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@HONGKONGFOODMARKET

SPECIAL FOR THE WEEK OF

DECEMBER 2021
THU FRI SAT SUN MON TUE

23 24 25 26 27 28

TRUNG TAÂM ÑIEÀU TRÒ SUY GIAÕN TÓNH MAÏCH
BAÙC SÓ NGUYEÃN ÑÌNH CHIEÅU - MDBAÙC SÓ NGUYEÃN ÑÌNH CHIEÅU - MD

American Board Certified Surgeon

Toát nghieäp Giaûi Phaãu Toaøn Khoa 

taïi Cleveland Clinic Affiliated Hospital

Toát nghieäp chuyeân khoa tim, phoåi, maïch maùu 

taïi University of Rochester, Vanderbilt 

vaø Yale Univeristies

Toát nghieäp Tieán só Y khoa taïi UTMB

Treân 20 naêm kinh nghieäm veà ngaønh giaûi phaãu

Giaõn tónh maïch (Varicose Vein)

Caêng da buïng - Caêng da maët

Söûa ngöïc - Huùt môõ - Söûa moâng

Giaûi phaãu thaåm myõ

Giaûm caân 20lbs trong voøng 21 ngaøy

Da bị 
sẫm màu

Sưng
phù

Gân nổi 
màu tím đỏ

Vết thương
không lành

Lở loét Giãn 
tĩnh mạch

Gân nổi 
màu xanh

Điều Trị Tại Văn Phòng, 
Không Đau, Về Trong Ngày

Điều Trị Tại Văn Phòng, 
Không Đau, Về Trong Ngày

Hầu hết các chi phí
do bảo hiểm chi trả
Hầu hết các chi phí
do bảo hiểm chi trả

Nhận Bảo Hiểm-MediCare-MediCaidNhận Bảo Hiểm-MediCare-MediCaid
Before After

Before After

3100 Wilcrest Dr. Suite 130, Houston, TX 77042

Trieäu chöùng:Trieäu chöùng:
Chaân naëng, moûi ñau, nhöùc, 
teâ buoát, söng, khoâ, ngöùa, 
gheû lôû, chaûy maùu, nhieãm truøng

Chuoät ruùt, chaân khoâng yeân

Caûm giaùc chaâm chít ôû chaân 
nhö coù kieán boø

Veát thöông khoâng laønh

Da chaân ñoåi maøu

Chuyeân ñieàu trò suy giaõn tónh maïchChuyeân ñieàu trò suy giaõn tónh maïch

*Hình ảnh kết quả sau khi điều trị

THAM KHẢO MIỄN PHÍ

6100 Corporate Dr, Ste 110, Houston, TX 77036 (281) 702-8128LS. Sarah Huynh Ý-Nhi

LS Paul Savinov LS Jeeho Shin
(Of Counsel)

Kenny Huynh Kristen JoyJohnny Truong

Cathy Khong Janice Reyes Linda Nguyen Lily Betancourt Maria Tago

KHOÂNG THAÉNG
KHOÂNG TRAÛ TIEÀN

Không cần nói chuyện với bất cứ ai,
chúng tôi sẽ giúp từ A-Z.

Điều tra bảo hiểm người lái bên kia
Tiền bác sĩ

Kéo xe Mướn xe Sửa xe

 TỔ HỢP LUẬT SƯ CHUYÊN VỀ TAI NẠN & THƯƠNG TÍCH
THE HUYNH LAW FIRM 

TTAAII  NNẠẠNN  XXEE  CCỘỘ

TTAAII  NNẠẠNN  XXEE  1188  BBÁÁNNHH,,  XXEE  BBUUSS

TTAAII  NNẠẠNN  XXEE  MMOOTTOORRCCYYCCLLEE  //  XXEE  ĐĐẠẠPP

TTAAII  NNẠẠNN  NNGGƯƯỜỜII  ĐĐII  BBỘỘ

TTAAII  NNẠẠNN  TTÀÀUU  BBÈÈ

TTAAII  NNẠẠNN  XXEE  LLỬỬAA

TTAAII  NNẠẠNN  TTRROONNGG  CCHHỖỖ  LLÀÀMM

TTAAII  NNẠẠNN  TTRRƯƯỢỢTT  TTÉÉ  CCHHỖỖ  CCÔÔNNGG  CCỘỘNNGG

TTAAII  NNẠẠNN  HHỎỎAA  HHOOẠẠNN  //  CCHHÁÁYY  NNHHÀÀ

TTAAII  NNẠẠNN  CCÁÁ  NNHHÂÂNN

AAPPAARRTTMMEENNTT  RRAAPPEE  //  SSHHOOOOTTIINNGG

TTỬỬ  TTHHƯƯƠƠNNGG  PPHHII  PPHHÁÁPP

TAI NẠN XE CỘ

TAI NẠN XE 18 BÁNH, XE BUS

TAI NẠN XE MOTORCYCLE / XE ĐẠP

TAI NẠN NGƯỜI ĐI BỘ

TAI NẠN TÀU BÈ

TAI NẠN XE LỬA

TAI NẠN TRONG CHỖ LÀM

TAI NẠN TRƯỢT TÉ CHỖ CÔNG CỘNG

TAI NẠN HỎA HOẠN / CHÁY NHÀ

TAI NẠN CÁ NHÂN

APARTMENT RAPE / SHOOTING

TỬ THƯƠNG PHI PHÁP

  

@HONGKONGFOODMARKET

THURS    FRI     SAT      SUN     MON     TUES     

S P E C I A L S  F O R  T H E  W E E K  O F

23        24      25        26        27         28            

H O N G  K O N G  F O O D
M A R K E T  # 2

10909 SCARSDALE. 77089

H O N G  K O N G  F O O D
M A R K E T  # 3

13480 VETERANS MEMORIAL, 77014

H O N G  K O N G  F O O D
M A R K E T  # 4

11205 BELLAIRE BLVD, 77072

H O N G  K O N G  F O O D
M A R K E T  # 5

9820 GULF FWY, 77034

 

   RI6 DURIAN
SẦU RIÊNG

RI6 ĐẶC
BIỆT

CHAYOTE
SQUASH

SU SU

0.59lb$

 

1.49ea$
CHRYSANTHE

MUM GREEN
LEAVES

TẦN Ô
 

1.49lb$

 

 29.99ea$

LUMP ROCK
CANDY

ĐƯỜNG PHÈN
NÂU
400G

 

NAPA CABBAGE
CẢI THẢO

0.59lb$ 9.99ea$
GAVOTTES

CRISPY CREPE
BISCUIT

BÁNH PHÁP
CREPE 

41 OZ

 

SAVOY
COCONUT CREAM

NƯỚC CỐT
DỪA

14flOZ

 

3.59lb$

0.59lb$
BIG TARO

ROOT
KHOAI

MÔN LỚN

0.89lb$
SHELLIHON

CẢI BẸ
XANH

0.89lb$

19.99ea$

1.99ea$

 

0.99lb$
YU CHOY

SUM
CẢI NGỌT

XANH

 

2.99lb$

PURPLE
YAMS

KHOAI
LANG TÍM

0.79lb$
JACK

FRUIT
MÍT TƯƠI

0.69lb$

MAGGI AROME
SOY SAUCE

TƯƠNG XÌ
DẦU PHÁP

810 ML

 

DEC  2021

1.99ea$
WARTER-

MELON
MINI
DƯA 

HẤU NHỎ

FREE
CALENDAR

2022 
&

TOTE
SHOPPING

BAG
 

 

 

DRAGON
FRUIT 

THANH LONG
TƯƠI

2.99lb$

GREEN
LEAVES

LETTUCE
XÀ LÁCH

XANH

1.49ea$

1.99lb$

SHANGHAI BOK
CHOY MINI

CẢI THÌA NHỎ

CHOCOLATE MALT
POWDER

BỘT CACAO MILO
52.9OZ

 

 
4.99ea$

VN BROWN
PRINKLE

ỐC HƯƠNG
NÂU VN 

14OZ

 

8.99lb$
GROUPER FISH

STEAK
   BỐNG MÚ
CẮT KHÚC

 

 

 

3.99lb$

6.99lb$
FEATHERBACK FISH PASTE

CHẢ CÁ THÁT LÁT

 

VINHTHUAN
FLOUR PANCAKE

WT COCONUT
BỘT BÁNH

XÈO VT
14.1 OZ

 

12.99ea$

2.29ea$

MEE JANG
NOODLE SOUP

MÌ TÔM
CHUA CAY
12 BOWLS

 

GOLDEN
POMELO

CÁ CHIM VÀNG

 

AMERICAN RED
SNAPPER
CÁ DIÊU

HỒNG

 

8.99lb$

GREEN
PAPAYA
ĐU ĐỦ
XANH

BITTER MELON
KHỔ QUA

 

0.99lb$

PEANUTS
ĐẬU PHỘNG

NGUYÊN
VỎ

 

 

WHOLE KING FISH
CÁ THU NGUYÊN CON

 

LIVE OYSTER
PACK

JUMBO
HÀU TƯƠI

10LBS
 

 
3.99lb$

WHOLE
QUAILS
JUMBO

CHIM CÚT LỚN
6EAS

 

 

10.99pack$

10.99pack$

LIMITED
QUANTITY 
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Những món nóng hổi 

cho bữa sáng ngày đông

Để quên đi cái giá lạnh 

của buổi sáng, bạn có 

thể nhanh chóng làm ấm bụng với những 

món ăn nóng hổi, nghi ngút khói.

