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TIENG GOI CUA 
• 

RÌTNG X A N H 

CAC BO-LAC MIEN L A N G - S C N 
• • • 
GiÂNG-sir N O U Y E N - V Ă N - P H Á N 

Lò*i tòa soan. — Trong b6n, năm iiìini, ông Nguyên-viin-Pliân đã giàng Tin-
Lànli clio các bg-lac thuôc tĩnh Lang-so-n. Nay tuy ông đ3 đoi vè Trung-
cliàu, iihirng bài khào-ciru này cũa ông viét khi còu à Thirong-du vătl là niõt 

tiéng goi tliiê't-lha thãu dín cõi lòng đôc-già. — 7'. K. /-'. 

B I A - T H Ê 

X V A - T H h ' mièn tlnrcrng-du Lang-son 
^ năy ròngchìrngmòt van ki-lô-mél 
vuòng. Tĩnh nãy tiep-giáp dja-gicVi 
nirácTàu. Cácchi-i)hái 
có tcVi 12 van ngircVi cã 
già trè. ( )" dãy ngiri'ri 
Nùng nhieu hcm ngircVi 
Thò, còn linh Cao-bàng 
Thô nhieu hon Nùng. 
Tìnli nììy loàn rírng núi, 
núi dá và núi dát, cày-cói 
um-tùm, dãn-cir cV rài-
ìí'u' lira-thira tírng chòm, 
tìrng xóm diró'ichcrnnúi, 
môi xóm môt vài ba nhà, 
chó- không h dông-dúc 
nhir ngircVi trung-chàu. 
Xóm nào Thò thì toàn 
Thò, xóm Nùng toàn 
Nùng, Mán toàn Mán, chi-tòc nào thì b 
vcVi chi-lòc â'y, không làn-lòn. Tĩnh-ly 
Lang-soii dóng cV trèn tã-ngan sòng Kỳ-
cùng, chung-quanh có núi vày-boc , 
dàn b lình hãu hêt là ngircVi Trung-
chàu và ngircVi Tàu de"n <r buôn-bán. 
Còn cácchi-tõcThò, Nùng, v. v. không 
có máy ngirò-i ô tình. Hat nãy có 12 
chãu thuôc quyèn các quan cai- t r j 
phíìn nhieu là ngirói Thô . 

K H Í - H Â U 

Mien rìrng núi khi-hàu khòng diroc 
dièu-hòa, nèn hay sanh lâm chirng-

«CÚU lcìi vól ! 

l>iiili. Ngiròi An-nam ô Trung-châu 
lên mièn Thiro-ng-du, không thuôc 
thùy-tho, hay s8t rét ngã nircVc; cũng 
có con muòi he <i6t vào ngircri hào, thi 

lai phát sõt rét rigay. 
N H À - C Ù - A 

Các bõ-lac mien năy 
pbăn nbieu hay làm nhà 
sàn ba tăng, tãng dirói 
dfíl dè eácsúe-vàt (V, tãng 
giĩra dè ngiròi cV và đe" 
thò* cha me cùng các ma-
quì. tangtrèn cln'ra thóc, 
lúa và các vàl-lièu khác. 
Có nhà lo-p bàng tranh, 
có cái lop cày nira, cây 
vàu.cũngcócái lcrp bâng 
ngói. Ngiròi Mán hay 
làm nhà trên núi, toàn 
bàng go, vách tiro-ng 

cũng bang gò. Ho làm nhã nhirvày 
cũng có ỳ de ngăn-ngíra nhírng loài ác-
thú, lai cũng de cho tièn vièc lám-ăn. 

C H I - T O C 
Miên này có nhiêu thi'r ngircVi nhir: 

Thò, Nùng, Cao-lan cũng goi là Mán 
son đãu, Sán-chì, Sàn-dìu, Mãn Mèo, 
Mán Cóc, MánTiên , Mán Ngan. Bon 
giong Mán năy ò vè hat Cao-bàng. 
Tho có ba tlnr: Thò-Ti , Thò-Tõc, Thô-
Thái . Thò-Ti ò ve chãu Thát -khè , 
chàu Cao-lòc, chàu Lõc-bình, chàu 
Biêm-he, châu Bông-dăng ; Thô-Tôc ò 



IIIAN - K I N H HÁO 

í chàu ô n (Bông-mò) , chàu Bàng-
Sac (Van-L inh ) . Thò -Thá i ò tli.ìu 
Bh-gia , chàu B;Ìc-son. Nùng cĩing 
gba Ihi'r: Nùng Phàn-sình, Nùng Inh, 
lùng Pan-y. 

^Các rhi-phái Mán liay ò- trên núi, 
lial niro-ng trông-trot làin-ăn ; chónào 
ãt lííl tliì ho ct vài năm, dê'n klii dát 
ict 111:111, ho lai di cho khác, chó ho 
:hông nlnrt-dinh » dàu. 

T I Ê N G N Ó I 

'Miên năy có nhieu thir tieng khác 
hau : Thô nói rièng mòt tln'r tiô'ng, 
lùng nói tiéng khác, các thú- Mán niui 
hù nói tieng khác nliau. Cũng có 
àng nììy nói tiêng kháclàng kìa, châu 
iSy nói khác chàu kia, nên sir hoc 
iêngcùa ho rát là khó. Ho cũng không 
Ó tlu'r chir riêng. Dân Tho , Niing 
DU-oii hai tln'rtieng, tieng An-nain inõt 
t. tiè'ng Tàu môt it, còn thì tiêng riêng 
:ùa ho. Giong nói cùa ho khòng có 
li'iu ngã. Mán nói ticng rièng cùa 

bo câ. Bè giàng dao ò mien nììy, cãn 
phài hoc thô-ngir cùa ho thì nói lio 
móri hicu. 0" miên nììy nió-i có Tho , 
Niing dtroc nghe dao Cliíia mòtít, inỳt 
ìgàn ngirói chua có môt, vày còn nhi(5u 
bò-lac khácchira biet dao Chúa là gì . 
Thàt dáng thuong-liai tliay ! 

Y - P H U C 

Y-phuc cùa các chi-tôc tai mien nãy 
thâtđăc-bift.hau hè'tiiiăcãomùi chãm. 

Thò măc áo dài, tay chên, tu-a áo 
ngircri An-nam, cò deo vòng, chon tay 
deo kieng, dau dòi khăn ; dò-n-bà hay 
thátlung. 

Nùng măc áo ng;1n, táy ròng, quân 
hep ông, chon tay mang vòng. Bò*n-
òng diiu dòi khăn quán thirng nhir 
ngiròi Giu-da._ 

Nguò-i Pan-y măc áo ngan đen rún, 
chung-quanh đuòng lá vièn chĩ ngũ-
sac, dâu dòi khăn thèu, cà dò-n-ông 
đòn-bàcũng vày. Hod i dàuhay mang 
bèn mình mòtcái túi vài thèu. (còn iiíp) 


