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Thư Ngỏ
Kính thưa Quý Đồng Hương và Thân Hữu,
Nhận được bảng tin hằng tháng kỳ này, nếu Quý Vị để ý thì sẽ thấy có
thêm phần danh sách của các vị trong Ban Cố Vấn Hội Ái Hữu Biên
Hoà. Đây là kết qủa tốt đẹp của buổi họp ngày 18 thángh 4 vừa qua. Với
chủ trương không vụ lợi và từ thiện trên con đường phục vụ đồng hương
và thân hữu, Hội trong giai đọan dựng xây đầy khởi sắc, nhuận tài, may
mắn có quý bậc trưởng thượng hưởng ứng lời mời nhận phần cố vấn. Sự
dấn thân cao cả này đã cho chúng ta thấy được tinh thần của con dân quê
nhà lúc nào cũng thiết tha, yêu mến…Biên Hoà.
Ngoài ra, chúng ta còn có được niềm vui đầy hân hoan và phấn khởi khi
mời được đồng hương Ông Đỗ Khoa Luật và Ông Nguyễn Văn Thinh
vào trong việc viết truyện và biên soạn tài liệu cho bảng tin. Hơn thế nữa,
Hội cũng đã được một số Quý Đồng Hương và Thân Hữu gởi thư cũng
như gọi vào cho biết sẽ đóng góp bài văn, thơ..v.v.
Với chân tình hy sinh làm việc bao tháng ngày qua, chúng ta đã cùng
nhau vượt bao khó khăn, trở ngại, từ thuở còn phôi phai cho đến nay, nếu
nghĩ lại, những việc đã làm với thành quả đã gặt hái được, trước sau
không phải là chuyện dễ. Thật sự mà nói thì thời thế đã cho hội nhiều cơ
may và giúp chúng ta hợp tụ lại để có dịp cùng nhau tạo dựng một quê
nhà Biên Hoà nơi xứ người. Con dân xứ Bưởi đã dấn thân và sẽ còn góp
phần công sức, tài lực cho những ngày tháng sắp tới khi hội chánh thức
hợp pháp và trở thành một hội viên trong lãnh vực sinh hoạt thiện
nguyện.
Những ý kiến cho chương trình dự định chính yếu như có được một trụ
sở chánh, tiến hành những công việc xã hội tương trợ..v. v.., những lá thơ
gởi đến hội với những lời góp ý việc gây quỹ để trang trải chi phí và
những lúc điện đàm, e-mail, trình bày về sự việc cần thiết để tạo đường
giây liên lạc, thông tin tốt đẹp giữa chúng ta, tất cả sẽ là những đường
hướng sinh hoạt bận rộn cho năm nay. Kế đến, chúng ta cũng đang chuẩn
bị dần cho ngày Lễ Vía Đức Ông vào tháng Mười Một, ngày Đại Hội
Tân Niên Ất Dậu 2005 vào tháng Hai và Giai Phẫm Xuân, nếu chúng ta
có đủ bài cũng như thời gian.
Mỗi tháng nhờ vào bảng tin, chúng ta có dịp theo dõi sinh hoạt của Hội,
đọc những bài tham khảo, chuyện vui, tin tức đồng hương thân hữu gần,
xa được gói ghém gọn gàng qua bốn trang. Tuy ít truyện, thơ, bài vở vì
khuôn khổ giới hạn, nhưng rất đặc biệt Biên Hoà. Tất cả đã tạo nên một
niềm vui ....Biên Hoà, trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta.
Thân ái kính chào.
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Cầu Gành Nối Nhịp
*******

Chúc Mừng....Biên Hoà
Chúc mừng Hội Ái Hữu Biên Hoà đã được trở thành một hội đoàn không vụ lợi và từ thiện.
Chiều ngày thứ Năm 29 tháng 4 năm 2004, Hội Ái Hữu Biên Hoà đã nhận được thơ của Cơ Quan Thuế Vụ
thuộc Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ hoan hỉ thông báo sự chấp thuận cho Hội được chính thức trở thành một hội đoàn
không vụ lợi và từ thiện. Đây là một tin thật vui cho chúng ta khi có được một kết quả mỹ mãn, sau bao tháng
ngày mong đợi. Và đây cũng là một niềm hảnh diện chung cho chúng ta khi có được nền móng vững chắc dành
cho những thế hệ sau có cơ hội nối tiếp sinh hoạt. Chúc mừng, chúc mừng…Biên Hoà.
*****************************************************************************************

