
T H A N H - K I N H BAO 

T H A T CO DAN H E - T I T CHANG ? 
H I E U lan Ciru-Fóc nói ve dàn Hê-
til ; triii ináy miroi năin, nhfrng 

kê công-kich cliói ràiig không có đân-
tòc áy, chiìng (|iia vì lich-sír the-gian 
kliòng nói dã-dòng dcn ho. Chì có 
Kinh-Tliánh chép truyèn vê ho, nèn 
nhfrng kè công-kich cììm bang truyèn 
ãy là sai-lac. 

Ghi trong sách Giô-suè và sách Các 
Vua,nlifrngdièĩi-c6 ve non-sông và vua-
clnia cùa dàn Hê-tíl khiê'n ta hièu riing 
có nuó'c Hê-tit cuòng-thanh ô phía 
biìc xi'r Pha-lè-tin (xem Giò-suê 1 :4 
và I Vua 10:29). Bê'n tàn năm 1906 
chang ai hiêt chút gì vê <(dê-([ii6c inai-
iiiòt» áy. Nhirng tir dó t r ò d i , ngiròi 
ta vân tini diroc di-tich nên văn-minh 
ciĩa lio. Các cuòc phát-kien làin chi'rng 
rang inróc Hè-tít chãng phãi niróc nhò, 
nhirng là de-quôc lón ngang hàng vói 
nhfrng de-quóc Ê-díp-tô, A-si-ri và Ba-
by-lôn. Năm 1025, ngirõi ta dào diroc 
tho-viOn nhà vua tai Hatti, là kinh-dò 
cò cũa dàn iĩy. Tho-vièn chi'ra hai 
van biíng dá ; ngiròi ta xét thày tiêĩig 
ho là me dê ciĩa moi thi'r tieng kim-cô 
bên Àu-châu. Phè-binh nhfrng cuôc 
lihát-kien quan-lrong ãy, òng W. ./. 
Phgthian-Adams, giáo-sir triròng bác-
cò ntróc Anh, nói rang: 

«l)àu fílii iihtrng (lièn-c6 tìnli-c<V, Kinli-
Thánh cùnfj tir ch úrn j» là đ ic li - t li irc. 
Nhĩrng sír-liêu cò trong Klnh-Thánli cũng 
càng ngày càng ilãng tin châc... I)<5n 
cu6i-cùng, tlurc-sir mói rõ-rêt, và klii nào 
tlurc-sír đâc-tliăng, tlii toãn-lliè tliujét 
còng-kícli cít-yEu sè <lò nhu nlià liííiig 
giáy vây.» 

Nói ràng ta dáng hoàn-toàn tin-cây 
Lòi B-i'rc Chúa Tròi dii ghi-chcp thì dù 

roi, chac khõng căn nói thêin chi nfra. 
Nhfrng kè toan phá hai Kinh-Thánh 
at cuõi-ciing chĩ chuõc lĩiy sir hò-then 
mà thôi.—S. S. T. 

CÁCH S A N H - H O A T CÚA DÂN 
Ê - D Í P - T Ô 

Dao choi trong vi§n Bâo-tàng Mỳ-
thuàt ò Nfru-uóc, ta sê thãy nhfrng dò 
diing và dì) trang-sirc cũa dàn Ê-dip-tô 
vè trièu vua thir mirò'i hai. Tính ra 
thì vào khoáng 2.000 năni triróc Chúa 
giáng-sanh, là lúc Áp-ra-hain xuong 
Ê-dip-tò. Vâj', ò trong vièn Bâo-tang 
dó ta thiíy t ruóc măt inình inòt birc 
tranh l inh-dòng ve cuòc sanh-hoat 
cùa dân Ê-dip-tô mà Ap-ra-ham dã 
lirng bi<3t. 

Mòt giáo-su ô thành-phõ Nfru-iróc 
nói rang : «La-Iùng thay, khiio-cò-hoc 
dào dén tàn noi giáu kin nhfrng thirc-
sir cùa các thòi-dai dã qua, nhiriig 
thirc-sir mà ngày nay nguò°i ta dã 
quên bãng.» 

CÁC THÀNH XITA CÚA MIEN 
TIEU Á - T É - Á 

Miiãn Càn-dông còn có nliieu kho 
t r i - t lurcduongdoi cán mai, cãy thuòng 
cùa nhà bác-hoc. Ông W. H. Buckler, 
à tbànb Pliiladelphie nuóc Mỳ, quíi-
quyêt ràng có hon 800 thành cô ò 
mien Tiêu A-tê-á (nay goi là Anatolie) 
chira hi? có ai rò tói . Nguò-i ta dã 
d à o - b ó i ít nhiêu ô ngót hai muoi 
thành. nlur Ê-phê-sô, Bet-găm, Mi-lê, 
An-ti-ôt ô miên Bi-si-di, Sat-de và Lao-
di-xê. Nhà khâo-cô chSc sê tìm diroc 
nhieu tài-lièu quí-báu ò Tièu A-té-á 
dè chi'rng thirc cho Lòi Birc Chúa 
Triyi.—The Alliance Weekly. 