Bún bò Huế: 

Sáng trời đông sẽ không còn lạnh 

khi bạn xì xụp một bát bún bò Huế thơm 

nức. Món nước đặc trưng với sợi bún to, 

nước dùng nổi váng sóng sánh, cùng các 

nguyên liệu ăn kèm gân nạm bò, tiết, mọc, 

móng heo. 

Bát bún bò đẹp về phần nhìn với 

những lát thịt bò thái mỏng nằm trên 

những sợi bún to tròn, trắng tinh lại bốc 

hương thơm ngào ngạt thỏa mãn khứu 

giác, làm ngây ngất bao tín đồ ẩm thực. 

Bún thang: 

Món bún tinh túy Hà thành có sự 

hòa quyện cả màu sắc và hương vị của 

nhiều loại nguyên liệu, bao gồm thịt gà, 

giò lụa, trứng rán, nấm hương, hành lá… 

Khi ăn, thực khách nêm chút mắm tôm cho 

dậy mùi. Một bát bún đầy ắp, nóng hổi và 

thơm nức mũi khiến bạn không thể từ chối 

giữa trời đông giá rét. 

Phở bò sốt vang: 

Khác với những món phở thông 

thường, phở bò sốt vang không chỉ thơm 

ngon mà còn có nước dùng màu nâu đẹp 

mắt. Hương vị món ăn cũng mang đặc 

trưng riêng, với những miếng thịt bò ninh 

nhừ ngập trong nước dùng đậm đà, bánh 

phở trắng mềm, kèm rau thơm, hành lá. 

Một bát phở bò sốt vang đầy đặn là bữa 

sáng ngon miệng lại bổ dưỡng dành cho 

bạn. 

Bún ốc: 

Trong khi bún ốc nguội là món ăn 

mát ruột vào mùa hè, bún ốc nóng với 

nước lèo chua chua của giấm bỗng, thơm 

mùi tía tô đặc trưng cùng sa tế cay nồng 

nhanh chóng "đánh bay" cái lạnh mùa 

đông. Bên cạnh phiên bản truyền thống, 

giờ đây, món bún ốc cũng được biến tấu đa 

dạng thành phần ăn kèm, ngoài ốc còn có 

thịt bò tái, riêu cua, chả, đậu rán giòn... 

mang đến trải nghiệm ăn uống thú vị hơn. 

Súp gà: 

Bát súp nóng hổi, thơm nức mũi là 

món điểm tâm được lòng nhiều thực khách 

nhờ có vị ngọt của nước dùng xương gà, 

mùi thơm nấm hương, tiêu xay. Bên trong 

nước súp sền sệt, sánh mịn là những miếng 

gà xé sợi bông, nấm hương, hạt ngô ngọt, 

trứng cút, trứng bắc thảo, thanh cua... Súp 

gà là món ăn nhẹ, giúp bạn nhanh chóng 

làm ấm bụng buổi sáng ngày mới. 

Mì gà tần: 

Món ăn này được tạo thành từ 2 

thành phần, gà tần thuốc bắc ngải cứu và 

mì tôm. Sự đặc sắc của món mì này chính 

là từ nước dùng màu nâu sậm, có vị ngọt 

của thịt gà, kết hợp vị đắng nhẹ của thuốc 

bắc. Vừa đậm đà, hấp dẫn vừa giàu dinh 

dưỡng, mì gà tần sẽ là lựa chọn lý tưởng để 

bạn nạp đầy năng lượng cho một ngày dài 

làm việc. 

Mì vằn thắn: 

Mang hương vị thơm ngon khó 

cưỡng, mì vằn thắn là một trong những 

món ăn được lòng nhiều thực khách ở Hà 

Nội. 

Vào những ngày gió mùa lạnh giá 

như thế này, bát mì vằn thắn là lựa chọn 

bữa sáng hấp dẫn dành cho bất cứ ai. 

Thưởng thức bát mì ấm nóng, bạn cảm 

nhận vị ngọt thanh của nước dùng ninh 

xương nhừ, mì sợi vàng óng vừa mềm vừa 

dai cùng những miếng sủi cảo đậm đà, hợp 

khẩu vị. ■ 

Món ăn "dễ ghiền" ở 

vùng đất Mũi Cà Mau

C
háo hàu thơm và ngọt, 

gỏi nhộng ong bùi ngậy 

hay bánh tằm thơm mùi 

cà ri là những món ăn "dễ ghiền", nhiều 

người thích thú khi đến Cà Mau.

Cháo hàu

Hàu thường sống bám vào những 

kênh rạch, bờ kè, thân cây… để sinh sống, 

có rất nhiều ở vùng đất Mũi. Kích thước 

của hàu khá lớn, nên người dân ở địa 

phương thường tranh thủ mang theo dụng 

cụ như búa, đục để bắt, con nào con nấy 

thịt chắc, mập.

Khi bắt hàu tươi đem về nhà, họ 

rửa thật kỹ bằng nước sạch rồi tách ra bằng 

dao. Sau đó, hàu sẽ được xào trên chảo, 

nêm nếm gia vị và cho vào nồi cháo. Cuối 

cùng, người dân sẽ nêm cháo thêm một lần 

nữa cho vừa ăn, thêm chút hành ngò cắt 

nhỏ, tiêu và múc ra chén để mọi người 

quây quần thưởng thức.

Đối với những ai thích ăn hơi tái, 

hàu sẽ không phải trải qua công đoạn xào 

hay cho vào nồi cháo mà cứ giữ nguyên 

bên ngoài. Khi cháo sôi múc ra, gắp hàu bỏ 

vào trụng (chần) sơ và thưởng thức. Thịt 

hàu có độ giòn vừa phải, thơm và ngọt.

Tiết canh cua 

Món ăn nghe lạ tai với nhiều thực 

khách nhưng đây lại là món ăn quá quen 

thuộc với người dân đất Mũi. Cua dùng để 

làm món này bắt buộc phải là cua biển. Để 

chế biến được món tiết canh cua điều quan 

trọng là phải tìm được những con cua biển 

còn tươi, nhiều gạch. Cua càng tươi, món 

ăn sẽ càng ngon, ngọt và bổ hơn khi ăn.

Thông thường, để làm ra một bát 

tiết canh cua nhỏ cũng cần đến 3 - 4 con 

cua biển đặc biệt phải lựa những con cua 

to, trọng lượng lớn. Chính vì thế, đây còn 

được xem là món ăn “đắt tiền”, tốn kém 

mà không phải thực khách nào cũng có thể 

chịu chi để được thưởng thức.

Món tiết canh cua nghe có vẻ đơn 

giản nhưng có cách chế biến khá cầu kỳ. 

Cua còn sống được rửa sạch, sau đó dùng 

dây buộc chặt chân lại và lấy kéo cắt lần 

lượt để tiết cua màu trắng bên trong chảy 

ra hết. Để làm phần “cốt”, người ta sẽ lấy 

riêng một con, luộc lên rồi lấy thịt, ướp gia 

vị để sẵn ra đĩa. 

Những con cua còn lại được lấy 

tiết rồi gạch cua đổ vào đĩa thịt cua ấy, chờ 

cho đến đông lại thành tiết canh. Các loại 

Chuùng toâi chuyeân ñaûm traùch moïi dòch vuï baûo hieåm:

XE HÔI - NHAØ CÖÛA - NHAÂN THOÏ

THÖÔNG MAÏI - IRA - MUTUAL FUNDS

WWW.ALLSTATE.COM

Allstate Fire and Casualty Insurance Company: Northbrook, Illinois and Allstate County Mutual Insurance Company:  Irving, Texas, 

@2005 Allstate Insurance Company, AllstateYourChoice.com 04/05

Xin môøi quyù vò gheù laïi vaên phoøng

hoaëc goïi ñieän thoaïi cho toâi

SHAWN XUAÂN NGUYEÃN, LUTCF

(713) 988-0752

Giôø môû cöûa:  Monday - Friday: 9:00 A.M. - 5:30 P.M.

Saturday: 9:00 A.M. - 1:00 P.M.

Nợ nần chồng chất? Trả hoài không dứt?
Bị phiền hà pháp lý? Ngân hàng xiết nợ?
Muốn giảm nợ từ 40%-70% hoặc hơn?

Không cần phải khai phá sản, không cần phải ra tòa.
Trả nợ thẳng đến chủ nợ, không qua trung gian.

Có thể xóa mất nợ cho vài trường hợp.
Lệ phí được hoàn 100% nếu không có kết quả.

Tín dụng bị xấu? Muốn sửa tín dụng cho được tốt?
Đễ mua được nhà, xe? Đễ mượn được nợ tín dụng?

Kết quả trước  Lệ phí sau.

Ghé ngay ViệtTínDụng.com để được cố vấn miễn phí.

Nhanh  Kín - Hợp Pháp - Hữu Hiệu
Thành Thật - Uy Tín. Phục Vụ Toàn Nước Mỹ

403-1972/1530

SÖU TAÀM
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Danh Ngôn SoángDanh Ngôn SoángDanh Ngôn Soáng

Trung Taâm Dòch Vuï PACIFICKHAI THUEÁ & KEÁ TOAÙN
* Khai thueá lôïi töùc caù nhaân, cô sôû thöông maïi.
* Laäp hoà sô mua baùn, giöõ soå saùch cho caùc cô sôû thöông maïi.
* Thay maët thaân chuû giaûi quyeát caùc hoà sô khoù khaên & raéc roái 
   vôùi sôû thueá.
* Xin giaûm thueá nhaø.
* Laáy thueá toái ña, hôïp phaùp, chính xaùc.