Thông Báo

Hội Ái Hữu Biên Hoà trân trọng thông báo cùng Quý Đồng Hương và Thân Hữu một buổi họp khẩn cấp sẽ
đươc tổ chức tại trụ sở tạm 10731 Triola Lane. Houston, Texas, vào lúc 02 giờ Chủ Nhật 16 tháng 5, 2004.
Đề tài: Việc thành lập một trụ sở cho Hội - Gây quỹ để trang trải chi phí cho thủ tục hành chánh liên quan đến
việc nạp đơn xin hợp thức hoá Hội - Phương cách tăng thêm phần thông tin liên lạc.
Kính mời quý đồng hương và thân hữu dành chút thì giờ quý báu cùng nhau đến tham dự buổi họp khẩn cấp
nêu trên.
Trân trọng kính mời.
*****************************************************************************************

Lễ Hội Chùa Bà Thiên Hậu Bửu Long

Đồng hương Thái Lâm Nghĩa có gởi đến Hội bảng thông báo ngày lễ hội chùa bà Thiên Hậu Bửu Long:
“Nhân ngày lễ hội chùa bà Thiên Hậu Bửu Long được tổ chức theo định kỳ 3 năm một lần cầu cho dân an, mưa
thuận gió hoà vào những ngày 26, 27 và 28 tháng Bảy năm 2004 (Nhằm ngày 10, 11 và 12 tháng Sáu Âm Lịch
năm Giáp Thân), Ban Trị Sự chùa bà Thiên Hậu Bửu Long kính báo cùng đồng hương, quý thiện nam, tín nữ
nơi hải ngoại của ít lòng nhiều ủng hộ để việc tổ chức ngày lễ hội được nhiều tốt đẹp. Kính chúc quý đồng
hương luôn được an khang thịnh vượng.”
Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc: Thái Lâm Nghĩa 3321 N. Parish Ave. Peoria, IL 61604. Điện thoại: 1-309688-0086 hay Lâm Sĩ Đắt tại Houston, Texas, điện thoại: 281-933-3127.
*****************************************************************************************

Ngày Truyền Thống Trung Học Ngô Quyền Hải Ngoại

Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Ngô Quyền Biên Hoà tại tiểu bang California có gởi về Hội Ái Hữu Biên Hoà thơ
mời tham dự Tiệc Truyền Thống Trung Học Ngô Quyền Hải Ngoại 2004. Hội Ái Hữu Biên Hoà rất hân hoan
ghi nhận tấm thịnh tình của Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Ngô Quyền.
Kính chúc Quý Vị trong Ban Tổ Chức được thành công và Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Ngô Quyền được một
ngày hội ngộ tốt đẹp.
Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc với anh Phẩm điện thoại số 1-510-657-0292, anh Long điện thoại số 1-408227-7724 hay anh Tới điện thoại số 1-408-309-0641.
*****************************************************************************************

Chúc Mừng

** Đồng Hương Đinh Văn Chương, chồng nữ ca sĩ Phượng Mai, có gởi đến Hội 10 thiệp mời tham dự đêm dạ
vũ ra mắt CD chủ đề Thành Phố Tôi Yêu, do Phượng Mai thực hiện. Đêm dạ vũ sẽ được tổ chức tại vũ trường
Mini Club 9410 Richmond, Houston, Texas 77063 vào ngày 7 tháng 5, 2004.
Hội nhân dịp này chúc mừng nữ ca sĩ Phượng Mai luôn gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp và mỹ mãn.
** Được tin Ông Nguyễn Hòa Phùng, rể Biên Hoà, đang hồi phục sau cuộc giải phẩu, Hội Ái Hữu Biên Hoà
xin chúc Ông sớm lành bệnh, khoẻ mạnh lại, bình an và luôn được ơn trên phò trợ.
*****************************************************************************************
Bảng Tin Hằng Tháng Số 9 được biên soạn và ấn hành qua sự bảo trợ của Anh Lâm Sông Đồng và với sự góp
công và cống hiến chuyện vui, tài liệu tham khảo của Ông Đỗ Khoa Luật và Anh Hoàng Mai Đạt.
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Hương Hoa Bưởi
**********

Chúng tôi xin được giới thiệu với Quý Vị sự đóng góp của anh Hoàng Mai Đạt, rể Biên Hoà, qua phần những
mẫu chuyện vui được chính anh biên soạn gởi đến chúng ta hằng tháng. Anh Hoàng Mai Đạt hiện đang làm
việc cho đài Little Sàigòn Radio ở California. Hội Ái Hữu Biên Hoà chân thành cảm tạ anh.

