
C H I M B A Y N G I W C GIO 
<TRUYÊN-TlCH 

(Tiíp 

<^JAU khi nhân lò-i chúc-tung, 

g ia-quycn bà dò-i gót lên 

đin'nig. Thĩnh - thoang quay lai, bà 

thâ'v ban-bè vãn vãy khăn, cày-cô vãn 

cúi chào, dê goi dòng luy chúa-chan, 

tã'in lòng tè-tái. Nhirng tcVi lúc dãy dòi 

he niăl khuã't mày, bà liên manh-bao 

hin Ihãng vào ráng núi cao cr bèn kia 

ièn-Chet. 

Ngày di, dêm nghl, khôi năm bthi, 
ia-quyen bà vucrt sòng G i ô - d a n h . 

ìy núi truóc kia mòt màu xanhbicc . 

găl, gâp-ghình, dì'ing sau có măt trò*i 

rjuong lăn. N h ó lai trong xú Giu-đa : 
dong lúa xanh dcrn gcrn sóng duói ticri 
ha, gié chín dò iirc lúc sang thu, thì 

chan-chúa tình-càm... Bày có g ì ? 

"hiìng tháy vucrn-lircrc sam-uát và dãy 

nhà tiáng xóa nép niinh t rongrăngcây 
tirai; ninrng chĩ có dóc đá gô-ghê, 

đông cô bát-ngát, gò-nòng cheo-leo, 

'('rn nho thăm-tham, và Ihĩnh-thoâng 

lo-tlur năm ba tlièo ruõng giũa vài 

làng-xóin quanh-hiu. 

Dãu ô- vó'i mòt dàn có phong-tuc 

khác, nói tiê'ng khác, theo dao khác, 

song bà dììy lòng yèu-thuong, nlimi-

hàu, nèn câm-hóa diroc ho triu-men 

bà. Bá nói cho ho biè't vê B ú c Giè-

hô-va, vè đèn-thánh ô Giê-ru-sa-lem, 

vc cách thò-plnrcrng Ngài . Ho nghe 

bà ca-hát Thi-thiên, thành-tâm cau-

ngiivèn. Ông và hai càu xin duoc 

vièc làm, nèn kinh-tê' trong nhà khòi 

phâi hul sati Ihieu Irucrc. 

Quc iigucri, đat^khách, ngày Iun, 

tháng qua, tinh dôt ngón lay, chôc dã 

NÀNC RU-TO") 

Iheo) 

ba năm vìra chãn. T ù n g hôi, 

t ìrnglúc, bà giut minh vì tháy 

hai càu chuy?n-trò v ó i các thieu-nũ 

Mô-áp. Bô-i vày, khi nhán-iòi, bà nói 

cho hai câu biê't v'è các thiêu-nũ Giu-da 

tài-đúc song-toàn. 

Bucrc tin Clnia thăm-vieng dàn Ngà i , 
ban cho thóc lúa du-dât, bà bèn hang 
ngày giuc ông scrm lièu quây gánli ve 
què. Nlnrng õng cú nay lan mai lũa, 

làm cho làc lòng CÕ-quôc tha-lnrong 

cũa bà man-mác nhir đám mày trèn 

chót dôi Mô-áp. Coi đó , dii biet con-

cái B ú c Chúa Trò-i đã làn-lòn vcri the-

gian, thì khi muóii chia-lìa, át b | xiêng-

xích vò-hình kco lai. Nê'u ngày triróc 

gia-quyên bà khõng xuong Mõ-áp, thì 

nay bà khòng rièng chiu ău-sììu. 

Cánh tay Clnia gia trên Ê-li-mè-léc. 

Mòt bũa g'ura inùa hái nho, õng kèu 

ngirc dau nlnr thê k im chàni. Bà di 

gánh nucrc ìuri xa, chieu tôi niói \ e , 

thãy òng ngòi lăng truóc bàn, dau guc 
vào tay. Bà rò tay chõng, thây lanh 

nlnr dông ngàm giá dóng,.lhì rung-rcri 

kinli-hoâng, inuon nói lai nglièn h'ri... 