XIN TRÔÏ CAÁP AN SINH XAÕ HOÄI

* Medical, Food Stamp, Chip (Baûo ñaûm ñöôïc chaáp thuaän).
* SSI - SSA - Trôï caáp tieàn bònh, taøn taät, tieàn höu (coù chuyeân vieân
   ñöa ñoùn ñaïi dieän thaân chuû trong cuoäc phoûng vaán).
* Khieáu naïi xin taêng tieàn SSI vaø Food Stamp (baûo ñaûm ñöôïc möùc toái ña).

* Hoà sô baûo laõnh cha meï, vôï choàng, con caùi, 
   hoân phu, hoân theâ.
* Xin quoác tòch, theû xanh, giaáy ñi laøm.
* Theo doõi hoà sô di truù coøn dôû dang hay
   gaëp khoù khaên.

KEÁT QUAÛ - TAÄN TAÂM - NHANH CHOÙNG

DI TRUÙ & NHAÄP TÒCH

11360 Bellaire Blvd Ste 820 Houston, TX 77072
(khu Töôïng Ñaøi Chieán Só)

Phone: 281-530-4000
Cell: 832-640-5006

160-1985/1533(1y)

rau thơm như ngò gai, tía tô, rau húng xắt 

nhuyễn, lá quế được để lên trên cùng. Đây 

là món ăn mà bất kỳ du khách nào cũng 

muốn thử khi đến đất Mũi.

Gỏi nhộng ong

Sở dĩ món ăn này được gọi như thế 

bởi sự quý hiếm, hương vị ngon tuyệt vời 

và cả một quá trình chế biến rất công phu. 

Chính vì thế đây là món ăn được nhiều 

thực khách sành ăn tìm kiếm khi đến vùng 

đất Mũi.

Loại ong thường chỉ sinh sống ở 

rừng cho ra loại mật nổi tiếng. Ong rừng U 

Minh hút mật hoa tràm, sống tự nhiên 

không có sự tác động của con người nên 

không chỉ mật thơm ngon mà ngay cả 

nhộng ong cũng béo ngậy hơn bình 

thường. 

Vậy nên mỗi lần đi rừng kiếm mật, 

người thợ may mắn kiếm được tổ sau khi 

cắt lấy bọng mật chỉ dám lấy thêm một ít 

nhộng ong non về thưởng thức. 

Sáp nhộng ong sau đó chế biến 

thành các món như cháo, nhộng ong xào 

hoặc ngon nhất là đem đi bóp gỏi. Mùi vị 

của món này là sự kết hợp hài hòa giữa bùi 

và béo. 

Khi chế biến, người đầu bếp sẽ 

nhúng sáp nhộng ong vào nước sôi để làm 

sạch, sau đó phi hành thật thơm, thả sáp 

nhộng ong vào đảo thật đều, nêm nếm gia 

vị vừa phải gồm tiêu, đường, nước mắm 

rồi múc ra để riêng. 

Tiếp đó họ sẽ lấy bắp chuối bào 

mỏng, cho thêm chút giấm, trộn cùng đậu 

phộng, hẹ, rau thơm xắt nhỏ và cho tất cả 

vào phần sáp nhộng ong đã được chế biến. 

Cuối cùng pha chén nước mắm chua ngọt 

đổ lên trên và đem ra thưởng thức.

Bánh tằm

Bánh tằm hay còn gọi bánh tầm, 

cầu kỳ từ khâu làm bột đến chế biến nước 

sốt và xíu mại. Sợi bánh tằm nhìn giống 

sợi bún bò hay bánh canh nhưng lớn hơn 

một chút và khác về chất liệu. 

Để làm nên sợi bánh thơm ngon 

người Cà Mau lấy gạo xay thành bột, rồi 

hòa với nước mà đem hồ trên lửa liu riu. 

Khi hồ đã nguội thì rắc bột khô trên cái 

mâm lớn và se thành từng sợi. Những sợi 

bánh trắng mập mạp trên mâm như những 

chú tằm nằm ngủ sẽ được đem vào xửng 

hấp chín.

Nước sốt bánh tằm cũng rất đặc 

biệt, cay và thơm mùi cà ri, và luôn được 

đun riu riu trên bếp cho nóng. Món bánh 

tằm được chuộng nhất xứ phải kể đến là 

xíu mại, thường dùng cá hoặc thịt bằm 

nhuyễn, ướp gia vị thật vừa miệng rồi hấp 

qua.

Khi ăn cho bánh tằm ra đĩa, đặc 

biệt sợi bánh gỡ riêng, không dính bết vào 

nhau, sau đó cho rau sống và xíu mại lên 

trên, người bán lấy muỗng chan nước sốt 

cà ri nóng lên làm bánh thấm vị cay thơm. 

Bánh tằm ngon nhất khi ăn kèm rau giá 

đậu xanh, ngò, xà lách, vắt thêm chút tắc 

thơm giúp đĩa bánh có vị thơm bùi. ■ 

Quán phở Việt Nam 

đơn giản mà nổi đình nổi 

đ á m  g i ữ a  p h ố  l ớ n 

HongKong

Đi kèm với thịt bò thái lát 

và xúc xích Việt Nam, 

Phở 5 là món ăn nổi bật 

tại khu phố đông đúc HongKong.

Nằm trong một con hẻm ở phố 

Prince Edward (HongKong, Trung Quốc), 

quán Phở 5 đã nổi tiếng khắp khu vực này, 

không chỉ với những người HongKong mà 

còn cả những người nước ngoài đến đây 

du lịch. Quán ăn phục vụ phở và nhiều 

món ăn Việt Nam khác bao gồm cơm, 

salad, đồ ăn nhẹ và đồ uống.

Quán ăn khá nhỏ, giản dị với 

những đèn trang trí rực rỡ và một tấm biển 

lớn với dòng chữ “Tôi yêu Phở”. Đồ gia vị 

trên mỗi bàn gồm một chai nước mắm, lọ 

giấm ớt, tương ớt cùng nhiều loại gia vị 

khác, và nếu bạn muốn có nước uống thì 

hãy tự mình đi lấy.

Bạn có thể gọi thêm cơm hoặc bún 

nếu muốn, và tất nhiên là không bị tính 

phí, nên rất phù hợp với những người có 

sức ăn tốt. Mặc dù vậy, có lẽ ít ai có thể ăn 

hết một bát bún thông thường kèm thịt lợn 

nướng sả ở đây vì nó khá lớn. Mỗi bát bún 

như vậy có giá 42 đô HongKong. 

Phần thịt lợn ăn kèm với bún được 

nướng cùng nhiều sả và thảo mộc rất 

thơm, ngon ngọt. Có thể thêm hương vị 

cho bún bằng cách thêm nước mắm Việt 

Nam.

Ngoài ra, quán Phở 5 còn bán các 

loại phở bò, đi kèm với thịt bò thái lát vừa 

chín, thịt nạc bò, thịt đùi bò và xúc xích 

Việt Nam. Theo bài báo được trang tin 

SCMP chia sẻ, khách hàng ở đây đặc biệt 

thích những lát thịt bò đỏ tại quán Phở 5 

được trần qua do chúng mềm, có vị tươi, 

hơi ngọt.

Sợi phở phẳng mượt ngấm nước 

dùng, không quá dày, không quá nhạt. 

Toàn bộ món ăn có hương vị thơm ngon 

khi được trang trí với hành tây xắt nhỏ và 

hành lá xắt nhỏ, nhưng nếu bạn cảm thấy 

nó chưa đủ vị, nước sốt sa tế làm tại nhà là 

một cách tốt mang lại nhiều hương vị hơn 

cho món ăn. ■

* Đời (…) chỉ có toàn những sự vô 

nghĩa lý, những điều ngang tai chướng 

mắt, nhưng rồi ta cứ phải mũ ni che tai mà 

ngơ đi mới được tiếng là người hiểu biết, 

chứ nếu dạy tay nắm miệng hoặc cố đấm 

ăn xôi, té ra là đồ tiểu nhân ngu si không 

biết gì.

Vũ Trọng Phụng

Haõy ghi danh hoïc caùc khoùa Anh Vaên (ESL) 
ñuû moïi trình ñoä cuûa tröôøng ICT 

ONLINE or ON-CAMPUS

ÑÖØNG BOÛ LÔÕ CÔ HOÄI!!! HAÕY LIEÂN LAÏC ÑEÅ BIEÁT THEÂM CHI TIEÁT

SOUTHWEST CAMPUS Office: 713.771.5336

2950 S. Gessner Rd, Suite 100, Houston, TX 77036

Contact: Mr. Liêm Nguyễn: Cell: 832.541.8165

Tina Ñoã: Cell: 346.372.4146

NORTH HOUSTON CAMPUS Office: 281.931.7717

16801 Greenspoint Park Dr., Suite 150
Houston, TX 77060

PASADENA CAMPUS Office: 713.920.1120

213W. Southmore
Pasadena, TX 77502

www.ict.edu/vt/

Diane Nguyen
Campus Director

Ñaëc bieät trong muøa ñaïi dòch COVID-19

chính phuû seõ trôï caáp theâm tieàn

qua chöông trình CARES ACT 

neáu hoïc vieân hoäi ñuû ñieàu kieän.
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Trầm trồ bức tranh 

khổng lồ vẽ bằng xẻng 

trên mặt hồ đóng băng

H
ình vẽ con cáo có kích 

thước cỡ 90 mét trên 

mặt hồ đóng băng ở 

Phần Lan gây ấn tượng.