Những Mẫu Chuyện Vui
Đàn Ông Có Nhiều Bộ Mặt

Nếu muốn biết chồng mình hoặc bạn trai có một bộ mặt điểu giả hay lương thiện, sở khanh hay trung thành,
yếu hay mạnh, quý phụ nữ có thể tìm mua một cuốn sách đang được bán tại Hoa Kỳ. Cuốn sách này cho thấy
đàn ông có rất nhiều bộ mặt, lên tới 27 dạng. Mỗi người đàn ông có một dạng khác nhau.
Một chuyên gia đã nghiên cứu trong hai thập niên, trước khi liệt kê 27 dạng của phái nam. Chuyên gia từng gặp
một người đàn ông rất thô bạo. Kể từ đó, chuyên gia nầy đã bỏ công nghiên cứu để tìm hiểu bộ mặt của chính
mình thuộc dạng nào, đáng yêu hay đáng ghét.
Cuốn sách hiện đang được bán có tựa đề: “The Many Faces of Men” (Nhiều Bộ Mặt Của Đàn Ông ). Một trong
những bộ mặt được ghi nhận là mặt của cựu Tổng Thống Bill Clinton. Ông Clinton đã được xem là người nói
rất có duyên, ngoại trừ một khuyết điểm. Khuyết điểm này là thích có ái tình trong những trường hợp nguy
hiểm.
Ông Rupert Murdoch cũng có mặt trong danh sách. Ông Murdoch là một nhà đại tư bản Úc, đanh làm chủ
nhiều hệ thống truyền thông trên thế giới. Ông có khuôn mặt của một người rất tự tin, thích tiến vào những kế
hoạch kinh doanh mới nhất.
Một nhân vật khác cũng được nhắc đến là thần Hy Lạp Adonis. Vị thần này được đặt tên cho một bộ mặt đẹp
trai, nhưng lại thiếu tâm hồn và chuộng sự hào nhoáng bề ngoài.
Gấu Teddy Bear là tên của một khuôn mặt dành cho những người đàn ông biết lắng nghe, hiền lành, nhưng lại
“yếu”, không mấy hấp dẫn về mặt tình ái. Khác hẳn với gấu Teddy Bear là khuôn mặt của tài tử John Wayne.
Mặt của ông là biểu tượng cho một loại người đàn ông ít nói, cứng cỏi, độc lập và cũng mạnh về mặt tình ái.
Tác giả cho biết có những đàn ông thoạt nhìn thì không có gì hấp dẫn cho lắm. Tuy vậy, nhiều phụ nữ bị thu hút
bởi loại đàn ông này, có lẻ vì trong nét mặt ít nói của họ là những cơn sóng ngầm rất táo bạo và cuồng nhiệt.
Chưa ai biết nhận xét của sách có đúng hay không.

Tham Khảo

Biên Hoà được nổi tiếng là một trong những tỉnh trù phú nhất nhì của Việt Nam nhờ có được đất đai mầu mỡ,
sông lớn, nhỏ chuyên chở phù sa vun bồi, núi đồi nhiều khoáng sản, nắng không chói chang, khắc nghiệt; mưa
không thiệt hại gây cảnh màn trời, chiếu đất, và nhất là rừng xanh đã dành cho tỉnh Biên Hoà một kho tàng mộc
dược, được có hoa quả thơm ngon, và còn thú rừng, chim chóc thì lắm loại ..v.v.
Kể ra thì quá nhiều, nhưng nếu chúng ta, những con dân và thân hữu Biên Hoà, có dịp được tìm hiểu, đọc tên
từng loại, xét từng phần để rồi phải công nhận rằng quê nhà quả được phước ấm trời ban.
Vài hàng xin được giới thiệu bài “Tài Nguyên và Đặc Sản Biên Hoà”, được viết dựa theo tài liệu sống động
của Ông Đỗ Khoa Luật, người bỏ rất nhiều công biên soạn gởi đến chúng ta kỳ này. Đây là một sự đóng góp
chí tình cho quê hương mà Ông thường tâm nguyện và là niềm hảnh diện chung cho Hội.
Ông Đỗ Khoa Luật hiện nay đang ở tại Tempe, Arizona. Ông sẽ đến thường xuyên với chúng ta và là một trong
những cây bút chính của Bảng Tin Hằng Tháng. Hội Ái Hữu Biên Hoà chân thành cảm tạ Ông.