Than ò i .che t là cá ich i? bõng-chôcxui 

ngiròi chia uycn rè thúy! N g u ò i ta an-

lángôngtrèn dcícdõi Mò-áp. Bèindè'n, 

I)ã ngôi thir trong bóng toi mà than ván 

thô" dài : Vcr chõng cùng di đircrng dcri, 

chia bùi, xê ngot, nay bòng ngucri còn 

kê khuát, dău siĩt dá cũng tan-nát iòng! 

Bũa sau, mach sâu can, suoi I(^ khò, 

bà vi hai con mà vât-Iôn vó"ì cành-

ngò, quyet trcV vè thành Bet-lè-hem. 

Song hai càu kiem c ó nãy lc khác, cô 

xin cr lai cjuè ngucri. Cách máy ngãy, 



66 T I I A N I I - K I N H B Á O 

dirong lúc chim ngàn ve hòm, mìit tròi 
làn bóng, bà thân-thò dirng triróc leu 
tranh, bông tháy Mac-Iôn dăn vcr vè 
nhà. Cò tên là Ot-ba, còn it tuoi, nguòi 
đãy-dà, tánht rêcon. Dău dinrngchét 
nira cõi lòng, bà cũng nhàn cô Iàm 
dàu truirng. Vài tháng sau, Ki-li-òn 
cũng dua v o ve . Cô tên là Ru-to, da 
trslng hõng, nguòi tâm-thuóc, e-lèđirng 
trèn buc cira, suong-sùng nhìn măt 
Na-ô-mi. Lù-a giân ngùn-ngut trong 
lòng, nlnrng mach nuóc yèu-tlurong 
túc thì tirói tát, bà vui-vc g i o tay dãn 
Ru-to' vào nhà. 

Thoi dua ngày tháng, bà báy g i ò 
mái tóc hoa râm, măt mày nhsin-nhiu, 
trong óc còn muòng- tuong cái cành 
bicn dàu. Hai con ép bà biróc vào d ò i 
m ó i . Bà day nũ-công cho hai nàng 
dâu, hál Thi-thièn cho ho nglie, nói vè 
Đirc Cluia T r ò i cho ho biê't. 15à chĩ 
còn mòt hi-vong là bông-ăin víi chăn-
nuôi dàn cháu, song buon thay, hai 
dàu son-sè muôn-man 1 

Gia-quyên bà ngu miên Mô-áp, thâm-

thoat dã dircrc muòi năm. Hè qua, thu 
lai, chirng siít-rét bõng phát giũa bon 
chăn chiêrJ nghéo-túng: Mac-lòn và Ki-
li-ôn deu miic phsu mà qua dò i . Than 
ô i ! Guong v õ , bình tan, vàng phai, dá 
nát, giũa duòng gãy gánh chung-tình, 
hai nàng khóc-than vàt-vã , đau-dón 
thay, duyên-phsin bè-bàng! T h ô i , hãy 
gat nuóc mât, nén lòng tlnrong, tien 
hai chsing lììn cuôi-cùng dên tsi.ii doc 
dõi Mò-áp mà táng canh mò òng gia. 

Na-õ-mi cũng buôn-rău quá, msii tóc 
hoa râm bông hóa bac pho. Bsi nlnr 
nguói linh bi tlnrong, nâm Isìng trèn 
g iuòng dau-dón, giirl minh vì nghĩdè'n 
cuòc dô máu rung dsìu ô- noi girom 
đâm tèn bsín. Nhung bà duoc yèn-ùi 
vì biêt nhfrng nu'ii chua chsit dáng cay 
mà inình phài nè'm c.hinh là lò lùa 
luyên tâm-tành ininhnên tót-lành l ion. 
Bàkhuycnhai diiuchóquádau-lhiro'ng, 
song phãi vc ò vó i me dê, lièu diròng 
cài-gi:i mai sau. Còn bà sê trò vc Bè't-
lê-hem, nuôt thsim ngàm sâu, đo i khi 
đên mien cuc-lsic... (Còn liep) 

