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I J1t'Jari&nopoIi. 10 de ｾｴｯ＠ de 1903 

V I i I) I) l D I} A ｴ｢･ｾｲｩ｡＠ do tlogistico, crellçAo de preso que temOl por Bltetl iDuMIJ tra· 
rJ l , ,-\ (] Stllhl, fOI ｈ｢｡ｄ､ｯｮｾ､｡Ｌ＠ depois de 100' balhos, Que 01\0008 occupamoB delJeI. 

_-----_________ Igos estudos exper,.mentaes. . O ｾｯ･ｳｯ＠ et!pirito está voltado para 

s •• po.ta .1!) • • r mâ.o 
p a dre Z.DO 

, O abandono pOIS da ｴ Ｌ ｨ･ｯｾｬ｡＠ do no· mais uteis object08». 
elo g,lstlCO, mostra que a SClenCla renUD· As Ructoridades ec:cleeiaaticaB re-

cla as bypotbeses ｾｵ･＠ não concordam ｣ｯｮｾ･ｃ･ｬＧＸｭ＠ desde lop o perign e 
com 08 ｴ｡｣ｴｯｾ＠ obsel vados. por l'll!O guerrearam • BC iencia, e 

Eu vos ｾ｡ｵ､ｯＬ＠ em verdadAiro ･ｾｰｩｲｩｴｯ＠ . ｅｾｴ･Ｎ＠ exemplo mostra. que a scien exultaram com a suppreBlAo da Aca-
de coufraternisaçao Humana. cm (,xlge r/ accordo entre o calculo t: demia dei Cimento. 

Escrevendo-vos esta eu tenho por fim 1\ obeervação, entre o raciocinio e o Quando fundou·se a Sociedade Re
eignificar.vos que le\ anto a lu\'a de de. facto; ･ｭｱｾＬＬｾｴｯ＠ .que as doutrinas de ai de Londres, o.OOio foi mais violen •• 
6afio por vós bontem lançada, do alto vo.sa Igreja lDclloam·se sempre para to ainda. 
da trihuna sacra, quando fulminaste. o Il,ysteno.,. Se recorrermos aos aonae8 de tão 
a ｾ｣ｩ･ｮ｣ｩ｡Ｌ＠ os sanios que 1\ ella so O confllcto pOIS que hOJe notamos, beuemerita Sociedade, verem08 os 
dedicam e 08 /ines pensadores, a cUJo e ｴｾｬｶ･ｺ＠ de ､･ｳ､ｾｭ＠ por parte da SCI- inestimaveis trabalbos que lhe deve a 
nnmero pertenço . enCla, mas de odlo por parte da vos· humanidade. 

O vosso atoque foi a encyclopéd-ia, da Igrei a . . .. Organisada em 1662, tomou parte 
e o grito de Voltai, e «.esmaguemos o A, pnmelra das sCI('ncl,as, a ｭｾｴｨ･ﾷ＠ activa em todos os trabalhos e det!-
infame», serviu de thema para voasa ｾｊ｡ｴｬ｣｡Ｌ＠ ｴｏｉＧｄｏｾＮｳ･Ｎ＠ ｾ￣ｏ＠ 80 o factor ｾ｡ｳ＠ cobertas ijcientificas. 
argumentação. IDd.agações .a.clentlficas, mas do raclo- Publicou os Principio de Newton; 

Contestastes « a influencia intellectu · cimo ｳｃｉｾｉｈｬｦｩ｣ｯＮ＠ . ., contribuiu para a primeira expedkão 
ai da sciencia. na marcha evolativa O Imillto do ｬＧ｡ｃｉｾｃｉｄｬｏ＠ exacto,. ex- geientifica, BlTVimla pelos governo9; 
da ･ｾｰ･｣ｩ･＠ humllna; mas consenti que clue a ｰｲｯｾ Ｇ ｡＠ dos mllagl'es, accelto na propagou a doutrina de Harvey sobre 
eu, um dos seus humildes admirado· Idade merha. a circulação; Bradley feZ a sua gran
res, tome a sua defeza, em lalta de O germen da algebra, . vamos en de dercoherta da aherração das e8-
outro mais competente,luctador como contraI' ｮｾｳ＠ obras. de Dlopbantes de trel/as fixas e da mutaçAO do eixo da 
eu . Alexandria, que Julga·se ｴ･ｾ＠ vlYldo no terra; contribuiu para o aperfeiçoa-

