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Guerrà anglo-boer _

O marechal Lord Roberts of Kandahar,
em 5 do corrente, communleou ao 'líJiar Olfi
ce a entrada lIn sua tropas ('� Pretoria, ca

pital da republica transwaaliana, e a fuga r�

Presidente Paul Krüger.
Es-a noticia já foi conflrmàds

CONCERTO
. O tenor Gaspar Nascimento e o pianis

ta Carlos Guimarães vão realisar «(}oi'l r.

certos �I.- .J

PHIL:\BMONICA OPI�r
Pelo cidadão Egydio �l

te' da humanitaria a oeiação
já foi encommendado a um

tabelocimcnto musical de
mental para a banda rh;'
annexa áquella soei da
consta-uos.estreara e'

por oceasíão da kor:
da Liga pretende Lil
cofres ociaes,

Por aviso do qu.
da, n. 5 9, de 30 di
foi mandado Iouvai
se, nosso conterr:
Dutra, pela ded'
petencía prof
fazendo de 'P

ehina do
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No periodo bhramanico dr minou a classe
sacerdotal e teve lugar a divisão das rat tas: 08

bhraruaues, os guerreiros os agricultor e::s e 08

servo . Abaixo destas cas'tas havia ainda a dos
Parias, considerados impuros ou malditos e que
não podiam relacionar-se com as outras �astas.
Pare?e que nesta ultima toram lançados os povos
vencidos.

A religião bhramanica não admittiao descan
ço eterno para todas as castas. Pregando a me

t�mpsj cose ou tI ansmigração das almas, lJÓ po
diam gosar do ete1"110 descanço as almas das las

tas interiores depois de terem percorrido as cas

tas superiores.
I�oi esta circumstancia que gel'oii o período

bhudico no seculo V 1 antes da era vulgar. Çakia
Muni, o Bhuda, isto é, o illuminado prega U111a no

Q doutrina, adontrinada igualdade, na qual to

-astas tinham direito ao niroa»ia, ao des-
-rno ,

-ehgíão tão consoladora como esta en-

-lavia, forte opposição na class.e dos
""\ nao pôde desenvolver-se enti e 08

pc rém, prceelytos na China e nus

'ientae:::l, e ainda hoje é a : eligião
us sóbe a quinhentos unlhoes \0
-ão to�al üo globc ) o nULUelO dos
nratícam .

'1 'l�toorarias já mencionadas,
II o celebre código de eianú

.

,

-s naeionaes chau.ada «Pu-
i dramaticas ccu.o a ira
"lida de «Mahabharata.»

dor á mathernatica: e

er.nedio dos Arabe�,�s
ultimo povo invadiu a

vnastia dos Ghazneví
ga erie de factos que

tado pre ente.

pussou para as dos
:mgis-Khan, no se-

I:) séculos começou
.te pelos portu

inglezes.
-a companhia

ou á corôa
conto do

'P per-
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A INDIA
DI ERTAÇÃO HISTORICA

Entre o golfo de Bengala, a leste e o mar de

Oman, a oes te, estende-se a vasta peninsula do
Indostão ,

E 'ta ma sa de terra parece soldada ao oóuti
nente fi iatíco pela cordilheira do Hymalaia, que
lhe fica ao norte, e cujo pontos culminantes oc

cupam o primeiro lugar na orographía terrestre.

.

A ponta terminal dirige-se para o Oceano

Indico ao ml, e o eixo segue a direcção de um

meridiano tal como o da grande peníusula sul
strieana; apresentando ambas, po to que muito

-"�P" em extensão contornos um tanto pa-

nu ILA
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