Pasi Widgren, một kiến trúc sư, 

nhà thiết kế ở miền nam Phần Lan đã quay 

trở lại hồ nước đóng băng để thực hiện ý 

tưởng táo bạo của mình.

Chỉ với một cái xẻng xúc tuyết 

ông đã vẽ ra một con vật to lớn trên băng. 

Pasi Widgren chia sẻ rằng tác phẩm nghệ 

thuật mà ông tạo ra hy vọng sẽ đem lại 

niềm vui cho nhiều người và khuyến 

khích mọi người ra ngoài đi bộ trong một 

khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp.

Pasi Widgren đã vẽ một con cáo có 

kích thước lên đến 90 mét trên Hồ 

Pitkajarvi, phía bắc Helsinki, Phần Lan. 

Ngoài xẻng, ông chuẩn bị thêm dùi băng 

để sửa chữa trong trường hợp băng nứt 

trên hồ.

Đây không phải lần đầu tiên, Pasi 

Widgren thực hiện ý tưởng vẽ trên hồ 

băng vào mùa đông. Trong những năm 

trước, ông đã dùng xẻng để vẽ ra bức ảnh 

lớn về một số loài động vật hoang dã như 

gấu, cú, sói.

Pasi Widgren đã vẽ động vật trên 

các hồ địa phương vào mỗi mùa đông kể 

từ năm 2016. Nhà của Widgren đang ở 

nằm tại một ngôi làng gần Lahti, thị trấn 

với dân số 120.000 người.

Ý tưởng về nghệ thuật độc đáo của 

Pasi Widgren đến một cách tình cờ cách 

đây vài năm khi nhận ra mình có khả năng 

phối hợp đặc biệt để tự mình thực hiện loại 

hình vẽ này.

Khi đến Hồ Pitkajarvi, ông đã 

kiểm tra lớp băng để đảm bảo nó đủ dày để 

đi bộ và làm việc. Theo Pasi Widgren, lớp 

băng dày từ 10 đến 15 cm. Đầu tiên Pasi 

Widgren sẽ phác thảo các đường nét của 

hình ảnh ông muốn vẽ bằng cách đi bộ 

trên băng. Sau đó, Pasi Widgren sử dụng 

xẻng để tạo hình rõ nét hơn.

Pasi Widgren mất khoảng 4 giờ 

đồng hồ để hoàn thành bức tranh con cáo 

90 mét. Kiến trúc sư cho biết: “Điều rất 

quan trọng đối với tôi là việc tạo ra loại 

hình nghệ thuật này không để lại bất kỳ 

dấu vết có hại nào cho tự nhiên”.

Để có thể chiêm ngưỡng tác phẩm 

tuyệt đẹp của mình, người đàn ông sau đó 

đã đi trên một vách đá cao 45 mét so với 

mặt hồ. Pasi Widgren nhìn thành quả cuối 

cùng từ trên cao và uống cà phê nóng 

chiêm ngưỡng bức tranh con cáo khổng 

lồ.

Kiến trúc sư cũng chụp một số bức 

ảnh để lưu giữ làm kỷ niệm. Những bức vẽ 

do Pasi Widgren thực hiện sẽ biến mất 

vĩnh viễn khi băng tan hoặc khi tuyết rơi 

trở lại. ■ 

Những con vẹt mở 

nắp thùng rác siêu đẳng

C
on vẹt đuôi dài thông 

minh đã cho thấy chỉ 

một viên gạch chắc 

chắn sẽ không cản trở trong việc lấy thức 

ăn trong thùng rác.

Những con vẹt đuôi dài trở thành 

nỗi ám ảnh cho người dân ở vùng Aussie, 

Australia. Chúng thường xuyên xuất hiện 

trong khu vực, lùng sục trong mọi thùng 

rác để tìm kiếm thức ăn và để lại một đống 

lộn xộn ở khắp mọi nơi.

Người dân địa phương đã tìm cách 

ngăn chặn việc này bằng cách đặt một 

viên gạch lên trên nắp thùng rác để ngăn 

chặn những 'kẻ phá hoại'.

Khối gạch nặng dường như có tác 

dụng, nó đã làm nản lòng rất nhiều con vẹt 

đuôi dài tìm đến khu vực.

Tuy nhiên, một người dân địa 

phương đã ghi lại được khoảnh khắc một 

con vẹt đã thành công trong việc mở thùng 

rác dù có viên gạch cản trở.

Con vẹt đã dùng chiếc mỏ của 

mình và tìm lấy hết sức mạnh của mình 

thúc vào viên gạch để đẩy ra phía mép nắp 

thùng rác. Bằng một sức mạnh toàn năng 

nào đó, nó đã đẩy được viên gạch và mở 

được thùng rác.

Một con vẹt thông thường có cân 

nặng khoảng 300g đến 1,2kg, trong khi đó 

một viên gạch nặng khoảng 2,27kg. So 

sánh nhỏ cho thấy con vẹt phải nỗ lực thế 

nào mới có thể đẩy được viên gạch chặn 

thùng rác.

Đoạn video lan truyền trên mạng 

xã hội khiến nhiều người bất ngờ vì không 

thể tin được sức mạnh, trí thông minh và 

sự ngoan cường của con chim này.

“Không chỉ thông minh, con vẹt 

cũng rất kiên cường”, “Đó là điều thú vị, 

nó thực sự thông minh, dùng lực kết hợp 

cách di chuyển khéo léo để đưa viên gạch 

khỏi nắp thùng rác”, “Con vẹt rất thông 

minh, nó đã thử các vị trí khác nhau để có 

lực đòn bẩy tốt nhất, thật tuyệt vời”... cư 

dân mạng bình luận.

Barbara Klump, làm việc tại Viện 

Hành vi Động vật Max Planck nói: “Thật 

thú vị khi quan sát những con vẹt khéo léo, 

sáng tạo để tiếp cận nguồn thực phẩm. 

Chúng tôi ngay khi đó hiểu rằng cần phải 

thực hiện nghiên cứu một cách hệ thống 

hành vi kiếm ăn độc đáo này”.

Nhóm nghiên cứu mở các cuộc 

khảo sát trực tuyến đề nghị cư dân trong 

khu vực Austrlia giúp ghi lại thời điểm và 

địa điểm mà họ quan sát thấy những con 

vẹt mở thùng rác kiếm ăn.

Kết quả khảo sát cho thấy hoạt 

động này ban đầu xuất phát từ những con 

vẹt tại 3 vùng ngoại ô ở Sydney vào năm 

2018 và sau đó lan rộng ra 44 vùng lân cận 

khác chỉ sau 18 tháng.

Điều này cho thấy những con vẹt 

đã học hỏi hành vi của nhau và có sự đổi 

mới bằng cách thực hiện 5 bước theo thứ 

tự khác nhau. Barbara Klump chia sẻ 

rằng: “Những kết quả cho thấy vẹt thực sự 

học tập các hành vi từ đồng loại trong 

vùng lân cận của chúng”. ■

Laïy Chuùa, Laïy Cha Ngaøi Laø Baäc Thaùnh.
ÔÛ caïnh ñaáng Chuùa Cöùu Theá ñaày quyeàn

naêng... Nay con caàu khaån Cha giuùp con 

vöôït qua khoù khaên caáp thieát hieän nay...

Lôøi Nguyeän

QH

Ñoïc lôøi nguyeän naøy 9 ngaøy, 

Lôøi Nguyeän
Kính laïy Cha,

Laïy Cha chuùng con ôû treân trôøi, chuùng con nguyeän 

danh Cha caû saùng, nöôùc Cha trò ñeán yù Cha theå hieän 

döôùi ñaát cuõng nhö treân trôøi.

Xin Cha cho chuùng con hoâm nay löông thöïc haèng 

ngaøy, vaø tha nôï chuùng con, nhö chuùng con cuõng tha 

keû coù nôï chuùng con.  Xin chôù ñeå chuùng con sa 

chöôùc caùm doã, nhöng cöùu chuùng con khoûi moïi söï 

döõ.  Amen.

                                                          QH

NEW

435-1975/1543

Baùn Tieäm Nail Salon

Tieäm môùi remodel, roäng hôn 2,000 Sq.Ft.; ñöôïc chia laøm 3 khu vôùi 11 gheá vaø 3 gheá treû em.  Coù 
phoøng wax, phoøng giaët vaø nhaø kho.  Tieäm khu Myõ traéng, khaùch sang, tip cao.

s Rent + CAM: $4,350/thaùng trong 5 naêm laø coù theå

s Giaù baùn: $85,000

8854 Spring Cypress Rd, Spring, TX 77379

Moïi chi tieát, xin vui loøng lieân laïc: 832-420-3919

NEW

456-1978/1546

Baùn Tieäm Nail

Caàn sang gaáp tieäm Nail vì coù con nhoû, khoâng 
ngöôøi troâng coi.  Khu Mix, 529 vaø Queenston.  
Income oån ñònh.  Tieäm coù 6 gheá, 6 baøn, 2 
phoøng facial.  Giaù baùn: $75,000.