Vos o sabeis. a sciencia manifesta seculo 11 da \Jossa era. FOI le\'ada a mento do termometro, para medir 08 
sua influencia sobre a ci ｜ＧｩＱｩｳ｡ｾＧ￣ｯ＠ por ltaha no começo. do ｾ･｣ｵｬｯ＠ XIlI. . grãos de temperatura, e pelo relogio, 
dous modos: l° iuteJlectualmente, 2" Em 1406 ｐｾ｣｣ＮＱＰＱＱ＠ publicou seu h· de Harrisson, o cbronometro, para 
economicamente. vro Art.e Maggot'l ou Algebra: e em melhor calcuiar o tempo. 

No ponto de vista inteJlectual a 1501 Cordan de Milão, propoz um Poderiamos ainda citar o telescopio 
Bciencia destruio a tradicçAo; recu- ｭ･ｴｾｯ､ｯ＠ para a solução das ･ｱｵ｡ｾ Ｇ ･､＠ achromatico de Oollondo; a machina 
Bando·se a admittir sem provlIs. cublcas. de d.ividir ｒｾｭｳ､･ｮＬ＠ a qual deve-se a 

Nas questões de nrderL physi\!a, A publicação da Geometria de Des· ｰｲ･｣ｾｳ￣ｯ＠ obtida ｾ｡ｳ＠ obsel'v3cOP,S astro· 
recusou a intlll'venção dosobre·natural rarte, em 1637, fez epoca na histl1ria ｮｯｭｬｾ｡･［＠ a explicação de Kook, por 

O methodo expel'imental IHdeado na da m,'thematicn. Oous Hnnos depois ｯ｣｣｡ｾｬＡｩｯ＠ da passage.m de Venus; a de· 
hypothese, serve·lhe de guia nas in· Cnvalieri publicava sua obra sobre ｯｾ＠ ｴｾｲｭｬＮｮ｡￣ｯ＠ da denSidade pelas expe
dagac·ões. indh'isiveis , tendo Torricelli introduzi · ｲｊ･ｮ｣ｾ｡ｳ＠ de .Moskelyné e pelas de Ca-

Msim nós vemos a hypothese de do alguns mefhoramentos. Newton d('s- ｶ･ｾ､ｬｳ｢［＠ ｾ＠ ｬｉｉｴｾｯ､ｬｬｃￇｬｬｏ＠ do gaz, como 
Newton d('tprminando que a attrnc· cohriu o metllOdo dns fluxões, e Lei· ｾ･ｬｏ＠ de IlIumwlIçào das cidades; 1\ 

ção dn terra, podiR se extender até hnitz o calculo differencial e integl'l\l. fixaçãO da duração dos segundos do 
a lua fl que ･ｳｾ｡＠ força a obrigava a Ao theorelllll do binomio. descoberto pendulo; a IDvpnção da lanterna de 
JrÍl'arem sua orbita á I'odll do nosso por Newton, segue'se Ta;ylor, introdu· . ･ｧｵｲｬｬｾ｡＠ de f?avy; e tantas outras 
glohn, c/etel'minou que em sua ella zindo no seu methodo das Argumen. Imposslvel de clt.ar. 
era inllexa da tangente de treze ｰ￩ｾ＠ tnções. o theoremR celebl'e, que to· Esta Ｎ｢ｾｮ･ｏｬ･ｮｴ｡ Ｌ＠ ｓｯｾｩ･､｡､･＠ tinha 
por minuto; Illas tendo verificar/o , que mou seu uome. E isto se passnva em COIDO diVisa Vullms m verba, pres
o ･ｾｰ｡ｯ＠ que percorriam, em um mi- 17 lli, c.re\'endo toda superstiçãO, só admit
Duto, os corpos cahindo á euperficie da Em 17:J4, Euler propagava n calcu · ｴＱｮｾｯ＠ o, calculo, a observação e a ex
ten'a e suppondo que esta distancia lo das ､ｩｴｔ･ｲ ･ ｮＺｬｾ＠ pal'ciaes; Eubel' e penencla . 
er' dimilluida em rflzão do quadrado Lagrnnge o das variações. 
inv 1'80 vio que fi attracção terrestre lst,o porem na exprime a centes3i- Fal/emos agora sobre 11 «innuencia 
att aheria um corpo collocado na 01'- ma parte do que poüeriamos dizer so· ecol1omica da sciencia» na evolução 
hi a da lua de quinze pés e um pouco bre o progresso da mathematica. lem· humaua. ' 
m· is por minuto. Renunciou a vista brando apenas a invenção dos loga- A rlescoberta das leis, trouxe como 
di so a sua hypothese. rithmos, por Napier, censequencia invenções praticas. 