Tài Nguyên và Đặc Sản Biên Hoà

Trên diện tích toàn diện của tỉnh Biên Hoà. thì rừng đã chiếm hết phân nửa và nằm trọn vùng Đông Bắc
Lâm Sản: Trong rừng già, có rất nhiều loại cổ thụ sống hàng bao thế kỷ, gốc lớn đến cả chục người ôm không
giáp vòng. Ngoài các thứ danh mộc gỗ quý như huỳnh đường, gõ đỏ, gỗ lim, cẩm lai, trắc, trắc bá điệp, giá tị,
gõ nu, hồng tâm, thao lao (bằng lăng), gỗ teak, còn có những loại cây thường như vên vên, sao, dầu, căm xe,
vấp, sến, cà chác, ram, sắn, ca chi, vỏ vàng, chay, dà, đước, vẹt, cầy, trẩu, bòn bon, thầu dầu, bả đậu, vừng. Các
loại thảo mộc có dược tánh như quế, hậu phát, chùm bao, sai hò, thạch hộc, trầm, khuynh diệp, long nảo. Các
loại tiểu mộc có tre lồ ồ, nứa, măng lai, mật cật, kè, lá buông làm quạt.
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Các loại cây kỹ nghệ có cao su, cà phê, sợi ky náp, điều, đu đủ, thơm, me, keo, và đủ loại chuối như chuối hột,
chuối cao, chuối sáp, chuối già, chuối lửa, chuối sứ.
Thú rừng cung cấp ngà voi, nanh heo rừng, da beo, da cọp, mật gấu, công, cá sấu, kỳ đà, kỳ nhông, lộc nhung,
bao tử nhím, lông nhím, lông công, sáp ong, mật ong..v.v.
Rừng Biên Hòa còn cho gần đủ thứ thịt rừng như nai, mển, heo rừng, nhím, trăng, trúc, khỉ, giọc, vượn, cheo,
thỏ, le le, vịt trời, chim cu, gà rừng, gà xước..v.v.., rừng còn là nơi những loài chim quý tụ ở như Hồng Hoàng,
Cao Các, Trĩ, Trích..v.v..
Bình Nguyên Sản: Nơi đồng bằng có các loại cây ăn trái hay nấu nướng theo từng mùa nổi tiếng như bưởi ổi,
bưởi đường, bưởi thanh, bưởi da láng, bưởi da cóc, bưởi đỏ, bắp Tân Triều, chôm chôm, sầu riêng, măng cụt,
khế, đu đủ, vú sữa, xoài cát, xoài tượng, xoài ăng ca, cây sơn trà, dâu, bòn bon, dưa hấu, dưa gan, trái gấc, trái
sấu, thanh long, lý, quần quân, hồng nhung, hồng mềm, hồng dòn, mận xanh, mận đỏ, mận trắng, ô môi, trái
nhàu, mãng cầu dai, mãng cầu bở, mãng cầu xiêm, củ năng, củ sắn, sắn dây, khoai lang, khoai mì, khoai dương
châu, khoai mở, khoai sọ, khoai bình tinh, khoai môn, củ từ, hột sen, đậu ván, đậu nành, đậu xanh, đậu phọng,
còn rau cải, bí rợ, mướp, bầu nậm, bầu tây, khổ qua, dưa chuột, nấm thì cũng đầy đủ loại thơm ngon.
Hà Sản: Sông Đồng Nai nổi danh nước ngọt và tàng trử lẫn cung cấp hàng vạn tấn cát dùng xây cất.
Hải sản: Quận Nhơn Trạch có đồ biển như cua đá, ghẹ, ba khía, còng, cua đồng để nấu bún riêu, sam, tôm hùm,
nghêu, sò, óc, hến, chem chép, ba khía, bào ngư, con ruốc, sá sung, rau câu, lá sinh sâm thì mọc hoang trên các
rào dậu.
Cá nước lợ thì có cá bông lau. Cá biển thì thì đủ loại từ cá nục, cá đường, cá thu, cá bạc má, cá chim, cá út, cá