529 & Queenston

Xin lieân laïc: Momo 713-377-3289

NEW

472-1979/1547

Baùn Tieäm Nail

Caàn baùn tieäm Nail khu Missouri City, treân 
ñöôøng S. Gessner.  Tieäm coù 10 gheá, 7 baøn, coù 
phoøng wax, phoøng aên ñaày ñuû. Rent: $1,650/ 
thaùng.

Missouri City

Xin lieân laïc: coâ Tuyeát 346-378-8333

NEW

487-1981/1549

Baùn Tieäm Gaáp

Caàn baùn tieäm Pho & Grill ôû khu 45 South, ñoái dieän 
Nasa, khu vöïc an toaøn vaø nhoän nhòp.  Tieäm gaàn 10 
naêm, löôïng khaùch trung thaønh vaø oån ñònh.  Ñaõ coù saün 
heä thoáng doordash, uber eat, etc... vaø coâng thöùc naáu 
vöøa mieäng khaùch.

Khu 45 South

Xin lieân laïc: 281-840-8218

NEW

491-1982/1550

Baùn Tieäm Phôû & Boba

Caàn sang tieäm Pho and Boba vì lyù do khoâng 
ngöôøi quaûn lyù.  Tieäm hoaït ñoäng treân 4.5 naêm.  
Income oån ñònh.  Tieäm ñeïp, roäng raõi, saïch seõ 
trong khu Target shopping center beân caïnh 290 
Freeway .

290 W - NW Houston

Xin lieân laïc: Phin 936-270-9939

NEW

484-1981/1549

Baùn Apartment

Baùn apartment 1 phoøng nguû treân laàu 3.  Khu raát ñeïp 
(Richmond) 10855 Meadowglen Ln #854, Houston, 
TX 77042.  Coù phoøng giaët, saáy trong phoøng.  Giaù baùn: 
$61,000.  Coù theå laøm Owner Finance.

10855 Meadowglen Ln #854 - 77042

Xin lieân laïc: Myõ Dung

713-677-4514 * 832-873-2889

NEW

485-1981/1549

Baùn Building

Baùn building ñang coù lôïi töùc khu North wayside, caùch 
Downtown 10 phuùt.  Giaù baùn : $379,000.  Coù theå laøm 
owner finance.  Baïn thaät tình muoán mua ñeå laøm aên thì raát 
toát ñeå laøm aên thì raát toát, khoâng caàn lo gì vì building ñang coù 
lôïi töùc.

Caùch Downtown 10 Phuùt

Xin lieân laïc: Myõ Dung

713-677-4514 * 832-873-2889

NEW

463-1979/0547

Baùn Tieäm Dry Clean & Söûa Ñoà

Tieäm naèm trong khu mua saém saàm uaát, coù chôï 
Randall, TJ Maxx... treân FM 1960 vaø 
Champion Forest.  Giaù baùn coù theå thöông 
löôïng.

FM 1960 & Champion Forest

Ai coù nhu caàu, xin lieân laïc: (vui loøng ñeå laïi lôøi nhaén neáu khoâng traû lôøi phone)

832-269-4026

NEW

502-1854/1552

Baùn Nhaø Haøng

Caàn sang nhaø haøng, coù ñaày ñuû kitchen 
hood, walk-in cooler/ freezer, rangers, 
fryers, furnitures.  Khu vöïc thuaän tieän, gaàn 
tröôøng hoïc.  Giaù baùn: $85,000.

Khu Katy/ I-10

Xin lieân laïc: 832-231-6856
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KIEÁN THÖÙC PHOÅ THOÂNG

Ba loại trà trị viêm 

họng tốt ngang ngửa 

thuốc, đặc biệt có một loại 

người Nhật uống hàng 

ngày để trẻ lâu, củng cố 

tuổi thọ

V
iêm họng là tình trạng 

cổ họng ngứa ngáy, đau 

rát khó chịu do nhiều 

nguyên nhân gây ra nhưng chủ yếu là do 

mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp. 

Viêm họng không chỉ khiến người bệnh 

khó chịu mà còn ảnh hưởng đến chất 

lượng công việc, nhất là những người phải 

thường xuyên sử dụng giọng nói.

Chính vì vậy nên khi bị bệnh, đa số 

mọi người đều tìm đến thuốc hoặc dùng 

kháng sinh để giảm nhanh triệu chứng. 

Tuy nhiên lạm dụng thuốc lâu dài sẽ để lại 

những tác dụng phụ không mong muốn 

như hại gan, hại thận…

Theo các chuyên gia, trước khi 

dùng thuốc thì bạn có thể sử dụng 3 loại trà 

dưới đây vì chúng giúp điều trị viêm họng 

rất tốt. Nhất là có một loại người Nhật 

đang sử dụng hàng ngày để đẩy lùi lão hóa, 

nâng cao tuổi thọ và giảm cân nhanh:

Ảnh minh họa

Ba loại trà trị viêm họng, giúp 

nâng cao tuổi thọ và giảm cân

1. Trà cam thảo

Trà cam thảo là loại thức uống thảo 

mộc có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Theo 

chuyên gia dinh dưỡng Keri Gans đang 

hành nghề tại Mỹ, chúng chứa lượng lớn 

các hợp chất kháng khuẩn, kháng virus 

giúp cơ thể ngừa bệnh nhiễm trùng theo 

mùa. Các đặc tính chống viêm trong loại 

trà này sẽ làm lành cổ họng nhanh và dịu đi 

những cơn khó chịu.

Bên cạnh đó, trà cam thảo còn hỗ 

trợ cải thiện tình trạng tức ngực, làm tan 

dịch nhầy ở đường hô hấp và giúp bạn thở 

lại bình thường. Cụ thể, chất liquilitin và 

liquiritigenin trong loại trà này hoạt động 

như chất long đờm giúp bạn dễ thở hơn, 

còn chất glycyrrhizin đóng vai trò như một 

lớp bảo vệ cổ họng khỏi kích ứng.

2. Trà gừng

Theo Samantha Cassetty - chuyên 

gia dinh dưỡng từng xuất bản nhiều đầu 

sách y học, gừng chứa nhiều đặc tính 

chống viêm giúp ngăn ngừa tận gốc các 

nguyên nhân gây đau họng. Ngoài ra, trà 

gừng còn là một chất hỗ trợ chống buồn 

nôn phổ biến và làm dịu cơ thể trong 

những ngày trở bệnh.

Bạn có thể pha trà gừng bằng cách 

băm nhuyễn gừng tươi và pha với nước 

nóng, sau đó cho thêm mật ong hoặc vài lát 

chanh tươi để tăng cường lợi ích. Hoặc 

nếu quá bận rộn thì mua trà gừng túi lọc 

cũng được, nhưng hãy nhớ là không được 

cho quá nhiều đường vì sẽ làm phản tác 

dụng.

3. Trà xanh

Trong trà xanh chứa nhiều hợp 

chất polyphenol có tác dụng chống oxy 

hóa mạnh, giúp tăng cường khả năng miễn 

dịch của cơ thể và chống nhiễm trùng. Một 

tách trà ấm khi viêm họng sẽ chữa lành các 

mô bị tổn thương, giảm sưng và giảm đau 

rất tốt. Uống trà xanh cũng là biện pháp 

giúp cổ họng ẩm và không bị khô, từ đó 

giảm tình trạng kích ứng và đau họng kéo 

dài.

Ngoài ra theo báo cáo của Daily 

Express năm 2020, Tổ chức Y tế Thế giới 

WHO đã tuyên bố một nghiên cứu về bí 

quyết sống thọ của người Nhật Bản, đó 

chính là thói quen uống trà xanh mỗi ngày. 

Nghiên cứu y học của trường Đại học 

Sowa (Nhật Bản) cho thấy, trong 300ml 

trà xanh chứa thành phần chống oxy hóa 

gấp 1,5 lần rượu vang đỏ. Đồng thời, loại 

trà này còn sở hữu chất phenol phòng ngừa 

ung thư và giúp nguy cơ mắc bệnh tim 

mạch giảm đáng kể. Hàng ngày người 

Nhật uống khoảng 5 tách trà nhỏ, nhất là 

sau bữa cơm khoảng 1 tiếng để đạt hiệu 

quả giảm cân.

Những lưu ý khi dùng thức uống 

trị đau họng

Dùng thức uống trị đau họng là 

phương pháp chữa đau họng an toàn và dễ 

thực hiện. Tuy nhiên, khi áp dụng sử dụng 

các loại thức uống trên cần lưu ý những 

vấn đề sau:

- Chỉ nên dùng với lượng nhất 

định, quá ít thì không mang lại hiệu quả, 

còn quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến hệ tiêu 

hóa và ảnh hưởng đến các cơ quan khác.

- Bên cạnh việc sử dụng thức uống, 

bệnh nhân cũng cần thay đổi chế độ dinh 

dưỡng phù hợp, hạn chế các thực phẩm 

gây kích thích cổ họng.

- Ngủ đúng giờ, đủ giấc để giúp 

tinh thần thoải mái và nâng cao hệ miễn 

dịch. Khi bị viêm họng thì nên ngủ 8-9 

tiếng mỗi đêm để nhanh chóng hồi phục.