i Alltum tempo depois Picard. me· E ｾ･＠ por outro lado, se consultar· Nos seculos passados fazia se a 
. iu com ｭｮｩｾ＠ exactidão um grilo; e mos a Igreja o que fell por tal ramo guerra para se ｣ｯｮｳ･ｧｾｩｲ＠ escravos' 

\ 'ewton volt<l urlu 110 trabHlho, estnbe· dos conhecimentos bumanos, ｲ･ｾｲｏｬｬＧ＠ hoje estes n1l0 existem entre li po: 
• \"" d "";,, '"' "',," '"' h>p' <1"". d, .. ", 00 "m' .", b,,, • E' ,,', d 00- '" ,,,'111 .. d 00. '"',,' 'd, . ., ",,,,,_ 
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tar os agentes ｰｨｹ･ｩ｣ｾＸ＠ e mecbauieo· O gosto pel.1S lloJres dest!n\'oll ･ｵＭｾ･［＠ entre o de 11-11 e 11>3) subiu a qua-
em laes mestres. as caddriohas ar:nt!cernm sendo su - rcnll\ aonos t> oito meze$. 

A sciencia pondo a disposlçllo ､ｯｾ＠ bslituidns pelns Iiteil'a, e pellls carrllil Dous f:lctorell tem guiado a bumRDI-
governos este arsenal de muchioa> geo de aluguel. dade. 
uteis, resolwu o ploble018 que a r - A riespello do que preg '1\lIm ｾｳ＠ UI' O primt>iro estabelecimenlo a maxl-
ligillo nlio conseguira, a aboli\'Oo dos dens ｉｬｬ･ｮ､ｩｾｩｬｮｴ･ｳＬ＠ reconheceu be que ｭｾ＠ _a igUUl aliCia é 11 mâi dll Jlledade» 
eSCrBVOs e dos senos, da Amenc/l e a poLI t!w t! 11 fvote do \ leio eu OUbta· IUI a ｖ ｌ ｾｾ｡＠ I ellg'lilo, • 
da R.us.>ia.. .. ' culo 11 IIlStluCÇi\O do homem.. O sel?,ulldo <que 11 Bcienein ti a sohe-

POI bem fOI a esta ｣ｬ｜ＧｉｉｉｾｮｩｬｯＬ＠ todll ｑｵｾｮ､ｯＺｬ＠ de cobel ta feita pelo> r:lOlá do bomem na lell'a. eHII loi a 
de paz e de amor, que o Papndo, mus>ulmllllo ' da ｩｮｵｯ｣ｵｬｬｬｾＧｩｩｯ＠ tOI levada sciellcia. ' 
vosso Cbefe, declarou guerra,l'orque a lnglntena em 1 ｩｾｬＬ＠ todo o elel' 
em guerra está com a srleDcia faetor protestou, '" p:lr" aliopt;ll-II foi ｮ･ｃｬ Ｇ ｾＭ ,\utes de te'·r.Jinnr ｾｯｵ＠ b 
nDico desta civili ação. O Plli'lldo, re- ｾ｡ｲｩｯ＠ a ｉｈｯｴ･￩｜Ｇｾｯ＠ da II\llllii" 11'111; r. ar I O !'igarlo are-

d · t d I d H 'd J' c 1I·l1Ie a um nCIo 1'01 \'Od citarlo' pu la o es 11 o actua a umaDl a- me,mo be deu qU:ludo l'nuel' qUlz IU- C ' - d di' . 
de, e recloma o retrocet:so li idnde trodutÍI' fi \ :lcclOn. « ma Irlll" P clln ｡ｬｾＬ＠ em um tampo 

