns tiếp nhận trẻ em mồ côi, học sinh và dạy 
chirone trình huóne về đời sốne thưc duns.

c) Đ út Bà Lang Bian (Notre Dam e du Lang Bian):

Couvent des Oiseaux (ký túc xá Nhũns con chim).

* Tương đương V Ớ I các lóp 6, 7, 8 và 9 hiên nay.
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Truờn° tư dành cho nữ sinh, gồm các lóp bậc tiểu học 
và trung học, từ lóp đồns ấu (lóp 1 1) đên các lơp triet 
học và toán học sa  cấp (tú tài).

d) Truông Adran

Truờns do các sư huynh các trường Thièn Chúa giáo 
lập năm 1939 - 1941.

Chuone trình siáo dục gồm:

1°) Bậc tiểu hoc

2°) Bậc trunơ học đệ nhất cấp VÓI các lóp 6, 5. 4 và
3 , la tinh.

Chưa có các lóp bậc trung học đệnhị cấp.

e) T ru ô n g  Lê T h á n h  Tôn  dạy chưong trình tiểu học 
bổ túc Việt Nam.

f) Trường nữ Thánh iMarie (Ste M arie) có 11 lóp, 
dạy chươn2 trình tiểu học và trung học Pháp và Việt 
Nam.

g) T ru ừ n g  T uệ  Q u an g  có các lóp tiểu học và trung 
học (đến lóp đệ lục) dạy chương trình Việt Nam.

h) T ru ừ n g  Nguyễn V ăn T ố  dạy chương trình tiểu 

học ViệtNam.

i) Trường Trung Hoa Đà Lạt dạy chương trình tiểu 
học T runs Hoa.

j) Chống nạn mù chữ

Vói quỹ của Viện trợ Kinh tế Hoa kỳ, thị xã đã tiến 
hành trong hơn một năm nay một chiến dịch chống nạn
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mù chữ trong số dân chúns Việt Nam ở Đà Lat.

E) CÂU LẠC BỘ

M ột chi nhánh Pháp văn đồng minh hội, một cáu lạcbộ 
người Au và một cáu lạc bộ người Việt tập họp nhũng 
phần tử ưu tú trons dân chúnơ.
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IV.- ĐỊA LÝ KINH TỂ

A)- NỒNG SẢN

Khí hậu đặc biệt của Đà Lạt cho phép phát triển trồng 
các loại rau như ỏ' cháu Au.

Trong thực tế khôns có ruộng.

Trái cây cháu Au (dâu tây, mận).

Đàn gia súc có khoảns 2.000 con. khôns đủ cuns  cấp 
chonhu cầu của Đà Lạt. Bơ sữa sản lượng nhỏ.

Một ít heo. gà.

4 nôns trại:

- N ôns trại Đăng Kia (ông Lecomte).

- Nônc trại Cam Ly (ôns Beurnez).

- Nônc trại Datria (St Benoit) (ỏne Farraut).

- Nông trại Savoie (ông Grillet).

B)- KHOÁNG SẢN

Vài hầm đá cho nhu cầu xây dụns tronc thành phố. 

Cao lanh.
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C) SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP

Vài xưỏns cưa.

D)- ĐƯỜNG GIAO THÔNG

Đà Lạt nối với Sài Gòn bằns hai đường ô tô:

1") SÀI GÒN - ĐÀ LẠT neane qua Djirino - Blao 
(305km).

2°) SÀ I G Ò N  - ĐÀ L Ạ T  nsang  qua Phan Thiế t  
(375km).

Đà Lạt nối VỚI Phan Ran2 và từ đây nối tiếp với con 
đuờns cái quan. Đường nàv đinơang qua đèo Nsoạn Mục 
(Bellevue) và Dran.

Để đến Ban Mẽ Thuột có một con đườns ô tô lun 
thôn 2 được đi từ Liên Khàng (cách Đà Lat 30km trên 
đường Đà Lạt - Dịirina) và n 2an2 quan Fyan, đồn Lắc 
(Lac) và một con đường khác đi từ Djirin2, ngang qua 
Kinh Đạ (Kinda) và gặp đuờna Sài Gòn - Ban Mê Thuột 
khoảnơ vùng Ba Biên Giới.

Đà Lạt được nôì với đuờns xe lửa xuyèn Đôns Dưona 
(Sài Gòn - Hà Nội) bằng đuờns sắt Tháp Chàm (Tourcham
- Krongpha - Đà Lạt).

Đ uờ ns  sắt có răns cưa từ Kronspha đến Đà Lạt, khỏi 
công năm  1917 và hoàn thành năm 1932. Nhà ga xây 
dựng xong năm 1936.

Đ ườns sắt được bắt đầu khai thác:
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- năm 1917: từTháp Chàm đến Krongpha (40km).

- năm 1928: từ Krongpha đến Ngoạn Mục (lOkm).

- năm 1929: từ Ngoạn Mục đến Dran (5km).

- năm 1930: từ Dran đến Trạm Hành (Arbre Broyé) 
(6km).

- năm 1932: từ Trạm Hành đến ĐàLạt (23km).

Đà Lạt có 2 sân bay: sân bay Cam Ly cách Đà Lạt 
3km về phía tây dành cho máy bay có động cơ nhỏ, sân 
bay Liên Khàn2 cách Đà Lạt 30km về hướng nam. trên 
đường Đà Lạt - Djiring, dành cho máy bay vói mọi loại 
động cơ.

Cuối cùne. Đà Lạt có một sả  bưu chính - viễn thông 
và một đài phát thanh.