- Thường xuyên súc miệng bằng 

nước muối để làm sạch khoang miệng và 

loại bỏ vi khuẩn gây bệnh, đồng thời hỗ trợ 

cải thiện chứng đau họng. ■ 

* Lỗi tại bà mụ

Hai người bạn cũ gặp nhau. Anh 

Ba hỏi anh Tư:

- Nghe nói anh vừa cưới cô bạn 

Thu Thu của chúng ta hồi còn đi học. Ai 

cũng khen Thu Thu vừa đẹp vừa đảm 

đang. Hỏi thật anh, có phải anh đã gặp 

được người vợ lý tưởng: chừng mực ngoài 

phòng khách, kinh tế trong phòng ăn và 

tình tứ trong phòng ngủ?

- Chắc là bà mụ bận đi đánh số đề 

nên nắn lộn anh à. Người vợ lý tưởng của 

tôi thì lại chừng mực trong phòng ăn, kinh 

tế trong phòng ngủ và tình tứ trong phòng 

khách.

* Tác dụng của sách

- Má cho con mượn quyển sách để 

con cho em bé cầm cho nó mau ngủ.

- Ai chỉ cho con cách ru em như 

vậy?

- Dạ! Lần nào con cũng thấy má 

cầm cuốn sách vừa đọc là má ngủ liền.

 

Linh Tinh
Miscellaneous

NOTICE - THÔNG CÁO

THUONG MAI VIETNAM - THE VIETNAM POST - THUONG MAI RAO VAT CUOI TUAN

NO REFUND

NO CHANGE INFORMATION

AFTER PAYMENT AND ADVERTISING LAY-OUT WAS MADE.

SUCH AS TELEPHONE NUMBER CHANGE (UNLESS 
CORRECTION OF TYPING ERRORED)

Không hoàn lại tiền khi quảng cáo của quý vị 
đã lên khuôn in báo.

Không nhận thay đổi chi tiết quảng cáo
(ví dụ: số điện thoại v.v.) - Ngoại trừ khi
chúng tôi đánh máy sai.

478-1980/1548

DAIRY ASHFORD & BISSONNET

Nhaø dö 2 phoøng: 1 phoøng master vaø phoøng 

nhoû, gaàn chuøa, nhaø thôø, tröôøng, chôï.  Ñaày 

ñuû tieän nghi.  Bao ñieän nöôùc, giaët saáy, 

internet.  Nhaø coù 2 vôï choàng.

Xin lieân laïc: 

Coâ Chung: 832-566-4981

Anh Phöông: 832-561-3565
_________________________________________________

433-1975/1543

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø ôû Bellaire - Howell Sugar Land, gaàn chôï 

HEB, Fiesta coù phoøng cho share.  Nhaø saïch 

seõ, phoøng coù saün giöôøng.  Bao ñieän nöôùc, 

giaët saáy, internet.  Cho naáu aên, giôø giaác 

thoaûi maùi.

Xin lieân laïc: Hoa

832-289-9273
_________________________________________________

                                   

Cho Thueâ Phoøng
Room For Share

481-1981/1549

CHO SHARE PHOØNG

Ñöôøng Eldridge Dr, sau löng chôï Myõ Hoa.  

Bao ñie än nöô ùc, gia ë t  sa áy, internet.  

$350/thaùng.

Xin lieân laïc:  

832-419-5881
_________________________________________________

467-1979/1547

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø gaàn ñöôøng Bellaire, gaàn chôï HK 4 - chôï 

Myõ Hoa.  Bao ñieän nöôùc, maùy giaët, maùy saáy, 

coù internet, coù phoøng taém rieâng, coù remote 

garage.

Xin lieân laïc: baø Mai  

346-232-8809
_________________________________________________

424-1976/1544

SHARE PHOØNG

Khu Sugarland, $400/thaùng. Quiet, lean and 

friendly.

Call: Christy 

713-330-6021

Please leave message
_________________________________________________

284-1974/1542(6m)

NEW

SHARE PHOØNG

Nhaø khu Bellaire & Howell Sugar Land.  

Phoøng môùi taân trang, coù phoøng taém rieâng.  

Bao ñieän nöôùc, giaët saáy, internet.  Öu tieân 

ñoäc thaân, ít naáu nöôùng.

Xin lieân laïc: 

 Kim: 787-359-6854

Hoaøng: 832-606-1656 (text only)
_________________________________________________

471-1979/1547

NEW

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø ôû Eldridge & Bellaire coù phoøng cho 

share.  Bao ñieän nöôùc, giaët saáy, internet.  

$350/ thaùng.

Xin lieân laïc: coâ Tuyeát

346-378-8333
_________________________________________________

475-1980/1548

BAÙN XE

Xe Infiniti 2003 - G35, maøu xaùm, 6 maùy, 2 

cöûa, chaïy toát, maïnh.  Chöa bò ñuïng hay 

ngaäp nöôùc.  Thay môùi nhieàu thöù.  132K 

miles.  AC, GPS, sterro raát toát.  $8,600.

Xin lieân laïc: Tim   

713-492-8805
_________________________________________________

Truyeän  CöôøiTruyeän  CöôøiTruyeän  Cöôøi

Since 1974Since 1974Since 1974

Vieäc ñaàu tieân 

ñeå thöïc hieän

thaønh coâng hoà sô

di truù cuûa Quyù vò

 laø tìm moät Luaät sö gioûi. 

Chuùng toâi seõ 

hoã trôï vaø tö vaán Quyù vò 

nhöõng thoâng tin di truù

nhanh choùng vaø chính xaùc.

Baûo Laõnh Thaân Nhaân, Giaáy Chöùng Nhaän Lao Ñoäng, Taát caû caùc loaïi Thò Thöïc/ 

Thay ñoåi tình traïng Di Truù B1/B2, K, F-1, A,U), Gia Haïn Tình Traïng Di Truù, 

Nhaäp Tòch, SSA, Toaø AÙn Di Truù

Say Röôïu Khi Laùi Xe, Taát Caû Caùc Vuï Hình Söï

Ñuïng Xe, Thöông Tích Caù Nhaân

713-528-4668Noùi Tieáng Vieät, xin goïi: Tina Phaïm  - Cell: 713-493-3062

4635 Southwest Fwy, Ste 575
Houston, TX 77027

 Luật sư A.Don Forester

office@foresterlawfirm.com

Ly Dò, Laäp Di Chuùc

Laäp Hoà Sô Giaùm Hoä Caù Nhaân/ Taøi Saûn 

(Guardianship)
Xaùc Thöïc Di Chuùc (Probate)

371-1967/1535
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COÂ LOÏ LEM TRUNG QUOÁC
Ngöôøi dòch: BAÛO NGOÏC

COÂ LOÏ LEM TRUNG QUOÁC

Nguyeân taùc: CHINESE CINDERELLA

Nhaø xuaát baûn: RADOM HOUSE, INC, 

NEW YORK 1999

Tieåu thuyeát: ADELINE YEN MAH

Ngöôøi dòch: BAÛO NGOÏC

                

Toâi nhìn khuoân maët coù neáp nhaên 

ñaày lo aâu cuûa baùc, ñoâi maét hieàn töø ñaèng 

sau caëp kính daøy vaø maùi toùc ñen thaúng 

cuûa baùc buùi ñaèng sau coù nhöõng vaït toùc 

traéng treân tai.  Khoâng hieåu sao toâi thaáy 

khoù noùi cho baùc bieát.  Hôn nöõa toâi thaät söï 

khoâng muoán nhôù lôøi cuûa boá.

- Khoâng coù gì caû! Boá chaùu khoâng 

noùi nhieàu.

Toâi vôø baän roän baèng caùch roùt nöôùc 

cho caû hai chuùng toâi.

- Chaùu ra ñoùng cöûa laïi vaø ngoài 

xuoáng caïnh baùc.

- Chaùu phaûi laøm baøi taäp veà nhaø.

Baùc vuoát toùc toâi khi toâi ngoài 

xuoáng baøn vieát vaø laáy saùch vôû ra.

- Noùi cho baùc nghe boá chaùu ñaõ noùi 

gì.

- Chaùu noùi cho baùc roài coøn gì! Boá 

chaùu chaúng noùi gì caû! Baùc xem naøy! Haõy 

ñeå chaùu yeân, chaùu coøn phaûi laøm toaùn! 

Ñöôïc khoâng aï? Chaùu phaûi hoïc.  Vieäc naøy 

raát, raát quan troïng.

- Taïi sao chaùu laïi töùc giaän?

- Chaùu khoâng bieát! – Toâi thoát to 

leân baèng moät gioïng ñaày kích ñoäng – Chaùu 

muoán queân ñi taát caû moïi chuyeän ñang 

dieãn ra ôû ñaây.  Chaùu yeâu tröôøng chaùu.  ÔÛ 

ñoù coù baïn beø.  ÔÛ ñoù chaùu ñöôïc vui veû.  

Chuùng chaùu ngoài cuøng nhau, thaûo luaän veà 

saùch vaø nhöõng thöù khaùc.  Baïn beø chaùu toân 

troïng chaùu.  Caùc coâ giaùo thích chaùu.  Hoï 

ñeà cöû chaùu laøm lôùp tröôûng! Ngaøy mai laø 

ngaøy baàu cöû cuûa boïn chaùu! Chaùu xin baùc 

ñöøng hoûi theâm caâu naøo nöõa!