d· O , '. de lmtalh:l \lU SUIl m'le) d "ef"I(! '1 po me la. C.1S0 mnls In.ante e o que se re· '." K, r 
A !D.'1cbina li vapor aperfeIçoada lere n descoberta amellCilll:l dos snes- um srldarlo, e \ o Citnsleij ebte lacto, 

por Watt. Iran ｦｯｲｭｯｵﾷｾ･＠ em obreiro thei'ico,;, no' p:utos uololo!'os. o clero como um,a pro\a de re ｾｾＱｈＱ｜Ｇａｏ＠ hel'oi
da civiliSllção, eo ｨ＿ｾ･ｲｮ＠ de Olllchina guerreou ,por ver uma tenlath':1 impla, r ｾｾ･＠ ｳｾ＠ li ＱＰＸＮｾＺｉ＠ rellgl:LO pode ｾ｡ｲＮ＠
transformou-se DlachIDI8Ia. por ubtrnhir a mulhl'T li mnldlc;i\O or. mlJ.lstes e, te aoloado como Inra· 

Introduúda na Da\'egaçao, resoh'eu pronunciada conlra eila DO Genesl. lI.eÀ e eu ll!'unllllente o conuemllO. 
o grande problema do eDcul!aruento Cap. 111, \'els . Hi. ' gOl'" outro fllcro .. 
ds ､ｩｾｴｮｄ｣ｩ｡Ｎｳ Ｎ＠ De \}omlOn' COll'CÇOU e l'e\\ lou nC3- ｇｉｏｾＧｮＮｮ＿ｯ＠ 131'11110 T ｉ ｾ ｵＮ｢ｬＧ｣｡ｬｬ､ｯ＠ ｾｬｉｮ＠ obm 

A locomotiva. resol\'eo o problemn bou de eXl'lkal' o pllenolllenodu >\I'CO- ｾ＠ ﾫ ＱＺｉｩＡｬｉｲｬ｡ｾｮ＠ do l n1\eI80 e dos mlln.-
dos traDsportes terrestres. me, e IImbos prO\'uTl\m que ｮｾｯ＠ era ?S, IOC OII ｾｯ＠ na cel1.UTa da lI1qUlel-

A descoberta do cbronometro, per uma mmade l!;uen;,n:lS mãoôdeDeus ÇllO; e eOlllloado a retratar -óe do que 
mittiu fixar com certeza a po.i,:io de e sim o resultado occidental dos ralO; BIILIR ｾ･ｲ＠ "e!·d ,. de prerel'lll cnlmamen· 
um DII\ÍO DO Oceano. lumiuo,os, com ｧｯｴｴＺｊｾ＠ dagull. te a morte, n slIa ､･ ｾｨｯ ｬｾｲｈＮ＠

E' facto, que os ｡ｄｴｩｧｯｳｾ＠ ｴｩｮｬｾ￠ｯ＠ OE Fraukhn, mo tl'3udo a Idelltidr.de do .' ｃｾｮｴｬｈｓｾ･＠ extr:lordlnnno, entre esta 
seus clepsydr08 ou reloglos d agulI relamp"go e da elpctricldade tirou a Ｌｾ･ｮｈ＠ d.e \ aron'l dlgllld .• de, de infle
mas careciam de precit>.'1o; e não po· Jupiter e,te poder. XI\ el lidelloade á \'e rdad,e , e aqueIlll 
demos uos furtar IÍ obriga,fio de ci- B:nlholomeu de Gu"mão, descobrin outr:l que se pnS801l 4UIIlze õeculos 
tBr 3S pafa\ ras de '. Pcfycllrpo, ao do o b,rlilO, eleloll o homem acima ､｡ｾ＠ Ｌｾｮｾ･ｳＬ＠ IHl fnla rios gunrdas em ca"lI de 
contemplai-os.» Em IOd08 e le. nuvens: e o 01110 ｭｾｲｧｵｬｨ｡､ｯｲ＠ levou o (mphas, quando o gallo cnntou e que 
monstruosos demonios \ê se uma arte ao fuudo do Illar, '0 Chmlo ｾｉｨｯｵ＠ pma Pedro . (A. Lu
bostil 8 Deus», O caminho teHo pelo e filrito hUlllfl' ca.s enp , XXll, \"ers. (H), e enlreta oto 