C Á C H NUÔI COI 
Cách c h o bú 

()' E lu-nhiên Chúa dsi dinh nginVi me 
phâi nuôi con mình, fíy mói tròn 

phàn-sir. Phâi gáng hè't sirc cho nó bú 
trong huôi dàu. Vè sau, neu mslc phân-
su ràng-buôc, mà khòng cho con bú 
duoc luòn, thì nên cho bú xen, nghĩa 
là vĩra bú sũa ngiròi, vùa uông sĩra bò. 
N6u không thè cho bú duoc hăn, thì 
nèn dùng toàn sũa bò. 

T u y vày, khòng láy chi làm lo-ngai 
cho 1:1m. Nê'u biétcách nuõi bsingsfra 
bò , thì dira con sè duoc nõ-nang và 
msuih-giòi không thua gì bú sira me. 

V ì lè â'y, nèn tôi dã khuyên qui bà 
dirng nurón vú, scrcác thir binh truyen-
nhiem sang con mình, thã nuôi bsing 
sfra bò còn hon . 

Cho uông sfra bò, phsii có cái hău sfra 
rièng c ó g h i dô-luong (biberon arcnlité). 
Csii bsiu phâi rông cô cho dê rira. Vi 

B A N G SfrA BÒ 
sũa là mòt cbsít rsít mau chua, n6u de 
sira dir lai trong bfiu, thì nó hay sanh 
ra vi-tií ing dòc ; con nít bú nlisìm, slt 
phâi mang binh. Vày, khi dira bé bú 
xong rõi, tirc thi phsu rira bau bàng 
nuóc sôi và lííy cái miê'ng cày nhõ diìu 
quán bang bãn châi hay là vâi trslng 
mà rira trong cho thàt sach. Rôi rót 
nuócnóngday bình, ngâm dó .dè clu'rng 
nào khuáy sfra khác mói dò nuóc s'íy 
ra, súc niróc nóng lai, mói rót sũa vào 
cho em bú. Ne'u sau kbi bú roi, còn 
síra du lai bao nhiêu, thì phãi do hô 
hêt mà súc bsìu lai nhu câch nói trên. 
Nhút là cái núm vú cao-su, khi dùng 
xong, cũng phs'ii rùa ninVc sôi cho kv. 

Dùng sũra tiro*i có hai g ì k h ô n g ? 
Nó i ve phuong-dièn nuôi con bsìng 

sũa bò tuoi, chslc qui bà sê nói: «C;ich 
dó không gì tõt bàng. Nêu diroc, thì 
láy ngay sfra bò tuoi cho nó bú, chs'íc tôt 
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j m . » Đó lá mòt dêu lăm to. Măc dìiu 
ngirò'i la dã hêt si'rc tìm cách năn sfra 
bò llico phép vè-sanh râ't kỳ-luÕng, 
nliirng nià không the nào tránh khòi 
đuo-c vi-trùng dòc và sir nguy-hièm. 
Vì e con bò có bjnh, tay ngucri năn sfra 
kliòng nìa sach, vú bò rira khòng kỳ, 
tliimg cluia do-bàn, lúc mangdi thimg 
năy sang Ihiing kia khòng càn-thàn. 
Muõn cho kỳ, thì phài hàm lai. Nè'u 
khòng thàt nóng, thì vi-trùng khòng 
cliè't. Neu muõn cho vi-trùng chê't, Ibì 
phài náu sòi. Nêu nãu sôi, thi clià't 
tiroi dè bo-ilirõ-ng cho trè cũng tièu di . 

Sũra dăc eó đircrng 
May cò inõt thir sfra dùng cho trê con 

ăii tliàt tót, nhir dã nói trèn, chính lè 
sfra hôp có diròrig. Sfra dăc cũng có 
nhieu hièu lám. Muõn cho qui bà dìrng 
lôn-xôn, tôi tirông nên inua svraNestlé, 
hièu con chini, thì chác ỳ hon. 