Coù tieáng goõ cöûa phoøng chuùng toâi; 

oâng noäi böôùc vaøo.  OÂng nhìn toâi thaát voïng 

khi toâi cuùi ñaàu xaáu hoå vì côn thònh noä cuûa 

mình.  Toâi nghó oâng seõ maéng toâi nhöng 

thay vaøo ñoù oâng quay sang baùc Baba:

- Haõy ñeå con beù hoïc! Noù seõ khoâng 

laøm con thaát voïng ñaâu.  Khi con baèng tuoåi 

ta coøn seõ bieát ñöùa treû naøo maïnh meõ, ñöùa 

naøo yeáu ñuoái.  Ñöøng hoûi noù quaù nhieàu.  

Ñöøng pheâ phaùn noù hay huûy hoaïi noù.  Ta 

khoâng muoán noù lôùn leân nhö con Caû.  Noù 

seõ laø moät con ngöôøi khaùc haún!

Ngaøy hoâm sau baét ñaàu thaät roän 

raøng.  Chuùng toâi noùng loøng muoán boû 

phieáu! Duø coâ Wong ñaõ vieát teân naêm öùng 

cöû vieân leân baûng ñen nhöng toâi bieát ñoái 

thuû thöïc söï duy nhaát cuûa toâi laø Chen Lei-

lei.  Nhöõng ngöôøi khaùc quaù voâ toå chöùc.

Coâ Wong ñeå moät hoäp giaáy lôùn treân 

baøn coâ.  Coâ phaùt cho chuùng toâi nhöõng 

maåu giaáy nhoû ñeå chuùng toâi vieát teân öùng cöû 

vieân chuùng toâi choïn löïa.  Töøng ngöôøi moät 

chuùng toâi ñöùng leân boû laù phieáu cuûa mình 

qua khe ôû giöõa hoäp.  Sau khi taát caû laù 

phieáu ñöôïc boû vaøo.  Coâ Wong laéc hoäp vaø 

ñoïc to teân töøng ngöôøi trong khi chuùng toâi 

gaïch toång soá trong vôû cuûa chuùng toâi.  

Chen Lei-lei laø ngöôøi vieát chöõ ñeïp nhaát 

vaø daãn ñaàu lôùp moân thö phaùp neân ñöôïc 

choïn vieát soá phieáu döôùi teân moãi öùng cöû 

vieân ôû treân baûng ñen.

Keát quaû khaù sít sao nhöng cuoái 

cuøng chính Wu Chun-mei ñaõ giaønh thaéng 

lôïi trong cuoäc baàu cöû cho toâi.  Do khaû 

naêng theå thao cuûa baïn aáy neân baïn aáy khaù 

noåi tieáng.  Ai cuõng muoán coù Wu Chun-

mei trong ñoäi cuûa mình.  Baèng caùch kyù 

teân toâi thay vì vaän ñoäng cho baïn aáy, baïn 

aáy ñaõ loâi keùo ñöôïc raát nhieàu ngöôøi coøn 

ñang löôõng löï.  Bôûi vì toâi vaø baïn aáy lieân 

keát thaønh moät ñoäi neân chuùng toâi goäp soá 

phieáu cuûa chuùng toâi vaø thaéng cuoäc.

Caû ngaøy chuùng toâi say söa trong 

chieán thaéng.  Maëc duø toâi e ngaïi Wu Chun-

mei seõ laïi ñeà caäp ñeán böõa tieäc nhaø baïn aáy 

sau giôø hoïc nhöng baïn aáy khoâng noùi gì 

theâm veà chuyeän naøy.  Toâi ñi veà nhaø ngay 

khi tan hoïc.

Ñoù laø moät buoåi chieàu ñeïp trôøi 

naéng leân maùt meû.  Ñaïi loä Joffre chaät choäi 

vôùi nhöõng chieác taøu ñieän, oâtoâ, xe keùo vaø 

xích loâ.  Nhöõng chieác laù thöa thôùt treân caây 

sung lôùn hai beân ñöôøng ñaïi loä ñaõ chuyeån 

thaønh maøu naâu ñoû vaø vaøng trong aùnh naéng 

muøa thu.  Toâi caûm thaáy mình ôû treân ñænh 

cuûa theá giôùi khi toâi nhaûy nhoùt suoát doïc 

ñöôøng, luùc chaïy, luùc nhaûy vì nieàm phaán 

chaán toät cuøng.  Coù vaán ñeà gì ñaâu neáu toâi bò 

boá meï gheùt boû? Laøm sao moät con ngöôøi 

coù doøng maùu xaáu xa laïi coù theå choïn löïa 

laøm lôùp tröôûng? Maø maùu xaáu laø gì chöù? 

Niang ñaõ döï ñoaùn moät töông lai môø mòt 

cho toâi.  Boá noùi toâi chaúng laøm neân troø 

troáng gì.  Baát chaáp nhöõng ñieàu naøy caùc 

baïn toâi laïi choïn toâi laøm tröôûng ñaïi dieän 

cuûa hoï.  Trong baøi phaùt bieåu cuûa mình coâ 

Wong ñaõ chuùc möøng chieán thaéng cuûa toâi 

trong cuoäc baàu cöû ñaàu tieân ñöôïc toå chöùc 

moät caùch daân chuû vaø trung thöïc.  Nghe coâ 

noùi toâi nghó: “Duø boá meï mình coù noùi mình 

voâ duïng, mình ñaõ chöùng minh laø hoï sai! 

Trong soá taát caû caùc coâ gaùi trong lôùp mình, 

caùc baïn aáy ñaõ choïn cho mình laøm lôùp 

tröôûng.  Mình phaûi queân nhaø mình ñi.  

Trong cuoäc soáng khaùc – cuoäc soáng thöïc 

cuûa mình – mình khoâng voâ duïng.  Hoï toân 

troïng mình!”.

Ngay khi toâi böôùc vaøo nhaø töø cöûa 

sau, nieàm haïnh phuùc baét ñaàu tan bieán.  

Anh beáp Ah Sun ñang röûa caù chuaån bò cho 

böõa toái.  Hoï haàu nhö khoâng ngaång leân 

Goldengate Restaurant
Equipment Co.

Coâng ty chuùng toâi ñaëc bieät chuyeân saûn xuaát taát 

caû caùc loaïi Duïng Cuï veà Beáp Nhaø Haøng nhieàu 

kinh nghieäm trong nhieàu naêm qua.

Chuùng toâi cung caáp nhanh choùng, chaát löôïng 

cao vaø myõ thuaät vöøa loøng khaùch haøng.

Chuùng toâi cuõng cung caáp Dòch Vuï Baûo Trì sau 

khi quyù khaùch ñaõ mua haøng cuûa boån hieäu - luoân 

caû laép raùp vaø söûa chöõa.

Haàu heát caùc saûn phaåm cuûa boån hieäu ñeàu ñöôïc 

chaáp thuaän bôûi State Health Department.

Bellaire

Bissonnet.
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9330 Summerbell Ln, Houston, TX 77074

Tel.: 713-228-2155 * Fax: 713-228-2156

BAÙNH MÌ goàm:

THIM HING Kính môøi

THIM HING Sandwich
10905 Bellaire Blvd
Houston, TX 77036
(phía sau Jack In The Box)

281-564-1692
Giôø Môû Cöûa

- Thöù Hai - thöù Baûy:  5:00am - 6:30pm
- Chuùa Nhaät:              6:00am - 6:00pm
- Thöù Naêm: Ñoùng Cöûa

Ñaëc Bieät:
* Boø Bía
* Goûi Cuoán
* Mì, Huû Tieáu Gaø
* Mì Vòt Tieàm
* Baùnh Mì, Huû Tieáu,
   Mì Boø Kho(Caø-Ri)
* Buùn Boø Hueá
* Côm Gaø Haûi Nam
* Côm Bì Söôøn Chaû
* Baùnh Boät Chieân
* Mì Hoaønh Thaùnh
* Baùnh Xeáp Nöôùc, Mì

* Jambon
* Gioø Heo
* Pateù
* Gaø Ham
* Xíu Maïi

* Thòt Nöôùng
* Gaø Roâ-Ti
* Chaû Luïa
* Caù Moøi
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COÂ LOÏ LEM TRUNG QUOÁC
Ngöôøi dòch: BAÛO NGOÏC

nhìn khi toâi ñi qua.  Toâi chaøo hoï, noùi cho 

hoï bieát tin baây giôø toâi laø lôùp tröôûng môùi 

ñöôïc baàu ôû lôùp.  Daùng veû cuûa hoï nhaéc nhôû 

toâi raèng toâi vaãn ñang bò gheùt boû vì chuyeän 

böõa tieäc sinh nhaät vôõ lôû hai ngaøy tröôùc.  

Anh beáp vaãy tay moät caùch voäi vaøng, roõ 

raøng laø khoâng heà aán töôïng gì vôùi chieán 

thaéng cuûa toâi.

- Coâ khoâng thaáy chuùng toâi phaûi 

laøm vieäc ñoù sao? – Anh ta coäc caèn hoûi.  