A ｣ｵｬＡｵｲｾ＠ nascente da 8ciencia , no no em 11:,(; a J i;'O, "COU patelHe pela fOI sobre Ped!'o" que fi ｶｯｾｳ｡＠ Igreja, 
seculo Xl\, deu um ｭ｡ｲ｡｜ｬｬｨｯｾｯ＠ an- ､ｩｦｦ･ｲ･ｬｬｾ｡＠ alI ｬｮＬＬＩｬ･ｾ､￠ｯ＠ do comew ｦｊｮｾｏｕ＠ seu Ollelto de ohlar. 
pulso no espirito de invenção Ha:ley. I OIS uem ｾｵＬ＠ f.7. rMo ＨＬｏｉｬｖｏｾｃｏ＠

As eerraTla1! meehauiclls, derram;]- Quando foi ｜Ｇ［ｾｴｯ＠ na pl'llneira ､･ｾｬ｡＾＠ condemnnndo _ o Infame soldarlo que 
ram o uso do soalbo de madplra em epoca:.. fui cOllsiderndo o mensageiru decepou a mao da ＱｲｉＱｬｾＮ＠ de cal'ida· 
substltulçao .ao de ｰｬＡ､ｬｾ＠ ou t',1oflo. ela colei a de Deu:i, o arauto da peste le, e tenhon certezaque.vos mencom-

O aperfelçoa.memo IDtroduZldo, na Ja 10llle e da guerra. panhnrel., ｾｨ｡ｭｮＡＱ､ｲＩ＠ de Infames os al-
fabTlcação do ndro poudo-(l ao alcnn- Por OI dem du papado, todos os sinu; gOl,e", rle Glol'rlano, flnrno. 
ce de ｴｾ､ｯｳＬ＠ permittiu ao pobres pro- da cllli>taneludp se agilar:'III, pflra eb E,1H que rio pulplto ele ｜Ｂｏｾｓ［Ｑ＠ Igreja, 
ver 3S Joneflas de vidrdça. ee:'Gut!utal l,a.,tal·O, e os tiels redubnl\8rn sua, nos fOI lan\'ada a lu\'a, eu como liv re 
os apo entot. ｵｲＮｬｾｐＸＮ＠ ｰ･ｬｬｾ｡､ｬ ｬ ｲ＠ a leI anto, e no me.tl e peN 

Por outro IlIdo, apesar rios protestos "U:llltlO lea"pareceu em l;j" Hal- IIcell,'f\ pnra fa7.pr minhas as suas pala-d '(, J I v, ( N' 
? cle.ro, eomprebeodeu-"e que ｾ＠ e- le), glli:ldo pOI ｾ･｜｜ｴｯｬｬＬ＠ en'lDara qUl ｉｉＧｾｓＺ＠ ｾＧｉＧＺＧＢ＠ lIl/(u,'m poder:iduvirlar 

ｰｬ､･ｭｬｵｾ＠ nAo erAo CA6tlgO a 100pleda IU1lge de ｬｉｉｦＱｵ･ｬｬ｣ｬ｡ｲＭｾ･＠ pel:\8 ora,'oe, Ｇ ｾｏＢ＠ re,u .tutlos do cOllfllcto que se !lrro-
､･Ｎｭｾ＠ ｾｉｭ＠ o ｲ･ｾｵｾｴ｡､＿＠ phys'co das Im- humanas olJdec!lI ao imp<>rlo d:l lei XIIl1I\, , , 
mundlcles e da ml.eTla, e que (] meIO unia vrhlt:l el!iplica, e Illlllb emlltica- Tudo qlle se apow na menllra e na 
de resolver li ql estão era tratar da mente (IrecÍôou .eu UO\O :lpp:lIecimer; ｬｲ｡ｵ､ｾ＠ hn de pelecer, A' institllÍ\'ões 
limpeza pessoal e das cldad 8. to. OI ｧ［ＮＢｬＱｳｾ､｡ｳ＠ pela Impostura oevel'iio, 

