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Trung học Minh Đức - Đalat
Trung Học Tư Thục Minh Đức Đalat 1962 - 1975 
Trung Học Phổ Thông Đống Đa từ 1975 đến nay 

Trường Minh Đức nằm trên đường Dankia nối
dài với đường Nguyễn Hoàng (nay Xô Viết Nghệ
Tĩnh) cách trung tâm thành phố Đà Lạt chừng 6
Km, hướng núi Bà Langbiang. 
Năm 1962 trường được thành lập với 2 lớp Đệ
Thất và Đệ Lục lúc này đã có tên là trường Minh
Đức. Thầy Đặng Đức Anh giữ chức Hiệu
Trưởng đầu tiên. Cơ sở không có, nhà trường

phải mượn tạm nhà bà Paul để dạy. Sau đó Cha A.Trépanier (Cha Tề) là người
Canada gốc Pháp đứng ra xin tiền của các nhà từ thiện Canada. Trong thư gửi
về nước, Cha ghi bằng tiếng Pháp : 

Allo ! Allo ! Voyez Des élèves ! Un tableau seulement Pas d’école Pas de livres Pas
d’instruction Merci, gros comme nos montagnes de DaLat S.O.S. Aidez nous S’il vous plait”

truyện ngắn hay

thơ trần vấn lệ
kẻ trước người sau   cái
còn nào chẳng mất cái
mất, mất gì đâu Bạn tôi
đã già rồi. Tám mươi lăm

tuổi Trời… chắc cũng gần...

More Than I Can Say
Anh yêu em nhiều hơn
những gì anh có thể nói
Ngày mai anh sẽ yêu em
gấp hai lần hôm nay Ôi,

yêu em hơn rất nhiều những lời anh
nói
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Lớp Đệ Thất đầu tiên 1962

Hãy nhìn xem học sinh chỉ tấm bảng không trường không sách không ai giảng dạy. Cảm ơn lớn lao

như núi rừng Đà Lạt. Xin vui lòng giúp đỡ chúng tôi.

Đừng đọc Bút Tre
Bút Tre là cái tên được
nhắc đến nhiều nhất khi
người ta nói đến thơ Việt
Nam trào phúng và châm

biếm. Ông tên thật là Đặng Văn Đăng
(1911-1...

- Huế dấu yêu

- Xin thầy hãy dạy cho con tôi

- Làm thơ trên computer

- Imagine - Connie Talbot

- Vũng lầy (truyện ngắn)

- Lời sơn nữ

- Thuở học trò

- Người Việt xấu xí

- Làm ăn kém nên nghèo

- Kinh khổ (nhạc)

- Nguyễn Văn Vĩnh (1882- 1936)

- Đắc nhân tâm

- Tâm sự tuổi già
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Niên khóa cuối cùng trước khi Cha Tề về nước 1973 - 1974 

- Bách khoa toàn thư Wikipedia
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Chanson: Alouette

Đến năm 1963 cha Trépanier bắt đầu xây dựng 3 phòng học (nay là trường
mẫu giáo) cho 3 lớp: Đệ Thất, Đệ Lục, Đệ Ngũ (lớp 6 , 7 , 8 ) Năm 1964 xây
tiếp 4 phòng gồm lớp Đệ Tứ (lớp 9), phòng cai trường, phòng giáo sư. Thầy
Đặng Đức Anh vẫn giữ chức vụ Hiệu Trưởng và Cha Trépanier làm Giám Đốc . 
Qua năm l965-1966 cha Trépanier vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài
nước xây tiếp 14 phòng học, 10 phòng nội trú, 1 dãy phòng ăn tập thể và 1 hội
trường. 

Năm 1966 trường đã thu hút khoảng 600 học sinh ngoại trú ở khu vực Nguyễn
Siêu, Cao Bá Quát, Bạch Đằng, Cao Thắng, Thánh Mẩu, Tùng Lâm, Đa Phú,
Phước Thành, Cựu Binh Sĩ, Đa Thiện, Quận Lạc Dương và hơn 100 học sinh
nội trú từ các quận, thị trấn vùng ven Đalat đồng thời một số học sinh từ các
tỉnh như Nha Trang, Phan Rang, Bảo Lộc cũng học nội trú tại đây. Lúc này đã
có lớp Đệ Nhị và Đệ Nhất (lớp11, 12). Cha A.Trépanier vẫn làm Giám Đốc, thầy
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Trịnh Nhất Định giữ chức Hiệu Trưởng từ năm 72 đến 75. Thầy Định là giảng
sư Trường Đại Học Sư Phạm, Viện Đại Học Đalat. 
Năm 1974 Cha Trépanier về nghỉ tại quê nhà ở Canada, Linh mục Lê Viết Phục
thay thế . 

Père Alexis Trépanier 
Naissance : 04-10-1912 
Profession : 18-08-1935 
Ordination : 06-06-1940 

Départ au VN : 29-08-1936 
Retour au Canada : 28-05-1974 

Décès : 29-07-1989 
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Laiweb - góp nhặt chuyện đời thường. Cung cấp bởi Blogger.
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