Toâi treøo leân gaùc ñi vaøo phoøng.  Khi toâi 

kheùp cöûa laïi vaø ñeå baøi taäp veà nhaø treân saøn, 

söï naëng neà cuûa toaøn boä ngoâi nhaø döôøng 

nhö bieán maát khoûi tim toâi.  Nhöõng tia 

naéng traøn qua oâ cöûa soå lôùn, phaûn chieáu 

nhöõng haït buïi nhoû xíu xoay voøng trong 

khoâng trung.  Toâi laáy vôû baøi taäp ra, quyeån 

vôû toâi ghi laïi soá phieáu baàu cöû ngaøy hoâm 

nay, moät laàn nöõa gaëm nhaám söï vui söôùng 

cuûa cuoäc tranh ñua vaø thaéng lôïi cuûa toâi 

saùng hoâm nay.  Laõnh ñaïo tröôøng Sheng 

Xin! Cuoäc ñôøi môùi ngoït ngaøo laøm sao!

Trong taâm traïng meâ maån toâi ñoå 

nöôùc vaøo choã ñeå thanh ñaù vieát cuûa toâi, 

maøi thanh möïc vaøo choã baèng aåm öôùt cuûa 

thanh ñaù ñeå laøm möïc môùi.  Toâi laøm trôn 

buùt loâng vaø baét ñaàu luyeän thö phaùp...

Coù tieáng goõ cöûa, Ah Sun böôùc vaøo 

ngay khoâng chôø ñôïi, coâ aáy troâng coù veû ñoû 

maët vaø sôï haõi.

- Moät ñaùm baïn nhoû cuûa coâ ñang ôû 

phoøng khaùch döôùi nhaø.  Hoï muoán gaëp coâ, 

- coâ aáy thì thaàm.

Nhöõng lôøi noùi cuûa coâ aáy gioáng nhö 

tieáng seùt ñaùnh giöõa baàu trôøi trong xanh.  

Toâi chaèm chaèm nhìn coâ aáy cheát laëng.

- Meï toâi coù nhaø khoâng? – Cuoái 

cuøng toâi thoát leân.

- Toâi e laø coù.  Caû boá coâ cuõng ôû nhaø.

- Chò haõy noùi vôùi caùc baïn toâi laø toâi 

khoâng coù nhaø.  Chò laøm ôn baûo hoï ñi ñi – 

toâi tuyeät voïng caàu xin chò aáy.

Ah Sun laéc ñaàu.

- Toâi ñaõ coá nhöng hoï bieát coâ coù ôû 

nhaø.  Roõ laø hoï ñaõ theo coâ töø tröôøng veà nhaø 

vaø ñaõ troâng thaáy coâ böôùc vaøo cöûa.  Hoï 

muoán daønh cho coâ moät böõa tieäc möøng baát 

ngôø vì coâ ñaõ giaønh chieán thaéng trong cuoäc 

baàu cöû lôùp tröôûng.  Ai cuõng ñem quaø theo.  

Hoï coù yù toát maø.

- Toâi bieát.

Toâi caûm thaáy sôï cheát ñieáng ngöôøi 

nhöng chaúng coøn caùch naøo khaùc laø theo 

Ah Sun xuoáng gaùc ñi xuoáng phoøng khaùch.  

Khi vöøa xuoáng gaùc toâi ñaõ nghe tieáng cöôøi 

khuùc khích vaø tieáng keâu la cuûa caùc baïn toâi 

vang leân khaép nhaø.

Toâi caén moâi vaø baét mình ñi vaøo 

chaøo caùc baïn.  Hoï vaây quanh toâi heùt vang: 

“Baát ngôø! Chuùc möøng! Chieán thaéng!” haùt 

vang vaø ñoïc khaåu hieäu, say söa vì vui 

söôùng.  Döôøng nhö khoâng ai nhaän ra söï 

im laëng cuûa toâi.  Toâi traùnh nhìn maét moïi 

ngöôøi sôï raèng bí maät cuoäc ñôøi trong nhaø 

cuûa toâi seõ bò tieát loä.  Beân trong toâi ñang 

run sôï, hy voïng noái hy voïng raèng Niang seõ 

ñeå chuùng toâi yeân ñeán khi toâi coù theå lòch söï 

môøi caùc baïn toâi ñi.

Ah Sun laïi xuaát hieän, chaïm vaøo 

caùnh tay toâi.

- Meï coâ muoán gaëp coâ ngay baây 

giôø!

Toâi gaéng choáng choïi vôùi noãi sôï haõi 

ñang daâng leân vaø coá gaéng baét mình nôû 

moät nuï cöôøi göôïng gaïo.

- Toâi khoâng hieåu meï muoán gì! – 

Toâi nhuùn vai noùi, thaáy gheùt mình vì phaûi 

giaû vôø.  – Chôø tôù moät phuùt nheù.

Ñaàu oùc toâi troáng roãng khi toâi goõ 

cöûa Ñieän trong.  Boá meï toâi ngoài keà nhau 

quay maët ra vöôøn.  Toâi ñònh kheùp cöûa laïi 

nhöng Niang baûo toâi ñeå cöûa môû.  Toâi ñöùng 

tröôùc maët hoï, ñaàu cuùi xuoáng maét nhìn 

xuoáng ñoâi deùp ñoû cuûa Niang.  Toâi coù theå 

nghe roõ, ñuùng hôn laø taát caû chuùng toâi ñeàu 

nghe roõ tieáng keâu reù oàn aøo cuûa moät taù caùc 

coâ gaùi nhoû vui veû vang leân khaép caên nhaø.

- Nhöõng ñöùa löu manh kia laø ai – 

Niang môû ñaàu, gioïng rít leân töùc giaän – maø 

daùm laøm oàn aøo trong phoøng khaùch döôùi 

nhaø ñaáy?

- Ñoù laø baïn hoïc cuøng tröôøng vôùi 

con.

- Ai môøi chuùng noù ñeán ñaây?

- Khoâng ai caû aï.

- Chuùng noù ñang laøm gì theá?

- Hoï ñeán möøng con thaéng cöû trong 

cuoäc baàu choïn lôùp tröôûng.

- Coù phaûi böõa tieäc naøy laø saùng 

kieán cuûa maøy khoâng?

- Khoâng, thöa meï.  – Toâi laéc ñaàu – 

Caùc baïn aáy töï ñeán thoâi.  Con khoâng bieát tí 

gì veà chuyeän naøy.

- Laïi ñaây! – Dì heùt leân.  Toâi thaän 

troïng tieán laïi gaàn, run ngöôøi vì sôï haõi.  Dì 

taùt maïnh vaøo maët khieán toâi suyùt ngaõ.  – 

Con doái traù maøy saép ñaët tröôùc ñeå khoe caùi 

nhaø naøy vôùi luõ baïn ngheøo kieát xaùc cuûa 

maøy phaûi khoâng? Sao maøy daùm chöù?

- Khoâng, con khoâng laøm theá.  – 

Nhöõng gioït nöôùc maét chaûy daøi treân maù 

toâi, toâi caûm thaáy raát khoù thôû.

- Boá maøy ñaõ phaûi laøm vieäc thaät vaát 

vaû ñeå taát caû chuùng maøy coù caùi aên caùi maëc.  

OÂng aáy veà nhaø moät laùt ñeå nghæ ngôi theá 

maø laïi khoâng coù chuùt naøo ñöôïc yeân tónh.  

Thaät nhuïc nhaõ laø maøy ñaõ môøi chuùng noù 

vaøo phoøng khaùch vaø laøm loaïn leân ôû ñoù!

- Con chöa bao giôø môøi caùc baïn 

con ñeán ñaây.  Caùc baïn aáy bieát con khoâng 

ñöôïc pheùp ñeán nhaø hoï sau giôø hoïc neân hoï 

quyeát ñònh ñeán thaêm con.

***

(TIEÁP KYØ SAU)

CHUYEÄN LAÏ BOÁN  PHÖÔNG
538-Vaên phoøng BAÛO HIEÅM

John Milton Nguyen
11738 Wilcrest Dr Houston, TX 77099

281-495-3493
johnmiltoninsurance@gmail.com

Chæ moät cuoäc goïi, seõ coù nhieàu haõng Baûo Hieåm ñeå choïn 

giaù. Trong voøng vaøi phuùt, coù 5 tôùi 7 haõng noåi tieáng, coù giaù

ngay cho quí khaùch.  Xin goïi ngay ñeå tieát kieäm töø: $200,

$300, $400...?
Xe, Nhaø, Luït, Nhaân Thoï, Söùc Khoûe, Cô Sôû Thöông Maïi

SOLD

Thuû tuïc nhanh choùng - taän taâm

Chuyeân Ñaûm Traùch Moïi Dòch Vuï Veà Ñòa OÁc

* Mua - Baùn nhaø môùi hay cuõ
* Mua - Baùn ñaát ñai, cô sôû thöông maïi
* Tìm apartment
* Nhaän Housing
Ñaëc Bieät: 
* Coù Chöông Trình giuùp vaø höôùng daãn
 cho quùy vò mua nhaø laàn ñaàu. HOLLY NGO

Realtor - Consultant

Ñöøng ñeå maát nhaø! Ñöøng ñeå maát nhaø! Maát nhaø seõ bò
Haõy goïi cho Holly gaáp ñeå ñöôïc tö vaán. 

Direct line: 281-709-7999 * Fax: 281-598-9139
Moïi chi tieát tham khaûo xin lieân laïc: HOLLY NGO

HollyNgo_Realtor@Yahoo.com

405-2040/1608
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