Cách dùng sfra b ò c h o con t r ê bú 

Có nhieu l>à mua hôp sfra, dcm vê, 

truóc khi kliuĩíy cho con bú, thì bõ 

nguyèn hòp sfra vào nôi, náu câ 1, 2 

giò, rôi niói dem ra hòa tlièin nircVccho 

con uõng. Làm nhu vây thì lôi-thòi 

quá, sfra biit dăc sct lai, tiõ- nèn iniui 

vàng, khòng tot. Các bà nèn biêt rSng, 

Nuòi con bàii() sira bò, thi cú> 

tai ncri làm sfra, nguòi ta dã nau kỳ 
rôi. Cir mua vè, hòa vcVi niróc sòi, y 
theo lòi khuyên dircVi dày thì duoc . 

Căn nhirt là phãi mua hòp sfra mór. 
Bây gicr, ngoài hòp sfra, ngin'ri ta c ó d ê 
sfra láni hôi kỳ nào, năm nào, tháng 
nào, nên dé biêt phàn-bièt cũ mói . 

Dìmg bììu Nesllé dè pha sfra rat tièn. 
Ví nlnr dúa bé ducrc máy ngày, mã'y 
tháng uong bao nhièu, cógh i noi chai. 

Nêu khòng có bììu sfra ã'y, thì pha 
sfra cũng khòng khó gì . Láy muõng 
( th ìa ) , ròi hrò-ng sfra dò vô cái chén. 
Lai lirc'rng nircVc cliin còn àm-am vào cái 
chén khác. Đ ò mòt it nurcVc vào sfra, 
rõi khuâ'y cho tan, sau dô hêt nuóc vào 
bâu cho dira bé D U . Khi cho bú, dfrng 
dê cho sfra nóng quá, nhung dirng 
ngàm niini vú cao-su vào mièng inình 
mà thír. D ò vài giot sfra trèn tay hay 
là .dc ke chai sfra vò gò má, thì sê biêt 
nóng bay là lanh. 

Theo phép, thì lúc náo bú mói pha 
sfra. Nê'u muõn dem sũ-a di din'rng 
cho em bii, thì phiii diing bình Ihermos. 
Bang khòng có, lhì diing vô binh-tich 
hay líi trái dfra khò liíy ruòt ra roi, de 
bình-tich nuóc nóng vào, chírng nào 
dúa bc muõn căn-dùng sfra, thì láy 
nuóc áy ra khuiíy, ti?n lám. 
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Mòi ngAy 
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Ilòii vi'/ì niiíy uiuòug 
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Njíi'iy lliir hiiì ítín n^íiy 
llii'r hiíy H 1/4 huy 1/2 muSng Môt niuuug 2 giir rtnVi 

Tuììn-lf lliír 2. . - • 8 1/2 hay lf4 muopg lljií mu.'ng 2 giiV nrò*| 

Tuĩìn-lf' llu'r ? . . . . . K 
1 iiíuÒiijí (lúug hny 

1 niuoug 1/4 
lìSn muong 2 gjò* rirô-ĩ 

Tuĩĩn-lí- lltir 1. . . . 8 
1 XjA tlen 

1 llllliMlg 1/2 
Nìím mudng 2 giiV vxxìr'x 

1 I h ú * hni . . . . 7 
i ifiuSng 1/2 ítffn 

2 muong N -ii hny súu inudng i giò-

7 
2 niuôuK (lcn 

2 111 •: • 1 1 1 , i i i i i V i 
Buy mtiong 3 giò-

llinng tlu'r in và IhiV 7 
2 muòug rtrài dcn 

2 muAng 3/4 
Bay hay lám muOQg 3 giír 

'l'ièii nííin Iháug. . . 0 3 ttcn •! muung Tâm (trn mtnVi mudng 3 giò-

Lfri thú.—Mi>l muSng nhõ itu-ng điro-c 11) gr. sũ-n đ^c. Mỳl muòug ló-n rtyng itu-o-c 15 gr. nu-i>c. 
— Bà Phqm-qtiaitg-Nyhiêm. 