dứa, cá cháy, cá nược, cá đuối, mực nang, mực ống, chôm chôm biển, đỉa biển, cua đinh, ba ba cho đến cá mập
được các dân thương buôn mua về lấy vi cá làm bánh Trung Thu hay nấu soup.
Cá sông thì đủ mặt nào là cá vành, cá he, cá lòng tong, cá bóng thệ, cá mè, cá tra, tôm càng, tôm xú, cá linh, cá
vồ, cá tra, cá chạch, lươn, cá lìm kìm, cá rô, cá sặt bướm, cá sặt, cá trê, cá tê tượng, cá lóc -nổi tiếng qua màn
hấp cuốn với bánh tráng chấm mắm nêm-, cá trèn, cá rằn ri nấu cháo rất ngon ..v.v..
Đặc Sản Biến Chế: Cái Bè nổi tiếng rượu đậu nành, Phước Lễ với rượp nếp than, Bà Rá rượu cần, ịch, Xuân
Lộc rượu thuốc ngâm với sâm, mật gấu, bao tử nhím ... thì Biên Hoà được tiếng với rượu đế sủi tăm.
Bánh ổ là một loại bánh giống như bột làm bánh ít phơi khô, nhưng khi được xắt mỏng chiên lên ăn chơi hay
tráng miệng thì rất là khoái khẩu. Đường phổi là đường miếng trắng sốp dầy khoảng một inch hình lá phổi được
bày bán vào những ngày Tết.
Xôi nếp chiên phồng vang danh một thời của nhà hàng Tuyết Hồng. Món này vẫn còn được lưu truyền cho các
con hiện nay sinh sống tại Houston, Texas.
Gỏi bưởi lựu trứng sam, gỏi bưởi chua tôm càng sông Đồng Nai là những món nhậu khoái khẩu. Đầu cá lóc hấp
bánh canh thì tuyệt nghệ bởi vì được nấu, hấp, nêm nếm thuần tuý mùi vị Biên Hoà. Dồi trường Chợ Đồn thơm
ngon, nhất là ăn chung với cháo lòng, cháo lòng Huỳnh Của cũng đã nổi tiếng một thời.
Đuông dừa là con Đuông, hể nó ăn đọt dừa, chà là nào là coi như chết cây đó, thường chặt một đọt dừa chỉ có
một con. Đem ngâm nước mắm nguyên chất cho nó nhả bớt nhớt trước khi đem lăn chiên bột. Đuông giống như
con sùng, nhưng ăn một lần sẽ thèm hoài vì nó vừa dòn, vừa béo ngậy và có mùi cổ hủ dừa.
Mì Chú Mừng thơm ngon, nhất là cọng mì nhỏ, lớn, hoành thánh được làm tại tiệm. Thực khách nào có dịp thấy
chú Mừng làm mì thì phải thán phục cách thức nhảy, cán, xắt sợi mì. Tiếc thay sau ngày 30 tháng 4 năm 1975,
món mì nầy kể như không còn tồn tại vì con cái bất tài.
Cà rê Tư Dử tiệm nằm ở Ngã Ba Vườn Mít nổi tiếng ca ri dê và ngọc dương tiềm thuốc bắc. Ngoài ra bánh
canh ngọt, nem nướng, bì bà Điếc, hủ tiếu xào chú Tiều, cháo khuya chợ cá..v.v..tất cả cũng đã góp phần tạo
dựng nên những món ăn được tiếng ngon của tỉnh Biên Hoà những năm xưa.
Với tất cả sự hiểu biết, học hỏi qua những tài liệu sách vở, nguyên liệu nhân gian ghi viết, bài tham khảo này
không nhất thiết là toàn chỉnh vì được soạn thảo dựa theo nhiều tài liệu.
Kính xin quý cao minh niệm tình tha thứ và bổ túc giùm cho những gì còn thiếu xót. Hội Ái Hữu Biên Hoà
chân thành cảm ơn.
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