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Lai rai sưu tập cho vui mấy năm nay rồi. Ngẩm nghĩ mấy cái nhãn diêm hộp quẹt cây mà ngày xưa 
còn bé Mẹ hay bảo "'con ơi nhóm bếp giúp Mẹ một tay đi con...". Nhớ Mẹ thuở xưa còn "xinh thế" mà 
giờ đây là "bà Nội, bà Ngoại" rồi ! Mấy năm vừa hết khó khăn, mới thoát "bao cấp", vợ yêu cũng bảo 
"anh ơi, nhóm cái bếp dầu cho em đi" thì lại dùng bật lửa bằng gas "hiện đại" nó xì ra một phát lửa 
ngọn có khi phát khiếp.  

Chả bù dùng quẹt diêm gặp ngày trời mưa âm u quẹt mãi bao nhiêu que mà chả bùng được 1 que. 
Nhớ Mẹ bảo "cái thằng con làm sao thế ?".  
 
Nay thì chả cần quẹt gì cả. Nhấn cái nút bếp gas nó có magnetô lách tách vài tiếng là lửa xanh lửa đỏ 
phù phù phát sợ. Thời tân kỳ có khác ! Thôi thì, kỷ niệm thời thơ ấu, sưu tầm vài cái Nhãn diêm để 
nhớ "khi xưa ta bé ta ngoan" (giúp Mẹ) bây chừ "ta nhớn ta vâng lời Vợ" (phục vụ để có cơm ăn sớm 
đặng lên forum internet).  

Trình làng nhãn diêm 12 con giáp mà ngẩm nghĩ sao mà nhà sản xuất thời xưa lại có sáng kiến hay 

nhỉ !   
 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 
Nhãn bao diêm thường hay được in quảng cáo trên đó.  
 
Đây là nhãn có in quảng cáo sữa đặc có đường, hiệu Ông Thọ (hay Trường Thọ Longevity), một hiệu 
sữa bình dân nổi tiếng của miền nam ngày trước mà chắc chắn là trẻ em nào thời đó ít nhiều cũng đã 
được cha mẹ thương, cho nhâm nhi hàng ngày để chóng lớn, mau đi học. Những trẻ nầy bây chừ 



cũng trên 40 tuổi là ít.  
 
Công ty sữa Foremost cũ trước 1975 sản xuất loại sữa nầy, nay là công ty sữa Trường Thọ ở Thủ 
Đức, Tp HCM. Còn Công ty Foremost mới đầu tư trở lại ở Bình Dương chắc là cháu chít của 
Foremost ngày xưa ? Các bạn thấy nhãn quảng cáo sữa bột SMA của Huê Kỳ hay Thụy Sĩ gì mình 
không nhớ. Nhưng chơi loại nầy lúc đó là sang nhé ! Nghe bảo cho con dùng sữa SMA thì cha mẹ 
đấy chắc là phải khá giả hay là gồng mình lắm ! Sữa ngoại nhập mà...  
 
Đây nữa, Ô Kê Sa lem. Quảng cáo thuốc lá xứ Cờ Huê ngày xưa cứ Ô Kê ~ Ê Kô thế nên người ta 
thành quen mồm Ôkê Salem lúc nào chả hay. Mấy bạn còn thấy quảng cáo cả nước hoa Eau de 
Cologne Ngôi Sao nữa nhé. Ngày xưa vào tiệm hớt tóc nếu được cạo mặt, cạo râu xong thế nào cũng 
được bác “thợ cạo” xoa cho tí nước hoa nội địa nầy. Chai to đùng, nước màu vàng nhàn nhạt.  
 
Khiêm Tín Hãng là hãng chế tạo nước hoa nầy. Hãng nằm ở góc ngã ba đường Nguyễn Thiện Thuật- 
Điện Biện Phủ (Phan Thanh Giản trước kia) quận 3. (Lâu lâu cũng thấy eBay có bán bì thư in tên 
hãng nầy gửi ra nuớc ngoài trước kia). Nào là kem đánh răng Perlon, một Nhãn hiệu nổi tiếng thời 
thập niên 60 ở miền nam.  
 
Đặc biệt kem Perlon có màu xanh ngọc với hương vị bạc hà thơm tho. Ngày Mẹ tập cho bé tự đánh 
răng với kem Perlon thuở nào với lời nhắc nhở “nhớ nhổ ra nghe con, đừng nuốt kem vào bụng...” 
sao giống như mình lại dạy cho con mình như vậy.  
 
Cạnh tranh với Perlon có Nhãn hiệu Hynos mà ngày nào trên đài radio Sàigòn cũng nghe quảng cáo 
vui nhộn “Cha-cha-cha Hynos cha-cha-cha” “Răng trắng như anh Bảy Chà nhờ có kem đánh răng 
Hynos-cha-cha-cha.  

 