Parlzfoi calçaria no seculo XII 8un, üm farto recente, enconl1H1l108 no Pl11lim. proeluzil opus titlllos ao tI'lOU-
ruas aesemelbavam·se então a \erda- cometa Biela, quP lelOIl celtu \Igaliu nal da r:lz:IO, A fé de\erIÍ pre>larcon 
delrasclo .. cfts. , . . Ia lazer ｾｉ｡ｾｯ･ｳ＠ para que li ｽｊｉｾＯｩｲｩｮ＠ ｾ｣ＡＭ la de 81 I1Hsmo, e ｯｾ＠ m»tellos cedrr 

A COD equencm fOI il dysentellf\ e as pntlficn, não ,e I eall.",.e, ape,ar da lugar :lOS r"clos .. 
ｦ･ｨｾ･ｳ＠ paludosas fic3T1lm dlminui!!a .Iprolria sciel:cla Jll ter declflrarlu a im A l:el_lglilO ｦｾＬ｡＠ for('arla 1\ :lhanrlonA r 
ｾ｡＠ Hespanha problhlU-se a cre,'çãú ｰｯｾ＾ｩ｢ｩＢ ＢＢ､･＠ do el.conll o. a r OEIÇUO lIomll' Anle em qu€- se acas-

de porcos, edito lIeilllgrad:J\'el rHT8 o>, Quem tl\el COllhe('lmentos-cientificos tella\'a, parfl IUCI:lI conlra n 8ciencia. 
mODges da a I!, de . AntolllO. e e se deI' :'0 trHb,llho de comparar o O pen:,alIlE'nlo .1.'1 ir realmente o. 
xlgllam e ｣ｮｮｾ･ｧｾｬｲＳｭ＠ que o porcm· que o ral]]ollclsmo lez r elo plogresso O pndl.'e aprendera a ellCeTl'lIl'-se 
da mesma abbudla ｰ･ｲ｣ｯｲｲ･ｳＮｾｭ＠ a Cl- hllnwDo PI11 ｾ･ｵ＠ 10110-0 remadu e o que domll1lO qUf' e,colheu, e " não 
dan.e!!,!! '. a .clenCIa tem ｬ･ｩｴｵｾ＠ n:)o de'ixflrá ､ｾ＠ ｰｬＧ･ｾ･ｮ､･ｬＧ＠ ｴｹｲｮｬＱｮｩｾ｡ｲ＠ o philosopho qll • 

ｾ＠ O! ｉｾｵｮｬｭｰｮｴ･＠ prohlblrlo. df I ar-$e ｊｬ･ｬＱｲＱｾｲ＠ p"r:. o lado da bcier:cia. cheiO do eenllmento ria slIa fOI ça e 
pela Janella o conteudo dos va-o;. O chri>lIani"mo latino, nào poue elT' ｬ･｣ｾｈｦｮｯ＠ de ｢ｬｊＺｬｾ＠ ｩｮｬ･ｮ｣ｳ ｾ＠ 1150 o tol 
. Ao ｣｡ｬｾＧ｡ｭ･ｮｴｯ＠ das ruas. FPgUIO-se mil 311110 dohrar a ｰｯｰｵｬ｡ｾｯ＠ da Euro leia por mAIS !empo. . 
ImperfeHos eOSll108 para a con 'rucçl!o pa, npm allgmentar ｾ･ｮ｢ｬ｜･ｬｬｵ･ｮｴ･Ｂ＠ O que um rhn fOI escllplO pOI 
de salgeta.. dura\'i\O medi" da \IdA dras. nas nlargells 01'll:lclaR de ('hol 

A illuninação ｜Ｇｾｩｯ＠ derois_ Pelo rplalorro (lo ,ir. :J:1I'1Í8, :i com tio rio ba h.l'IOl1i\!(l \ erificll r- 8e-ha :1111-
A alimentação do homem cl\ili,.f.do 111 S<ÜO ＧＺＱｉＱＱＱｾＱｩＮＮ＠ do ｾｉＺｉＢＢ｣ｨｵｾ＼ｴｬｾ＠ '" la, "A IPrdade é etprna; Ilunca [.ere-
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