E) THƯƠNG MÀI VÀ NGÂN HÀNG

1,- Đà Lạt xuất hằng năm:

- 6.000 tấn rau

- 6.000 tàn 2ỗ thônơ

- 200 tân cao lanh

- 216 tấn chè

- 15 tấn da khô.

2,- Sản phẩm địa phưong không đủ cung ứng cho nhu 
cầu dân cư. Đà Lạt phải nhập từ ngoài, lệ thuộc các 
vùng khác về kinh tế. Các loại hàng hoá quan trọng nhất 
phải nhập vào là:



a) Thục phẩm (hằng tháng)

- ơạo Nam Bộ 350 tấn

- cá khô, tươi, ướp nuớc đá 556 tấn

- nước mắm Trunơ Bộ 51 tấn

- muối 128 tấn

- heo 102 con

- bò 50 con

- trúne vịt 4 tấn

- sà 500 giỏ

- trái cây 19 tấn

- nước uốns giải khát và rượu 700 két

8 thùng gỗ

14 thùng

4.5 tấn

b) Vật liệu xây dụng

-v ô i  7 tấn

- xi măns 100 tấn

- sạch 83 tấn

c) Nhiên liệu

- xănc 113 thùna: 130 tấn

- đi-ê-den 66 thùng: 11,6 tấn

- dầu easoil 190 thùns: 1,5 tấn

- dầu lửa 441 thùn2 thiếc: 2 tấn
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Các loại hóa chất, kim loại, duợc liệu, thục phẩm khô: 
355 tấn.

3.- Ngân hàng Đông Dưons có một chi nhánh  ỏ’ Đà 
Lạt.

Bên cạnh ngân hàng này còn có Hội tài ch ính  Việt 
Nam thành lập từ đầu năm nay VỚI mục đích ch ính  là tro' 
giúp các chủ đồn điền nhỏ trẽn Cao Neuyên.

4.- Các công ty thươnc mãi. cỏnc n sh iệ p  và nỏne  
nghiệp hoạt động trên địa bàn thành phố:

a) Cóng ty trừ mối

b) Họp tác xã rau hoa Cao Nsuyên

c) Côns ty lâm sản và cône nchiêp C ao  N euyên

d) c ỏ n s  ty xây dụng Đà Lat

e) Côns ty vô danh Poinsard và Veyret (chi nhanh 
Viễn Đôns)

f) Cône ty lâm sản và diêm quet Đônc D ư o n c

g) c ỏ n s  ty nehiên cứu và xây dụnc Đ ô n c  D ưonc

h) c ỏ n s  ty phim và chiếu bóne Đông D ương

i) Cònc Liếp phẩm Sài Gon (COSARA)

j) Cône ty nuớc và điện Đỏns Duot>2

k) Hàns khônc Việt Nam

1) Nshiệp đoàn vận tải
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V.- TỔ CHỨC

Trunơ tâm năn2 độns nhất của đời sống Đà Lạt chắc 
chắn là khu x uns  quanh chợ, một công trình kiến trúc 
rất tiện nghi và trang nhã. M ặt tiền của chợ có khắc huy 
hiệucủa thành phố  và câu châm ngôn:

•‘D A T  ALIIS LA ETITIA M , ALIIS TEM PERIEM ”

(Cho nhữns người nàv n iềm  vui, những người khác 
sức khoẻ).

Ngoài bệnh viện quân y Catroux dành cho quân nhân 
còn có bệnh viện dân y có c ả  m ột nhà hộ sinh, một toà nhà 
đầy đủ tiện nghi vói p h ò n s  giải phẩu và những toà nhà 
dành cho bệnh nhân n2UỜi Việt.

Từ năm  1936, Viện Pasteur đã mở cơ sở mới xây dựn2 
giữa thành phố. Tran2 bị đầy đủ thiết bị hiện đại, Viện 
Pasteur giúp bệnh viện phân tích trong phòng thí nghiệm. 
Hoạt động  này chỉ là công  việc phụ, mặc dù rất quan 
trọn2 đối với thành phố Đ à Lạt, vì mục đích chính của 
Viện Pasteur là sản xuất vaccin trong điều kiện khí hậu 
ít nóng nực hon Sài gòn.

C ũ n s  cần phải nêu lên nhữns  côna tác từ thiện như:

Sở xã hội Cao N suyên M iền Nam thành lập năm 1953. 
Ban từ  thiện của hội Phật học, Chi hội Chữ thập đỏ Pháp 
và Việt Nam, tổ chức S A L V E  (cún trợ nguửi mắc bệnh 
phong ở  Việt Nam).
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Đà Lạt là một trone nhĩma trung tâm nghi dưỡng đẹp 
nhất ở Viễn Đông, có thể so sánh với các trung tàm 
Simla và Darceling ở A'n Độ.

Hon nữa các thắne cảnh và khu săn bắn ở vùng ven 
là nơi ỉiập mặt lý tưởng của du khách.

Văn phòns đức Quốc trườn 2 và các cơ sỏ' chính của 
Cao Nơuyên Miền Nam đóng ở Đà Lạt. Đà Lạt phải trở 
thành trung tâm đại học của Việt Nam. Tất nhiên, Đà 
Lạt là một nơi vừa để nahỉ ngơi vừa để làm việc.

Đà Lạt khôn2 ngừng phát triển và trong tương lai. trong 
một nước Việt Nam độc lạp, Đà Lạt tràn đầy triển vọng.

10/1953
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